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7.- EL TEMPS ENTRE 1997 I L’ANY 2000 

En aquesta nova etapa que analitzem destaca el compliment de la primera 
legislatura governada per José María Aznar i la majoria absoluta que va assolir a les 
eleccions de l’any 2000. El Temps, com calia esperar, es va declarar enemic del govern 
del Partit Popular i va criticar-ne quasi tots els aspectes. Destaca també la qüestió 
d’ETA. El compromís del setmanari contra el terrorisme mai no es va deteriorar, si bé 
va discrepar amb la política antiterrorista del PP, que va rebre també el suport del 
PSOE. Més endavant comprovarem tot açò. Destaca també la victòria de CiU a 
Catalunya en les eleccions de 1999 i com va fer-se amb el govern gràcies a un pacte 
amb el PP, fet que la línia editorial de la revista no va acceptar. El suport d’El Temps va 
anar aproximant-se cada vegada més cap a Esquerra Republicana, que a poc a poc 
aconseguia més vots. El suport al Pacte de Progrés establert a les Illes Balears i la nova 
majoria absoluta aconseguida per Zaplana al País Valencià són els altres temes 
fonamentals a tractar, tot i que no els únics. A continuació, afegim la taula habitual que 
enumera els temes de portada entre els anys esmentats en el títol del capítol. 

Temes principals de portada Nombre de portades dedicades al tema 
Política 69 
Societat 56 

Món 30 
Cultura 20 
Esport 12 

Economia 8 
Ciència 3 

El Temps 2 
Terrorisme 2 
Suplement 1 

Figura 60. Temes principals tractats en les portades d’El Temps entre gener de 1997 i desembre 
de 2001 (números 655–863). 

I a continuació, inserim la figura que enumera els temes secundaris de portada 
que es mostren durant l’època esmentada, és a dir, aquells temes que ocupaven part de 
la portada però que no eren la imatge principal d’aquesta. 

Temes secundaris de portada Nombre de portades dedicades al tema 
Política 113 

Suplement 87 
Societat 82 
Cultura 76 

Món 24 
Esport 11 

Promoció2171 9 
Economia 4 

                                                           
2171 Amb el terme Promoció ens referim als suplements opcionals d’El Temps, és a dir, aquells que el 
lector pot adquirir voluntàriament, si paga un extra per obenir tal promoció. A diferència del suplement, la 
promoció es paga a banda de la revista i només si el comprador vol obtenir-la. 
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Ciència 1 
El Temps 1 

 Figura 61. Temes secundaris tractats en les portades d’El Temps entre gener de 1997 i desembre 
de 2001 (números 655–863). 

 

 

7.1.- La qüestió nacional durant aquests anys 

Una vegada més, mostrarem la tendència catalanista2172 d’El Temps durant els 
anys que tracta aquest capítol, és a dir, entre 1997 i 2001. El setmanari, evidentment, es 
mantenia fidel al nacionalisme2173 i a l’independentisme2174 català. 

Si volem diferenciar ambdós conceptes, pel que hem observat mitjançant la 
consulta del diccionari de l’IEC, observem que nacionalisme es tractaria, pròpiament, 
d’una «ideologia» o «moviment» i l’independentisme tan sols del «moviment» que 
tracta de fer efectiva la ideologia que defensa el terme nacionalisme, que seria la 
«independència». En canvi, alguns pensadors no coincideixen amb aquesta estricta 
relació entre ambdós termes. 

«Ni el independentismo implica el nacionalismo, al 
menos si se lo entiende en el sentido clásico, aquel movido por 
una pulsión identitaria, ni el nacionalismo conlleva una defensa 
del independentismo. Entre medio, además, se sitúa un 
catalanismo a secas, sin adjetivos, que tampoco se siente 
cómodo representado bajo ninguna de las otras dos etiquetes, 
que sería el cobijo de la mayoría de miembros del PSC o ICV. 
Esta confusión conceptual ayuda precisamente a una 
incomprensión interesada por parte de una buena parte de los 
que se posicionan en contra del independentismo, que 
equivocadamente suelen identificar de manera automática con el 
nacionalismo»2175. 

Llavors, ambdós conceptes poden anar o no lligats. Si l’objectiu final del 
nacionalisme és la independència política del territori considerat «nacional», llavors 
aquest nacionalisme esdevindrà «independentista». Si el nacionalisme en qüestió té com 

                                                           
2172 En aquest sentit, El Temps estava consolidat com a mitjà de comunicació que tractava de vertebrar els 
Països Catalans des de l’àmbit periodístic, eina fonamental per a la construcció de la identitat nacional. cf. 
FIGUERES, Josep M., Premsa i nacionalisme: el periodisme en la reconstrucció de la identitat catalana, 
Barcelona, Pòrtic, 2002, pp. 31-37. 
2173 Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, identificaríem nacionalisme com a «Ideologia i 
moviment que reivindica l’organització política independent d’una nació». <www.dlc.iec.cat>. Consulta: 
[27/I/2016]. 
2174 Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, identificaríem independentisme com a 
«Moviment que propugna la independència política», <www.dlc.iec.cat>. Consulta: [27/I/2016]. 
2175 STRAEHLE PORRAS, Edgar., «Soberanismo: entre la soberanía y la independencia», en Astrolabio: 
revista internacional de filosofía, núm. 15, 2013, p. 212. 

http://www.dlc.iec.cat/
http://www.dlc.iec.cat/
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a objectiu defensar i destacar els trets «nacionals» d’un territori sense objectius polítics 
més ambiciosos, aquest nacionalisme no serà independentista. Siga com siga, el 
setmanari El Temps, com hem comprovat i anirem comprovant més endavant en aquest 
treball, es va mostrar partidari de les dues orientacions, sense que l’una perjudique o 
minimitze l’altra. Si en ocasions el setmanari s’ha mostrat partidari de la independència 
dels Països Catalans, ha estat tant mitjançant l’argument nacionalista amb el qual es 
defensen els trets identitaris de la nació en qüestió com a través de l’argument polític 
del dret a constituir-se en estat. En aquest cas, en el del setmanari que estudiem, 
nacionalisme i independentisme sí que poden anar lligats. Aquesta relació no n’és una 
excepció, però com hem vist, tampoc no és obligatòria. 

 

7.1.1.- Protegint Joan Fuster2176 i el seu llegat 

Una de les mostres del catalanisme que exercia El Temps la trobem en el seu 
tractament sobre l’Any Fuster. Així celebrava l’esdeveniment un editorial: 

«El divendres dia 14 de febrer [de 1997], era presentat el 
programa d’activitats de l’Any Fuster davant de més de 40 
representants municipals del País Valencià. L’esdeveniment es 
presenta embolicat d’efemèrides com el 75è aniversari del 
naixement, el 5è de la mort i el 35è de l’edició de Nosaltres els 
valencians (...) Tres aniversaris al voltant de “l’assagista més 
considerable de les generacions sorgides després de la guerra 
civil” al nostre país, tal i com el defineix Josep M. Castellet2177 
en l’Enciclopèdia Catalana. Tres aniversaris que serviran als 
promotors del projecte, els marmessors del llegat de Joan Fuster, 
per dur a terme un seguit d’actes i de projectes que, segons el 
text presentat, tenen una triple finalitat: en primer lloc, l’estudi 
de l’obra, de la figura i del compromís civil, ètic i polític des de 
múltiples vessants que practicà (escriptor, assagista, pensador, 
erudit, professor universitari, agitador, home públic...); en segon 
lloc l’anàlisi de la situació dels problemes que conformen la 
nostra realitat actual, una vegada més amb la seua persona i la 
seua obra com a referents, i en tercer lloc, la convocatòria, des 
d’una perspectiva àmplia i oberta, a intel·lectuals, a artistes, a 

                                                           
2176 (1922-1992). Aquest assagista i intel·lectual de Sueca, com hem anat comprovant, fou el principal 
referent ideològic del setmanari El Temps pel fet també de ser el pensador més determinant en el 
catalanisme valencià (cf. IBORRA, Josep., Confluències: una mirada sobre la literatura valenciana 
actual. Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1995, pp. 179-191). La seua 
teoria sobre la catalanitat del País Valencià l’evidencia en el seu assaig més popular (cf. FUSTER, Joan., 
Nosaltres, els valencians, Barcelona, Edicions 62, 1962, p. 39) i entre 1984 i 1989, Joan Fuster va signar 
un total de 172 pàgines en El Temps. Arran la seua desaparició, el setmanari va publicar un total de 60 
pàgines signades per l’assagista com a homenatge a la seua obra assagística i a la seua tasca ideològica. 
2177 (1926-2014). Editor, crític literari i assagista barceloní molt reconegut dins l’àmbit literari, acadèmic i 
intel·lectual català. 
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periodistes, a polítics, a estudiosos, a escriptors... per parlar del 
compromís intel·lectual amb el país i del seu protagonisme. 

»S’haurà de reclamar també als protagonistes del nou 
context polític valencià la part de responsabilitat que tenen en el 
fet que un sector de la societat que comanden o representen 
reclame un debat al voltant d’una figura i d’una obra tan 
decisives com la de Fuster en la configuració d’allò que és avui 
la realitat social valenciana. I és per això que la classe política 
valenciana sense excepcions (no se n’ha exclòs ningú), hauria de 
fer un esforç de valentia política i encarar aquest debat amb la 
mateixa pluralitat i obertura que Fuster emana i que, per tant, 
requereix. 

»El programa d’actes que es durà a terme al llarg de 
1997 és ampli i divers. I és, sobretot, universal. Adjectius que 
lluny d’espantar haurien de despertar la necessitat de sentir-s’hi 
partícep. Cívicament i intel·lectualment parlant. Afrontar el 
canvi de mil·leni amb tots els elements possibles a les mans és 
també una qüestió d’interès general [sic]»2178. 

No és només l’entusiasme amb el qual es parla de l’escriptor de Sueca. És, 
també, l’exigència de responsabilitat que atorguen als polítics valencians per tal que 
estiguen a l’altura dels esdeveniments i reten homenatge a Joan Fuster. Com calia 
esperar, per a El Temps, els representants polítics del govern valencià durant l’era de 
Zaplana no hi van estar a l’alçada. Francesc Viadel2179 titulava «Com matar Fuster 
després de mort». 

«La Generalitat valenciana continua sense fer-se càrrec 
del llegat de Joan Fuster en un clar incompliment del conveni 
d’intencions que va signar amb l’hereu, els marmessors, 
l’Ajuntament de Sueca i la Biblioteca Nacional de Catalunya2180. 

»(...) Fuster al llarg de la seua vida va acumular un fons 
bibliogràfic calculat en uns 30.000 volums com també una gran 
quantitat de documentació política diversa, heterogènia, d’un 
gran interès històric bàsicament referida a la vida política dels 
valencians. D’interès és també la seua correspondència literària i 
personal i també el fons artístic (...) Tan sols la parcialitat 
intolerable d’un govern autoritari i la ignorància poden permetre 

                                                           
2178 El Temps, núm. 663, 3/III/1997, p. 7. «L’Any Fuster». Editorial. 
2179 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Franesc Viadel va signar un total de 320 
pàgines en El Temps. 
2180 Acord signat el 22/II/1995, a finals del període lermista, entre l’hereu del llegat de Joan Fuster, els 
marmessors, la Conselleria de Cultura Valenciana, l’Ajuntament de Sueca i la Biblioteca Nacional de 
Catalunya. S’acordava així que tant la Generalitat Valenciana com l’Ajuntament de Sueca s’encarregarien 
de la cura, custòdia, estudi i difusió del fons bibliogràfic de Joan Fuster. Font: 
<http://bv.gva.es/documentos/Julio_2004/1.pdf>. Revista de la Biblioteca Valenciana. Juliol de 2004, 
núm. 6. Consulta: [27/I/2016]. 

http://bv.gva.es/documentos/Julio_2004/1.pdf
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malbaratar un llegat com el que Fuster va deixar a la seua 
societat»2181. 

En aquest mateix sentit es queixava un editorial de la revista. Si El Temps sentia 
identificació i admiració cap a Fuster, també havia de sentir discrepància total cap als 
seus enemics polítics del Partit Popular que, segons el setmanari, ignoraven el llegat de 
l’assagista de Sueca. 

«La Generalitat Valenciana, almenys la que des de fa tres 
anys ens governa, ha perdut definitivament la possibilitat 
d’administrar un dels llegats culturals més importants de la 
història dels valencians, el de l’assagista Joan Fuster. Els 
marmessors (Joaquim Maluquer2182, Max Cahner, Eliseu 
Climent2183) d’acord amb l’hereu (Josep Palacios2184) i 
l’Ajuntament de Sueca presidit per Salvador Gil2185, han decidit 
retirar-se del conveni que sobre el llegat de Fuster mantenien 
amb el govern Zaplana. Al capdavall es tracta d’una decisió 
inspirada en la més absoluta legalitat jurídica. No tenia sentit 
mantenir amb les institucions valencianes actuals un compromís 
que elles mateixes han burlat durant tots aquests anys2186. Al 
govern del Partit Popular, que va heretar aquesta obligació dels 
seus antecessors en el poder, no li interessa gens el llegat Fuster 
encara que aquest represente, més enllà de lectures simbòliques, 
un fons de més de 25 mil llibres, 15 mil cartes de gran valor 
literari i històric i diverses peces de tipus artístic. Així ho han 
donat a entendre fins l’esgotament encara que ara, faltant a les 
més elementals normes de l’honradesa, i escamnats per 
l’enrenou mediàtic s’entesten a defensar el contrari. 

»En tot cas la memòria de Fuster i tot allò que 
representa, encara els denuncia, els incomoda i aquest oblit del 

                                                           
2181 El Temps, núm. 693, 29/IX/1997, pp. 31-33. «Com matar Fuster després de mort». Article de 
Francesc Viadel. 
2182 (1930-2011). Sociòleg i ornitòleg català, exercí l’assaig econòmic i cultural publicant diversos llibres. 
Mantingué una intensa correspondència amb Joan Fuster, que la donà a conèixer. Reconegut dins l’àmbit 
cívic català amb premis i homenatges. 
2183 (1940). Promotor cultural. Editor i fundador de la revista El Temps. 
2184 Escriptor, poeta i assagista de Sueca. El seu nom va ser emprat per Joan Fuster per usar una altra 
identitat a l’hora de publicar escrits i traduccions. cf. FURIÓ, Antoni., «Incommensurable escriptor», en 
Caràcters, núm. 44, juliol 2008, p. 28. 
2185 Alcalde de Sueca amb el PSPV entre 1991 i 19995; i entre 1999 i 2007. Font: Ajuntament de Sueca. 
Consulta: [27/I/2016]. 
2186 De fet, el motiu de la retirada dels marmessors era l’incompliment de la Generalitat Valenciana amb 
els seus compromisos. Font: <http://elpais.com/diario/1998/04/23/cvalenciana/893359096_850215.html>. 
El País, 23/IV/1998. «Los albaceas de Joan Fuster retiran el legado a la Generalitat por incomplir sus 
compromisos». Notícia de Miquel Alberola i Juanjo García del Moral. Consulta: [27/I/2016]. 

http://elpais.com/diario/1998/04/23/cvalenciana/893359096_850215.html
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llegat, camuflat de vagues i infamants excuses, és la millor 
manera de venjar-se’n»2187. 

L’admiració del setmanari cap a l’escriptor Joan Fuster era més que evident. 
Fuster havia estat el principal assagista que vinculava la nacionalitat catalana al País 
Valencià i el setmanari no podia sentir una altra cosa que no fóra la identificació amb 
l’escriptor de Sueca. Un exemple d’aquesta barreja d’identificació i admiració el trobem 
en l’ampli reportatge2188 que Jordi Sebastià2189 i Josep Fontana2190 li van dedicar en El 
Temps durant l’esmentat ‘Any Fuster’. El mateix número en el qual s’inseria aquell 
reportatge, anava acompanyat també d’un article que explicava el perquè d’aquesta 
identificació i justificava, una vegada més, per què el setmanari tenia Joan Fuster com a 
referent ideològic, polític i intel·lectual. 

«pot semblar una paradoxa, però l’home que ha estat crucial per 
al replantejament contemporani de la “qüestió nacional” al País 
Valencià es confessava distant de les posicions i les actituds 
nacionalistes. Que l’home que tants “valencians nacionals” –i 
tants “catalans nacionals”– tenen com a pare de la pàtria era ben 
reticent davant les efusions clàssiques del patriotisme. Davant de 
l’estat, això sí, era declaradament bel·licós: “Estat totalitari? No 
és això una tautologia?”2191. Si Fuster era patriota, ho era per 
pur sentit de responsabilitat. I l’home que va plantar entre els 
valencians les bases d’una ideologia nacional, va dedicar al tema 
de la nació una part molt reduïda de la seua obra. Aquest no era 
el seu tema. 

»Explicava també la concurrència que Fuster, més d’una 
vegada, exposa el fonament moral del seu “nacionalisme” tan 
poc emocional. És un fonament racional que es basa, per 
exemple, en la diferència entre normalitat o plenitud, i 
frustració. “Els altres pobles europeus, entre aquesta centúria i 
Napoleó, o bé són pobles excel·lits –complets o en via 
d’acomplir-se en el seu destí normal de poble– o bé són pobles 
frustrats en un grau gairebé letal...”2192. El nacionalisme de 
Fuster és una reacció contra aquesta frustració col·lectiva: una 
insistent aspiració a la normalitat, la negativa a acceptar la no 
realització permanent. Això, acomplir-se en el propi destí 

                                                           
2187 El Temps, núm. 724, 4/V/1998, p. 5. «Un llegat negligit». Editorial. 
2188 El Temps, núm. 671, 28-IV/1997, pp. 23-39. «Fuster revisat». Reportatge de Jordi Sebastià i Josep 
Fontana. 
2189 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Jordi Sebastià va signar un total de 229 pàgines 
en El Temps. 
2190 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Josep Fontana va signar un total de 5 pàgines 
en El Temps. 
2191 Frase de Joan Fuster. cf. FUSTER, Joan., Indagacions i propostes: assaigs, diaris, aforismes, 
Barcelona, Edicions 62, 1981, p. 267. 
2192 Aquesta frase també l’atribueix Joan F. Mira a Joan Fuster en un dels seus assajos. cf. MIRA, Joan F., 
Hèrcules i l’antropòleg, València, Edicions 3i4, 1994, p. 166. 
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normal de poble, ha de tenir el seu reflex en un projecte 
d’acompliment polític, perquè tota definició nacional en suposa 
un, necessàriament. I arribats ací, el mateix Fuster, justament 
perquè posava sempre la raó per davant, sabia que un determinat 
projecte, “els Països Catalans, entesos políticament”, era “ara 
mateix”, “una pura il·lusió de l’esperit”2193, en l’expressió que 
tant agradava a Josep Pla per marcar la irrealitat d’un desig o 
d’una visió. “Il·lusió” que, d’altra banda, no ha de ser obstacle a 
possibilitats i actuacions en un terreny pre-polític o extra-polític, 
que seria el camp de l’elecció o tria personal, i el camp de la 
llengua, la cultura i l’acció cívica. I de tota manera, per Fuster, 
si les possibilitats del projecte polític són il·lusòries, això no 
anul·la la realitat virtual d’aquest espai: “Si els Països Catalans 
no troben una encarnació política urgent, no per això deixaran 
de ser el que són. I no per això deixaran de ser el que haurien 
de ser”2194. Què són o què “haurien de ser”, ja és una altra 
qüestió. Que potser no té la mateixa resposta des de la calidesa 
de la fe i des de la fredor de la raó. Quan Fuster, a la tardor del 
1982, es torna a plantejar la mateixa pregunta, les respostes 
seran també les mateixes de sempre, les de la seua fe i la seua 
raó, però amb un interrogant afegit: “De Salses a Guardamar, i 
de Fraga a Maó, tothom és català, i molts no saben que ho són. 
La majoria. I no saber que ho són, vol dir que no ho són? La 
pregunta és delicada”2195. Tan delicada, que l’única resposta és 
continuar fent-se-la: “Som una nació? Parlem-ne”2196. Si no 
vaig errat, és l’última paraula de Fuster sobre el tema. L’última 
paraula escrita i publicada. No callem, i no donem com a 
definitiva cap resposta dominant o dogmàtica (quina?). No 
oblidem la pregunta, sobretot»2197. 

Sobretot, el que més pot identificar en aquest text Joan F. Mira2198 amb Joan 
Fuster és la qüestió de la «normalitat nacional»: aspirar a ser un país normal, ni més ni 
menys, que era el principal objectiu de la revista El Temps, constituir-se com a 
mecanisme –periodístic, en aquest cas– per vertebrar la informació del territori dels 
Països Catalans. L’altre punt d’identificació de Mira amb Fuster: la constant reflexió 

                                                           
2193 Aquesta frase l’expressa Joan Fuster en un dels seus assajos. cf. FUSTER, Joan., Destinat (sobretot) a 
valencians, València, Eliseu Climent, 1979, pp. 173 i 174. 
2194 Aquesta frase també l’atribueix Joan F. Mira a Joan Fuster en un dels seus assajos. cf. MIRA, Joan F., 
Hèrcules i l’antropòleg, València, Edicions 3i4, 1994, p. 167. 
2195 Aquesta frase també l’atribueix Joan F. Mira a Joan Fuster en un dels seus assajos. cf. MIRA, Joan F., 
Hèrcules i l’antropòleg, València, Edicions 3i4, 1994, p. 168. 
2196 Frase de Joan Fuster. cf. FUSTER, Joan., Punts de meditació: dubtes de la “Transición”, València, 
Eliseu Climent, 1985, p. 159. 
2197 El Temps, núm. 671, 28-IV/1997, p. 98. «Sobre Fuster i la nació». Article de Joan F. Mira. 
2198 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Joan F. Mira va signar un total de 229 pàgines 
en El Temps. 
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sobre el País Valencià com a entitat nacional, estudiada dins i fora del marc territorial 
dels Països Catalans. 

 

7.1.2.- Nadal Batle, Vicent Ventura i Enric Valor 

Aquests tres personatges ens van deixar durant l’època que tractem. L’atenció 
que El Temps els va dedicar acaba de corroborar la importància que els tres van tindre 
en el nacionalisme català, tant al País Valencià com a les Illes Balears. El primer a 
desaparèixer va ser Nadal Batle, qui fóra, entre altres coses, rector de la Universitat de 
les Illes Balears i una personalitat molt compromesa amb el catalanisme2199. Miquel 
Payeras2200 li dedicava aquest article dins la secció de ‘Política’. 

«La sobtada mort de l’ex-rector de la Universitat de les 
Illes Balears (UIB), Nadal Batle, ha causat una profunda 
commoció en el món catalanista mallorquí. Desapareix amb ell 
una de les ments més lúcides del panorama intel·lectual balear i, 
segur, un dels més fervorosos nacionalistes, partidari sense 
embuts de la independència d’uns Països Catalans units. 

»(...) Batle era un home ple de projectes (...) Batle havia 
estat tretze anys rector de la UIB (1982-1995), durant els quals 
es va convertir, volgudament o no, en referent cultural i polític. 
Per uns, en un referent positiu, un exemple a seguir. Per uns 
altres, en un referent a combatre. 

»(...) la desaparició de Nadal Batle és un cop fort a 
l’independentisme insular. Però també ho és en general al 
nacionalisme, perquè el panorama intel·lectual, en aquest àmbit 
ideològic, no va sobrat de cervells privilegiats com el seu. Hom 
podia estar d’acord o no amb el seu radicalisme, però ningú no 
pot negar que la seva alçada intel·lectual prometia molt, si més 
no com a permanent agitador d’opinions. 

»(...) Llàstima que s’hagi perdut una presència com la de 
Nadal Batle, que se’ns dubte hauria donat molt de joc i 
ridiculitzat com es mereixen els “gonelles”2201 i anticatalanistes 
en general. Però a banda vàlues personals, el que és necessari és 
el moviment. Ni el mallorquinisme polític ni el catalanisme 

                                                           
2199 Font: <http://www.vilaweb.cat/media/imatges/especials/placa/nadalbatle/index.html>. Vilaweb, 
«Nadal Batle i Nicolau». Sense signar. Consulta: [11/I/2016]. 
2200 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Miquel Payeras va signar un total de 670 
pàgines en El Temps. 
2201 Nom del moviment anticatalanista balear. cf. CALAFORRA, Guillem i Sebastià MORANTA., 
«Propostes i despropòsits: aspectes del gonellisme», en Els Marges: revista de llengua i literatura, núm. 
77, 2005, pp. 53-70. 

http://www.vilaweb.cat/media/imatges/especials/placa/nadalbatle/index.html
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cultural no tenen avui per avui a les Illes cap organització 
adequada per a contestar els radicals espanyolistes [sic]»2202. 

El sentiment d’identificació amb Nadal Batle era molt gran. No ens ha 
d’estranyar: era un personatge compromès amb el catalanisme balear, tal com el descriu 
Miquel Payeras. Un altre personatge que va desaparèixer durant l’època que tractem fou 
Vicent Ventura2203, periodista i polític2204 valencià. La seua mort podia produir encara 
més pesar en El Temps, pel fet que Ventura va ser columnista durant els primers anys 
del setmanari2205. Joan F. Mira donava importància a la figura de Ventura i aprofitava 
per criticar la dreta valenciana, llavors governant la Generalitat, per no haver estat 
present a l’homenatge2206 que li van retre amb motiu de la seua desaparició. 

«Anava llegint (...) records, articles i discursos que la 
premsa de València (...) dedicava a la desaparició i a la figura de 
Vicent Ventura (...) Mirava les fotos preses a la porta del 
Cementeri de València, llegia els noms dels assistents i, en 
efecte, hi eren “tots” –és una manera de parlar– els qui havien de 
ser-hi. I no hi havia ningú dels “altres”: de la meitat de la 
societat valenciana, de la dreta ideològica i política, de les 
institucions que ara ens governen (...) la dreta en el poder és 
així, i no canviarà mai (...) i, òbviament, de la part de la premsa 
que ens enverina. Escric açò (...) molt irritat amb mi mateix i 
amb la meitat del meu país. Voldria viure en un país on algunes 
figures públiques, almenys algunes, foren com a mínim 
respectades de manera més o menys concorde, independentment 
de les ideologies i dels partits i de la ignorància i de l’odi i de 
l’autoodi. O per als governants actuals i altres pseudopatums en 
l’esfera del poder Ventura no era prou públic, no era prou res, 
per merèixer cap atenció institucional? És clar que, per a ells, la 
història de l’antifranquisme, la del llarg combat per la 
democràcia, la de la lluita per una nova dignitat per al País 
Valencià, la història recent de la llibertat i de la cultura, tot això, 
totes aquestes històries, no són la seua història. 

                                                           
2202 El Temps, núm. 705, 22/XII/1997, p. 16. «Sense Nadal». Article de Miquel Payeras. 
2203 (1924-1998). Periodista i polític, sempre va formar part de l’esquerra política i nacionalista 
valenciana. cf. PÉREZ MORAGON, Francesc., Vicent Ventura: un home de combat, Universitat de 
València, 1998, pp. 17-22. Part escrita per Adolf Beltran. 
2204 Membre del Partit Socialista Valencià, impulsor de la fundació de Comissions Obreres a València i 
dirigent del Partit Socialista del País Valencià, tot açò a les acaballes del franquisme. Abandona el PSPV 
davant la imminent absorció d’aquest partit pel PSOE. Arribà a col·laborar també amb la Unitat del Poble 
Valencià. 
2205 Vicent Ventura va signar un total de 97 pàgines en El Temps entre 1984 i 1986, sent columnista en els 
primers números del setmanari. Signava la secció ‘Última’, posteriorment anomenada ‘Última pàgina’, 
present des del primer exemplar d’El Temps fins el número 97 (28-4/IV-V/1986). 
2206 Altres mitjans també destacaren l’absència de la dreta en l’acomiadament de Vicent Ventura. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/12/27/cvalenciana/914789877_850215.html#despiece1>. El País, 
27/XII/1998. «La Generalitat fue la gran ausente en la despedida civil al periodista y político Vicent 
Ventura». Notícia d’Adolf Beltran. Consulta: [27/I/2016]. 

http://elpais.com/diario/1998/12/27/cvalenciana/914789877_850215.html#despiece1
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»(...) amb aquesta falta de protagonisme formal de 
Vicent Ventura, la història política recent d’aquest país ha estat 
una miqueta més pobra, molt més pobra: només cal imaginar-lo 
ocupant algun dels llocs més importants que han ocupat molt 
còmodament uns altres. En algun moment va poder (li ho 
demanaven!) i no va voler o pensava que calia pagar un preu 
inacceptable, o que allà on el buscaven hauria de callar massa 
coses.  

»(...) I si, a més, Ventura es confessa descaradament 
“catalanista”, el resultat és que la seua marginació de la “gran 
política” esdevinguda petita politiqueria, era pràcticament 
inevitable»2207. 

El personatge desaparegut durant aquella època amb el qual El Temps es va 
identificar més plenament va ser l’escriptor i gramàtic de Castalla, Enric Valor. A ell 
van dedicar, fins i tot, la portada del número que anunciava que ens deixava. 

 
Figura 62. El Temps, núm. 814, 18-24/I/2000, Portada. 

Poques portades del setmanari El Temps han donat les gràcies a alguna 
personalitat pública. L’article editorial del mateix número explicava el perquè d’aquesta 
identificació amb Enric Valor i valorava la figura de l’escriptor en clau política. 

«Ha mort Enric Valor i Vives, l’últim patriarca de les 
lletres valencianes. L’últim del reduït grup d’homenots de la 
cultura valenciana que van sentar, sota la llarga ombra del 

                                                           
2207 El Temps, núm. 760, 11/I/1999, p. 82. «De Vicent Ventura». Article de Joan F. Mira. 
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franquisme2208 amb una tenacitat insubornable, les bases del 
redreçament valencià que es va iniciar amb la transició. Valor 
havia començat molts anys abans la seua lluita: ja el 1917, amb 
tan sols sis anys d’edat, l’escriptor de Castalla sabia llegir el 
valencià, “el nostre català”2209, com li agradava puntualitzar. I 
abans de la desfeta del 36-39, ja estava abocat de ple a 
l’organització de modestes iniciatives amb una evident 
consciència nacional. Però va ser durant la dictadura feixista 
quan es va posar a prova la voluntat irrompible d’Enric Valor. 
Des de la més estricta clandestinitat, i amb la persecució, 
censura i presó incloses, no va desistir durant els quaranta anys 
franquistes de ser un element fonamental en l’establiment de les 
bases gramaticals de la llengua (...) i en l’elaboració d’una obra 
narrativa arrelada profundament a la terra2210, a la seua terra, al 
País Valencià. 

»Va ser aquesta fidelitat la que va fer que Enric Valor 
fóra un personatge profundament incòmode per a certs sectors 
de la societat valenciana, molt directament per al partit 
governant en la Generalitat Valenciana des de fa més de quatre 
anys, el Partit Popular. De totes les instàncies que controlava el 
PP, va intentar boicotar sistemàticament qualsevol 
reconeixement a la tasca de l’escriptor de Castalla. Els 
responsables de la Conselleria d’Educació van prohibir que 
l’institut del seu mateix poble duguera el nom de Valor2211, a 
més d’obstruir el reconeixement públic des de totes les 
administracions on governaven. Aquest intent de menyspreu va 
estar afortunadament, sobretot els últims anys, contrarestat pels 
homenatges de bona part del teixit social valencià i de les 
institucions controlades pels partits progressistes. Actes com 
l’homenatge del 25 d’Abril del 1998, quan milers de valencians 

                                                           
2208 L’any 1950, Lo Rat Penat creà una secció de filologia destinada a impartir l’ensenyament del català. 
Un dels seus mestres seria Enric Valor. Font: El Temps, núm. 121, 13-19/X/1986, pp. 52-54. «El 
nacionalisme de catacumba». Reportatge de Miquel Alberola. 
2209 Aquesta puntualització la va emprar el 22/XII1999, quan Enric Valor va ser investit Doctor Honoris 
Causa per la Universitat Politècnica de València. Font: <https://www.upv.es/organizacion/la-
institucion/honoris-causa/enric-valor/discurso-va.html>. Universitat Politècnica de València. Consulta: 
[27/I/2016]. 
2210 Gran part de l’obra narrativa de Valor estigué relacionada amb l’espai natural, agrícola i tradicional 
del País Valencià. cf. BALAGUER PASCUAL, Enric., «Enric Valor i la literaturització d’Aitana», en 
Ítaca: revista de filologia, núm. 2, 2011, pp. 45-62. 
2211 El diari El País també dóna valor a aquesta explicació, que queda testimoniada. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/08/21/cvalenciana/903727077_850215.html>. El País, 21/VIII/1998. 
«Camps considera democrática la retirada del nombre del escritor Enric Valor al instituto de Castalla». 
Notícia de Lucía Gadea. Consulta: [27/I/2016]. 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/honoris-causa/enric-valor/discurso-va.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/honoris-causa/enric-valor/discurso-va.html
http://elpais.com/diario/1998/08/21/cvalenciana/903727077_850215.html
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van dedicar la diada nacional a Valor2212, o la concessió del 
doctorat honoris causa de quatre universitats valencianes2213, 
varen ser alguns dels esdeveniments amb els quals es va palesar 
l’estima del poble valencià per Enric Valor»2214. 

Una vegada més, l’homenatge no només serveix per enaltir la figura en qüestió, 
sinó també per desprestigiar aquells que tractaven d’esborrar la importància d’Enric 
Valor: alguns membres del Partit Popular, que semblava renegar de totes les 
personalitats relacionades amb el món cultural, social i polític en català al País 
Valencià. 

 

7.1.3.- Les dates del nacionalisme 

Una de les coses que facilitava a El Temps mostrar la seua línia editorial 
catalanista eren les celebracions de certes dates que obligaven el setmanari a esciure 
sobre el tema amb perspectiva política, històrica i d’actualitat. Una d’aquestes dates del 
nacionalisme és la diada de l’11 de Setembre2215. L’any 1997, la revista celebrava la 
data amb aquest editorial. 

«Aquest número d’EL TEMPS que tenen a les mans és 
sobretot el número de l’Onze de Setembre. Des de fa vint anys 
que els catalans van commemorar la Diada de manera 
multitudinària per primera vegada a la història2216, la festa 
nacional s’ha convertit en una data indispensable per vincular 
actes i commemoracions de tota mena al batec col·lectiu del 
país. 

»La revista que tenen a les mans recull una petita mostra 
d’això, perquè per exemple, a part dels actes polítics, durant tota 
la setmana hi ha festivals culturals a tot arreu, com a Tàrrega o a 

                                                           
2212 El 25 d’abril de 1998, Acció Cultural del País Valencià i Bloc de Progrés Jaume I organitzaven i 
promocionaven un homenatge a Enric Valor a la plaça de bous de València, amb un concert d’Al Tall, 
Lluís Llach i Maria del Mar Bonet. Font: Acció Cultural del País Valencià. Consulta: [27/I/2016]. 
2213 Enric Valor fou nomenat doctor honoris causa per la Universitat de València (1993), Universitat de 
les Illes Balears (1998), Universitat Jaume I de Castelló (1999), Universitat d’Alacant (1999) i Universitat 
Politècnica de València (1999). Fonts: <http://www.uv.es/uvweb/transparencia-
uv/es/personas/reconocimientos/doctores-honoris-causa/doctores-honoris-causa-siglo-xx/fecha-
investidura/-acto-investidura-doctor-honoris-causa-del-excm-sr-dr-enric-valor-vives-
1285924698718/Honoris.html?id=1285878798148>, <https://www.uib.es/es/lauib/Honoris-causa/list/>, 
<https://ujiapps.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/actes/valor/>, 
<http://web.ua.es/es/protocolo/eventos/honoris/valor-i-vives-enric-1999/doctor-honoris-causa-enric-
valor-i-vives.html> i <https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/honoris-causa/enric-
valor/biografia-es.html>. Consulta: [27/I/2016]. 
2214 El Temps, núm. 814, 18-24/I/2000, p. 5. «Enric Valor». Editorial. 
2215 Per consultar l’origen històric de la data, cf. GARCIA I QUERA, Oriol., Barcelona 1714: l’onze de 
setembre, Barcelona, Casals, 2007, pp. 8-10. 
2216 Es refereix a la diada de 1977, celebrada a Barcelona, que va reunir més d’un milió de manifestants. 
cf. NAGEL, Klaus-Jürgen., Catalunya explicada als alemanys: les claus per entendre una nació sense 
estat de l’Europa actual, Valls, Cossetània Edicions, 2007, p. 65. 

http://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/es/personas/reconocimientos/doctores-honoris-causa/doctores-honoris-causa-siglo-xx/fecha-investidura/-acto-investidura-doctor-honoris-causa-del-excm-sr-dr-enric-valor-vives-1285924698718/Honoris.html?id=1285878798148
http://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/es/personas/reconocimientos/doctores-honoris-causa/doctores-honoris-causa-siglo-xx/fecha-investidura/-acto-investidura-doctor-honoris-causa-del-excm-sr-dr-enric-valor-vives-1285924698718/Honoris.html?id=1285878798148
http://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/es/personas/reconocimientos/doctores-honoris-causa/doctores-honoris-causa-siglo-xx/fecha-investidura/-acto-investidura-doctor-honoris-causa-del-excm-sr-dr-enric-valor-vives-1285924698718/Honoris.html?id=1285878798148
http://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/es/personas/reconocimientos/doctores-honoris-causa/doctores-honoris-causa-siglo-xx/fecha-investidura/-acto-investidura-doctor-honoris-causa-del-excm-sr-dr-enric-valor-vives-1285924698718/Honoris.html?id=1285878798148
https://www.uib.es/es/lauib/Honoris-causa/list/
https://ujiapps.uji.es/institucional/uji/activitats/honoris/actes/valor/
http://web.ua.es/es/protocolo/eventos/honoris/valor-i-vives-enric-1999/doctor-honoris-causa-enric-valor-i-vives.html
http://web.ua.es/es/protocolo/eventos/honoris/valor-i-vives-enric-1999/doctor-honoris-causa-enric-valor-i-vives.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/honoris-causa/enric-valor/biografia-es.html
https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/honoris-causa/enric-valor/biografia-es.html


 
 

551 
 

Sant Boi de Llobregat, dels quals trobaran informació a les 
pàgines de cultura. També, el mateix dijous dia 11, s’inaugura 
finalment a Barcelona el controvertit Teatre Nacional de 
Catalunya2217 i a Lleida surt per primera vegada en català el diari 
Segre2218. 

»Són senyals inequívocs de normalitat i de majoria 
d’edat del país, però al mateix temps posen en evidència que la 
normalitat política i la normalitat lingüística encara són lluny 
d’haver-se aconseguit. Dues coses que, ara i aquí, no es poden 
deslligar, i qui sap si mai ho podran fer. 

»Els vint anys d’aquell Onze de Setembre “del milió”2219 
són una bona excusa per preguntar-se si la majoria d’edat ha de 
ser això. Una situació en què no s’ha resolt encara i sembla lluny 
de resoldre’s el finançament de l’administració autonòmica, 
encara que els ciutadans d’aquest país paguen els seus impostos 
com els de qualsevol altre país europeu2220. Ni s’ha consumat 
mai tampoc cap relació adulta entre els governs de Barcelona, 
València i Palma2221. 

»Una situació en què, tot i l’exemple mundial de 
convivència i respecte de la societat catalana, encara sembla que 
s’haja de demanar perdó a segons qui per tenir un idioma 
diferent dels altres. Vint anys després de les primeres eleccions 
democràtiques després del franquisme2222, des de la 
manifestació del milió de persones, no han estat suficients. 

»Potser per això en aquests moments les forces 
polítiques catalanes debaten cadascuna a la seua manera més 
organitzada o més improvisada, més de portes endins o més de 

                                                           
2217 Constituït l’any 1995 i inaugurat l’any 1997. Té com a finalitat impulsar i mantenir el teatre català i 
fer-lo transcendir internacionalment. La creació de l’organisme fou impulsada pel polític i editor Max 
Cahner durant la dècada dels vuitanta, amb la col·laboració d’altres personalitats i organismes culturals. 
2218 Segre publicà en castellà en un inici fins que l’any 1997 va començar a publicar també en català. cf. 
GIFREU, Josep., El català a l’espai de comunicació: el procés de normalització de la llengua als mèdia 
(1976-2013), Universitat Autònoma de Barcelona, 2014, pp. 102 i 103. Diari generalista amb seu a 
Lleida. Té delegacions a Balaguer, el Pont de Suert, la Seu d’Urgell, Tremp i Tàrrega. Va ser fundat l’any 
1982. 
2219 Anomenada així pel nombre de manifestants que va concentrar la manifestació. 
2220 Per observar com afectava el model fiscal espanyol a Catalunya l’any 1997, cf. MITXELENA 
CAMIRUAGA, Carmen., «Los tributos cedidos en el nuevo modelo de financiación autonómica: un 
enfoque retrospectivo y prospectivo desde Andalucía y Cataluña», en Revista de estudios regionales, 
núm. 69, 2004, pp. 166-184. 
2221 El Temps, com a setmanari nacionalista català, trobava a faltar més connexions polítiques entre el 
Principat, el País Valencià i les Illes Balears per cohesionar els tres territoris dels Països Catalans ubicats 
a l’estat espanyol. 
2222 Es refereix a les eleccions generals de 1977, que va guanyar la Unión de Centro Democrático amb 
165 diputats, seguida pel Partido Socialista Obrero Español (118), Partido Comunista de España (20), 
Alianza Popular (16), Pacte Democràtic per Catalunya (11), Partit Nacionalista Basc (8), Partido 
Socialista Popular-Unidad Socialista (6), Unió del Centre i Democràcia Cristiana Catalana (2) i Esquerra 
Republicana de Catalunya (1). 
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portes a fora, quin ha de ser el model futur de relacions de 
Catalunya amb Espanya. 

»Un debat que s’ha de fer perquè, amb majoria d’edat o 
sense, som a les portes d’una nova etapa històrica, el segle XXI, 
que portarà molts canvis a favor de la lògica i la racionalitat, tant 
si vols com si no vols. En el futur marc polític i econòmic de la 
Unió Europea, els estats centrals perdran poder i competències a 
favor de Brussel·les, i també en perdran a favor de les regions i 
nacions sense estat. Al marge de si això agrada o no als partits 
centralistes. 

»(...) I l’última reflexió, per avui: sembla evident que, 
perquè el català puga ser normal d’una vegada, sense les 
pretensions inabastables de les grans llengües mundials, però 
normal i corrent, no es pot anar per lliure. És que algú ha pensat 
realment que es pot fer la normalització lingüística anant 
cadascú a la seua? Anant Catalunya a la seua, i el País Valencià 
a la seua, i tothom a la seua? 

»És que algú a Catalunya creu que es pot negociar i 
reclamar a Madrid més poders i més autogovern i deixar la 
llengua per a un altre dia? Com si al País Valencià no passara 
res, ni hi haguera cap agressió contra la llengua?2223 Això sí que 
no seria ni normal ni de majors d’edat»2224. 

Una vegada més, El Temps sospira per la “normalitat” de la nació catalana com 
un altre país qualsevol. I una vegada més, el setmanari al·ludeix als Països Catalans, 
territori considerat nacional per la revista. Tampoc no s’oblida de la unitat de la llengua 
catalana.  

Una altra data reivindicada pel nacionalisme, la del 9 d’Octubre, va ser 
igualment tractada pel setmanari, en clau catalanista i contrària al PP. En aquesta ocasió 
es tractava, concretament, del PP valencià, que llavors duia més de dos anys governant 
la Generalitat amb Zaplana al capdavant. I el PSPV, llavors a l’oposició, també rebia 
fortes crítiques en aquest sentit. Açò escrivia Joan F. Mira. 

«Un mes d’octubre de fa moltíssims anys arribà un rei a 
les portes de València, va fer hissar la senyera en la torre, plorà 
dels seus ulls donant gràcies a déu, i va entrar a la ciutat. Supose 
que aquest és l’únic motiu pel qual, cada mes d’octubre, en 

                                                           
2223 Es refereix a l’aprovació secessionista de les Corts Valencianes, impulsada per PP i UV, que 
constituïa una declaració secessionista del “valencià” i el català com a llengües diferenciades. Font: 
<http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974740194/ResolucionesAprobadas.html?
lang=ca_VA&p=1260974740194&param1=14&param4=1260974829809&param7=false>. Corts 
Valencianes. Resolució núm. 190, del 29/IV/1997. «Sobre el reconeixement del valencià com a idioma de 
tots els valencians, diferent i diferenciat d’altres llengües de l’estat espanyol». Consulta: [21/I/2016]. Més 
endavant explicarem el seu motiu i context. 
2224 El Temps, núm. 691, 15/XI/1997, p. 3. «Quina majoria d’edat». Editorial. 

http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974740194/ResolucionesAprobadas.html?lang=ca_VA&p=1260974740194&param1=14&param4=1260974829809&param7=false
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974740194/ResolucionesAprobadas.html?lang=ca_VA&p=1260974740194&param1=14&param4=1260974829809&param7=false
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aquesta ciutat i als seus voltants passa un seguit de coses, 
curioses o espectaculars, que els altres mesos no passen. També 
s’ha de dir que la ciutat i els seus voltants, després del tedèum i 
amb una mica d’immigració del nord, van ser constituïts en 
regne amb tots els requisits del cas, que aquell regne segles més 
tard va ser constituït en província espanyola conquistada, és a 
dir en no res, i que ara no se sap de quina constitució real 
gaudeix o pretén gaudir. Els polítics de l’antiga capital i l’antic 
regne, quan no passen el temps posant bastons a les rodes del 
país, el passen apunyalant pel costat i per l’esquena els seus 
propis companys de partit o de projecte. De projecte inexistent, 
pel que es veu. El projecte dels polítics que ara manen és (...) 
governar la ciutat (o regne, o província, o la comunitat quasi 
anònima) com si fóra un barri de Madrid. El projecte dels que no 
manen no és ni tan sols tornar a manar. Però de tot això ja en 
parlarem un altre dia. 

»(...) l’estat, padre padrone o putatiu lladre, ens ha 
estafat i ens estafa cada dia, i li cantem cançons amb el cor ple 
d’agraïment2225. Octubre és un mes d’himnes, sempre els 
mateixos himnes, el nacional d’Espanya (...) el mateix, encara, 
per celebrar el 12 d’octubre, dia de les forces armades i de la 
Hispanidad, festa nacional d’Espanya (...) No ho celebren [el 9 
d’Octubre] amb tanta pompa i esplendor com a Extremadura o a 
Castella-la Manxa, però com que el personal del PP-PSOE 
locals creuen en el País Valencià molt menys que els 
extremenys en Extremadura, això no té res de particular. 

»Una part de la part més civil d’aquest país (país tan 
insegur, tan fet de parts que encaixen poc o malament) mira 
també de celebrar el mes històric amb una mica de cultura 
seriosa i algunes idees per al present i el futur. Alguns milers de 
persones corren per la llengua2226, es manifesten pels carrers a 
risc de colp de porra policíaca o s’apleguen al Puig el darrer 
diumenge d’octubre2227. Són coses que comencen a tenir una 
certa tradició, molt o poc antiga, com també comença a ser una 
tradició, lamentable, que els polítics que sí que creuen en el seu 
país –vull dir en aquest: en el País Valencià– no sàpiguen o no 
puguen convertir la fe en organització extensa i atractiva. 
Mentrestant, fem festes de llibres, fem sopars anuals (...) fem 
debats, col·loquis, música i teatre (...) i almenys tenim la 
sensació, a València o a Alzira, que una vegada a l’any som algú 

                                                           
2225 Es refereix a la lletra de l’himne regional valencià, que comença cantant «Per ofrenar noves glòries a 
Espanya». 
2226 Es refereix al Correllengua. 
2227 Es refereix a l’Aplec del Puig. 
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i fem alguna cosa. És cert: som algú i fem alguna cosa. Vist com 
va la política, les festes oficials, la ideologia cutre-espanyola 
que ens governa, la televisió, la llengua gairebé il·legal, Julio 
Iglesias ambaixador de la comunitat2228, i altres catàstrofes i 
desgràcies acumulatives, vist tot això, si no fóra per una mica 
d’octubre de llibres, editors, premis, sopars reals o virtuals, 
amics i visitants, per allò que ens queda de patriotisme decent i 
civil, de sentit estètic i sentit moral, si no fóra per coses com 
aquestes, octubre podria desaparèixer, i els altres onze mesos de 
l’any ja aniríem passant la vida vegetal, provinciana i passiva 
que des de dalt tenim destinada com a única existència desitjable 
i possible»2229. 

Joan F. Mira critica l’absència de nacionalisme autòcton dins del País Valencià. 
Critica també aquells polítics que alimenten aquesta absència. I deposita cert consol, 
esperança o alleujament en aquelles entitats cíviques que mantenen viu aquest 
nacionalisme que ell defensa i promou. 

 

7.1.4.- Esdeveniments puntuals 

Més enllà de les dates fixes del nacionalisme, El Temps va haver de parlar de 
fets puntuals que es van donar i que van facilitar una interpretació política per part de la 
revista en clau nacionalista, que reforçaven la seua línia editorial. Per exemple, açò 
escrivia Joan F. Mira quan es complien vint anys del primer Congrés de Cultura 
Catalana2230: 

«Han passat vint anys, des d’aquell 1977 que segons com 
es mire sembla tan remot o tan pròxim, i encara no sabem si 
aquest parell de dècades han estat només un inici de normalitat 
civil, cultural i política, o si han estat en elles i per elles 
mateixes tota una època històrica. Fa vint anys tot just eixíem 
d’una llarga foscor inútil, d’una aparent immobilitat forçada, i 
teníem la sensació, personal i col·lectiva, que el futur era cosa 
nostra, com un camí tot nou que podíem recórrer a mesura que 
l’anàvem construint. Va ser un temps que exigia fer un ràpid 

                                                           
2228 El cantant Julio Iglesias va ser ambaixador de la Comunitat Valenciana durant els primers anys de 
Zaplana com a president. Font: <http://elpais.com/diario/1997/10/03/espana/875829608_850215.html>. 
El País, 3/X/1997. «Julio Iglesias cobrará más de 500 millones por promocionar lo valenciano». Notícia 
de Jaime Esquembre Lon. 
2229 El Temps, núm. 697, 27/X/1997, p. 82. «El mes d’octubre». Article de Joan F. Mira. 
2230 Congrés de Cultura Catalana de 1977. Va consistir en una sèrie d’actes i conferències que tractaven 
àmbits distints, tots ells relacionats amb els sectors civils, socials, culturals, jurídics, educatius, etc. de la 
societat catalana, amb el propòsit de dur a terme la implantació i/o normalització dels àmbits tractats 
mitjançant les propostes i les reflexions dels participants i assistents. cf. DD. AA., De les idees als fets: 
reflexions al cap de 20 anys del Congrés de Cultura Catalana, Barcelona, Edicions 62, 1999. pp. V i VI. 

http://elpais.com/diario/1997/10/03/espana/875829608_850215.html
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balanç de l’estat de l’herència rebuda, saber quina era la part 
inútil i la part aprofitable, i una vegada fets els comptes amb el 
passat llançar-se cap al futur sense més incerteses, amb tota la 
convicció de viure un moment ple de profecies de compliment 
segur. Aquesta fe en les il·limitades possibilitats que s’oferien 
pot semblar ara una mica ingènua, irreal, considerant sobretot, a 
posteriori, com hem hagut de moderar la fantasia. Però llavors 
era el temps de l’optimisme històric, i així havia de ser, si bé es 
mira. Per molt poc fonamentades que estigueren, en la realitat 
dels fets, algunes de les dimensions d’aquell optimisme. 

»Jo vaig participar molt activament en l’àmbit 
d’Antropologia (ara hi he participat també, en la 
commemoració), i no sé si en els altres àmbits del Congrés de 
Cultura Catalana la desproporció entre allò que ja estava fet i 
allò que calia fer era tan gran com el nostre. Perquè en el camp 
de l’etnologia o de l’antropologia social, la distància entre 
realitat i el projecte era immensa: sabíem molt poc, i calia saber 
molt. I començant per una imatge ambiciosa del que no sabíem, 
els redactors de la ponència o document de conclusions del 
nostre àmbit declaràvem no saber ni tan sols quin era el 
contingut real de l’expressió “cultura catalana”, objectiu 
general del congrés. Potser era obligació nostra fer-nos aquesta 
pregunta, precisament des de l’àmbit de l’antropologia, la qual, 
en una de les seues accepcions, és en certa manera la “ciència de 
la cultura”. Perquè el Congrés, a manera de gran assemblea 
constituent i omnívora, considerava “cultura catalana” tota cosa 
movent o no movent, animal, pedra o programa polític, que es 
poguera trobar en el territori dels Països Catalans: les obres 
públiques, la sardana, els rius i els seus afluents, la pedagogia 
del futur, Montserrat, els clubs de futbol i la medicina 
preventiva. Però el debat sobre l’existència i consistència dels 
Països Catalans en tant que comunitat cultural, o no va existir, o 
jo no el recorde. I em fa tot l’efecte que, en els anys que han 
passat, aquesta “discussió profunda” que reclamàvem des de 
l’antropologia, i que semblava tan urgent i necessària, no ha 
tingut lloc de la manera que esperàvem. O que els seus resultats, 
en termes de definició d’una “comunitat de cultura” més o 
menys coincident amb la societat i el territori dels Països 
Catalans, no han estat els que suposàvem que havien de ser»2231. 

Novament, Joan F. Mira fa referència a la voluntat de “normalitzar” el país o, 
millor dit, els Països Catalans, territori sobre el qual anhela més estudi i més reflexions. 

                                                           
2231 El Temps, núm. 703, 8/XII/1997, p. 82. «El Congrés: vint anys». Article de Joan F. Mira. 
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En un editorial, es parla d’unificar el territori a partir de l’anomenat per El Temps 
“Compromís de Lluc”. 

«La Tercera Trobada Nacionalista que va tenir lloc a 
Mallorca2232 fa pocs dies no va ser una trobada més. La reunió 
va servir per refermar una experiència que ha estat positiva i que 
per tant val la pena repetir, com és la coalició per concórrer 
conjuntament a les eleccions europees que mantenen CiU, la 
UPV i el PSM2233. Aquest era un acord previsible. Anar junts ha 
beneficiat les tres formacions i, per tant, és lògic repetir 
l’experiència. Però més enllà de la conjuntura, la Trobada ha 
servit per rellançar el debat sobre les relacions entre Catalunya, 
el País Valencià i les Illes, que estava pràcticament congelat des 
de la transició. 

»La transició, entre d’altres defectes, va comportar la 
fragmentació dels Països Catalans en tres comunitats autònomes 
diferents. I per evitar futures vel·leïtats, a la Constitució es va 
introduir un article per prohibir expressament la federació entre 
comunitats autònomes2234. 

»(...) Aquesta limitació no prohibeix, però, una 
col·laboració institucional que malauradament ha estat escassa, 
gairebé ocasional. 

»(...) La Tercera Trobada Nacionalista de Mallorca ha 
demostrat que la col·laboració i els pactes no estan renyits amb 
el respecte que mereixen les situacions polítiques de cada 
territori, que òbviament són diferents. Però com va dir Jordi 
Pujol en el seu discurs al santuari de Lluc, “només ens salvarem 
si tenim una visió de conjunt”. De dividir el país ja se 
n’encarreguen aquells que propugnen la seua desaparició. Els 
que es diuen nacionalistes tenen l’obligació de pensar-lo 
globalment, en la seua totalitat. Després, cadascú ha d’aplicar a 
casa seua la política que li semble més adient, però sense oblidar 
mai que el país no s’acaba on s’acaba la frontera 
autonòmica»2235. 

                                                           
2232 Reunió celebrada el mes d’abril de 1998. Van participar el Partit Socialista de Mallorca-Nacionalistes 
de Mallorca, Convergència Democràtica de Catalunya, Bloc Nacionalista Valencià i Unitat Catalana. 
Font: <http://www.psm-entesa.cat/historia2.php>. Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista. 
Consulta: [28/I/2016]. 
2233 Aquest pacte de coalició electoral es va fer efectiu per a les eleccions al Parlament europeu de 1999. 
La coalició va aconseguir 3 representants, per sota de PP (27), PSOE (24) i IU (4). La coalició esmentada 
va ser la que més representants va obtenir de les no nacionalistes espanyoles. 
2234 Es tracta de l’article 145.1 de la Constitució Espanyola de 1978. «En ningún caso se admitirá la 
federación de Comunidades Autónomas». Font: 
<http://www.congreso.es/docu/constituciones/1978/1978_cd.pdf>. Congrés dels Diputats. Consulta: 
[28/I/2016]. 
2235 El Temps, núm. 721, 13/IV/1998, p. 5. «El compromís de Lluc». Editorial. 

http://www.psm-entesa.cat/historia2.php
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1978/1978_cd.pdf
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Una vegada més, i en aquest cas des de l’òptica dels partits polítics, El Temps 
clamava per la unitat dels Països Catalans, més enllà de les possibilitats –o 
impossibilitats– administratives i de fronteres. Era una exigència fonamental per assolir 
l’objectiu polític del setmanari. I el setmanari mateix s’encarregava d’afavorir aquells 
que perseguien –o semblaven perseguir– aquest mateix objectiu. En aquest cas, 
l’afavorit era Jordi Pujol i els partits que van signar la coalició electoral. 

Menys polític era l’esdeveniment de la final de Copa del Rei que van disputar 
els equips del Barcelona i del Mallorca l’any 1998 al camp de Mestalla, a la ciutat de 
València2236. Tot i que l’esdeveniment no era polític, el setmanari El Temps es va 
encarregar de polititzar-lo. O, millor dit, de catalanitzar-lo. 

«els sentimentalismes culturals i la possible politització del 
partit per part d’alguns sectors són perfectament comprensibles 
en aquest cas. Els jugadors del Barça i del Mallorca es trobaran 
quasi com a casa, en un camp on –a part de les normals rivalitats 
esportives– són ben rebuts, i on –des de l’època de Paco Roig 
com a president del València CF– la megafonia s’expressa 
habitualment en valencià2237. És a dir, en català. 

»(...) El partit del pròxim dia 29 és una bona excusa per a 
posar totes aquestes qüestions damunt la taula. Per exemple, no 
estaria justificat que la Federació Espanyola de Futbol2238 –
organitzadora de la final– canviara l’habitual megafonia en 
valencià del camp de Mestalla. Seria una falta de respecte als 
afeccionats valencians i als arribats de Mallorca o Catalunya. 

»I també és un bon moment per a proposar que es faça 
una selecció catalano-valenciano-balear, que no estaria tan lluny 
de la realitat: existeix una selecció catalana, amb el valencià 
Pichi Alonso2239 d’entrenador, el mallorquí Nadal2240 és dels 
punts forts del Barça i l’actual equip del Mallorca s’ha nodrit 
sobretot d’ex-jugadors del València... S’ha d’acostar una altra 
vegada el futbol a l’afecció, des de bases més respectuoses que 

                                                           
2236 Final disputada el 29/IV/1998 i que va guanyar el F.C. Barcelona. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/04/30/deportes/893887207_850215.html>. El País, 30/IV/1998. 
«Taquicardia en Mestalla». Crònica de Cayetano Ros. Consulta: [28/I/2016]. 
2237 El Temps ja es va felicitar per les mesures que el president del València C.F. de llavors, Paco Roig, va 
prendre a l’hora de posar la megafonia de l’estadi de Mestalla en català. Font: El Temps, núm. 533, 
5/IX/1994, p. 5. «Normalització esportiva». Editorial. 
2238 Reial Federació Espanyola de Futbol. Fundada l’any 1909, és un organisme privat, integrat per 
federacions autonòmiques. La seua activitat és la de governar, administrar, gestionar i organitzar la 
reglamentació del futbol en totes les seues especialitats. Font: 
<http://www.rfef.es/federacion/informacion-institucional>. Reial Federació Espanyola de Futbol. 
Consulta: [28/I/2016]. 
2239 (1954). Exjugador de Saragossa, Barcelona i Espanyol i exseleccionador de Catalunya. Font: 
<http://elpais.com/diario/2006/05/29/deportes/1148853616_850215.html>. El País, 29/V/2006. «Jordi 
Cruyff ficha por un club ucraniano que entrena Pichi Alonso». Notícia d’Oriol Puigdemont. Consulta: 
[28/I/2016]. 
2240 (1966). Exjugador de Mallorca i Barcelona. 

http://elpais.com/diario/1998/04/30/deportes/893887207_850215.html
http://www.rfef.es/federacion/informacion-institucional
http://elpais.com/diario/2006/05/29/deportes/1148853616_850215.html
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els interessos mercantils dels grans patrocinadors, dels grans 
grups de comunicació i dels presidents de club-empresaris»2241. 

De fet, un element que rematava aquesta concepció catalana que es tenia sobre la 
final de Copa del Rei, era aquesta mena de títol que trobàvem en les pàgines interiors de 
la revista que tractaven la prèvia de la final. 

 
Figura 63. El Temps, núm. 723, 27/IV/1998, p. 22. 

Tornem als exemples polítics. La coneguda com Declaració de Barcelona va 
servir a El Temps per reivindicar el caràcter plural de l’estat espanyol, exigir que el 
marc polític i constitucional s’ajustara a aquesta realitat i, de pas, reivindicar la 
catalanitat del País Valencià i de les Illes Balears. 

«La Declaració de Barcelona, signada recentment per les 
principals forces nacionalistes de Catalunya, Euskadi i Galícia, 
és un document on es constata que vint anys després del 
restabliment de la democràcia encara no s’ha resolt l’articulació 
plurinacional de l’estat espanyol ni s’ha aconseguit un 
reconeixement suficient de la seua pluralitat lingüística i 
cultural. Això que CiU, PNB i BNG han dit moltes vegades per 
separat, ara ho han plasmat en una declaració conjunta, que 
l’únic que fa és demanar un altre model d’estat que simplement 
reconega de manera més efectiva que hi ha quatre nacions, la 
catalana, la basca, la gallega i la castellana, i que per tant 
compartesca la sobirania entre les nacions que l’integren de 
manera més equitativa. 

»(...) La foto conjunta de CiU, PNB i BNG posa 
nerviosos els partits estatals perquè els amenaça el seu monopoli 
sobre el model d’estat. Davant d’això, poden reaccionar a la 
defensiva, contrapactant el tancament de l’estat, o obrint-se al 
diàleg, sense descartar, si cal, retocs constitucionals per plasmar 
millor el reconeixement de la diversitat. La Constitució, que no 
és sagrada, va ser fruit d’un pacte en una conjuntura 
determinada que ja ha estat superada. El model autonòmic que 

                                                           
2241 El Temps, núm. 723, 27/IV/1998, p. 5. «Més que una final». Editorial. 
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estableix2242 va ser creat per donar una articulació satisfactòria a 
les reivindicacions nacionals de Catalunya i Euskadi, 
principalment. Si les forces més representatives d’aquests països 
creuen que el model s’ha esgotat, o no serveix, és perfectament 
legítim reclamar un nou pacte constituent. 

»L’única cosa que oblida la Declaració de Barcelona és 
que la nació catalana no es limita només a la comunitat 
autònoma de Catalunya, sinó que s’estén més enllà. La millor 
manera de superar aquest dèficit és que les formacions 
nacionalistes més representatives del País Valencià i les Illes 
Balears se sumen al front comú2243 endegat a Barcelona»2244. 

Una referència cultural. Quan s’estava elaborant el tràmit perquè la representació 
del Misteri d’Elx2245 aconseguira l’etiqueta de Patrimoni de la Humanitat, ens trobàvem 
un article d’opinió dins d’El Temps, signat per Joan Carles Martí i Casanova2246, 
president de l’associació El Tempir, que assegurava: 

«Ens congratulem que la cultura valenciana –i catalana, 
vaja!– tinga un patrimoni de la humanitat tan important com la 
Festa d’Elx, en la qual, fins i tot els fills castellanitzats aprenen a 
cantar en català alhora que recuperen el seu valencià»2247. 

Un altre exemple cultural el trobem en un editorial que ret homenatge a la 
celebració dels Premis Octubre2248. Homenatge que incideix en el caire catalanista 
d’aquests premis culturals. 

«Parlar de l’esperit de València arran de la celebració 
dels vint-i-vuitens Premis Octubre pot semblar excessiu, però 
deixar volar la imaginació té, a voltes, aquests riscos. Un riscos 
que val la pena córrer, sense posar límits a la imaginació, 
després dels fets de la setmana dels Octubre d’enguany a 

                                                           
2242 Es refereix al ‘Cafè per a tothom’. 
2243 Es refereix, sobretot, al Bloc Nacionalista Valencià i al Partit Socialista de Mallorca, que ja havien 
signat una coalició electoral amb CiU per presentar-se conjuntament a les eleccions europees de 1999. 
Aquesta exigència mostra una vegada més la tendència catalanista del setmanari. 
2244 El Temps, núm. 737, 3/VIII/1998, p. 5. «Monopoli d’estat». Editorial. 
2245 Representació religiosa escenificada. El primer testimoni que prova la seua celebració és de 1686, 
però tot apunta que és anterior a aquesta data. Celebració medieval, dividida en dos jornades, escenificada 
els dies 14 i 15 d’agost dins la Insigne Basílica de Santa Maria d’Elx. Es representa la Mort, l’Assumpció 
i la Coronació de la verge Maria, presentant aspectes artístics i històrics importants. Única obra del seu 
gènere que ha sobreviscut fins a l’actualitat. Símbol més significatiu dels il·licitans i reconeguda l’any 
2001 per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. cf. CASTAÑO GARCÍA, Joan., «El Misteri 
d’Elx, manifestación cultural de un pueblo», en Revista de Sociales y Jurídicas, núm. Extra 7, 2011, pp. 
2-4. 
2246 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Joan Carles Martí i Casanova va signar només 
aquesta pàgina esmentada en El Temps. 
2247 El Temps, núm. 775, 20-26/IV/1999, p. 17. «París ben val una missa». Article de Joan Carles Martí i 
Casanova. 
2248 Certàmens literaris convocats anualment per l’editorial 3i4 des de 1973. Eliseu Climent, editor d’El 
Temps, és fundador de l’editorial 3i4. 
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València, on representants dels governs de Catalunya, de les 
Illes Balears, d’Aragó i d’Andorra, a més de l’Ajuntament de 
Perpinyà i d’uns quants ajuntaments del País Valencià, han 
col·laborat o han participat en els diferents actes cívics i 
culturals. 

»Aquest “plenari” de representacions institucionals de 
tots els territoris de parla catalana, en una manifestació del 
caràcter cultural i transgressor que tenen els Octubre (amb 
l’absència clamorosa del govern valencià), ha demostrat que és 
possible pensar en un futur de col·laboració en el terreny 
cultural, però també en l’econòmic i el polític. Col·laboració 
entre uns territoris i comunitats que es van veure abocats al 
distanciament estèril i a la ignorància mútua després de la 
política espanyola, subjectes al possibilisme i a la dinàmica 
política estatal. 

»Mai com en la setmana passada a València, durant els 
Octubre, s’havia posat en evidència tot allò que, teòricament, no 
es pot fer, però que en la pràctica és perfectament possible»2249. 

El setmanari celebra l’assistència als premis de representants polítics de totes les 
zones de parla catalana. Llevat, és clar, del govern valencià, llavors presidit pel PP amb 
Zaplana i hostil amb la celebració d’aquests actes2250. Un últim exemple és 
l’agermanament que van celebrar els diferents pobles denominats Castelló als Països 
Catalans. Un agermanament que redactà Núria Cadenes2251 amb cert sentiment de 
satisfacció. 

«Alguna cosa es mou al sud. O, més exactament, alguna 
cosa es mou al sud que fa moure el nord i desentumeix les 
articulacions, potser un poc encarcarades, darrerament, d’aquest 
llarg país nostre. El cas és que, des de fa pràcticament un any, 
han reviscolat i prenen embranzida les relacions entre municipis 
i entitats del Principat i del País Valencià. 

»(...) Tots amb Castelló de la Ribera. Encara no són les 
nou del matí i a l’estació del trenet de Castelló de la Ribera ja hi 
ha moviment. Sembla que tot és a punt, finalment. Han estat 
molts dies, setmanes, de feina i ara que ja ha arribat l’esperat 21 
d’octubre tot ha de sortir bé. Només la pluja, en tot cas, podria 
aigualir un cap de setmana que es presenta ple d’activitats. I 
d’emocions (...) la significació de la diada és doble. Primer, 
perquè han aconseguit tirar endavant un aplec singular: la I 

                                                           
2249 El Temps, núm. 803, 2-8/XI/1999, p. 5. «L’esperit de València». Editorial. 
2250 Font: El Temps, núm. 745, 28/IX/1998, pp. 40 i 41. «Rita Barberà, de nou contra els Octubre». 
Reportatge de Francesc Viadel. 
2251 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Núria Cadenes va signar un total de 141 
pàgines en El Temps. 
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Trobada dels Castelló dels Països Catalans. I, segon, però no 
menys important, pel fet que es realitzi, precisament a Castelló 
de la Ribera, amb Castelló de la Ribera. La transcendència 
simbòlica de l’acte és un punt que cal tenir molt present. 

»Pot semblar estrany, a priori, que una activitat d’aquest 
tipus comenci amb una marxa reivindicativa pels carrers del 
poble. El cas és, però, que, de moment, i gairebé set anys 
després que el ple de l’Ajuntament acordés la normalització del 
seu topònim, el municipi es veu obligat a ser, als fulls oficials, 
“Villanueva de Castellón”2252. D’aquí la importància de la 
pancarta que encapçala la marxa: “Els Castelló, amb Castelló de 
la Ribera”. Darrere d’ella, amb els gegants i els cap-grossos, els 
xirimiters i els timbals, representants de Castellonet de la 
Conquesta (Safor), Castelló d’Empúries (Alt Empordà), Castelló 
de Farfanya (Noguera), Castelló de la Plana (Plana Alta), 
Castelló de Rugat (Vall d’Albaida) i, és clar, Castelló de la 
Ribera (Ribera Alta)»2253. 

Són només alguns exemples d’esdeveniments ocasionals que posen de manifest 
el caràcter catalanista del setmanari El Temps. 

 

7.1.5.- Exemples aïllats de catalanisme 

Hem comprovat que El Temps insistia molt en la idea de normalitzar els Països 
Catalans, és a dir, normalitzar-ne el sentiment nacional i la vertebració del territori en 
tots els àmbits possibles2254. Un altre exemple d’aquesta normalització és aquest article 

                                                           
2252 Aquest problema de toponímia ha causat divisió al poble entre els conservadors, propers 
ideològicament al PP, que defensen el nom castellà de «Villanueva de Castellón», i els partidaris de 
«Castelló de la Ribera», nom defensat per l’esquerra política. Font: <http://www.levante-
emv.com/comarcas/2012/07/04/villanueva-castellon-renuncia-seguir-pleito-toponimo-castello-
ribera/917930.html>. Levante-EMV, 4/VII/2012. «Villanueva de Castellón renuncia a seguir el pleito por 
el topónimo de Castelló de la Ribera». Notícia de Carlos Alós Alzira. Consulta: [28/I/2016]. 
2253 El Temps, núm. 858, 21-27/XI/2000, pp. 28-30. «Els protagonistes de la història». Reportatge de 
Núria Cadenas. 
2254 «Normalització és un període històric (...) és, fonamentalment, tres coses alhora: un projecte polític, 
un procés de transformació cultural i social, i el conjunt de discursos que sustenta tots dos (...) El terreny 
principal en què s’apliquen discursos, procés i projecte és la cultura, perquè aquesta és l’arena on es 
decideixen les qüestions de la identitat col·lectiva i del model de societat, i on s’expressen les ansietats 
relacionades amb aquestes qüestions. No és estrany, doncs, que el terme “normalització” hagi estat d’ús 
privilegiat pel que fa a la llengua, ja que aquesta és la pedra sobre la qual es fonamenten l’edifici de la 
cultura catalana i els seus discursos. Tanmateix, i si bé el terme “normalització lingüística” té un ús molt 
més freqüent, una de les premisses d’aquest llibre és que la normalització com a fenomen social a la 
Catalunya contemporània sobrepassa la problemàtica lingüística, fins al punt que l’ús del terme 
“normalització” en els estudis culturals catalans té, o hauria de tenir, com a mínim la mateixa importància 
que habitualment se li concedeix en el discurs sociolingúístic». FERNÁNDEZ I MONTOLÍ, Josep-
Anton., El malestar en la cultura catalana: la cultura de la normalització, 1976-1999, Barcelona, 
Empúries, 2008, p. 32. 

http://www.levante-emv.com/comarcas/2012/07/04/villanueva-castellon-renuncia-seguir-pleito-toponimo-castello-ribera/917930.html
http://www.levante-emv.com/comarcas/2012/07/04/villanueva-castellon-renuncia-seguir-pleito-toponimo-castello-ribera/917930.html
http://www.levante-emv.com/comarcas/2012/07/04/villanueva-castellon-renuncia-seguir-pleito-toponimo-castello-ribera/917930.html
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signat per Ramon Barnils2255, que parla dels equips esportius dels Països Catalans com a 
eina fonamental per fomentar-ne aquesta vertebració. 

«L’altre dia jugaven, a bàsquet, el Joventut de Badalona, 
equip preferit de qui signa, i el Pamesa València. Va guanyar el 
Pamesa de València2256 i no ens va saber gens de greu –tan poc 
que ni amb un estetoscopi o ens ho haurien trobat. 

»Som pocs, cada vegada més ens sembla, els qui en 
futbol preferim el Barça; però en bàsquet el Joventut, en handbol 
el Granollers, en rugbi la Santboiana –i en beisbol, ai las, els 
Pops de Lloret. 

»I continuem essent pocs, però cada vegada més segons 
que hem notat, els qui tenen el Barça per principal equip, però 
no pas únic. Fins i tot ens hem començat a trobar amb persones 
del País Valencià que ho veuen claríssim: en cas d’un partit 
entre, posem per cas, el València CF i el FC Barcelona, si 
guanya el Barça no els sap greu; i encara els sap menys si 
guanya el València. 

»A aquest pas acabarem essent un país, uns països 
normals i corrents»2257. 

Parlant d’esports, un tema molt recurrent del nacionalisme català és la qüestió de 
l’oficialitat de les seleccions esportives catalanes2258. El Temps, evidentment, defensava 
aquesta oficialitat. Jordi Finestres2259 escrivia aquest text reivindicatiu i alhora 
historiogràfic, sota el títol «La història justifica les seleccions»: 

«Es innegable la tasca pionera que ha desenvolupat 
l’esport català al llarg del segle. Per tant, les històriques 
reivindicacions de disposar de seleccions catalanes amb plens 
drets oficials i internacionals és conseqüència d’una evolució 
lògica de la dinàmica esportiva al Principat. Potser coincidència, 
potser anècdota, el fet és que el barceloní Luci Minuci Natal2260 

                                                           
2255 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Ramon Barnils va signar un total de 189 
pàgines en El Temps. 
2256 Es refereix a la final de Copa del Rei de bàsquet, disputada el 2/II/1998 entre Pamesa Ceràmica de 
València i P. Bruguer de Badalona. Guanyaren els valencians (89-75). Font: 
<http://www.acb.com/fichas/CREY62007.php>. Consulta: [28/I/2006]. 
2257 El Temps, núm. 713, 16/II/1998, p. 4. «Visca amb x». Article de Ramon Barnils. 
2258 La més coneguda d’aquestes seleccions esportives catalanes, la de futbol, és la més antiga de l’estat 
espanyol, fundada l’any 1904. cf. GÓMEZ AMAT, Daniel., La patria del gol: fútbol y política en el 
Estado español, Zarautz, Alberdania, 2007, p. 166. 
2259 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Jordi Finestres va signar un total de 219 
pàgines en El Temps. 
2260 Per consultar la gesta de Luci Minici Natal, cf. BALIUS I JULI, Ramon., «Luci Minici Natal, primer 
campeón olímpico catalán», en Archivos de medicina del deporte: revista de la Federación Española de 
Medicina del Deporte y de la Confederación Iberoamericana de Medicina del Deporte, núm. 157, 2013, 
p. 321. 

http://www.acb.com/fichas/CREY62007.php
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ja va guanyar la cursa de quadrigues l’any 129 després de Crist, 
en la 227 olimpíada de l’era antiga. 

»Més recentment, el dia 24 d’abril de 1916, el COI2261 
adreça a la Federació Atlètica Catalana2262 una carta on es 
convida aquesta federació a integrar-se en el màxim organisme 
esportiu. És la resposta de Pierre de Coubertain2263, fundador del 
moviment olímpic modern, a la petició de l’atleta i periodista 
Josep Elias Juncosa2264 de crear la Confederació Esportiva de 
Catalunya2265, constituïda oficialment el 1922 per 19 federacions 
esportives. Dos anys abans, també a Barcelona, s’havia creat el 
Comitè Olímpic Espanyol2266, que serà qui participarà als Jocs 
d’Anvers2267. Als anys vint el COE parlava català: el primer 
president fou el baró de Güell2268 i la seu social estava al carrer 
dels Escudellers. Amb el pronunciament militar del general 
Primo de Rivera2269, les il·lusions del COC s’esvaeixen, sobretot 
després de la seva prohibició, el 19242270. La repressió s’endú la 
voluntat d’organitzar els Jocs de 1924 –que es faran a la mateixa 

                                                           
2261 Comitè Olímpic Internacional. Fundat l’any 1894. 
2262 Fundada l’any 1915, pionera a l’estat espanyol. cf. CAMPOS GRANELL, Juan i José Enrique 
GALLACH LAZCORRETA., Las técnicas del atletismo: manual práctico de enseñanza, València, 
Paidotribo, 2004, p. 23. 
2263 (1863-1937). President del COI (1896-1925), Pierre de Coubertin implantà els jocs olímpics moderns. 
cf. BETANCOR LEÓN, Miguel Ángel i ALMEIDA AGUIAR, Antonio S., «Pierre de Coubertin y el 
mensaje educativo del olimpismo moderno», en Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e 
Historia, núm. 6, 2001-2002, pp. 82-95. 
2264 (1880-1944). Esportista i periodista català, precursor de l’olimpisme a Catalunya, el seu esforç 
culminà amb la demanda de Pierre de Coubertin, l’any 1921 de celebrar els segünts jocs olímpics a 
Barcelona. cf. GIL PLA-CAMPÀS., «Sobre mitos de la natación competitiva y la natación educativa: una 
mirada histórica y cultural desde Elías Juncosa», en Materiales para la historia del deporte, núm 13, 
2015, p. 89. 
2265 (1922). Entitat gestora de l’esport a Catalunya, actuant com a comitè olímpic en la pràctica. cf. 
CAMPS PRAT, Jordi., Més enllà dels anells: política, gegantisme, comercialització, corrupció, dopatge i 
discriminació en els Jocs Olímpics, Valls, Cossetània Edicions, 2008, p. 196. 
2266 Uns altres estudiosos ubiquen els orígens del COE a l’any 1912, desaparegut l’any 1921 i reconstituït 
a Barcelona l’any 1924. cf. DURÁNTEZ, Conrado., «El Comité Olímpico Español: un siglo de historia», 
en Citius, altius, furtius: humanismo, sociedad y deporte: investigaciones y ensayos, vol. 5, núm. 2, 2012, 
pp. 37-43. 
2267 Jocs celebrats l’any 1920. cf. DURÁNTEZ, Conrado., «El Comité Olímpico Español: un siglo de 
historia», en Citius, altius, furtius: humanismo, sociedad y deporte: investigaciones y ensayos, vol. 5, 
núm. 2, 2012, p. 39. 
2268 (1883-1954). Santiago Güell i López, fill de l’alta societat catalana, fou un dels principals promotors 
de l’esport català. Encarregat d’impulsar la candidatura olímpica de Barcelona 1924, l’any 1921 es 
convertí en el primer català membre del COI i fou també una de les personalitats que fomentà la creació 
de la Confederació Esportiva de Catalunya l’any 1922. Fou primer president del COE, després de la seua 
reconstitució l’any 1924. Exercí fins l’any 1926. cf. ARAGÓN PÉREZ, Alberto., «Santiago Güell: 
segundo miembro español del COI y presidente del COE», en Citius, altius, furtius: humanismo, sociedad 
y deporte: investigaciones y ensayos, vol. 7, núm. 1, 2014, pp. 27, 34, 39 i 43. 
2269 La dictadura de Miguel Primo de Rivera es va allargar des de l’any 1923 fins el 1930. 
2270 Comitè Olímpic Català. fou constituït l’any 1920 a Barcelona, amb un protagonisme clau en la 
participació de la delegació espanyola en els Jocs d’Anvers. cf. CAMPS PRAT, Jordi., Més enllà dels 
anells: política, gegantisme, comercialització, corrupció, dopatge i discriminació en els Jocs Olímpics, 
Valls, Cossetània Edicions, 2008, p. 196. 
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ciutat natal del baró de Coubertain, París2271– i la Copa 
Olímpica, màxim guardó del COI, que un any abans havia 
concedir al COC pel seu mèrit en la promoció dels ideals 
olímpics. No serà fins el 19 de juliol de 1989, quan el Comité 
Olímpic de Catalunya reprendrà les seves activitats2272. 

»A banda del COE, la majoria de federacions estatals 
foren creades a Catalunya, paral·lelament a les nacionals. La de 
rugbi2273, per exemple, és membre fundadora de la Federació 
Internacional d’aquest esport, el 1934, un fet que es produirà al 
cap d’unes dècades amb el korfbal2274 –un esport semblant al 
bàsquet–, l’única modalitat que té una selecció catalana 
reconeguda internacionalment, sense homònima en el conjunt de 
l’estat. Quasi totes les federacions catalanes han tingut, en un 
moment o altre, una selecció nacional pròpia que s’ha hagut 
d’acontentar amb disputar competicions autonòmiques o 
oficioses»2275. 

En l’àmbit cultural dels Països Catalans, l’escriptora Isabel-Clara Simó2276 
exigia una nova forma d’estudiar la història del seu territori nacional, diferent de la visió 
“centralista” proposada i aplicada des de l’estat espanyol: 

«Joan Fuguet ja ens havia fet una aportació 
importantíssima per comprendre l’art i la història dels nostres 
països: l’estudi de l’arquitectura dels ordes militars, 
especialment templers i hospitalers. La seva obra és decisiva (...) 
advoca per una visió global de l’arquitectura catalana (...) fent-
nos parar atenció a l’arquitectura de la Catalunya nova, la dels 
Països Catalans, i la seva indiscutible unitat històrica. 

                                                           
2271 «A Anvers, Elias i Juncosa va presentar la candidatura de Barcelona per als Jocs de 1924 en nom de 
la Mancomunitat de Catalunya, la Federació Atlètica Catalana i el Comitè Olímpic Català amb la doble 
esperança d’obtenir els Jocs per a Barcelona i el reconeixement per al COC. No es va aconseguir ni una 
cosa ni l’altra (...) L’oposició dels organismes polítics i esportius espanyols, reforçada amb la dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930), va acabar de tallar el somni català». CAMPS PRAT, Jordi., Més enllà dels 
anells: política, gegantisme, comercialització, corrupció, dopatge i discriminació en els Jocs Olímpics, 
Valls, Cossetània Edicions, 2008, p. 196. 
2272 Segons l’autor que fins ara més hem referenciat, és el 26 de maig de 1989 quan diverses federacions 
catalanes impulsen el procés de constitució del COC i el 21 de juliol quan finalitza, amb èxit, dit procés. 
cf. CAMPS PRAT, Jordi., Més enllà dels anells: política, gegantisme, comercialització, corrupció, 
dopatge i discriminació en els Jocs Olímpics, Valls, Cossetània Edicions, 2008, p. 198. 
2273 (1922). La FIRA, Federació Internacional de Rugby Amateur, va ser fundada l’any 1934 gràcies, en 
part, a la participació de la Federació Catalana de Rugby en la seua fundació. La FCR competí 
internacionalment fins els inicis de la dictadura franquista. 
2274 El 1990 es fundà l’Associació Catalana de Corfbol. 
2275 El Temps, núm. 757, 21/XII/1998, p. 23. «La història justifica les seleccions». Article de Jordi 
Finestres. 
2276 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Isabel-Clara Simó va signar un total de 54 
pàgines en El Temps. 
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»(...) Al llibre2277 trobem un estudi acurat de Poblet, 
Benifassà, la Real de Mallorca, Sant Vicenç de la Roqueta, 
Santes Creus, la Valldigna, l’Eula de Perpinyà, etc. 

»És aquesta manera de veure la història la que s’escau a 
les nostres escoles, i no la centralista i anorreadora visió de la 
“Historia de España” amb què ja ens amenaçava l’ex-ministra de 
Cultura, Esperanza Aguirre2278, i que molt em temo que continua 
vigent. En definitiva, despersonalitzar –o reduir, com fan alguns 
catalans partidaris de les quatre províncies– és la manera com 
els vencedors s’instal·len a les terres conquerides [sic]»2279. 

També de sentit historiogràfic és el text que signa Pau Viciano2280, en el qual 
justifica la “catalanitat” del territori valencià. 

«Des de la instauració, el 1238, de la ‘Ciutat e Regne de 
València’, per Jaume I2281 fins als nostres dies, la història és 
plena de testimonis que certifiquen la consciència de l’origen 
català i el sentiment particularista no secessionista dels 
valencians. 

»Pocs pobles com el valencià hauran tingut un acta de 
naixement amb una datació tan clara i que haja produït, 
pràcticament des d’aquell moment, una memòria històrica que 
perduraria durant segles. La mitificació de Jaume I i la 
commemoració de la Conquesta començaren ja en l’edat 
mitjana2282. I també des d’aleshores, associat a la creació del nou 
regne, es mantenia el record dels avantpassats. Els prohoms de 
la València medieval, orgullosos d’una ciutat i d’un regne cada 
vegada més pròspers i amb una influència creixent dins la 
Corona d’Aragó, no havien oblidat la seua genealogia catalana. 
A les darreries del segle XIV, en la dedicatòria d’un tractat 
polític com el Regiment de la cosa pública2283, fra Francesc 

                                                           
2277 Es refereix a l’obra FUGUET SANS, Joan., El cister: el patrimoni dels monestirs catalans a la 
Corona d’Aragó, Barcelona, Rafael Dalmau, 1998. 
2278 Es refereix al Pla d’Humanitats plantejat per Esperanza Aguirre, ministra de Cultura i Educació 
(1996-1999). 
2279 El Temps, núm. 768, 8/III/1999, p. 71. «L’arquitectura dels PP CC». Article d’Isabel-Clara Simó. 
2280 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Pau Viciano va signar un total de 116 pàgines 
en El Temps. 
2281 Per consultar aquest fet històric, cf. ESCARTÍ, Vicent Josep i Antoni FERRANDO., Llibre dels fets 
de Jaume I, Catarroja, Afers, 1995, pp. 177-191. 
2282 Per consultar la mitificació de Jaume I al País Valencià, cf. ORIOL, Carme i Emili SAMPER., El rei 
Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2010, pp. 33-59. 
2283 Obra política escrita l’any 1383 per Francesc Eiximenis a petició dels jurats de València. «Un “petit 
tractat” adreçat a “aquells qui regiment tenen de la comunitat” per tal que la puguin “bé e sàviament 
governar, regir e mantenir”, donat que en ells “estiga principalment la salut del poble”. És un document 
representatiu del pensament de l’època medieval. Està immers en la visió cristiana de la vida civil i en 
l’estil literari del moment, amb una gran quantitat de cites dels clàssics i de la patrística cristiana». 
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Eiximenis2284 afalagava els jurats de la capital lloant les glòries 
d’un poble valencià diferenciat, però no podia deixar d’afirmar 
que aquest era “vengut e eixit, per la major partida, de 
Catalunya”2285. 

»(...) L’entrada en l’anomenada Decadència2286 no va 
suposar un afebliment d’aquesta consciència, si més no entre la 
minoria lletrada. Des de les llunyanes terres flamenques, 
l’humanista Joan Lluís Vives2287, en un tractat sobre la pietat 
femenina d’inicis del segle XVI2288, evocava la llegenda 
medieval de les donzelles de Lleida per explicar la repoblació de 
València en temps del Conqueridor. “Manà el monarca –deia– 
que homes aragonesos i dones lleidatanes anassen a poblar-la, i 
d’ambdós van nàixer fills que tingueren com a pròpia la llengua 
d’aquelles”2289. A mitjan de centúria, en la Crònica de Martí de 
Viciana2290 es podia llegir, parlant d’Oriola, que “en tiempo de 
la conquista se pobló la tierra más de catalanes que de otras 
naciones”2291, i pocs anys després, fra Vicent Antist2292, biògraf 

                                                                                                                                                                          
CALDERÓ I CABRÉ, Albert., Francesc Eiximenis: regiment de la cosa pública, Barcelona, Estratègia 
Local, 1999, pp. 5 i 6. 
2284 (1340-1409). Franciscà gironí, visqué a la ciutat de València entre 1383 i 1408. «L’obra d’Eiximenis 
ofereix un testimoni de la unitat lingüística, cultural i política dels actuals Països Catalans al segle XV (...) 
a València, actuà com a conseller dels jurats que regien la ciutat i intervingué eficaçment en la pacificació 
de l’assalt cruent que patí el call jueu de la ciutat el 1391». INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS., «Sisè 
centenari de Francesc Eiximenis», en Catalan Historical Review, núm. 3, 2010, p. 237. 
2285 Aquesta frase la podem trobar a EIXIMENIS, Francesc., Lo crestià: selecció, Barcelona, Edicions 62, 
1994, p. 301. 
2286 «No hi ha dubte que la cultura catalana entra en un procés de declivi: de l’esplendor literari de la 
segona meitat del XV (amb Ausiàs March, Joanot Martorell, Jaume Roig, Rois de Corella) es davalla fins 
arribar a la misèria i la vulgaritat de la literatura catalana de la segona meitat del XVIII». ROSSICH, 
Albert., «És vàlid avui el concepte de decadència de la cultura catalana a l’època moderna? Es pot 
identificar decadència amb castellanització?», en Manuscrits: Revista d’història moderna, núm. 15, 1997, 
p. 128. 
2287 (1492-1540). Escriptor, filòsof i intel·lectual del Renaixement, fonamental en l’Europa del segle XVI, 
conseller d’emperadors i eclesiàstics. Font: Futura, Universitat de València, núm 31, 2015, pp. 6-12. 
Textos de Francesc J. Hernàndez, Esteban Morcillo, Helena Rausell i Petra Ma. Pérez. 
2288 Es deu tractar de l’obra De Institutione Feminae Christianae, publicada a Anvers l’any 1924. Els 
anglesos estudiosos van considerar l’autor com a un reformador de l’educació de les donzelles angleses i 
esdevingué un pioner del feminisme. Vives volia que les donzelles angleses foren instruïdes. cf. 
FERNÁNDEZ SUÁREZ, José Ramón., «Luis Vives educador de los jóvenes ingleses», en ES: Revista de 
filologia inglesa, núm. 17, 1993, pp. 147-149. 
2289 No hem pogut trobar la cita en cap altre escrit. 
2290 (1502-1582). Rafael Martí de Viciana va redactar l’obra Crónica de la ínclita y coronada ciudad de 
Valencia y de su reyno, de quatre volums: el primer tractava la història de València ciutat; el segon 
pretenia ser una mena d’enciclopèdia de la noblesa valenciana; el tercer, la genealogia dels monarques 
hispànics; i el quart narra la guerra de les Germanies des de la perspectiva de la noblesa. Admirador de 
Carles V i defensor del projecte imperial hispànic, tractà d’atorgar a la noblesa un passat de prestigi 
d’arrels medievals agrupada a la monarquia. cf. ESCARTÍ SORIANO, Vicent Josep., «La imagen de la 
nobleza, según Rafaem Martí de Viciana (s. XVI): del pasado medieval al proyecto imperial», en 
Mirabilla: Revista Electrônica de História Antiga e Medieval, núm. 9, 2009, pp. 266-268. 
2291 Aquesta frase s’escriu dins del tercer volum de l’obra esmentada de Rafael Martí de Viciana. cf. 
VICIANA, Martín de., Libro tercero de la crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su 
reino, Universitat de València, 2002, p. 439. Edició a càrrec de Joan Iborra. 
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de sant Vicent Ferrer2293, no s’estava de reconèixer que València 
“fue poblada de gente catalana”2294. Fins i tot sota el pes de la 
monarquia absoluta i de l’hegemonia política i cultural de 
Castella no s’enterbolia aquesta memòria de les arrels. La ploma 
barroca de Gaspar Escolano2295 havia escrit, així, que el regne de 
València “fue poblado desde su conquista casi todo de la nación 
catalana y tomo della la lengua”2296. El segle de les Llums2297 
ho confirmaria una volta més. En prendre possessió del bisbat de 
Barcelona, Josep Climent2298 declarava que “casi todos los 
valencianos somos catalanes en el origen”2299. Probablement, 
amb una mica d’erudició i paciència, podrien exhumar-se més 
testimoniatges d’aquesta memòria ininterrompuda, des de 
l’endemà de la Conquesta fins a llindar de l’època 
contemporània [sic]»2300. 

En un sentit culinari i més antropològic parlava Jaume Fàbrega2301 sobre els 
“drets gastronòmics” de Catalunya com una altra forma de diferenciació d’Espanya. 

«si parlem de drets lingüístics i culturals, també podríem parlar 
de “drets gastronòmics”. Aquests drets, als Països Catalans, són 
objecte d’una continuada laminació per Espanya i França... 
Passant pel model nord-americà, que els engloba tots. Per causa 
de lleis coercitives i condicions vàries (com la demografia), ens 
trobem sotmesos a un procés continuat d’espanyolització. Fins i 
tot, l’homogeneïtzació pro-americana. 

                                                                                                                                                                          
2292 (1543-1595). Vicent Justinià Antist era teòleg i hagiògraf. Font: 
<http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_lucio_anneo_seneca/bases_datos/bvhe/biblioteca/a_b/vicent
e_justiniano_antist>. Consulta: [29/I/2016]. 
2293 (1350-1419). Pare dominic i predicador de masses, és un dels personatges més destacats de la història 
de la cristiandat. cf. ALARCON MENARGUES, Félix Manel., «Sobre la vida de Vicent Ferrer, valencià 
universal», en Ítaca: revista de filologia, núm. 1, 2010. pp. 249-259. 
2294 Així ho testimonia també un llibre que, assegura, aquella frase va ser escrita per Antist a la seua obra 
Vida de San Vicente Ferrer. cf. FERRANDO FRANCÉS, Antoni i Miquel NICOLÁS AMORÓS., 
Història de la llengua catalana, Barcelona, Editorial UOC, 2011, p. 212. 
2295 (Mort el 1619). Fou cronista oficial del regne de València. cf. VICIANO NAVARRO, Pau., «L’edat 
mitjana en la crònica de Gaspar Escolano», en Recerques: Història, economia i cultura, núm. 40, 2000, 
pp. 135 i 136. 
2296 La podem trobar dins de Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad de Valencia. cf. 
GORGUES I ZAMORA, Vicent., Literatura valenciana, Madrid, Cultivalibros, 2009, p. 22. 
2297 Nom amb el qual s’al·ludeix al període de la Il·lustració, moviment intel·lectual eurooeu 
protagonitzat per l’ascens de la burgesia i els seus primers passos cap a la presa del poder polític (1688-
1789). 
2298 (1706-1781). Teòleg i bisbe de Barcelona (1766-1775). cf. VÁZQUEZ ARTÉS, Camilo., 
Escolásticos e ilustrados: El pensamiento de José Climent, y la Valencia del Setecientos, València, 
Institució Alfons el Magnànim, 2012, p. 27. 
2299 Per consultar el sermó íntegrament, cf. CLIMENT, Joseph., Colección de las obras del ilmo. señor 
don Joseph Climent del Consejo de S. M. y Obispo de Barcelona, Tomo 1, Madrid, 1788, pp. 110-132. 
2300 El Temps, núm. 808, 7-13/XII/1999, pp. 50-52. «Els testimonis de la catalanitat». Reportatge de Pau 
Viciano. 
2301 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Jaume Fàbrega va signar un total de 166 
pàgines en El Temps. 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_lucio_anneo_seneca/bases_datos/bvhe/biblioteca/a_b/vicente_justiniano_antist
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_lucio_anneo_seneca/bases_datos/bvhe/biblioteca/a_b/vicente_justiniano_antist
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»(...) Ho comprovem només d’anar al supermercat. 
Pràcticament no hi ha ni un sol producte alimentari, ni un vi, 
etiquetats en català (en canvi, sí que, per llei, van etiquetats en 
francès al Quebec o en neerlandès a Flandes). Als productes 
manufacturats i, especialment, als vins i caves, no hi consta el 
país d’origen, quan es tracta de Catalunya (compareu-ho, en 
canvi, amb els productes escocesos, com el whisky, que són 
“producte of Scotland”); aquí ens hi planten “Spain” o 
“España”, no pas “Catalunya” o “Catalonia”. 

»(...) Els noms i marques, aquí, esdevenen noms 
espanyols, fins al punt d’arribar l’operació contra natura de 
traduir noms francesos o anglesos similars o idèntics al català: 
“Continent” esdevé “Continente”, “Auchamp” esdevé 
“Alcampo”. Cada vegada més sabem què són natilles, i deixem 
la “crema”; mengem cuajada, i perdem el recuit; ens imposem 
el queso de Burgos, en detriment del mató i l’omnipresent 
chorizo arrasa bulls, botifarres i llonganisses. 

»Si el lector vol, simples anècdotes: però, de gota en 
gota, s’omple la bóta. La bóta de l’espanyolització del paladar i 
de la llengua dels catalans [sic]»2302. 

En el camp periodístic i social, un article editorial del setmanari feia al·lusió a la 
importància de l’existència de competència entre mitjans de comunicació en català, 
precisament per ser una eina més de normalització del país. 

«A empentes i rodolons, l’ús de la llengua catalana és 
cada vegada més normal. Que arribe a ser algun dia normal del 
tot és una altra qüestió. Abans d’això caldria posar-nos d’acord 
sobre el significat de la paraula “normal” quan l’apliquem a l’ús 
d’una llengua moderna en el segle XXI. Mentre ho discutim, el 
fet que per primera vegada a la història hi haja tantes emissores 
de ràdio2303, públiques i privades, competint per l’audiència i en 

                                                           
2302 El Temps, núm. 856, 7-13/XI/2000, p. 16. «Substitució culinària». Article de Jaume Fàbrega. 
2303 Quant a ràdios en català, començada la dècada de l’any 2000, al Principat, la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió oferia Catalunya Ràdio, Catalunya Música i Catalunya Informació, totes de la 
Generalitat de Catalunya, és a dir, públiques. També de l’àmbit públic, però des de la Diputació de 
Barcelona, governada pel PSC –la Generalitat la governava CiU– hi havia COM Ràdio. D’emissores 
privades també hi havia RAC 105, Flaix FM i RAC1. Al País Valencià, però, només existia la pública 
Ràdio 9, amb escassa audiència. A les Balears, les programacions en català procedien de desconnexions 
de les cadenes estatals, com COPE Menorca o Cadena 1000 a Eivissa. A finals dels 90 hi havia una 
desena de ràdios locals que solien emetre en català. També existí l’efímera Somràdio, radiofòrmula 
pública impulsada pel govern del Pacte de Progrés i que més endavant suprimiria el PP; i també la pública 
Ona Mallorca, estrenada l’any 2000 i clausurada el 2011. Les emissores en català van tindre molta més 
audiència al Principat que al País Valencià i a les Illes Balears. cf. GIFREU, Josep., El català a l’espai de 
comunicació: el procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013), Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2014, pp. 111-115. L’autor no parla, però , de Comunicacions dels Ports S.A., impulsora d’Els 
Ports Ràdio, activa des de 1988. Font: <http://comarquesnord.cat/comunicacionsdelsports/>. 
Comunicacions dels Ports S.A. Consulta: [5/II/2016]. 

http://comarquesnord.cat/comunicacionsdelsports/
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català, és ja una bona notícia des de molts punts de vista. El de 
la normalització lingüística no és l’únic. Que cada vegada hi 
haja més oferta de mitjans de comunicació fets i pensats des del 
país afavoreix el pluralisme, garanteix la democràcia i és un 
senyal de maduresa social i política. I les mateixes 
consideracions es poden fer en el cas dels altres mitjans, com la 
televisió, la premsa escrita i l’electrònica. 

»Des de la nostra posició singular, EL TEMPS vol 
contribuir setmana rere setmana a totes aquestes normalitzacions 
de què parlem. Volem aportar informació, anàlisi i debat d’idees 
sobre l’actualitat des des de l’òptica dels països de llengua 
catalana. 

»(...) La nostra posició singular també ens dóna visions 
singulars de la realitat, que de vegades no són tan evidents des 
d’altres òptiques (...) Al País Valencià, a les Illes Balears i a la 
Catalunya Nord la normalització encara no ha avançat tant com 
al Principat de Catalunya2304. I les desigualtats es produeixen 
també en altres àmbits, conseqüència de la manca d’un mercat 
fort i d’unes estructures polítiques fortes, que frenen el 
desenvolupament normal de la nostra societat en tots els 
aspectes [sic]»2305. 

Però si hi ha un intent extravagant de normalització del català, és el que parla de 
la necessitat de fer cine porno en llengua catalana. Ho explicava Jordi Fortuny2306, 
llavors director del setmanari en el qual es publica aquest text que ell mateix signa: 

«No recordo qui va dir allò de “el català no serà normal 
fins que no hi hagi pel·lícules porno en català”. Fos qui fos, és 
una frase que ha fet fortuna. (...) els catalanoparlants, quan 
dallonses, a part d’esbufegar, diuen coses en català o parlen 
diferent? La resposta és òbvia. Per això, l’estrena de la primera 
pel·lícula porno produïda a Barcelona i doblada al català, Les 

                                                           
2304 Emissores de ràdio a banda, que, com acabem de comentar, les emissions en català al País Valencià i 
a les Illes Balears eren escasses i pràcticament insignificants, fora del Principat, la situació de la televisió i 
de la premsa en català era molt similar. L’any 2000, l’única televisió en català de fora del Principat a 
l’estat espanyol era Canal 9, pública. La balear IB3 no naix fins l’any 2005. Quant a la premsa escrita, a 
les Illes hi havia el Diari de Balears; al País Valencià teníem la revista Saó, El Punt, el quinzenal 
L’Avanç i, evidentment, el setmanari El Temps, editat a València i distribuït als Països Catalans. Alhora, 
al Principat ja havien sorgit les versions en català de Segre i El Periódico de Catalunya amb una bona 
resposta del públic. També estaven alguns gratuïts com Claxon i el precursor Avui. cf. GIFREU, Josep., 
El català a l’espai de comunicació: el procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013), 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2014, pp.100-105 i 115-129. Gifreu tampoc el mitjà escrit impulsat 
per Comunicacions dels Ports S.A.: Notícies, setmanari comarcal present des de 1994. Font: 
<http://comarquesnord.cat/comunicacionsdelsports/>. Consulta: [5/II/2016]. 
2305 El Temps, núm. 854, 24-30/X/2000, p. 5. «Ràdios, setmanaris i fusions». Editorial. 
2306 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Jordi Fortuny va signar un total de 336 pàgines 
en El Temps. Va ser director del setmanari entre els números 691 (15/IX/1997) i 888 (19-25/VI/2001). 

http://comarquesnord.cat/comunicacionsdelsports/
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excursionistes calentes2307, és notícia i és un senyal de 
normalitat (...) Hi ha d’haver de tot»2308. 

Tot hi tenia cabuda, segons el setmanari. I aquesta és la prova més evident de la 
voluntat d’El Temps. Per normalitzar el país, el país havia de produir tot tipus 
d’indústria, tot tipus de cultura. Adaptar-se i penetrar en tots els àmbits. En una qüestió 
més habitual i més estudiada com era la de la unitat de la llengua catalana, El Temps 
també va deixar clar el seu posicionament. Per exemple, va defensar la catalanitat de la 
llengua tradicional parlada a la coneguda com a Franja de Ponent. Hèctor Moret2309 
escrivia: 

«La Franja, oriental o de ponent, segons des d’on es 
mire, és un llarg corredor de quinze quilòmetres a trenta que 
baixa des de les valls pirinenques fins a la comarca del 
Matarranya. Un territori desmembrat, sovint despoblat, que, com 
a màxim, i per desgràcia, no fa sinó de terra de trànsit o de 
frontera entre Catalunya i Aragó. Però la Franja posseeix i 
sofreix una realitat cultural: és catalanoparlant en demarcació 
aragonesa. I això, de moment, es paga car, amb el cost afegit de 
no veure encara reconeguda des de Saragossa l’oficialitat de la 
llengua autòctona2310, ni després d’un quart de segle de 
demandes2311. La Franja espera la llei de llengües, mentre se 
sent rebutjada pels sectors espanyolitzants d’Aragó i mira de 
reüll des de Catalunya»2312. 

I per acabar, en un àmbit estrictament polític, Joan F. Mira parlava així de la 
necessitat de l’existència del nacionalisme valencià, segons la seua opinió: 

«Si no patírem tanta carència de nació pròpia i pacífica, 
no caldria cap nacionalisme. Però sí que en cal: almenys per 
compensar el dèficit del propi i l’immens excés de l’impropi. I 
ja que en cal, en cal de totes classes: cultural, cívic i polític. De 
llengua, d’escola, de sindicats i de partits. Amb un afegit que la 

                                                           
2307 Estrenada l’any 1999 i dirigida per Conrad Son. 
2308 El Temps, núm. 806, 23-29/XI/1999, p. 6. «Als nostres lectors». Signat Jordi Fortuny. 
2309 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Hèctor Moret va signar un total de 5 pàgines en 
El Temps. 
2310 Per consultar el procés polític aragonés sobre la llengua catalana a la Franja, cf. MORET, Hèctor., 
Indagacions sobre llengua i literatura catalanes a l’Aragó, Associació Cultural del Matarranya, Institut 
d’Estudis del Baix Cinca, 1998, pp. 150-175. 
2311 Un exemple d’aquestes demandes fou la coneguda com a Declaració de Mequinensa, quan l’any 
1984, el conseller de Cultura i Educació aragonés, José R. Bada, i alguns alcaldes i regidors quasi tots del 
PSOE, signaren un manifest que proposava l’ensenyament optatiu del català a les escoles dels municipis 
de la Franja Oriental i exigia a la Diputació General donar suport i foment a la literatura autòctona i als 
estudis que tractaren la problemàtica sociolingüística del territori. cf. MORET, Hèctor., Indagacions 
sobre llengua i literatura catalanes a l’Aragó, Associació Cultural del Matarranya, Institut d’Estudis del 
Baix Cinca, 1998, p. 149. 
2312 El Temps, núm. 818, 15-21/II/2000, pp. 20-24. «La Franja, terra de frontera». Reportatge d’Hèctor 
Moret. 



 
 

571 
 

història ensenya: sense l’últim, els altres tenen un futur ben 
magre. Si el nacionalisme polític no té prou força per ser present 
i decisiu allà on es prenen les decisions, el futur del país és més 
aviat un futur sense país. Amb una llengua residual, potser, que 
durant algun temps encara l’ensenyaran a l’escola. Amb llibres i 
escriptors, amb associacions benèvoles, amb algunes coses més. 
Però sense país. Un país sense política pròpia, no és un país 
propi. És un tros del país dels altres. Això, la gent que fa política 
nacionalista ho ha entès perfectament. Per això la fan. 
S’equivoquen o l’encerten, són grans o encara petits. I si són 
petits creixeran, i amb ells creixerem tots. “Que el treball 
presidesca l’acció política de tots ells, que els qui ens sentim a 
prop sapiguem fer-los costat i que el poble valencià els ho 
reconega”. No ho dic jo, és el final del pròleg que Ramon 
Lapiedra ha escrit per a Un país amb futur2313. Així queda escrit, 
per a memòria i aplicació. I que el bon rei Jaume (que és alt i 
ros, recorden) s’aparega a molta gent de bona voluntat i els diga: 
serviràs el teu país allà on ha de ser servit, o el teu país no tindrà 
futur. Tindrà moltíssims turistes, això sí. I tindrà només polítics 
als quals el rei en Jaume no se’ls apareix mai»2314. 

 

7.1.6.- El nacionalisme espanyol: exemples concrets 

El catalanisme2315 d’El Temps no només es mostra mitjançant la defensa de la 
vertebració política, social, econòmica i cultural dels Països Catalans. També es mostra 
atacant el nacionalisme espanyol més visceral2316, el qual va ser criticat en diverses 
ocasions, tant en moments puntuals, responent certs esdeveniments; com en moments 
aïllats, en textos que s’escrivien sense tindre en compte l’actualitat immediata i 
noticiable. 

La configuració del Foro Babel, una plataforma de personalitats populars al 
Principat de Catalunya que defensava el bilingüisme en aquest territori, impulsà Joan F. 

                                                           
2313 El llibre en qüestió és MAYOR, Pere., Un país amb futur. Converses amb Víctor G. Labrado, Afers, 
1999. 
2314 El Temps, núm. 769, 9-15/III/1999, p. 82. «Sobre el futur i el país». Article de Joan F. Mira. 
2315 «Entenent per catalanitat el fet de saber-se català, de persistir en l’ús oral o escrit del català, 
d’emocionar-se davant elements identificadors, i per catalanisme la consciència política amb les 
reivindicacions que se’n deriven». ANGUERA NOLLA, Pere., «El catalanisme en la historiografia 
catalana», en Recerques: Història, economia i cultura, núm. 29, 1994, p. 62. 
2316 «El ultranacionalismo español que surgió a principios del siglo XX se distinguirá por su carácter 
unitario e integral y su configuración se debió básicamente a la necesidad de enfrentarse al ascenso de los 
nacionalismos vasco y catalán. Es importante insistir en este aspecto de reacción, ante lo que se 
consideraba una “provocación” de los nacionalismos periféricos, para destacar su carácter agresivo y 
defensivo, todo lo contrario de lo que debería ser un discurso nacionalista con voluntad integradora». 
RIQUER I PERMANYER, Borja de., «Aproximación al nacionalismo español contemporáneo», en 
Studia Histórica. Historia Contemporánea, núm. 12, 1994, p. 21. 
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Mira a dedicar uns quants articles criticant el fons i la forma de l’associació. El rerefons 
de la crítica anava, evidentment, contra l’acció del nacionalisme espanyol, que pretenia 
fer semblar que l’ensenyament del català al Principat, tal com allà s’aplicava, era un 
element de discriminació2317. 

«El locutor de la COPE exhortava amb gran entusiasme els seus 
contertulians i oients a comprar El Mundo i a llegir el 
manifest2318 del Foro Babel, firmat, deia, per nombrosos i molt 
il·lustres intel·lectuals. La idea de fons era més o menys: “ahora 
sí que se van a enterar!”, ara sí que els nostres han parit un 
manifest que posa contra la paret el funest catalanisme, i altres 
mals de la pàtria. Jo vaig pensar: ja hi som una altra vegada, els 
mateixos amb la mateixa cançó de sempre (...) Era un llarg 
paper mal escrit, mal argumentat, mal articulat: una cosa ben 
poc subtil i notablement barroera, un exemple perfecte del mal 
ús de la raó, i de l’ús parcial i escàs d’aquella intel·ligència que 
se suposa que assegura la dignitat d’un paper públic. Sobretot 
quan és un paper que firmen intel·lectuals tan insignes2319 com 
aquells que feien feliç el locutor de la ràdio dels bisbes2320. 

»Tinc ara el paper davant dels ulls, amb passatges 
subratllats, i no vull emetre cap judici sobre el to, ni sobre la 
ideologia de fons: diàfana, en realitat, i tan antiga com el Conde 
Duque de Olivares2321, amb la diferència que aquell aconsellava 
“procurar el efecto sin que se note el cuidado”2322, i ací el 

                                                           
2317 Font: <http://elpais.com/diario/1998/07/29/opinion/901663206_850215.html>. El País, 29/VII/1998. 
«¿Qué dice el Foro Babel?». Article de Francesc de Carreras, membre destacat del Foro Babel. Consulta: 
[2/II/2016]. 
2318 Es tractava del segon manifest del Foro Babel. Per consultar-ho: 
<http://www.alternativaciudadana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=22%3Aforo-
babel-segundo-documento&catid=148%3Adocumentos-historicos&Itemid=44&lang=es>. «Foro Babel: 
Segundo Documento». 20/VI/1998. Consulta: [2/II/2016]. 
2319 El document estava signat per més de 500 ciutadans i ciutadanes procedents de dispersos sectors 
socials i ideològics, malgrat que en el document consultat no esmenta els seus noms. Sí podem dir que, el 
primer manifest del Foro Babel, considerat fundacional, publicat el 28/II/1997, estava signat per Francesc 
de Carreras (catedràtic de Dret Constitucional), Félix Pérez Romera y Miquel Riera (director del Viejo 
Topo). cf. CALERO VAQUERA, María Luisa., «La incidencia del “Foro Babel” en la sociedad catalana» 
en Estudios de Lingüística del Español, núm. 16, Universidad de Córdoba, 2002. 
2320 COPE, Cadena de Ondas Populares Españolas, va emetre per primera vegada l’any 1979. Ràdio 
comercial i generalista, el sector social que més influeix percentualment en aquesta cadena és la 
Conferència Episcopal Espanyola. Font: 
<http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento28944.pdf>. Universidad 
Complutense de Madrid. Consulta: [2/II/2016]. 
2321 Gaspar de Guzmán, favorit del monarca Felip IV. Destacat personatge polític de la primera meitat del 
segle XVII que va presenciar la independència de Portugal i la Guerra dels Segadors. cf. LARA 
ALBEROLA, Eva., «El conde-duque de Olivares: magia y política en la corte de Felipe IV», en Studia 
Aurea: Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo de Oro, núm. 9, 2015, 
pp. 565 i 566. 
2322 Uns altres autors atribueixen aquesta frase al fiscal castellà José Rodrigo Villalpando, que l’any 1716, 
derrotat el Principat de Catalunya després del conflicte de la Guerra de Successió, aconsellaria imposar la 
llengua castellana a Catalunya, reflexionant de la següent manera: «Como a cada nación parece que 
señaló la naturaleza de su idioma particular, tiene en esto mucho que vencer el arte y se necesita de algún 

http://elpais.com/diario/1998/07/29/opinion/901663206_850215.html
http://www.alternativaciudadana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=22%3Aforo-babel-segundo-documento&catid=148%3Adocumentos-historicos&Itemid=44&lang=es
http://www.alternativaciudadana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=22%3Aforo-babel-segundo-documento&catid=148%3Adocumentos-historicos&Itemid=44&lang=es
http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento28944.pdf
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cuidado és tan visible com l’efecto. Ni opinaré sobre una anàlisi 
de la realitat amb lent deformadora, sobre l’agressivitat 
subjacent, la mala fe en un raonament que oblida tots els factors 
que l’invalidarien, i més coses que em deixe (...) si afirmen que 
és gravíssim que a Catalunya l’ensenyament siga en català, 
també sabran per què, sobretot quan asseguren que els mateixos 
alumnes catalanoparlants en són víctimes i “damnificats”2323. 
Pobres infants i adolescents de qualsevol país d’Europa, Castella 
i Portugal inclosos, tan damnificats tots per l’horror de 
l’ensenyament monolingüe. I pobres de “las demás 
comunidades autónomas”, enfront  de les quals Catalunya 
exigeix “un injustificado trato de favor respecto al resto de 
España”: més damnificats per culpa del nacionalisme català, en 
efecte. On havíem sentit això abans? No m’invente jo aquestes 
bestieses. Jo no en tinc la culpa, i algun dels firmants supose que 
tampoc. Més: als babelians, la presència pública actual del català 
a Catalunya ja els sembla excessiva: va contra el sagrat principi 
de la “libre opción de lengua”. Vàlid, per cert, només a 
Catalunya: que intenten els ciutadans de qualsevol territori 
d’Europa usar aquesta llibertat, i veuran amb quina cara els 
miren. O entren vostès en una farmàcia, a Barcelona, miren els 
quioscos de la premsa o la cartellera del cinema, i veuran en què 
queda la llibertat d’opció: intenten curar-se un simple mal de 
cap en català, i comprovaran com som de lliures. Tot plegat, no 
passa d’una burla, un sarcasme cruel. Com l’escàndol davant 
dels malignes efectes del nacionalisme: d’aquest d’ací, és clar, 

                                                                                                                                                                          
tiempo para lograrlo, y más cuando el genio de la nación como el de los catalanes es tenaz, altivo y 
amante de las cosas de su país, y por esto parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providencias 
muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado». cf. 
FERRANDO FRANCÉS, Antoni i Miquel NICOLÁS AMORÓS., Història de la llengua catalana, 
Barcelona, Editorial UOC, 2011, p. 282. 
2323 «La política lingüística [de la Generalitat de Catalunya] tiene como finalidad convertir el catalán en 
lengua única y obligatoria en todas las instituciones, con una clara opción por el monolingüismo que no 
se corresponde con la realidad (...) Especialmente grave es la repercusión de esa política en la enseñanza, 
que establece el catalán como lengua vehicular única de las actividades docentes y no docentes. Los 
principales perjudicados de esta situación son dos grupos sociales. Primer, y principalmente (...) los 
sectores sociales económicamente más débiles, inmigrantes de primera o segunda generación (...) además 
de vivir en un entorno cultural marginado, se encuentran escindidos entre la lengua materna de 
aprendizaje familiar y la que se les impone desde la administración educativa. Sin más recursos que los 
públicos para resolver satisfactoriamente esta situación de dualidad cultural, es evidente que su igualdad 
de oportunidades aparece muy restringida, en comparación con los sectores autóctonos más acomodados. 
Los otros damnificados por esta política educativa son los alumnos que provienen de un entorno cultural 
totalmente catalanohablante que, a pesar de las facilidades que da nuestra sociedad para incorporar el 
castellano desde niños a la propia personalidad, resultan víctimas de una política sectaria de enseñanza 
monolingüe en catalán, que repercutirá muy negativamente sobre su futuro». Font: 
<http://www.alternativaciudadana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=22%3Aforo-
babel-segundo-documento&catid=148%3Adocumentos-historicos&Itemid=44&lang=es>. «Foro Babel: 
Segundo Documento». 20/VI/1998. Consulta: [2/II/2016]. 

http://www.alternativaciudadana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=22%3Aforo-babel-segundo-documento&catid=148%3Adocumentos-historicos&Itemid=44&lang=es
http://www.alternativaciudadana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=22%3Aforo-babel-segundo-documento&catid=148%3Adocumentos-historicos&Itemid=44&lang=es
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l’únic existent, segons sembla. I no continue, que és massa 
penós. 

»Però si els redactors i firmants es troben molt 
incòmodes en una Catalunya tan excessivament catalana, tan 
monolingüe, tan poc lliure i poc liberal, i tan nacionalista, tenen 
una solució: vinguin al País Valencià, o millor a la Comunitat 
Valenciana. Hi trobaran exemplarment aplicades la major part 
de les idees que propugnen, sobretot d’ençà que mana el PP 
[sic]»2324. 

A banda de l’evident desacord amb les tesis del Foro Babel, també es detecta en 
Joan F. Mira certa enveja sana cap al Principat, quan sembla enyorar la situació 
lingüística, educativa i política de Catalunya i desitja un model similar per al País 
Valencià, governat pel PP. Per posar més de manifest la discrepància que la revista 
sentia cap al Foro Babel, afegim les preguntes que Eduard Voltas2325 va realitzar en una 
entrevista a Francesc de Carreras2326, representant de l’entitat. Les preguntes, difícils i 
intencionades, posen de manifest les diferències entre El Temps i el Foro Babel: 

- «Creu realment que regular lingüísticament les relacions 
socioeconòmiques i laborals pot posar en perill la 
convivència social? 

- »Jo el que penso és que els poders públics no estan 
legitimats jurídicament per regular les relacions lingüístiques 
entre particulars. 

- »I si aquests particulars són grans empreses? 
- »Tampoc en aquest cas. 
- »Però, insisteixo, creu realment que això posaria en perill la 

convivència? 
- »Bé, no sé si puc contestar això. Potser podria provocar 

problemes d’ordre públic, però no crec que això passi perquè 
uns i altres no volen que passi i aniran amb compte. 

- »Imagini que un castellanoparlant vol anar al cinema però 
no n’hi ha cap que doni les películes en castellà. Això 
podria introduir crispació social? 

- »Segurament sí... 
- »En canvi, avui es dóna la situació a la inversa i no passa 

res. 
- »Deu ser que la gent prefereix no protestar i no posar en 

perill la convivència. Però amb la legislació actual la 

                                                           
2324 El Temps, núm. 733, 6/VII/1998, p. 82. «Babel i Babilònia». Article de Joan F. Mira. 
2325 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Eduard Voltas va signar un total de 50 pàgines 
en El Temps. 
2326 (1943). Catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona. Font: 
<http://dretsfonamentals.uab.cat/index.php/es/component/contact/12-contacts/20-francesc-de-carreras-
serra>. Consulta: [12/I/2016]. 

http://dretsfonamentals.uab.cat/index.php/es/component/contact/12-contacts/20-francesc-de-carreras-serra
http://dretsfonamentals.uab.cat/index.php/es/component/contact/12-contacts/20-francesc-de-carreras-serra
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Generalitat pot fomentar que es doblin películes al català i 
corregir aquesta desigualtat. Hi ha altres injustícies flagrants, 
com ara que la traducció catalana d’un llibre estranger sigui 
mil pessetes més cara que la castellana. Vull dir amb això 
que la igualtat es juga en el terreny de les persones, no en el 
de les llengües. La desigualtat entre llengües és normal, n’hi 
ha de més grans i de més petites. L’important és la llibertat 
del ciutadà que vol llegir una traducció al català i li surt més 
car. I això no se soluciona amb lleis sinó amb subvencions. 

- »Barcelona és plena de franquícies de cadenes 
multinacionals de restauració: Dives, Fashion Cafe, Planet 
Hollywood... Què està per damunt, el dret individual del 
client a ser atès en una de les llengües oficials o el dret de la 
multinacional a ignorar una llengua que és oficial i a més és 
pròpia? 

- »El client no té cap dret a ser atès de cap manera 
determinada. Una empresa privada selecciona els seus 
clients i els tracta com millor li sembla. Si el client se sent 
maltractat, no hi tornarà. En aquest cas el dret individual no 
existeix. I si l’administració entra a regular aquest tipus de 
coses, el que aconseguirà és convertir el català en una 
llengua oficial i no real, forçada i natural. 

- »Les televisions privades són una concessió pública de 
l’estat. Aquí, doncs, sí que seria possible una regulació 
lingüística a base de quotes? 

- »Seria jurídicament correcte fer-ho. 
- »Dóna la sensació que col·lectius com el Foro Babel, del 

qual vostè forma part, són hipersensibles davant la política 
lingüística catalana i en canvi no veuen la política 
lingüística espanyola. No els donen un tractament diferent? 

- »Jo sóc d’una generació que va lluitar contra Franco, i l’únic 
que reivindicàvem era el català, perquè era evident que era el 
dret que no teníem. Avui critiquem alguns excessos de la 
política lingüística catalana perquè creiem que és el més 
evident i el més urgent a solucionar. Hem passat de 
reivindicar el català a haver de reivindicar el castellà. No és 
allò d’“Igual que Franco pero al revés”2327, que va dir 
l’Abc, però alguna cosa de veritat hi ha en això [sic]»2328. 

                                                           
2327 Portada de l’Abc del 12/IX/1993. «Igual que Franco pero al revés: persecución del castellano en 
Cataluña». 
2328 El Temps, núm. 672, 5/V/1997, p. 24. «Hem passat de reivindicar el català a haver de reivindicar el 
castellà». Entrevista d’Eduard Voltas a Francesc de Carreras. 
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Una de les coses en què El Temps insistia molt era la necessitat que els 
nacionalistes espanyols foren conscients que ells eren tan nacionalistes –o més– que 
aquells que es declaraven nacionalistes bascos o catalans. De fet, el nacionalisme 
espanyol emprava –i empra– en moltes ocasions el terme nacionalista o 
nacionalisme2329 com un terme negatiu2330, per adjectivar negativament l’enemic, també 
nacionalista2331. En aquest sentit, Ramon Barnils es burlava de José María Aznar. 

«Sembla mentida però és veritat. Tot: que el primer 
ministre Aznar va pronunciar una conferència; que la va 
pronunciar davant d’una Associació Atlàntica de Bulgària2332, 
país del Mar Negre; i que, espanyol com era el conferenciant, en 
canvi la conferència anava contra els nacionalismes. 

»Si no ho llegim no ens ho creiem. Ho llegim: segons 
José María Aznar joseantonià2333 de pro, pobletà de Valladolid i 

                                                           
2329 Per estudiar teoria del nacionalisme, cf. RENAN, Ernest., ¿Qué es una nación?, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1983. 
2330 En aquest sentit s’expressa també un altre assagista: «Hay que preguntarse, por lógica, cuáles son las 
razones que vienen a explicar por qué se halla tan extendida la especie de que, hablando en propiedad, no 
hay nada que justifique hablar de la presencia consistente de un nacionalismo español. La primera de 
ellas, obvia, nos conduce a la manipuladora y trivial instrumentalización de un argumento interesado: por 
motivos que saltan a la vista, no es menester criticar lo que no existe, ni debe perderse el tiempo en 
consideraciones al respecto. Una segunda razón sugiere que el impulso que explica, por encima de los 
demás, la singular negación que nos ocupa no es otro que el de distinguir claramente lo propio de lo 
característico de los nacionalismos periféricos. En la visión común de lo que aquí entendemos que es el 
nacionalismo español lo que se nos dice es que hay que rechazar que éste, ontológicamente, pueda existir, 
toda vez que el nacionalismo es por definición un hecho negativo y uno suele tener una mala imagen de sí 
mismo. Los nacionalistas son siempre, en otras palabras, los otros, y su condición aparece contrapuesta a 
la de quienes dicen o creen defender valores saludables, a menudo autorretratados como “demócratas” o 
como “constitucionalistas”». TAIBO, Carlos., Nacionalismo español: esencias, memorias e instituciones, 
Madrid, Catarata, Segunda Edición, 2007, p. 12. 
2331 Per exemple, Jon Juaristi parla així dels “nacionalistes”, generalitzant aquesta tendència i parlant-ne 
negativament, com si ell fos contrari al nacionalisme. «He aquí la clave de reproducción de todo 
nacionalismo: relatos que transmiten una lejana y lancinante melancolía (…) muchos vascos de mi 
generación estuvimos expuestos a los significantes deletéreos de (…) narraciones sacrificiales de amor y 
de immilación, de heroísmo y de culpa, de traiciones y derrotas. Las he oído desde mis días de escolar, en 
el patio del colegio, en los fuegos de campamento, en las sobremesas familiares. Historias de martirio y 
gloria desesperada, de pérdida y de negación de la pérdida; historias que, invirtiendo el orden habitual del 
cuento maravilloso, arrancaban de una situación de plenitud para concluir en la desposesión desde la que 
el nuevo héroe (papel que nos estaba reservado a cada uno de nosotros) debía partir en busca de la patria 
arrebatada, de la lengua prohibida, del grial que devolviese feracidad a la tierra de los ancestros y salud a 
la raza exagüe (…) No exagero, no invento nada. Mi memoria está llena todavía de los clisés con que los 
poetas de tres generaciones anteriores a la mía glosaron el infortunio de Euskadi». JUARISTI, Jon., El 
bucle melancólico: historias de nacionalistas vascos, Madrid, Espasa, 2ª Edición, 1997, p. 18. En canvi, 
el mateix Jon Juaristi va escriure la lletra d’una de les versions de l’himne nacional espanyol. Font: 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20121206/54356145861/miles-personas-reclaman-madrid-
unidad-espana.html>. La Vangardia, 6/XII/2012. «Miles de personas se concentran en Madrid para pedir 
la unidad de España». Notícia d’EFE. Consulta: [12/I/2016]. 
2332 Aznar va fer un viatge oficial a Bulgària l’estiu de 1998. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/07/21/espana/900972014_850215.html>. El País, 21/VII/1998. «Aznar 
predica en Bulgaria las virtudes propias de la economía liberal». Notícia de José Miguel Larraya. 
Consulta: [2/II/2016]. 
2333 Ramon Barnils es mostra hiperbòlic afirmant que José María Aznar és seguidor de José Antonio 
Primo de Rivera (1903-1936), polític espanyol fundador de Falange, partit d’ideologia propera al 
feixisme. cf. SESMA LANDRÍN, Nicolás., «“La dialéctica de los puños y las pistolas”: una aproximación 

http://www.lavanguardia.com/politica/20121206/54356145861/miles-personas-reclaman-madrid-unidad-espana.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20121206/54356145861/miles-personas-reclaman-madrid-unidad-espana.html
http://elpais.com/diario/1998/07/21/espana/900972014_850215.html
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estiuejant a Quintanilla de Onésimo (Redondo)2334 (...) segons 
Aznar els nacionalistes no tenen cabuda a l’Europa del futur.  

»Amb l’entusiasme del catecumen –mentre nosaltres 
som a Europa d’ençà la coronació de Carlemany, la nit de Nadal 
de l’any 800, ells hi acaben d’entrar2335– jura als búlgars 
atlàntics del Mar Negre que Europa és, agafa’t, un “pensament”. 
I no un pensament net i pelat, sinó un “pensament gran i 
generós”. Només li faltava afegir al joseantonià de Botella que 
ser europeu és una de la poques coses serioses que es poden ser 
en aquest món. 

»I com aquestes, mil. Tot plegat perquè uns nacionalistes 
de Catalunya, el País Basc han insinuat de presentar-se plegats –
units– a les eleccions al modestíssim Parlament europeu2336 
[sic]»2337. 

En una altra ocasió, quan l’assagista Jon Juaristi2338 va obtenir un premi 
literari2339, Pau Viciano va aprofitar per discrepar de l’escriptor, del nacionalisme 
espanyol que defensava i de la validesa del premi, considerat com un premi polític més 
que literari. 

«La concessió del Premio Nacional de Ensayo a un llibre 
que denuncia els orígens ideològics del nacionalisme basc haurà 
caigut molt bé allà per Mèrida. Més encara quan l’autor, Jon 
Juaristi, prové del món abertzale2340 i llança els durs atacs contra 

                                                                                                                                                                          
a la formación de la idea de estado en el fascismo español (1931-1945)», en Historia política: ideas, 
procesos y movimientos sociales, núm. 27, 2012, pp. 51-64. 
2334 Onésimo Redondo, nascut el 1905 a Quintanilla de Abajo (per això la referència de Barnils), a 
Valladolid, fundador de les JONS, Juntes d’Ofensiva Nacional Sindicalista cf. DELGADO GRANADOS, 
Patricia., La universidad de los pobres: historia de la Universidad Laboral sevillana y su legado a la 
ciudad, Universidad de Sevilla, 2005, p. 40. Les JONS estarien vinculades a Falange. cf. SESMA 
LANDRÍN, Nicolás., «“La dialéctica de los puños y las pistolas”: una aproximación a la formación de la 
idea de estado en el fascismo español (1931-1945)», en Historia política: ideas, procesos y movimientos 
sociales, núm. 27, 2012, p. 56. 
2335 Per conèixer els orígens històrics del Principat de Catalunya, cf. VILLAR, Pierre., Breve historia de 
Catalunya, Barcelona, Edicions Universitat Autònoma de Barcelona, 2011 pp. 101-108. L’estat espanyol 
havia entrat a Europa l’any 1986. 
2336 Es refereix a la Coalició Nacionalista-Europa dels Pobles. 
2337 El Temps, núm. 737, 3/VIII/1998, p. 16. «Hristo! que deia Fuster». Article de Ramon Barnils. 
2338 Escriptor i filòsof basc, ha estat un dels grans crítics amb els nacionalismes perifèrics peninsulars. 
«En Cataluña, lo que hay es una amenaza sobre la libertad cívica, una presión muy fuerte sobre los que 
difieren. Discrepar con el nacionalismo catalán parece que se ha convertido en una actitud de mal gusto». 
Font: <http://www.abc.es/espana/20140730/abci-juaristi-cataluna-201407291029.html>. Consulta: 
[12/I/2016]. 
2339 L’edició de 1998 del Premio Nacional de Ensayo. Va guanyar el premi gràcies a un assaig contra el 
nacionalisme basc. Font: <http://elpais.com/diario/1998/10/20/cultura/908834401_850215.html>. El País, 
20/X/1998. «Jon Juaristi gana el Premio Nacional de Ensayo por su crítica del nacionalismo vasco». 
Notícia de Miguel Ángel Villena. Consulta: [2/II/2016]. 
2340 Jon Juaristi entrà en ETA la dècada dels 60. Després passa al PCE i més endavant a la 
socialdemocràcia. Font: <http://elpais.com/diario/1998/10/20/cultura/908834401_850215.html>. El País, 
20/X/1998. «Jon Juaristi gana el Premio Nacional de Ensayo por su crítica del nacionalismo vasco». 
Notícia de Miguel Ángel Villena. Consulta: [2/II/2016]. 

http://www.abc.es/espana/20140730/abci-juaristi-cataluna-201407291029.html
http://elpais.com/diario/1998/10/20/cultura/908834401_850215.html
http://elpais.com/diario/1998/10/20/cultura/908834401_850215.html
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els seus antics correligionaris –radicals o moderats– amb la bona 
consciència de qui se sent lliure de tota màcula nacionalista i 
armat amb les esmolades raons del progrés. L’obra no sols 
exhibeix el drama personal d’una conversió –iniciada en ETA i 
acabada, a hores d’ara, en les files del partit socialista–, sinó que 
aporta un abrupte contrast a certes visions essencialistes de la 
identitat basca. Quan s’afirma que el poble basc ja existia fa 
30.000 anys i es busca la legitimitat de la nació en la continuïtat 
biològica amb l’home de Cromanyó, s’entén que l’assagista 
defense que la identitat nacional es una invenció romàntica del 
segle XIX. “Invenció”, però, no hauria de significar manipulació 
maquiavèl·lica. Afirmar que les nacions són “inventades” vol dir 
que constitueixen un fet històric, que tal com les entenem ara 
són un tipus concret de comunitat que naix, sovint a partir de 
realitats ètniques anteriors, amb l’inici de l’època 
contemporània. En aquest sentit, totes les nacions són 
inventades: la francesa i l’espanyola també. La qüestió és si un 
llibre que denunciàs els mites de la identitat espanyola, amb el 
mateix valor intel·lectual i literari, hauria guanyat el premi. Em 
sembla que no, i això no ajuda la majoria dels ciutadans de 
l’estat a alliberar-se de la irracionalitat del seu propi 
nacionalisme»2341. 

Una de les coses que més animadversió va despertar en El Temps va ser el 
passeig de les forces armades per Barcelona l’any 20002342. Aquesta mostra de 
nacionalisme espanyol va derivar en crítiques òbvies del setmanari, contra la desfilada. 

«Ens molesta ser tan rematadament previsibles, però la 
celebració del Dia de les Forces Armades a Barcelona, el pròxim 
28 de maig, encara molesta més. No són hores de rebutjar per 
principi un acte d’aquestes característiques, encara que seria una 
actitud molt legítima, sinó d’argumentar que la pretensió del 
ministeri espanyol de Defensa de celebrar a Barcelona la seua 
diada és desafortunada i ofensiva. 

»Per començar, les anècdotes sobre els preparatius de la 
desfilada de l’exèrcit espanyol per la Diagonal –com en els 
temps de Franco2343– són anècdotes greus. 

»(...) no hi ha cap dubte que la majoria absoluta del PP li 
dóna una oportunitat d’or per a normalitzar la simbologia 

                                                           
2341 El Temps, núm. 750, 2/XI/1998, p. 18. «Premis». Article de Pau Viciano. 
2342 Font: <http://elpais.com/diario/2000/04/15/espana/955749608_850215.html>. El País, 15/IV/2000. 
«CiU se opone al desfile de las Fuerzas Armadas en Barcelona». Notícia sense signar. Consulta: 
[12/I/2016]. 
2343 Per consultar la història de Catalunya sota la dictadura franquista, cf. DD. AA., El franquisme a 
Catalunya, (1939-1977), Barcelona, Edicions 62, 2005. 

http://elpais.com/diario/2000/04/15/espana/955749608_850215.html
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espanyolista a Catalunya, i pensa aprofitar-la. Anteriorment, 
això s’havia fet quan l’ambient tolerant, democràtic i de consens 
ho permetia (...) però ara la Moncloa creu que ja no cal demanar 
permís per a exhibir els carros blindats per la Diagonal, com 
després del 23-F2344. Però s’equivoca»2345. 

De fet, després de la desfilada, El Temps va publicar aquesta portada a tall de 
protesta. 

 
Figura 64. El Temps, núm. 832, 23-29/V/2000, portada. 

El tanc, pintat amb els colors de la bandera d’Espanya, és una mostra de la 
manera com el setmanari tracta de demostrar que la desfilada de les forces armades per 
Barcelona és una mostra de nacionalisme espanyol, que es presenta amb la força militar. 
El Temps tracta de mostrar més el nacionalisme espanyol relacionat amb l’exèrcit que 
no pas amb el diàleg o amb la democràcia. Per acabar, una mostra curiosa d’allò que la 
línia editorial de la revista El Temps pensava respecte a Espanya. Curiosa perquè el 
tema en si mateix no està relacionat amb el nacionalisme. Però Isabel-Clara Simó 
explica el nacionalisme espanyol a partir de l’exemple del primer partit del futbolista 
Figo amb el Reial Madrid al Camp Nou2346. 

«Suposo que tots els lectors deuen haver seguit, amb més 
intensitat o menys, el cas Figo. Aquest jugador portuguès va 
despertar les ires dels culés perquè se n’havia anat a jugar al 

                                                           
2344 23 de febrer de 1981, intent de cop d’estat liderat per Antonio Tejero. 
2345 El Temps, núm. 827, 18-24/IV/2000, p. 5. «Sense contemplacions». Editorial. 
2346 El 21/X/2000. Figo havia fixat pel Reial Madrid després cinc temporades jugant al F.C. Barcelona. 
L’afició del Barça ho va considerar una traïció. 
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Reial Madrid per una suma fabulosa de diners i els afeccionats 
el van rebre al Camp Nou amb una xiulada monumental i 
pancartes de rebuig2347. Els qui no som futbolers ho hem viscut 
com un tema esportiu de molts decibelis, de l’una banda 
meravellats dels sentiments de la gent –que cada vegada sembla 
tan esmorteïda i desmorteïda– i de l’altra amb la més absoluta 
seguretat que les protestes són sonores, però inofensives. 
Tanmateix, la resposta dels nacionalistes espanyols ha estat 
desmesurada, trivial i energumènica. Debats per televisió, 
condemnes espantoses, acusacions d’agressivitat forassenyada, 
desqualificacions apocalíptiques. I no és pas la primera vegada; 
sempre que hi ha un gran triomf del Barça hi ha una celebració 
multitudinària, o sempre que algú expressa un disgust esportiu 
acompanyat de multituds, els nostres veïns de ponent s’irriten i 
ens acusen dels nostres vicis tradicionals i de vicis nous, i el bo 
del cas és que sempre troben espais públics per a mortificar-nos. 
Tanmateix, quan una cosa semblant passa a terres de la Meseta, 
els mitjans somriuen, en rebaixen la importància, diuen que són 
passions pròpies del futbol i si els fas la més mínima observació 
et diuen envejós. 

»La diferència de tractament informatiu en l’un cas i en 
l’altre és tan notòria i tan freqüent que només pot provocar 
estupor general. Però allò que em preocupa és que quan som els 
acusats, actuem fent una autocrítica exagerada, fins i tot en 
demanem disculpes, i escrivim cartes al director2348 demanant 
perdó pels excessos catalans; si som, però, els tímids acusadors, 
quan se’ns en riuen i ens diuen envejosos, retirem veles 
ràpidament, dissimulem, mirem cap a un altre costat o ens 
disculpem, per prudents i apocats que hàgim estat. 

»No en tinc cap mena de dubte: els espanyols han estat 
capaços de construir un estat perquè actuen sense justificar-se ni 
acceptar cap crítica, i els catalans no n’hem estat capaços perquè 
estem submergits en una inseguretat patològica. I la cosa terrible 
de la rivalitat Barça-Madrid és que sí que hi ha hagut víctimes: 
el dia 24 d’octubre un madridista va assassinar un culé a 
Albacete2349»2350. 

                                                           
2347 El Camp Nou va rebre a Figo molt negativament. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/10/23/deportes/972252003_850215.html>. El País, 23/X/2000. «Fuego en 
el córner». Reportatge de Diego Torres. Consulta: [12/I/2016]. 
2348 Un exemple de carta al director en aquest sentit la trobem en el diari El País. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/10/29/catalunya/972781640_850215.html>. El País, 29/X/2000. «El Barça 
y Figo». Text de Ramon Marco Rovira. Consulta: [12/I/2016]. 
2349 Només tres dies després d’aquell Barça-Madrid. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/10/26/espana/972511221_850215.html>. El País, 26/X/2000. «Un hincha 
del Madrid mata a otro del Barcelona de un tiro en Albacete». Notícia sense signar. Consulta: [12/I/2016]. 

http://elpais.com/diario/2000/10/23/deportes/972252003_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/10/29/catalunya/972781640_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/10/26/espana/972511221_850215.html


 
 

581 
 

 

7.1.7.- El nacionalisme espanyol: exemples aïllats 

Els exemples anteriors eren derivats de notícies concretes que s’havien succeït a 
través d’un fet noticiable. A continuació, mostrem alguns altres exemples que 
s’escrigueren en el setmanari sense tindre en compte la més estricta actualitat. Un recurs 
que utilitzava molt Joan F. Mira era el de discutir el nacionalisme espanyol a partir 
d’exemples a la premsa. Quan un columnista espanyol escrivia contra el nacionalisme 
català o basc, Joan F. Mira contestava molt sovint des de la seua secció, ‘El Temps que 
corre’, per desmuntar aquests articles. A continuació, un exemple: 

«De vegades no es pot arribar a entendre si són descarats 
o són imbècils, si són innocents o són fantàsticament cínics, si 
són inconscients o són perversament intel·ligents (...) Què 
pensarien vostès, per exemple, d’una columna d’opinió en un 
gran diari de Madrid, escrita per un científic de la política i la 
història, si el títol de la columna és “Nacionalista y demòcrata 
no puede ser”2351 (...) De tal manera que vostès i jo, la pràctica 
totalitat dels lectors d’aquesta revista i d’algunes altres, Jordi 
Pujol, els benedictins de Montserrat2352, els assistents als sopars 
i manifestacions del Bloc Jaume I, els afiliats a Convergència i 
els votants d’ERC, els membres de l’Obra Cultural Balear, i 
algunes desenes de milers més de conciutadans nostres no poden 
ser demòcrates. 

»Resulta ser que ell, i la gent més espavilada de la seua 
generació, nascuts els anys quaranta i cinquanta, van descobrir 
que el règim de Franco es fonamentava en un nacionalisme 
espanyol absolutament retrògrad i tronat2353, cosa que els dugué 
a pensar que “el nacionalismo era el último de los recursos 
imaginables para ir en busca de una identidad colectiva”. De 
nacionalisme oficial, doncs, en tenien massa, i la identitat 
col·lectiva, igualment oficial, era tan forta que empatxava. Per 
tant, amb perfecta lògica, van viatjar una mica i es van fer 
demòcrates: “sólo porque el nacionalismo de cartón piedra que 
trataron de inculcarnos se cuarteó al exponerse a los aires 
procedentes de Europa y Estados Unidos nos volvimos 

                                                                                                                                                                          
2350 El Temps, núm. 856, 7-13/XI/2000, p. 17. «Figo». Article d’Isabel-Clara Simó. 
2351 Tribuna publicada per Santos Juliá en El País el 26/I/1997. Per llegir-la sencera: 
<http://elpais.com/diario/1997/01/26/espana/854233203_850215.html>. El País, 26/I/1997. «Nacionalista 
y demócrata no puede ser». Article de Santos Juliá. Consulta: [3/II/2016]. 
2352 Per consultar la història i la tasca dels benedictins de Montserrat, cf. ALBAREDA, Anselm M., 
Història de Montserrat, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, sisena edició, 2005, pp. 179-
190. 
2353 Per consultar el nacionalisme espanyol impulsat pel franquisme, cf. MORENO ALMENDRAL, 
Raúl., «Franquismo y nacionalismo español: una aproximación a sus aspectos fundamentales», en 
Hispania Nova: Revista de Historia Contemporánea, núm. 12, 2014, pp. 4-31. 

http://elpais.com/diario/1997/01/26/espana/854233203_850215.html
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insensibles pero definitivamente demócratas.” Això, per molt 
curiós que semble, els passava als xicots molt intel·ligents de 
Madrid i de Valladolid, o diuen que els passava: que es van fer 
demòcrates com a reacció contra el nacionalisme espanyol. El 
problema és que confonien, i confonen encara, “nacionalismo 
español” amb patrioteria franquista, retòrica imperial, yugos y 
flechas2354, i altres fantasies retòriques i ornamentals. El 
nacionalisme de veritat, l’espanyolisme profund, ni se’l 
plantegen com a problema: hi viuen dins, és part de la seua 
substància. Tenen estat, exèrcit i moneda, monarquia (amb 
república seria igual), ministeri d’hisenda i companyia 
tabacalera, ho tenen tot, sobretot el reconeixement intern i extern 
com a nació sobirana. No es por demanar més, en la matèria. I 
quan els altres demanem només la meitat de tot això, només una 
tercera part, s’escandalitzen: però com pot ser que ara us feu 
nacionalistes quan nosaltres ja no ho som?, diuen. 

»Diuen que, com ara ells són demòcrates i no 
nacionalistes, esperaven que als altres els passaria igual i que “el 
aire de la democràcia los impregnaría de valores 
universalistes”, etc. Lamentablement, com sap tothom “nada de 
eso ha ocurrido: a medida que el nacionalismo español dejaba 
de ser el fundamento coactivo de nuestro sistema político, los 
nacionalistas vascos y catalán han pugnado por construir con 
distintos grados de agresividad una identidad separada, marcar 
la frontera de un ‘ellos’ y un ‘nosotros’, contener, levantando 
barreras, la inevitable pendiente hacia una sociedad 
multicultural y plurinacional”. De manera que la cosa és 
perfectament clara. D’una banda hi ha “ells”, els bons 
nacionalistes espanyols plurinacionals multiculturals sense 
barreres, i d’altra banda “nosaltres”, els dolents bascos i catalans 
nacionalistes uninacionals monoculturals (monolingües també?) 
tancats per altres barreres que alcem contra el curs de la història, 
etc. I per si fóra poc pecat, no som demòcrates, com ells. “Vaya 
por Dios”, que diuen allà, els pluriculturals multilingües sense 
barreres, ni demòcrates som [sic]»2355. 

En una altra ocasió, Joan F. Mira retrata els seus records a l’escola i els analitza 
des de la doctrina espanyolista que consumien al seu temps. 

«Conserve, entre els records d’infantesa i de família, la 
fotografia que em van fer a l’escola, supose els primers dies de 

                                                           
2354 Símbol adoptat per Falange i posteriorment per la dictadura franquista. El símbol procedeix de 
l’heràldica dels reis catòlics. cf. ÁLVAREZ, Antonio., Enciclopedia intuitiva, sintética y práctica, 
segundo grado, Madrid, EDAF, 16a edició, 2009, p. 467. 
2355 El Temps, núm. 660, 10/II/1997, p. 98. «Espanyols i demòcrates». Article de Joan F. Mira. 
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primer curs (...) Només hi ha dues cares en la imatge: la careta 
infantil, seriosa, mirant la càmera del fotògraf, la cara de la 
criatura que acaba d’ocupar darrere de la taula el seu primer lloc 
“institucional” fora de la família; i la cara d’Espanya, en forma 
de mapa o d’imatge visible de la suprema institució –l’estat, la 
nació, la pàtria– eventualment acompanyada també d’una 
bandera, nacional, no cal dir-ho. 

»(...) En la foto, només el mapa i la seua forma em situa, 
em defineix i m’identifica com alguna cosa més que un petit 
individu en una aula d’una escola de barri: sóc un xiquet ben 
pentinat, sóc un escolar, però sobretot sóc un xiquet/escolar 
espanyol. El mapa, darrere de la meua cara, emmarca sense 
ambigüitat l’única identitat perceptible. La qual, pels mateixos 
anys i fins a l’adolescència, era reforçada encara a través de la 
seua associació amb les emocions religioses més sagrades: els 
meus records més antics de l’Himno Nacional, també conegut 
com Marcha real, no van unides a cap desfilada militar o 
celebració patriòtica, sinó a la música de l’orgue de l’església en 
el moment de la consagració, durant la missa (...) Alguns anys 
més tard, quan estudiava els primers cursos del batxillerat (...) 
em van gravar en el cervell encara infantil els múltiples 
continguts de l’assignatura dita “Formación del Espíriu 
Nacional”2356, també coneguda simplement com a “Política”. Es 
tracta, tot s’ha de dir, d’una matèria que no és de cap manera 
exclusiva, com a assignatura o no, dels règims més o menys 
feixistes. 

»(...) En aquells anys, a més d’inculcar-me apotegmes 
implacables –de l’estil “España estaba en la mente de Dios 
desde toda la eternindad”, o “El separatismo es un crimen que 
jamás perdonaremos”–, m’ensenyaven boniques cançons sobre 
el sentit de la història i per tant de la vida: “De Isabel y 
Fernando el espíritu impera,/ moriremos besando la sagrada 
bandera”; o sobre els principis permanents i inalterables de la 
diplomàcia espanyola i el suprem valor de la integritat 
territorial, aplicats a Gibraltar (“son tus rocas hoy holladas/ por 
el asta de un extraño pabellón”). I vaig aprendre versos de 
profund significat simbòlic i personal, com els següents “Salve a 
ti, pabellón de Castilla,/ pincelada de sangre y de sol./ Quien no 
doble ante ti la rodilla/ no merece llamarse español”. 

»(...) Ara, quan de tant en tant he de llegir que el 
nacionalisme espanyol no ha existit mai (...) quan em toca sentir 

                                                           
2356 Matèria de doctrina ideològica impartida per l’escola franquista per als escolars. cf. PRESTON, Paul., 
“¡No pasarán!”: Art, Literature and the Spanish Civil War, Regne Unit, Stephen M. Hart, Tamesis 
Books Limited, 1988, p. 13. 
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i llegir tot això, i que és l’“escola de les autonomies” la que 
abusa dels infants i els catalanitza o els euskaldunitza sense 
pietat i sense respecte a la unitat de la pàtria2357 (perdó, se m’ha 
escapat), només he de mirar la foto, recordar els versos, i 
confirmar-me en algunes implacables conclusions sobre la 
veritat i la mentida [sic]»2358. 

El final del text és una insistència en allò que assenyalàvem anteriorment: El 
Temps, en aquest cas des dels textos de Joan F. Mira, incidia en el fet que el 
nacionalisme espanyol era tan nacionalista com la resta dels nacionalismes, tot i usar 
aquest terme de “nacionalisme”, per part dels nacionalistes espanyols, per titllar 
negativament els nacionalismes no espanyols presents a l’estat espanyol2359. En aquest 
mateix sentit, i amb una visió historiogràfica, s’expressava Pau Viciano en la seua 
secció ‘Fent memòria’2360. Donava raons per entendre que l’espanyolisme és també un 
altre nacionalisme que, a més, rebutja el pluralisme nacional intern. 

«Les idees, tot i habitar en l’àmbit eteri de l’esperit, 
també tenen pare i mare, la seua pròpia història. Com els éssers 
animats, naixen, creixen, es reprodueixen i moren. Tendeixen a 
perpetuar-se en medis canviants, de vegades modificant la 
forma, unes altres adquirint noves significacions (...) Només cal 
llegir una certa premsa o discursos que volen passar per 
progressistes i modernitzadors. És l’estrany cas de José Ortega y 
Gasset2361 i de José Antonio Primo de Rivera2362, el doctor 
Jekyll i el mister Hyde de la reflexió sobre el problema 
d’Espanya. Les semblances són torbadores. Els propose 
d’endevinar quines de les afirmacions següents són del 
catedràtic i quines del camarada: “Nosotros quisiéramos hacer 
de España algo así como una bola de billar: perfecta, redonda 
y, lo que es más, compacta”2363. O aquesta altra: “España es una 
cosa hecha por Castilla y sólo cabezas castellanas tienen 

                                                           
2357 En aquest sentit s’expressava el segon document del Foro Babel, especialment el tercer punt, «El 
catalán es la única lengua propia de los catalanes». Font: 
<http://www.alternativaciudadana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=22%3Aforo-
babel-segundo-documento&catid=148%3Adocumentos-historicos&Itemid=44&lang=es>. «Foro Babel: 
Segundo Documento». Juny 1998. Consulta: [3/II/2016]. 
2358 El Temps, núm. 771, 23-29/III/1999, p. 82. «Espanya, retrat, versos». Article de Joan F. Mira. 
2359 cf. TAIBO, Carlos., Nacionalismo español: esencias, memorias e instituciones, Madrid, Catarata, 
Segunda Edición, 2007, p. 12. 
2360 Secció signada per Pau Viciano. Present des del número 722 (20/IV/1998) fins el 795 (7-13/IX/1999), 
exceptuant els números 759, 790, 792 i 794. 
2361 (1883-1995). Filòsof espanyol. 
2362 (1903-1936). Polític espanyol fundador de Falange, partit d’ideologia propera al feixisme. cf. SESMA 
LANDRÍN, Nicolás., «“La dialéctica de los puños y las pistolas”: una aproximación a la formación de la 
idea de estado en el fascismo español (1931-1945)», en Historia política: ideas, procesos y movimientos 
sociales, núm. 27, 2012, pp. 51-64. 
2363 Frase de José Ortega y Gasset. cf. ORTEGA Y GASSET, José., Obras Completas, vol. 11, Madrid, 
Revista de Occidente, 1969, p. 242. 

http://www.alternativaciudadana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=22%3Aforo-babel-segundo-documento&catid=148%3Adocumentos-historicos&Itemid=44&lang=es
http://www.alternativaciudadana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=22%3Aforo-babel-segundo-documento&catid=148%3Adocumentos-historicos&Itemid=44&lang=es
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órganos adecuados para percibir el gran problema de la 
España integral”2364. Unes altres reflexions, aplicables a 
Espanya, tindrien també un valor més universal, com aquesta: 
“cuando en una nación la masa se niega a ser masa –esto es, a 
seguir a la minoría directora–, la nación se deshace, la 
sociedad se desmiembra y sobrevive el caos social”2365. I, per 
acabar, una altra perla: “la fuerza de las armas no es fuerza 
bruta, sino fuerza espiritual”2366 [sic]»2367. 

 

7.1.8.- La qüestió francesa 

Els Països Catalans es configuren tant a l’estat espanyol com al francès. Però és 
evident que ocupen un molt major espai a territori espanyol. França també forma un 
estat dins del qual hi ha un petit espai que correspon als denominats “Països 
Catalans”2368. Sent aquest espai molt més reduït, és normal que El Temps dedique més 
pàgines a combatre el nacionalisme espanyol que no pas el francès. Això no vol dir, 
però, que mai no es fera referència a la qüestió francesa, és a dir, la manera com 
acceptava l’estat francès que dins del seu territori hi haguera un diminut espai de 
catalanitat. El Temps criticava el nacionalisme i el govern francès en aquest sentit2369. 
Escriu Jordi Zamora2370. 

«Un 70% dels francesos no consideren les llengües 
regionals com un atemptat contra la unitat del país, i un 50% 
està d’acord amb la idea de promoure’n l’ensenyament i la 
difusió en els mitjans de comunicació. El Consell Constitucional 
francès, en canvi, considera que aquestes llengües mereixen ser 
ensenyades com qui descriu una peça de museu als alumnes 
d’una escola. I el president Jacques Chirac assegura amb la seva 
habitual tranquil·litat que ell sempre ha estat defensor 
d’aquestes “peculiaritats” franceses, però que d’això a donar-los 
una plaça en la Constitució hi ha un pas massa gran. 

                                                           
2364 Frase de José Ortega y Gasset. cf. ORTEGA Y GASSET, José., Obras completas, tom III (1917-
1925), Madrid, Taurus, 2005, p. 447. 
2365 Frase de José Ortega y Gasset. cf. ORTEGA Y GASSET, José., España invertebrada, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1980, p. 87. 
2366 Frase de José Ortega y Gasset. cf. ORTEGA Y GASSET, José., España invertebrada, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1980, p. 43. 
2367 El Temps, núm. 770, 16-22/III/1998, p. 18. «Passatemps». Article de Pau Viciano. 
2368 Territori conegut com la Catalunya Nord. 
2369 Per consultar la situació del català a la Catalunya Nord, cf. BAYLAC-FERRER, Alà., «La ideologia 
lingüística francesa i les llengües regionals avui. El cas del català a la Catalunya Nord», en Treballs de 
Sociolingüística catalana, núm. 24, 2014, pp. 58-86. 
2370 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Jordi Zamora va signar un total de 83 pàgines 
en El Temps. 
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»Comprendre sense acceptar, deixar sobreviure sense 
conviure»2371. 

 

7.1.9.- Blaverisme 

La qüestió del blaverisme, tractada amb exhaustivitat durant els anteriors 
capítols, no va deixar de tindre espai en El Temps, ja que la lluita contra 
l’anticatalanisme valencià era, òbviament, un dels cavalls de batalla del setmanari. Un 
dels principals personatges del blaverisme, Vicente González Lizondo, del qual hem 
parlat en anteriors capítols, va morir a finals de l’any 1996. A principis de l’any 
següent, El Temps anunciava la seua mort i ho feia amb tot el respecte del món, des de 
la discrepància. 

«A Lizondo li va esclatar el cor enmig d’un debat 
parlamentari, assegut en un escó i acabat d’expulsar del partit 
que ell va fundar2372. Les imatges impressionants del moment no 
seran fàcils d’oblidar. EL TEMPS havia assenyalat en 
nombroses ocasions els aspectes més negatius de la seua acció 
pública. Hem denunciat les actituds molt sovint intolerants i 
violentes, la pretensió d’identificar valencianisme amb 
anticatalanisme2373 i, sobretot, l’escassa coherència i racionalitat 
del seu missatge. El moment de la seua mort no és el millor per 
jutjar un personatge tan equívoc com Lizondo, però queda la 
seua obra política per situar el sentit real d’aquella tasca a la 
qual es va lliurar amb la passió que li va llevar la vida»2374. 

Ja hem vist anteriorment com El Temps va tindre en González Lizondo un dels 
seus principals enemics polítics, si no el principal. Per això, sorprèn aquest article de 
Joan F. Mira que mostrem a continuació i que parla amb certa nostàlgia del polític 
llavors recentment desaparegut. 

«Vicent González Lizondo va deixar la vida en l’exercici 
de la més alta funció pública a què podia mai haver aspirat, 
presidint el Parlament valencià, i amb el cor destrossat. Un final 
públic, tristíssim i patètic, però també una mort plena de 
dignitat: la de l’home que arrisca la vida per un impuls generós, 

                                                           
2371 El Temps, núm. 791, 10-16/VIII/1999, pp. 24-27. «El rerefons d’una sentència polèmica». Reportatge 
de Jordi Zamora. 
2372 Un infart patit a les Corts Valencianes va ser letal per a González Lizondo. Font: 
<http://elpais.com/diario/1996/12/24/espana/851382017_850215.html>. El País, 24/XII/1996. «Fallece 
Vicente González Lizondo, presidente de las Cortes Valencianas». Notícia sense signar. Consulta: 
[3/II/2016]. 
2373 Un dels números d’El Temps més durs amb González Lizondo va ser el 393, 30/XII/1991. 
2374 El Temps, núm. 655, 6/I/1997, p. 6. «L’última hora». Editorial. 

http://elpais.com/diario/1996/12/24/espana/851382017_850215.html
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i la perd en el combat. En ple camp de batalla. A mi, passat un 
mes, encara em dura la impressió d’aquesta mort, i la tristesa. 

»La discrepància ideològica i política no ha d’impedir, o 
almenys no m’impideix a mi, de cap manera, reconèixer a 
Vicent González Lizondo les qualitats humanes que l’han 
acompanyat en la seua trajectòria d’home públic: la passió i la 
generositat. Justament les virtuts que tan poc abundants són, 
aquests anys, entre els sectors més significatius de la vida 
política. Són una excepció absoluta els qui, com ell, s’han deixat 
la salut i la vida per la causa en què creien. Les pàgines d’aquest 
setmanari, i jo mateix, no ens hem privat, quan calia, d’oposar-
nos als aspectes més negatius de l’acció pública de V. G. 
Lizondo, i els hem comentat i valorat amb tot el rigor crític 
necessari2375. Hem denunciat les actituds intolerants i violentes, 
la pretensió d’identificar valencianisme amb anticatalanisme, la 
poca racionalitat i escassa coherència de tantes afirmacions i 
posicions, els atacs al món de la cultura, a les universitats2376 o a 
la dignitat de la llengua, i tantes altres coses. No és hora de fer 
una llarga llista de tot allò que en la trajectòria política de V. G. 
Lizondo hem considerat negatiu, injustificable i destructiu, que 
és molt. És hora de saber valorar també la dimensió positiva i el 
significant humà i social del personatge. Més endavant caldrà 
fer-ho amb més calma i extensió. 

»(...) És arriscar carregar massa les tintes sobre les 
circumstàncies ben concretes d’aquesta mort, anunciada i potser 
evitable. Però tampoc no es poden ignorar: a Vicent González 
Lizondo, li va fallar definitivament el cor pocs dies després 
d’haver estat expulsat2377 (potser amb motiu però és un altre 
tema) del partit que ell mateix havia fundat, finançat, explotat i 
presidit, i quan aquest partit feia tots els possibles per expulsar-
lo també de la presidència de les Corts Valencianes. No era el 
final que mereixia. I ara que ha desaparegut, seria bo i seria just 
que, del seu record, en quedara sobretot l’exemple d’honestedat, 

                                                           
2375 Un exemple d’aquesta discrepància la trobem en El Temps, núm. 404, 16/III/1992, p. 9. «La paella». 
Article de Joan F. Mira. 
2376 González Lizondo va qüestionar constantment l’àmbit acadèmic amb l’objectiu de potenciar el 
secessionisme lingüístic entre català i valencià. Font: 
<http://elpais.com/diario/1991/07/30/cultura/680824801_850215.html>. El País, 30/VII/1991. «El acceso 
de la derecha al Ayuntamiento de Valencia reabre la guerra lingüística». Notícia de Francesc Bayarri. 
Consulta: [3/II/2016]. 
2377 González Lizondo fou expulsat d’Unió Valenciana quan era president de les Corts Valencianes. Font: 
<http://elpais.com/diario/1996/12/01/espana/849394806_850215.html>. El País, 1/XII/1996. «El 
presidente de las Cortes Valencianas, González Lizondo, expulsado de su partido». Notícia de Joaquín 
Ferrandis. Consulta: [3/II/2016]. 

http://elpais.com/diario/1991/07/30/cultura/680824801_850215.html
http://elpais.com/diario/1996/12/01/espana/849394806_850215.html
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de generositat i de passió pel seu país, que és també el nostre i el 
de tots els valencians»2378. 

Una vegada més, el setmanari El Temps feia mostra del seu pluralisme i del seu 
respecte cap als enemics polítics. Una prova de com el setmanari contraposava 
blaverisme a la seua ideologia és aquest article de J. J. Pérez Benlloch2379, que posa en 
dos extrems la “maldat” del blaverisme local valencià enfront de la “bondat” del 
catalanisme coetani. 

«Deu ser un rebrot al·lèrgic, encara que més prompte 
pareix flat crònic, però el cas és que el corral anticatalanista 
municipal de València –n’hi ha cap altre?– està insidiosament 
insuportable. Si els férem cas, els Països Catalans serien una 
realitat imminent, cosa que significaria esmenar la plana al rei 
Jaume I, i de passada, un futur decididament feliç per al País 
Valencià. Per desgràcia, no és així. Ni de bon tros. Però el fet és 
que tanta bel·ligerància contra aquests molins de vent ha 
aconseguit convertir el presumpte catalanisme en l’única 
oposició política a la brama dels carques locals. Ves per on el 
PSAN o ERC2380 guanyen batalles després de morts. No passa 
dia sense que els descobresquen una feta o una infiltració en 
l’entramat administratiu de la Generalitat. Encara que per això 
solament cal escriure o parlar un valencià mínimament correcte. 
La resta va a càrrec d’aquesta banda d’incapacitats»2381. 

A continuació, aprofundirem més en la línia editorial d’El Temps, amb les seues 
conseqüents determinacions contra el blaverisme i contra el nacionalisme espanyol en 
general, analtizant aquesta ideologia a partir del que s’escrivia en el setmanari sobre els 
partits polítics presents en l’època. 

 

 

7.2.- Els partits polítics 

El període temporal que estem tractant coincideix amb el de major creixement 
per al Partit Popular. Governava al País Valencià i a l’estat espanyol amb majoria 
relativa. Més endavant, es farien amb la majoria absoluta, els anys 1999 i 2000 
respectivament. El Partit Popular es convertia en el clar dominador del joc polític a 

                                                           
2378 El Temps, núm. 658, 27/I/1997, p. 98. «Vicent González Lizondo». Article de Joan F. Mira. 
2379 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), J. J. Pérez Benlloch va signar un total de 156 
pàgines en El Temps. 
2380 Esquerra Republicana de Catalunya. Deu referir-se a la delegació valenciana d’ERC, Esquerra 
Republicana del País Valencià. 
2381 El Temps, núm. 671, 28/IV/1997, p. 4. «L’única oposició». Article de J. J. Pérez Benlloch. 
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l’estat espanyol. Això i el nacionalisme espanyol que defensava i aplicava2382 feia que 
El Temps prenguera la determinació de posicionar-se contra el PP quasi sempre que fóra 
possible, per raons polítiques i ideològiques. Analitzarem, doncs, com va tractar la 
revista El Temps al Partit Popular durant la fase que estem estudiant. 

 

7.2.1.- La consolidació del Partit Popular 

Ja hem vist en capítols anteriors les clares discrepàncies d’El Temps cap a aquest 
partit, llevat d’ocasions molt puntuals. Conforme el PP es consolidava en el poder 
valencià i espanyol, El Temps s’enemistava més amb el Partit Popular. Diversos 
exemples poden corroborar aquesta enemistat. 

7.2.1.1.- El PP del País Valencià: el rostre del blaverisme 

En el capítol anterior ja explicàrem que el Partit Popular absorbí el vot 
regionalista d’Unió Valenciana i com el PP passà de ser la dreta espanyola del País 
Valencià a ser la dreta espanyola i regionalista del País Valencià2383. En aquest sentit, el 
PP no podia ser una altra cosa que un enemic per a El Temps. Un exemple de la manera 
com el PP es relacionava amb l’anticatalanisme valencià és aquest article de Pere 
Martí2384, que lamenta les accions del govern de Zaplana en matèria lingüística, a 
propòsit d’una decisió del Tribunal Constitucional2385 en matèria lingüística sobre la 
qual aprofundirem més endavant. 

«En una setmana s’han comès com a mínim tres actes de 
violència contra la llengua catalana. El més explícit, un acte de 

                                                           
2382 Un nacionalisme espanyol que té a Castella com a eix central essencialista. cf. ORTIZ HERAS, 
Manuel., Culturas políticas del nacionalismo español: del franquismo a la transición, Madrid, Los Libros 
de la Catarata, 2009, p. 64. Text de Sebastian Balfour. 
2383 Arran del Pacte del Pollastre, signat pel Partit Popular i Unió Valenciana l’any 1995 després de les 
eleccions autonòmiques per fer Zaplana president de la Generalitat Valenciana, ambdós partits passaren a 
governar junts el País Valencià. Problemes interns en el partit regionalista provocaren un esgotament que 
va fer-se irreversible amb la mort de Vicente González Lizondo, que havia sigut fundador i líder d’UV 
fins poc abans de la seua mort. Quan desaparegué, exercia també la presidència de les Corts Valencianes. 
Aquest desgast d’UV va ser aprofitat pel PP que, de cara a les eleccions de 1999, va saber absorbir molts 
polítics regionalistes i el vot dels electors tradicionals d’UV per assolir la majoria absoluta a les Corts 
Valencianes i deixar a zero el nombre de representants d’UV. cf. BODOQUE ARRIBAS, Anselm., «Unió 
Valenciana (1982-2008): una aproximación», en Papers: revista de sociologia, núm. 92, 2009, pp. 198-
225. 
2384 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Pere Martí va signar un total de 280 pàgines en 
El Temps. 
2385 Després d’un llarg procés judicial, el Tribunal Constitucional considerava el 21 d’abril de 1997 que la 
Universitat de València tenia autonomia acadèmica suficient per anomenar català al valencià sense que 
aquesta denominació atempte contra l’estatut d’autonomia. El conflicte l’havia creat l’extrema dreta, 
representada pel sindicat estudiantil Alternativa Universitària, quan va acudir als jutjats per denunciar 
aquesta sinonímia decretada per l’àmbit universitari entre valencià i català. L’Audiència Territorial de 
València el 1989 i el Tribunal Suprem l’any 1992 donarien la raó als recurrents. En canvi, el TC incidiria 
en l’autonomia de les institucions universitàries en aquest aspecte i les universitats tenien llibertat per 
denominar català a la llengua dels valencians. cf. BODOQUE ARRIBAS, Anselm., La política lingüística 
dels governs valencians (1983-2008): un estudi de polítiques públiques. Universitat de València, 2009, p. 
89. 
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violència física contra l’editorial Moll de Mallorca, amb 
l’explosió d’una bomba2386. El segon, a les Corts Valencianes, 
on el PP i Unió Valenciana han comès un acte de violència 
institucional assegurant que el valencià, malgrat el que diguin 
científics o tribunals constitucionals, és una llengua “diferent i 
diferenciada de les altres llengües de l’estat espanyol sense cap 
ambigüitat o matís o assimilació amb altres llengües emparades 
en criteris acadèmics, científics o de qualsevol mena aliens a la 
legalitat vigent”2387. 

»(...) La moció del PP i UV encara és més greu perquè es 
fa des d’una institució democràtica, com és un parlament 
autonòmic. Eduardo Zaplana, en la seva desesperada cursa 
contra la intel·ligència, ha tocat sostre votant una moció que el 
porta, no només a continuar menyspreant com ha fet sempre les 
institucions científiques i culturals valencianes, sinó a enfrontar-
se fins i tot amb l’ordenament jurídic constitucional que és de 
suposar que el seu partit defensa. El president popular, amb 
aquesta decisió, demostra no tenir inconvenient a enfrontar un 
legislatiu autonòmic amb una alta autoritat judicial estatal»2388. 

En la mateixa línia s’expressava Joan F. Mira, que trobava a faltar una dreta 
“europea”, ja que no considerava que la valenciana ho fóra, identificant europeu amb 
cívic: 

«Tenien una oportunitat perfecta. Una oportunitat d’or, 
justa i constitucional, servida en safata, la més clara i diàfana 
que la providència divina, en forma d’alt tribunal, podia posar 
en les seues mans. I doncs, no solament l’han desaprofitada sinó 
que l’han convertida en ocasió de desastre. Ho tenien tot a favor 
per fumar la pipa de la pau, encara que per a ells la pau i la pipa 
no signifiquen gran cosa, i han preferit desenterrar la destral de 
guerra. Així mateix: resulta ben difícil mirar-s’ho d’una altra 
manera. La veritat és que no tinc del tot clar què és una dreta 
normal, però no és la nostra. Imagine que una dreta normal és 
una cosa com la del senyor Chirac que governa a França, com la 

                                                           
2386 No va ser l’únic atemptat provocat per l’extrema dreta mallorquina durant la dècada dels 90. Font: 
<http://dbalears.cat/balears/2015/10/27/287495/violencia-feixista-mallorca-tres-decades-impunitat.html>. 
Diari de Balears, 27/X/2015. «Violència feixista a Mallorca: tres dècades d’impunitat». Reportatge sense 
signar. Consulta: [3/II/2016]. 
2387 PP i UV impulsaven una resolució des de les Corts Valencianes, a propòsit de la sentència del TC 
comentada anteriorment, en la qual declaraven que el valencià era llengua pròpia dels valencians i 
independent de qualsevol altra llengua de l’estat espanyol. Font: 
<http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974740194/ResolucionesAprobadas.html?
lang=ca_VA&p=1260974740194&param1=14&param4=1260974829809&param7=false>. Corts 
Valencianes. Resolució núm. 190, del 29/IV/1997. «Sobre el reconeixement del valencià com a idioma de 
tots els valencians, diferent i diferenciat d’altres llengües de l’estat espanyol». Consulta: [21/I/2016]. 
2388 El Temps, núm. 673, 12/V/1997, p. 16. «Actes de violència». Article de Pere Martí. 

http://dbalears.cat/balears/2015/10/27/287495/violencia-feixista-mallorca-tres-decades-impunitat.html
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974740194/ResolucionesAprobadas.html?lang=ca_VA&p=1260974740194&param1=14&param4=1260974829809&param7=false
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974740194/ResolucionesAprobadas.html?lang=ca_VA&p=1260974740194&param1=14&param4=1260974829809&param7=false


 
 

591 
 

dels conservadors britànics, els democristians alemanys i gent 
així. Una gent que en matèria econòmica, laboral i similar poden 
defensar determinats interessos i no uns altres, però que quan 
toca usar la raó en matèries de ciència i de cultura, de llengües, 
universitats i coses com aquestes, no fan animalades d’una certa 
envergadura. Perquè, realment, això que han votat els vots de la 
dreta a les Corts valencianes és una animalada de dimensions 
monumentals, de dinosauri gros»2389. 

El Gat Invisible elaborava una vinyeta que expressava gràficament l’actitud de 
Zaplana envers el valencià i la seua artificial diferenciació del català. 

 
Figrua 65. El Temps, núm. 676, 2/VI/1997, p. 3. 

Per si a la imatge no s’observa ben clarament, per culpa de la petitesa de la lletra 
que apareix als llibres: mentre Aznar, president del govern espanyol, llegeix un llibre 
titulat Català íntim2390, Zaplana li’n presta un altre que es titula Valensiano íntimo. Una 
altra clara identificació del PP amb el blaverisme és aquest article editorial que critica el 
doble joc del PP: el de participar en manifestacions amb l’extrema dreta anticatalanista 
valenciana i alhora celebrar el vintè aniversari de la democràcia espanyola. 

                                                           
2389 El Temps, núm. 673, 12/V/1997, p. 98. «La destral». Article de Joan F. Mira. 
2390 El títol del llibre d’Aznar s’escriu a propòsit d’una frase seua pronunciada en una entrevista a TV3, 
emesa el 21/III/1996, quan va dir, textualment: «La lengua catalana (...) la entiendo y además, cuando 
estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también». Font: 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/las-frases-lapidarias-aznar-sobre-nacionalismo-
2210044>. El Periódico, 22/IX/2012. «Las frases lapidarias de Aznar sobre el nacionalismo». Notícia 
sense signar. Consulta: [12/I/2016]. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/las-frases-lapidarias-aznar-sobre-nacionalismo-2210044
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/las-frases-lapidarias-aznar-sobre-nacionalismo-2210044
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«El president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, 
va demanar la setmana passada al president del govern espanyol, 
José María Aznar, que pose fi a “les actituds anticatalanistes 
viscerals” del PP valencià. Pujol es referia sens dubte a la 
manifestació tinguda el passat 13 de juny a València i 
organitzada per l’ultradretà Grup d’Acció Valencianista (GAV) i 
al suport que hi donà el partit que comanda Eduardo Zaplana, 
president de la Generalitat valenciana2391. 

»Una manifestació en resposta (...) a la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre la unitat de la llengua –a favor de 
l’ús del terme “català” per part de la Universitat de València 
sense que això contradiga l’Estatut d’Autonomia–. 

»(...) La manifestació del passat dia 13 era més pròpia, 
però, del 1977 que del 1997. Els crits que s’escoltaren pels 
carrers de València –“Uta, uta, uta, Rahola es una puta!”, 
“Pujol, cabrón, enano cabezón!”, “Rahola, a treballar en (sic) la 
llengua a les Rambles”, “Pujol, Pujol, Pujol al paredón!”...– 
eren més propis d’un esperit nostàlgic pre-democràtic que del 
vintè aniversari de les primeres eleccions democràtiques, que se 
celebraven justament dos dies després. I la gravetat d’un acte 
d’aquest tarannà s’accentua si tenim en compte que va comptar 
amb la presència de diversos diputats autonòmics del PP (...) 
Tots, càrrecs electes i representants polítics, escoltaven 
impassibles, sense cap alteració en el seu esperit democràtic, la 
sèrie d’insults que rebien altres representants institucionals. 

»Diputats populars que un parell d’hores després 
d’aquest irrespectuós episodi assistien sense vergonya a un 
míting del PP, protagonitzat per Eduardo Zaplana i l’alcaldessa 
de València, Rita Barberà, per a celebrar el dit aniversari del 15-
J al ritme de la ja històrica cançó Libertad sin ira del grup 
Jarcha, que fou el fil musical d’aquella data històrica2392. 
Diputats que en menys d’un parell d’hores passaven de la ira de 
la massa que demana l’afusellament d’un president autonòmic 
que va patir la presó franquista a una celebració democràtica2393 
en què Zaplana expressava la seua alegria perquè, segons que va 

                                                           
2391 De fet, El País també destaca que el Grup d’Acció Valencianista, GAV, encapçalava la manifestació 
amb el seu líder, Jaime García Sentandreu. El PP també va estar present. Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/06/14/espana/866239213_850215.html>. El País, 14/VI/1997. «100.000 
valencianos se manifiestan en defensa de su lengua y contra Cataluña». Notícia sense signar. Consulta: 
[3/II/2016]. La manifestació es convocà motivada per la sentència esmentada del TC, que donava 
autonomia a l’àmbit universitari per anomenar català a la llengua dels valencians. 
2392 La dada històrica a celebrar eren les primeres eleccions generals després de la tornada de la 
democràcia a l’estat espanyol, celebrades el 15 de juny de 1977. 
2393 Referint-se a Jordi Pujol, empresonat dos anys i mig pel règim franquista per motius polítics. cf. 
ESCODA I VILÀ, Jordi., Memòria històrica d’un reusenc: la Transició, Valls, Cossetània Edicions, 
2007, p. 33. 

http://elpais.com/diario/1997/06/14/espana/866239213_850215.html
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dir, “torna a ser moda el tarannà que va presidir la transició”. El 
sentit de la frase, pronunciada a continuació de la manifestació, 
és realment una incògnita»2394. 

Per solucionar el conflicte lingüístic, tal com anomenava El Temps la tossudesa 
del Partit Popular per no reconèixer la catalanitat del valencià, el govern de Zaplana va 
encomanar la tasca al Consell Valencià de Cultura2395. El Temps ho va rebre 
mesuradament bé, però amb el convenciment que el CVC no havia de resoldre res. El 
valencià era català. 

«La proposta del president de la Generalitat valenciana, 
Eduardo Zaplana, d’encomanar al Consell Valencià de Cultura 
(CVC) la solució del “conflicte lingüístic”, ha estat una sorpresa. 
De fet, ni el seu propi grup parlamentari, el Partit Popular, en 
sabia res. Resulta gratificant saber que al president Zaplana li 
preocupa la llengua dels valencians i que manifesta la seua 
voluntat de superar conflictes estèrils que només poden anar en 
contra de la normalització d’aquesta mateixa llengua. Tot esforç 
en aquest sentit és lloable i benvingut en un país com el valencià 
cansat de les manipulacions i els enfrontaments que 
l’impedeixen dia a dia retrobar-se amb ell mateix. 

»Però la implicació del CVC i les declaracions que sobre 
el tema ja ha fet el seu president, el científic Santiago 
Grisolia2396, obren molts interrogants. En primer lloc, que una 
entitat dedicada a assessorar el Consell de la Generalitat 
valenciana en matèries culturals haja de resoldre l’anomenat 
“conflicte lingüístic” no té cap coherència, perquè el suposat 
conflicte lingüístic només és un conflicte polític. 

»Culturalment i acadèmicament no hi ha cap conflicte: el 
valencià és una manera de parlar el català, com ho són el lleidatà 
o el mallorquí. Ho diuen les Universitats i les escoles, i ho saben 
els que parlen i escriuen en valencià (...) El conflicte (...) té la 
senzilla solució de donar a la realitat científica una cobertura 
legal. 

»La proposta de triar un “tribunal que escolte totes les 
parts implicades” també està fora de lloc perquè, d’una banda, 
porta la ciència al terreny de les votacions i les majories, i de 

                                                           
2394 El Temps, núm. 680, 30/VI/1997, p. 7. «Pronòstic encertat». Editorial. 
2395 Creat l’any 1985, «és una institució consultiva i assessora de la Generalitat Valenciana en les matèries 
específiques referents a la cultura valenciana, amb la missió de vetlar per la defensa i la promoció dels 
valors lingüístics i culturals propis de la Comunitat». Font: <http://cvc.gva.es/quees.html>. Consell 
Valencià de Cultura. Consulta: [12/I/2015]. 
2396 (1923). Metge i bioquímic. President del Consell Valencià de Cultura. 

http://cvc.gva.es/quees.html
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l’altra dóna la mateixa importància a catedràtics universitaris i a 
persones sense formació ni qualificació científica»2397. 

La qüestió era ben clara: la denominació de la llengua dels valencians havia de 
decidir-la la comunitat científica. La ingerència de personalitats alienes a l’àmbit 
acadèmic en la qüestió que tractem era, en tot cas, un frau. En el mateix número, Joan 
Josep Pérez Benlloch donava la seua versió sobre el tema. Ell pensava que si Zaplana no 
assumia la catalanitat del valencià era pel seu compromís amb l’electorat blaver, la qual 
cosa relacionava, una vegada més, el Partit Popular amb el blaverisme. 

«Jo crec que el president Zaplana es mor de ganes per 
proclamar que el cavall blanc de Santiago és blanc. O, el que és 
igual, el llinatge del valencià respecte del català. Però no pot. Li 
ho impedeixen els compromisos de govern amb els blavers, el 
suport mediàtic del diari Las Provincias2398 i bona part de la 
seua clientela electoral. Però l’home cerca i recerca amb la 
millor voluntat una solució al conflicte que més fel l’obliga a 
engolir. En aquest sentit, l’última iniciativa ha consistit a 
encolomar el problema al Consell Valencià de Cultura, que, a 
més de ser tan competent per al cas com l’Associació de 
Productors de Xufes, no el vol veure ni des de lluny, perquè s’hi 
juga el pa i la pau de què gaudeix ocupant-se de la lírica i 
amenitats semblants. O siga, que estem on sempre: davant 
l’obstinada negativa d’alguns d’admetre la blancor del cavall 
blanc. Pobre president!»2399. 

El Temps, a banda d’exigir que la denominació de la llengua dels valencians 
havia de decidir-la la comunitat científica, incidia també en el fet que molts reconeguts 
anticatalanistes formaven part del CVC i, per tant, dinamitaven el reconeixement de la 
catalanitat de la llengua dels valencians. Així ho explicava Francesc Viadel. 

                                                           
2397 El Temps, núm. 693, 29/IX/1997, p. 3. «La ‘solució’ Zaplana». Editorial. 
2398 Un exemple d’aquest suport mediàtic: «Ayer, con rotundidad, el presidente Zaplana dijo: 1) Tenemos 
derecho a tener nuestra propia autoridad lingüística. 2) La Generalidad no renuncia a la competencia 
sobre la lengua valenciana que le otorga el Estatuto. A todo esto la izquierda valenciana había renunciado 
al entregar sumisamente nuestras competencias lingüísticas al Institut de Estudis Catalans. Esto, se va a 
acabar. El presidente Zaplana propuso ayer que el Consejo de Cultura sea quien dictamine sobre los 
valores lingüísticos valencianos. Lo dijo por la mañana y lo repitió por la tarde que, con todo el respeto 
para todo el mundo, no está dispuesto a ceder a nadie la soberanía sobre la lengua valenciana. Y a Gloria 
Marcos se lo dijo en todos los tonos posibles. Al final con una cierta irritación antes su pesada insistencia. 
Sorprendentemente, esta propuesta no ha gustado un pelo a la izquierda parlamentaria y ha habito quien 
ha llegado a decir que la competencia normativa debería ser de la Universidad. Muy gracioso. Y muy 
inculto. La competencia lingüística no depende en ninguna comunidad de la Universidad. En ninguna. 
Pero lo grotesco es que estos señores acepten las normas de un organismo que nos es ajeno como el 
Instituto de Estudios Catalanes –que no es exclusivamente lingüístico– y rechacen tener un órgano 
propio... porque no es exclusivamente lingüístico. Qué incoherentes». Las Provincias, 17/IX/1997, p. 5. 
«Tenemos derecho». Article de María Consuelo Reyna. 
2399 El Temps, núm. 693, 29/IX/1997, p. 4. «Bona voluntat». Article de J. J. Pérez Benlloch. 
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«malauradament, la universitat ha estat víctima –en tot aquest 
embolic multimilionari del pacte lingüístic valencià– dels 
càlculs mercantilistes de la política. En un primer moment varen 
fer nosa. Tanta coherència no era bona enmig del joc de 
simulacions que s’acabava d’escometre. Ara, però, amb una 
esquerra acovardida pel jou del secessionisme, la universitat és 
invocada políticament per tan de beneir o de condemnar un 
pacte que no se’l creuen ni els mateixos que l’han concebut. I és 
que en definitiva el que finalment ha privat en tota aquesta 
història, no ha estat la llengua, sinó la raó d’estat en el sentit més 
pregó del terme. Tot això del pacte lingüístic no va bé. La dreta, 
juntament amb la clientela que s’ha educat, no es creu tot això 
del valencià. Molt sovint fins i tot passen de la descreença a 
l’odi més visceral. L’esquerra no ho ha volgut veure i s’ha 
entestat vanament a fer pedagogia de la més tova, excepcions a 
banda. Parlem-ne una mica. El membre del CVC Josep Boronat 
(UV), per exemple, tingué la gosadia de manifestar-se el febrer 
passat amb el GAV contra el mateix organisme que ha estat 
pagant-li quaranta mil pessetes per reunió2400 (...) ja es farà el 
pertinent repàs de tanta cínica actitud (...) Ara bé, toca veure què 
pactaran, si és que pacten. Siga com siga, els qui de veritat es 
creuen la llengua no mudaran un accent ni per quaranta mil 
pessetes [sic]»2401. 

De fet, el Consell Valencià de Cultura estava format per les següents 
personalitats, membres d’una llista unitària proposada amb el consens dels partits 
polítics amb representació a les Corts Valencianes: 

Nom Ofici Partit polític pel qual van 
ser proposats 

Vicente Aguilera Cerni Crític d’art i historiador PSPV 
Vicent Àlvarez Rubio Advocat laboralista EUPV 
Manuel Bas Carbonell Escriptor PP 
Josep Boronat Gisbert Polític PP-UV 

Joaquín Calomarde Polític PP 
Xavier Casp Escriptor PP-UV 

Amadeu Fabregat Periodista PSPV 
Ramon Lapiedra Catedràtic de física PSPV 
Enedina Lloris Cantant d’òpera PSPV 

Carmen Morenilla Catedràtica de filologia 
grega 

EUPV 

José Morera Buelti Director de teatre PSPV 

                                                           
2400 Es refereix a una manifestació convocada pel GAV el 20/II/1998, precisament contra el CVC. cf. 
FLOR, Vicent., L’anticatalanisme al País Valencià: identitat i reproducció social del discurs del 
“blaverisme”, Universitat de València, 2009, p. 620. 
2401 El Temps, núm. 733, 6/VII/1998, p. 11. «Valor, la universitat i el pacte». Article de Francesc Viadel. 
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Manuel Muñoz Ibáñez Dotor en medificina i 
filosifa 

PP 

Leopoldo Peñarroja Historiador PP-UV 
Manuel Sanchis-Guarner 

Cabanilles 
Traumatòleg i professor 
universitari de medicina 

PSPV 

Rosa Serrano Llàcer Escriptora PSPV 
Ramon de Soto Arándiga Escultor i catedràtic PP 
Figura 66. Membres del Consell Valencià de Cultura durant l’estiu de l’any 1998, quan es va 

donar la polèmica política sobre la definició i l’origen de la llengua dels valencians. Font: Jesús 
Huguet, secretari del Consell Valencià de Cultura. 

 El setmanari El Temps dubtava que la determinació que el CVC prenguera sobre 
la definició de la llengua dels valencians fóra l’adequada, tenint en compte que els seus 
membres no pertanyien majoritàriament a l’àmbit de la filologia i, a més, exercien els 
seus càrrecs per designació política. Aquesta era la base de les protestes de la revista en 
aquest sentit. També, que molts dels membres del CVC havien estat proposats pel 
secessionisme lingüístic. Així ho reflecteix una vinyeta de Sebas i El Gat Invisible. 

 
Figura 67. El Temps, núm. 731, 22/VI/1998, p. 3.  

Santiago Grisolia, president del CVC, apareix acompanyat pels membres del 
Consell que ell mateix presideix, dels quals cinc, la meitat, llegeixen Las Provincias; i 
els altres cinc, l’altra meitat, llegeixen autors que poden ajudar a prendre la decisió 
correcta a l’hora de definir l’origen de la llengua dels valencians. Per tant, segons el 
setmanari, el CVC es dividia entre aquells que volien treballar per la llengua dels 
valencians i aquells que volien atorgar-li una falsa denominació, determinada per 
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criteris polítics, no científics, i dictada pel diari Las Provincias, sempre relacionat amb 
el PP2402 per part d’El Temps, com hem vist en capítols anteriors. 

Finalment, el Consell Valencià de Cultura va emetre el dictamen en qüestió el 
dia 13 de juliol de 1998, en què no assegurava la catalanitat de la llengua dels 
valencians, però tampoc en donava una definició secessionista com pretenia el 
blaverisme2403. 

«El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat 
Valenciana, forma part del sistema lingüístic que els 
corresponents Estatuts d’autonomia dels territoris hispànics de 
l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia. Les 
anomenades Normes de Castelló són un fet històric que 
constituïren i constitueixen un consens necessari. El Consell 
Valencià de Cultura reivindica l’esperit de l’acord que les féu 
possibles l’any 32 i entén que eixes normes han sigut el punt de 
partida, compartit pels valencians, per a la normativització 
consolidada de la nostra llengua pròpia»2404. 

El Temps temia una definició totalment secessionista, que diferenciara 
artificialment i forçosament valencià de català. Vist que no va ser així i que el CVC, tot 
i que amb matisos estranys i amb embolcalls intencionats dirigits a no alterar 
sensibilitats, no va acabar de diferenciar valencià de català, el setmanari va celebrar 
aquest dictamen amb certa cautela. L’alegria venia més determinada pel que podria 
haver sigut i finalment no va ser, que pel dictamen en si mateix. 

«El pacte lingüístic valencià s’ha guanyat no pocs 
entusiasmes. La possibilitat, per remota que siga, d’una entesa 
que pose punt i final a l’absurd secessionisme lingüístic no 
podia ser acollida d’una altra manera. Amb tot, s’imposa, 
encara, la cautela, l’obligada reflexió davant d’un procés que tot 
just comença»2405. 

Ramon Barnils ho celebrava una mica més eufòric, donant quasi per finalitzat el 
conflicte i llegint entre línies el dictamen, determinant que aquest reconeix, sense fer-ho 
explícitament, la catalanitat del valencià. 

«El Pp i el Psoe a València, que sumats donen majoria 
molt absoluta, acaben d’acceptar, primer, les Normes de 
Castelló; segon, que el valencià forma part d’un sistema 
lingüístic que és el del català; i tercer que la regulació oficial de 

                                                           
2402 Exemple: El Temps, núm. 557, 20/II/1995, p.31. «El PP dirigeix UV». Reportatge de Jordi Sebastià. 
2403 Font: <http://cvc.gva.es/archivos/55.c.pdf>. Generalitat Valenciana. «Dictamen sobre la llengua». 
Consell Valencià de Cultura, 13/VII/1998. Consulta: [3/II/2016]. 
2404 El Temps, núm. 736, 27/VII/1998, pp. 22 i 23. «Dictamen del Consell Valencià de Cultura sobre 
qüestions lingüístiques demanat per les Corts Valencianes». 
2405 El Temps, núm. 735, 20/VII/1998, p. 5. «El deure del PP». Editorial. 

http://cvc.gva.es/archivos/55.c.pdf
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la llengua pròpia anirà a càrrec d’una colla majoritàriament 
acceptada per científics i acadèmics oficials. 

»S’ha superat, per voluntat de la majoria molt absoluta 
dels polítics valencians, una situació cancerosa, suïcida, 
homicida o com se’n vulgui dir. De fet la millor cosa seria de no 
dir-ne mai més res»2406. 

I, potser, un dels motius de satisfacció d’El Temps respecte a l’esmentat 
dictamen, és el rebuig del blaverisme envers aquest. Escriu Pau Viciano: 

«Veure fugir per la porta falsa, acaçats a tomatades i 
escopinades, els membres de la màxima institució cultural d’un 
país no és un espectacle massa edificant2407. Menys encara si 
l’escena té lloc sota la mirada tolerant de les forces de l’ordre i, 
finalment, acaba amb l’evacuació dels il·lustres prohoms en un 
furgó policíac, mentre els agressors se’n van ben tranquils a 
casa. Són coses que passen a València: l’anticatalanisme està 
acostumat a practicar la violència o el ridícul amb total 
impunitat. Però a banda de constatar el dèficit democràtic de la 
societat local, el setge contra el Consell Valencià de Cultura 
permet traure dues conclusions. La primera és que el seu 
president, fent valer el passaport, faria millor a confiar la seua 
protecció extra territorial als marines USA que no a la policia 
indígena. I la segona, que l’amnèsia preconitzada per tants ex-
catalanistes penitents2408 ens pot dur a repetir els pitjors episodis 
de l’anomenada Batalla de València. L’aldarull contra el pacte 
lingüístic és una pàl·lida mostra del clima de crispació social 
que va provocar el blaverisme durant la transició. La complicitat 
de la dreta –i la debilitat de l’esquerra– va donar ales al 
secessionisme lingüístic i a la xenofòbia anticatalana. Ara els 
grups residuals d’aquells escamots patriòtics emergeixen des de 
les clavegueres del passat per aiguar la festa d’encaixades i 
abraços. Llàstima [sic]»2409. 

Tot i així, aquell pacte lingüístic no va servir  perquè el PP valencià deixara de 
banda l’anticatalanisme i, en conseqüència, perquè El Temps deixara de protestar quant 

                                                           
2406 El Temps, núm. 735, 20/VII/1998, p. 18. «Xe ve de xeic que ve de xe, xic». Article de Ramon Barnils. 
2407 Els GAV van ser protagonistes de l’agressió. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/07/22/cvalenciana/901135082_850215.html>. El País, 22/VII/1998. «El 
delegado del Gobierno abre expediente al GAV por agredir a los miembros del CVC». Notícia sense 
signar. Consulta: [3/II/2016]. 
2408 Referint-se, entre d’altres, a Xavier Casp, membre llavors del CVC a proposta d’UV, que durant el 
franquisme havia sigut un membre destacat del catalanisme valencià. cf. FLOR, Vicent., 
L’anticatalanisme al País Valencià: identitat i reproducció social del discurs del “blaverisme”, 
Universitat de València, 2009, p. 589. 
2409 El Temps, núm. 736, 27/VII/1998, p. 18. «Exemples». Article de Pau Viciano. 

http://elpais.com/diario/1998/07/22/cvalenciana/901135082_850215.html
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a això. Aquest text l’escriu Salvador Giménez2410 sobre Francisco Camps, qui llavors 
era Conseller de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. «Francesc Camps, el 
conseller inquisidor»: 

«la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència dirigida per 
Francesc Camps, ha aprofundit en la seua política sectària i de 
censura contra la llengua i les senyes d’identitat del País 
Valencià. Aquesta actitud s’ha vist clarament reflectida en la 
política educativa d’homologació dels llibres de text. Alhora que 
contrasta, si més no, amb l’orgull mostrat pel PP per l’èxit 
aconseguit amb el pacte lingüístic. Ara fa un any, Francesc 
Camps, conseller d’Educació, va presentar diversos llibres de 
text que difuminaven l’origen del valencià. Apuntava que la 
llengua que es parlava –i encara ara– al País Valencià té un 
origen medieval igual que la resta de llengües peninsulars. 
Aquesta indefinició de l'origen lingüístic ha estat la primera 
pedra de tota la política educativa desplegada per Camps. Una 
política caracteritzada per les pressions, amenaces vetllades i 
recomanacions als editors dels llibres de text perquè adequaren 
els seus productes als requisits que aquesta conselleria demana 
per homologar-los. L’homologació dels llibres de text es fa 
necessària per tal que els editors els distribuesquen sense que 
cap servei d’inspecció educativa puga amonestar els professors 
ni editors per usar-los2411. 

»Aquesta actitud hostil, d’amenaces i pressions, ha eixit 
a la llum pública quan fa una setmana l’Associació d’Editors del 
País Valencià (AEPV) va denunciar que la Conselleria 
d’Educació continua sense homologar cinquanta projectes 
curriculars –nom tècnic amb què es coneix el llibre de text– per 
criteris lingüístics. Els editors valencians s’han trobat que la 
conselleria els ha recomanat canvis, molts d’ells lingüístics, 
perquè pogueren ser aprovats. A més de les recomanacions 
particulars a cada projecte, la Direcció General de Política 
Lingüística ha enviat un escrit a totes les editorials en general 
perquè aquestes adapten els llibres a la realitat sociolingüística, 

                                                           
2410 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Salvador Giménez va signar un total de 223 
pàgines en El Temps. 
2411 Aquesta mesura s’aprovà per la resolució 220/IV del dia 17/IX/1997. «Les Corts Valencianes acorden 
donar suport a la postura del Consell per a que tots els llibres de text hagen de ser supervisats per la 
Conselleria de Cultura, Educacio i Ciencia s’adequen a la realitat historica i a lo que dispon l’Estatut 
d’Autonomia en materia llingüistica. I tambe que es lleve l’homologacio a aquells texts que no 
complixquen estos requisits [sic]». Font: 
<http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974740194/ResolucionesAprobadas.html?
lang=ca_VA&p=1260974740194&param1=12&param4=1260974829809&param7=false>. Corts 
Valencianes. Consulta: [3/II/2016]. 

http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974740194/ResolucionesAprobadas.html?lang=ca_VA&p=1260974740194&param1=12&param4=1260974829809&param7=false
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974740194/ResolucionesAprobadas.html?lang=ca_VA&p=1260974740194&param1=12&param4=1260974829809&param7=false
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fent ús de les formes més pròximes al parlar habitual dels 
alumnes. 

»Així, la recomanació general als editors valencians 
comença amb un premonitori “convindria...” alhora que els 
emplaça a considerar preferible, per exemple, l’ús d’“existisca” 
en lloc d’“existesca” o “hui” en comptes d’“avui”, o “últim” en 
lloc de “darrer” (...) tot i que poden semblar acotacions 
lingüístiques, els editors valencians al·leguen que al darrere 
s’amaguen qüestions ideològiques, de menysteniment als 
símbols més elementals del País Valencià2412. 

»(...) Tot plegat representa la política desplegada pel 
conseller Camps al capdavant d’aquesta cartera (...) el president 
del CVC, Santiago Grisolía ja ha recomanat a Camps que atenga 
les peticions dels editors. Camps encara no ha respost. I és que 
els editors no tenen cap interlocutor en l’administració 
valenciana. Probablement tindran més sort amb la censura dos 
projectes editorials procedents de l’entorn del món 
anticatalanista. Segons ha pogut saber EL TEMPS un grup de 
mestres secessionistes i els propietaris de l’editorial Del Cènia al 
Segura2413 sembla que a hores d’ara preparen un 
desembarcament en el món dels llibres de text valencians, això 
sí, camuflats sota un altre nom editorial, engrescats molt 
probablement pel volum de diners que en concepte de publicitat 
i subvencions han ingressat via administració valenciana 
[sic]»2414. 

Així, doncs, el PP superava una prova amb el dictamen del Consell Valencià de 
Cultura, però, almenys segons les pàgines d’El Temps, continuava vinculat al 
secessionisme lingüístic mitjançant les seues polítiques. És a dir, continuava vinculat a 
l’anticatalanisme. I és que, per al setmanari, la cara del PP valencià era, simplement, la 
cara del blaverisme anticatalanista. 

«Zaplana i els seus, si són hereus d’alguna cosa, ho són 
de l’anticatalanisme per més que el maquillen, del centralisme, 
dels mateixos polítics que ens negaren la llengua i la 
sobirania»2415. 

                                                           
2412 L’Associació d’Editors del País Valencià no va ser l’única entitat que es queixà sobre aquesta mesura 
de Francisco Camps. Font: <http://elpais.com/diario/1998/09/10/cvalenciana/905455093_850215.html>. 
El País, 10/X/1998. «El PSPV pide al Consell que retire la homologación de libros de texto». Notícia 
sense signar. Consulta: [3/II/2016]. 
2413 Editorial valenciana que aplicava el secessionisme lingüístic i que tingué Xavier Casp com a president 
fins la seua mort. cf. FLOR, Vicent., L’anticatalanisme al País Valencià: identitat i reproducció social 
del discurs del “blaverisme”, Universitat de València, 2009, p. 583. 
2414 El Temps, núm. 743, 14/IX/1998, pp. 28-30. «Francesc Camps, el conseller inquisidor». Reportatge 
de Salvador Giménez. 
2415 El Temps, núm. 728, 1/VI/1998, p. 5. «Zaplana i la història». Editorial. 

http://elpais.com/diario/1998/09/10/cvalenciana/905455093_850215.html


 
 

601 
 

7.2.1.2.- El Temps: un mitjà lesiu per al PP valencià 

Les discrepàncies entre el PP i El Temps, però, van superar l’àmbit polític. El 
setmanari que estudiem considerava que el Partit Popular exercia la censura contra 
mitjans i entitats relacionades amb el catalanisme o susceptibles d’estar relacionades 
amb aquest corrent. I el PP va voler donar la raó a la revista quan es va encarregar 
d’anul·lar les subvencions de la Generalitat Valenciana que corresponien al setmanari. 
Les discrepàncies amb Zaplana es consolidaven. Escriu Àlex Mílian2416. «Excuses de 
mal pagador»: 

«El Consell Valencià ha decidit recórrer a una 
complicada estratègia jurídico-administrativa per no pagar tres 
de les subvencions que el 1995 s’aprovaren per promoure “un 
major ús del valencià en els mitjans de comunicació”2417. 
L’estratègia seguida per la Conselleria de Presidència és diferent 
en cada cas. Els tres mitjans que encara no han rebut l’import 
assignat en la disposició del 29 de juny de 1995 són 
Comunicacions dels Ports2418 i les revistes Crònica2419 i EL 
TEMPS. 

»(...) EL TEMPS és “lesiu” (...) El passat mes de desembre, 
el conseller de Presidència2420 comunicava per escrit a l’empresa 
editora d’aquesta revista que no s’havia fet efectiva l’ajuda 
concedida el 1995 “por haberse iniciado un expediente para la 
declaración de lesividad de resolución”. Això vol dir que la 
Generalitat ha decidit acollir-se a l’única llei que li permet 
revocar una resolució dictada per ella mateixa, l’article 103.2 de 
la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu2421. Per a fer-ho, la Generalitat 

                                                           
2416 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Àlex Milian va signar un total de 424 pàgines 
en El Temps. 
2417 «1601. Altres disposicions. Presidència de la Generalitat. Resolució de 13 de juny de 1995, del 
director general de Mitjans de Comunicació Social i Relacions Informatives, per la qual es determina la 
quantia dels mòduls aplicables per al càlcul de les subvencions per a la utilització del valencià en els 
mitjans de comunicació social [95/5209]». Font: 
<http://www.docv.gva.es/datos/1995/07/03/pdf/1995_835253.pdf>. Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, núm. 2.542, 3/VII/1995, pp. 10.461 i 10.462. Consulta: [5/II/2016]. 
2418 Comunicacions dels Ports, SA, empresa de comunicació de la comarca dels Ports que aposta per la 
comunicació en català. Des de 1988 impulsa Els Ports Ràdio i des de 1994, el Setmanari d’Informació 
Comarcal Notícies. Font: <http://comarquesnord.cat/comunicacionsdelsports/>. Comunicacions dels 
Ports. Consulta: [5/II/2016]. 
2419 Crònica, llavors revista quinzenal de la Vall d’Albaida. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/10/22/cvalenciana/940619894_850215.html>. El País, 22/X/1999. «La 
revista “Crònica” de la Vall d’Albaida pasa a ser semanal». Notícia de Gemma Pella. Consulta: 
[5/II/2016]. 
2420 El conseller de Presidència de la Generalitat Valenciana era José Joaquín Ripoll. 
2421 «El artículo de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
establece que “cuando la propia Administración autora de algún acto pretendiere demandar ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa su anulación, deberá previamente declararlo lesivo a los 
intereses públicos de carácter económico o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años, a contar desde 
la fecha en que se hubiese hecho el dictado. En los mismos términos se pronunciaba la Ley de 

http://www.docv.gva.es/datos/1995/07/03/pdf/1995_835253.pdf
http://comarquesnord.cat/comunicacionsdelsports/
http://elpais.com/diario/1999/10/22/cvalenciana/940619894_850215.html


 
 

602 
 

intentarà declarar la subvenció a EL TEMPS “lesiva per a 
l’interès públic” i, per a aconseguir-ho, ha de presentar-la al 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i que 
aquest la considere “lesiva”. Aquest òrgan està presidit per 
Emilio Attard2422, un dels pares de la Constitució, i quatre 
juristes més: Vicente Cuñat Edo, catedràtic de Dret Mercantil i 
president de l’Associació Valenciana de Juristes Demòcrates2423; 
Miguel Mira Ribera2424, advocat especialitzat en qüestions 
administratives i econòmiques; Miguel Pastor, candidat a 
l’alcaldia de València per UCD el 1979 i ex-membre del Consell 
General del Poder Judicial; i Luis Fernando Saura2425, titular de 
Dret Civil en la Universitat d’Alacant. Si aquest consell 
considera “lesiva” una subvenció per a promoure l’ús del 
valencià, la Generalitat ha d’impugnar la seua pròpia resolució 
davant el tribunal contenciós administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia del País Valencià. Si aquest tribunal també considera 
“lesiva per a l’interès públic” la subvenció, la resolució serà 
anul·lada. 

»Edicions del País Valencià, l’empresa editoria d’EL 
TEMPS, estudia quina serà la seua actuació, ja que, fins que la 
resolució no siga anul·lada, pot optar per demanar que es faça 
efectiu el pagament de l’ajuda [sic]»2426. 

                                                                                                                                                                          
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, cuyo artículo 110, apartado 1, prevenía que en 
aquellos casos en que la Administración no tuviera facultades para anular de oficio sus propios actos –
facultades que se encontraban reguladas por el artículo 109 (en cuanto a los actos nulos de pleno derecho) 
y 110, apartado 2.º (en cuanto a los actos que infrinjan manifiestamente la Ley)– “la anulación de los 
actos declarativos requerirá la declaración previa de lesividad para el interés público y la ulterior 
impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. En análogos términos se pronuncia el 
artículo 103.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común». Font: 
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-4124>. Boletín Oficial del Estado, núm. 49, 
26/II/1997, pp. 6478-7480. Consulta: [5/II/2016].  
2422 (1915-1997). Emili Attard havia estat el màxim representant de la UCD al País Valencià. Polític molt 
actiu durant la Transició, es posicionà amb l’anticatalanisme valencià. PIQUERAS, José A., Diccionario 
biográfico de políticos valencianos: 1810-2006, València, Institució Alfons el Magnànim, 2006, p. 61. 
2423 Constituïda l’any 1983, integra diferents col·lectius jurídics, pretén ser un àmbit en el qual els 
professionals del dret i de la jurisdicció poden debatre i confrontar opinions sobre temes que afecten a 
aquest camp. Font: <http://avjd.es/inicio/>. Associació Valenciana de Juristes Demòcrates. Consulta: 
[5/II/2016]. 
2424 (1929-2013). Conseller-Vicepresident del Consell Jurídic Consultiu des de la seua formació l’any 
1996. Integrat en la llista electoral d’Aliança Popular l’any 1983 a l’Ajuntament de València i triat com a 
regidor. Font: <http://portales.gva.es/cjccv/noticies/20131218L.html>. Generalitat Valenciana. Consulta: 
[5/II/2016]. 
2425 (1939-2000). Doctor en Dret, síndic i personalitat acadèmica en el seu àmbit. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/10/27/cvalenciana/972674290_850215.html>. El País, «Fallece en 
Alicante el jurista Luis Fernando Saura, Síndic de Gregues». Notícia de Santiago Navarro. Consulta: 
[5/II/2016]. 
2426 El Temps, núm. 658, 27/I/1997, p. 38. «Excuses de mal pagador». Notícia d’Àlex Mílian. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-4124
http://avjd.es/inicio/
http://portales.gva.es/cjccv/noticies/20131218L.html
http://elpais.com/diario/2000/10/27/cvalenciana/972674290_850215.html


 
 

603 
 

Si el govern valencià de Zaplana buscava fórmules per anul·lar subvencions a la 
revista El Temps, és evident que entre ambdós organismes –govern i setmanari– hi 
havia discrepàncies considerables. Discrepàncies que anaven més enllà de la tendència 
política, ja que fins i tot, almenys en aquest cas, el govern pretenia colpejar la publicació 
en el tema econòmic. Quan definitivament aquesta retirada de subvencions es va produir 
per part del govern de Zaplana2427, Jordi Sebastià escrigué açò: 

«el que queda ben clar és que per al conseller Ripoll les 
subvencions a aquests dos mitjans [Notícies i El Temps] són 
lesives per al comú dels ciutadans valencians, per a aquells que 
paguen els seus impostos i esperen que siguen invertits en el seu 
profit i no en subvencions com aquestes, francament perilloses. 
Això pot tenir unes repercussions incalculables i no em puc estar 
de contar-les, o almenys imaginar-les, tan prompte com me n’he 
assabentat de la notícia. Vostè, lector, per exemple, s’ha fet 
còmplice d’aquesta lesivitat perquè està llegint una revista lesiva 
i, a més, amb els seus diners, ha contribuït a augmentar el nostre 
poder lesiu. Som, en definitiva, un perill públic, uns elements 
distorsionadors, i vostè, innocent, un col·laborador. 

»Una altra cosa, totalment diferent, són les 
subvencions2428 atorgades al Grup d’Acció Valencianista, 
(GAV) per exemple, alguns dels membres del qual s’han dedicat 
a trencar els cristalls de la porta de la societat coral el 
Micalet2429 o a colpejar militants d’Unitat del Poble Valencià2430 

                                                           
2427 La retirada de les subvencions es va fer definitiva en l’edició del 13/VIII/1997 del Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana, que sota la resolució 2193, explica: «El Decret 10/95 de 9 de maig, del president 
de la Generalitat Valenciana, convocava la concessió de subvencions per la utilització del valencià en els 
mitjans de comunicació social, i aprovava les bases per a aquesta concessió, entre les quals cal destacar la 
base 2, que feia referència als beneficiaris consistents, entre altres, a empreses periodístiques editores de 
publicacions que estiguen escrites almenys en un cinquanta per cent en valencià i que tinguen un 
contingut d’informació d’interès general (...) Per Resolució de 23 de juny de 1995, del secretari general 
de la Presidència de la Generalitat, es van adjudicar aquestes subvencions, entre les quals estava l’entitat 
mercantil Edicions del País Valencià, SA., editora de la publicació El Temps, per un import de 5.334.830 
pessetes (...) Ordene declarar la lesivitat de la Resolució del secretari general de la Presidència, de 23 de 
juliol de 1995, en la part relativa a la concessió a l’entitat mercantil Edicions del País Valencià, d’una 
subvenció de 5.334.830 pesetas, per a la posterior impugnació davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa [sic]». Font: <http://www.docv.gva.es/datos/1997/08/13/pdf/dogv_3056.pdf>. Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 3.056, 13/VIII/1997, pp. 13.287-13.288. Consulta: [5/II/2016]. 
2428 Per exemple, trobem proves de subvenció al Grup d’Acció Valencianista l’any 1998 pel govern de la 
Generalitat Valenciana, llavors en mans d’Eduardo Zaplana. El GAV rebia, segons la resolució del 
25/VIII/1998, una subvenció de 135.000 pessetes com a «associació cívica sense finalitat lucrativa». 
Font: <http://www.docv.gva.es/datos/1998/09/15/pdf/1998_7613.pdf>. Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, núm. 3.330, 15/IX/1998, p. 14.449. Consulta: [8/II/2016]. 
2429 El 25 de març de 1994, «una vintena de jóvens tracten de rebentar un acte d’Àngel Colom, aleshores 
secretari general d’Esquerra Republicana de Catalunya, a la Societat Coral El Micalet i causen 
desperfectes». FLOR, Vicent., L’anticatalanisme al País Valencià: identitat i reproducció social del 
discurs del “blaverisme”, Universitat de València, 2009, p. 618. 
2430 L’agressió de la qual parla Jordi Sebastià es va produir durant la campanya electoral de l’any 1996, 
quan tres militants nacionalistes denunciaren ser agredits per membres del GAV. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/12/27/cvalenciana/1041020289_850215.html>. El País, 27/XII/2002. «Un 

http://www.docv.gva.es/datos/1997/08/13/pdf/dogv_3056.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1998/09/15/pdf/1998_7613.pdf
http://elpais.com/diario/2002/12/27/cvalenciana/1041020289_850215.html
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perquè no els agradaven els cartells electorals que estaven 
penjant. Aquests no són lesius, tot i que, possiblement, ni els 
afectats per les galtades ni els socis del Micalet pensen el 
mateix. EL TEMPS, sí. 

»La notícia m’omple d’inquietud. L’ètica personal 
m’obliga a repensar sobre el meu futur i també el dels meus 
companys. No vull que la gent em vaja senyalant pel carrer i 
diga: mira, aquell treballa en un mitjà lesiu! Hauré de buscar-ne 
un altre que siga digne i respectuós. Preguntaré en Canal 9»2431. 

És evident, o almenys raonablement sospitós, que si el govern Zaplana va retirar 
les subvencions a El Temps va ser per motius estrictament ideològics. Una altra 
evidència de l’enemistat entre El Temps i el PP valencià és aquesta publicació que la 
revista feia en la seua secció ‘Cartes’2432, on exposava una carta signada pel nou alcalde 
d’Alboraia –l’Horta Nord– i una altra pel de Nàquera –Camp de Túria–, ambdós del PP, 
que rebutjaven, només entrar als respectius governs municipals2433, la subscripció dels 
seus ajuntaments al setmanari El Temps: 

«Muy Sres. Nuestros: 
»Sirva la presente como anulación de la inserción 

publicitaria que hasta este momento tenía contratada el 
Ayuntamiento de Alboraya con su periódico, según cláusula nº 4 
de las condiciones generales de contratación: “La anulación de 
la publicidad en el semanario tendrá que ser comunicada con 
un mínimo de una semana de antelación antes de la fecha de la 
publicación.” 

»Y para que así conste, firmo la presente en Alboraya a 
13 de septiembre de 1999. 

»Atentamente, Manuel Álvaro Manzano. Alcalde-
Presidente. Excmo. Ayto. de Alboraia. 

»El día de la fecha, el Alcalde-Presidente ha tenido a 
bien dictar la presente Resolución (nº 361/99): 

                                                                                                                                                                          
juez investiga la relación del GAV con sabotajes impunes». Notícia de Lydia Garrido. Consulta: 
[5/II/2016]. 
2431 El Temps, núm. 688, 25/VIII/1997, p. 14. «Som un perill públic». Article de Jordi Sebastià. 
2432 Aquesta secció sempre ha estat present en El Temps, en distintes ubicacions i amb extensió variable. 
Publicava escrits dels lectors dirigits a la revista. 
2433 Després de les eleccions autonòmiques i municipals de 1999, les alcaldies d’Alboraia i Nàquera 
passaven a mans del PP. Alboraia, entre 1995 i 1999, havia estat governada pel PSPV. Font: 
<http://www.docv.gva.es/datos/1998/05/06/pdf/1998_3428.pdf>. Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. Núm. 3.236. 5/VI/1998, pp. 6.157-6.161. «II. Autoritats i personal. b) Ofertes d’ocupació 
pública, oposicions i recursos. 5. Altres administracions. Ajuntament d'Alboraya (...) President: Titular: 
Joan Barres Paulo, alcalde president de l’Ajuntament d’Alboraya [sic]». Consulta: [5/II/2016]. Nàquera, 
per Unió Valenciana, amb el suport del PSPV. Font: <http://www.levante-
emv.com/comarcas/2011/03/20/fallece-exalcalde-naquera-juan-bautista-cotino-uv/791818.html>. 
Levante-EMV, 20/III/2011. «Fallece el exalcalde de Nàquera Juan Bautista Cotini (UV)». Notícia de 
Noelia López. Consulta: [5/II/2016]. 

http://www.docv.gva.es/datos/1998/05/06/pdf/1998_3428.pdf
http://www.levante-emv.com/comarcas/2011/03/20/fallece-exalcalde-naquera-juan-bautista-cotino-uv/791818.html
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»La corporación actual tomó posesión el pasado 3 de 
julio, desde cuyo día pasé a presidirla como Alcalde, elegido en 
la misma sesión. 

»Entre la documentación revisada me encuentro en que 
este ayuntamiento está suscrito a la revista EL TEMPS, por un 
período de un año, desde el 15 de abril de 1999, por el importe 
de 18.762 ptas., abonado en su día. 

»Actualmente, no estoy en absoluto interesado en tal 
suscripción, por lo que 

»RESUELVO: 
»PRIMERO: Que se comunique LA BAJA de la 

suscripción al semanario EL TEMPS y que proceda a reintegrar 
a las arcas municipales el importe de los números que quedan 
por publicar. 

»Contra la presente Resolución podrá interponer el 
Recurso Contencioso Administrativo expresado en el art. 46 de 
la Ley 19/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa ante el juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a la recepción de esta notificación. 

»Náquera, a 2 de septiembre de 1999. 
»Rafael Llopis Alcayde. El secretario. Náquera [sic]»2434. 

L’enemistat entre El Temps i el Partit Popular valencià era més evident que mai. 

7.2.1.3.- El PP valencià: censor del catalanisme 

Però la revista El Temps no va ser l’única afectada per les polítiques del govern 
d’Eduardo Zaplana. Com hem dit anteriorment, la línia editorial del setmanari es va 
convertir en una mena d’advocat defensor de totes aquelles entitats que es van veure 
afectades negativament pel PP valencià pel fet de pertànyer –o ser sospitoses de 
pertànyer– al catalanisme valencià2435. El primer exemple, aquest article editorial, que fa 
una crònica del tancament temporal d’emissions de TV3 al País Valencià2436. Segons el 
setmanari, el tancament era obra del govern de Zaplana. 

«La nova interferència de les emissions de TV3 al País 
Valencià per part de mans anònimes directament relacionades 

                                                           
2434 El Temps, núm. 797, 21-27/IX/1999, p. 6. «Alcaldes del PP». 
2435 «El catalanisme (...) defensarà la senyera quatribarrada, la unitat de la llengua catalana així com l’ús 
ambivalent de valencià i català per nomenar-la, la denominació de País Valencià i, si de cas, la 
Moixeranga (composició musical normalment interpretada amb dolçaines i tabalets característica 
d’Algemesí i que no té lletra)». FLOR, Vicent., L’anticatalanisme al País Valencià: identitat i 
reproducció social del discurs del “blaverisme”, Universitat de València, 2009, p. 15. 
2436 El senyal va ser tallat durant un partit de futbol entre Barça i Reial Madrid. Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/02/08/sociedad/855356423_850215.html>. El País, 8/II/1997. «Una 
asociación denuncia a la Generalitat por cortar la señal de TV-3 en el Barça-Real Madrid». Notícia de 
Ferran Bono i Joaquín Ferrandis. Consulta: [5/II/2016]. 

http://elpais.com/diario/1997/02/08/sociedad/855356423_850215.html
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amb el govern del senyor Eduardo Zaplana s’ha convertit en la 
notícia de la setmana i ha tornat a polaritzar la vida pública del 
país (...) als ciutadans valencians se’ls impedeix, se’ls prohibeix 
veure un partit de futbol a través de la cadena que han triat i 
se’ls obliga a fer-ho per on vol el senyor Zaplana. Aquesta 
vegada, però, Acció Cultural del País Valencià –que, recordem-
ho, és l’entitat que va instal·lar els repetidors perquè els 
valencians pogueren veure una televisió en la seua llengua, i que 
ho va fer a petició de més de cent mil ciutadans– ha exercit el 
seu dret a informar els telespectadors dels motius de la nova 
interferència, i ho ha fet sobreimpressionant en pantalla el 
següent missatge: “Emissió segrestada pel govern Zaplana, 
contra el dret del poble valencià a la lliure informació.” 

»Sembla, però, que l’exercici d’aquest dret per part 
d’ACPV ha crispat extraordinàriament el president de la 
Generalitat valenciana, que ha reaccionat amb un to i uns 
continguts impropis de la màxima representació institucional 
que ostenta2437. Però per molt que el senyor Zaplana pretenga el 
contrari, cal recordar un fet obvi: l’escàndol veritable no és el 
citat cartellet d’Acció Cultural sinó l’acte barroer i descarat de 
censura d’una emissió televisiva per part d’un govern 
presumptament democràtic. 

»(...) Aquesta nova censura i el tarannà del senyor 
Eduardo Zaplana en les seues darreres intervencions públiques 
ens aboquen a pensar, no sense un gran disgust, que el País 
Valencià té un govern del segle passat. Un govern que 
menysprea la llengua i la cultura del seu país, que destil·la 
sectarisme contra els mitjans de comunicació que no ballen la 
seua música, que retira subvencions a savis internacionalment 
reconeguts –com el pare Batllori2438 o el pare Burns2439– per 

                                                           
2437 Segons El País, Zaplana «arremetió ayer contra [Eliseu] Climent [President d’Acció Cultural del País 
Valencià] durante más de media hora y desmintió que el Consell tenga relación alguna con las “supuestas 
interferencias”. Mantenemos excelentes relaciones con el Gobierno catalán y lo mismo ocurre entre Canal 
9 y TV-3 y éstas no se van a ver empañadas por mucho que le interese al señor Climent y a sus intereses 
mercantiles”, manifestó Zaplana, que acusó a Climent de tener “una notoriedad que no le corresponde y 
que le dan los medios de comunicación, no los votos de los ciudadanos”». Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/02/08/sociedad/855356423_850215.html>. El País, 8/II/1997. «Una 
asociación denuncia a la Generalitat por cortar la señal de TV-3 en el Barça-Real Madrid». Notícia de 
Ferran Bono i Joaquín Ferrandis. Consulta: [5/II/2016]. 
2438 (1909-2003). Miquel Batllori, historiador català, autor d’una gran obra publicada en diverses llengües 
que es centra en problemes d’història cultural i eclesiàstica, amb especial dedicació als Països Catalans. 
Ha estudiat figures com Arnau de Vilanova, Ramon Llull, els Borja o Jaume Balmes. 
2439 (1921-2008). Robert Ignatius Burns fou un historiador nord-americà i jesuïta. Els seus estudis es 
centraren sobretot en la conquesta, la colonització i la integració del territori del País Valencià a la 
Corona d’Aragó. 

http://elpais.com/diario/1997/02/08/sociedad/855356423_850215.html
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motius polítics2440, i que arriba al punt culminant del deliri amb 
la interpretació d’un senyal televisiu amb nocturnitat i traïdoria. 
I tot això, en l’era de les autopistes de la informació i la societat 
de la comunicació global»2441. 

Sobre aquest mateix tema, i en el mateix número que l’article editorial 
anteriorment exposat, El Temps també va publicar una portada i una Gatonera polèmica 
a propòsit del tema, acusant el govern de Zaplana de censor. 

 
Figura 68. El Temps, núm. 661, 17/II/1997, portada. 

El Temps mostra com a imatge principal el missatge que Acció Cultural del País 
Valencià va transmetre en el canal que emetia TV3 al País Valencià quan l’emissió va 

                                                           
2440 «En gener de 1997, la Generalitat en mans del PP retirava l’ajut per a l’edició de l’obra completa dels 
jesuïtes Miquel Batllori i Robert Ignatius Burns, i la del poeta Vicent Andrés Estellés. L’edició de l’obra 
de Batllori era un projecte sorgit arran d’un acord subscrit en 1992 pels governs valencià, català i balear. 
Tot i que la subvenció, de 5.500.000 pessetes, comptava des de feia més de sis mesos amb el vistiplau de 
la Direcció General de Patrimoni, la llavors consellera de Cultura, Marcela Miró, deixà passar el termini 
sense tancar l’expedient. Fonts de la Conselleria explicaren aleshores als periodistes que Miró 
desconeixia la importància dels autors i que, en qualsevol cas, tot havia estat conseqüència d’un simple 
oblit. No ha estat, és clar, l’únic oblit. Durant set anys la Generalitat, la Diputació de València i els 
ajuntaments de Xâtiva i Gandia, institucions totes en mans del PP, no van destinar ni un sol euro a la 
investigació de l’arxiu digitalitzat dels Borja –500 DVD, més de 2’5 milions de documents– obtingut del 
Vaticà gràcies a les gestions del desaparegut jesuïta Batllori. Eliseu Climent, secretari de l’Institut 
Internacional d’Estudis Borgians va ser acusat de voler traure profit de l’arxiu per la consellera 
d’Educació, Cultura i Esport, María José Catalá –la dirigent que arribà a l’extrem de disculpar-se en un 
míting del seu partit per parlar en valencià». VIADEL, Francesc., La gran depuració: catalanistes, 
marxistes, nazis, jueus i traïdors. Desmuntant l’anticatalanisme espanyol, Publicacions de la Universitat 
de València, 2015, pp. 125-126. 
2441 El Temps, núm. 661, 17/II/1997, p. 7. «Un govern del segle passat». Editorial. 
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ser tallada. El setmanari, amb la mostra d’aquesta imatge, signava sota el mateix 
missatge i denunciava així el govern Zaplana. 

 
Figura 69. El Temps, núm. 661, 17/II/1997, p. 3. 

En aquesta altra imatge, trobem una caricatura d’Eduardo Zaplana, disfressat de 
pirata, tallant el senyal del repetidor de TV3 al País Valencià. La indumentària de pirata 
suggereix la il·legalitat o, almenys, la poca ètica que per a El Temps tenia aquesta 
maniobra. 

Menys concreta, però més dura, era la crítica que aquest altre article editorial 
feia al PP valencià per no acceptar, segons El Temps, les crítiques a la gestió de govern 
dels mitjans de comunicació no propers a l’equip de Zaplana: 

«El Partit Popular al País Valencià ha perdut els papers 
després de veure que l’Audiencia Nacional continua investigant 
un dels seus alts càrrecs dimitits, Luis Fernando Cartagena, per 
un presumpte delicte fiscal2442. Després de comprovar també 
amb horror que la compra d’alcaldies i de favors no casa amb 
cap legitimitat política per més que aquesta haja estat rubricada 
per les urnes. El PP, en definitiva, no ha assumit les benignitats 
de la democràcia entre les quals poder expressar-se lliurement 
sense haver de passar per la censura. Ben altrament 
s’enfurismen davant de qualsevol crítica llançada pels mitjans 

                                                           
2442 Luis Fernando Cartagena era conseller d’Obres Públiques de la Generalitat Valenciana i havia sigut 
alcalde d’Oriola amb el PP. Font: <http://elpais.com/diario/1998/03/16/espana/890002821_850215.html>. 
El País, 16/III/1998. «Dimite el consejero del Gobierno valenciano por un presunto delito fiscal». Notícia 
de Miguel Olivares. Consulta: [5/II/2016]. 

http://elpais.com/diario/1998/03/16/espana/890002821_850215.html
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de comunicació. Uns mitjans que suporten com un mal necessari 
quan els controlen, i com un càncer quan qüestionen la seua 
gestió. Al PP potser el que li molesta és descobrir que guanyar 
unes eleccions no és el mateix que despertar-se en el poder 
després de la llarga nit d’un “pronunciamiento”2443»2444. 

Una vegada més, es tornava a acusar el PP valencià de no acceptar la llibertat 
d’expressió i el relacionava amb la dictadura franquista. Sobre la qüestió de la censura, 
El Temps va culpar també el PP valencià, en aquesta ocasió concreta l’alcaldessa de 
València, Rita Barberà, de boicotejar la celebració dels Premis Octubre a la Llotja de 
València. Uns premis literaris convocats per l’editorial 3i4, dirigida llavors per l’editor 
d’El Temps, Eliseu Climent, i en els quals, com no podia ser d’una altra forma, el 
setmanari prenia gran protagonisme a l’hora d’organitzar-los, promocionar-los i fer 
cròniques i reportatges de l’esdeveniment, que es celebra una vegada a l’any. Si El 
Temps tenia una gran relació amb els Premis Octubre, el govern popular del cap i casal 
havia de tindre enemistat ideològica. I per això, per qüestions polítiques, segons 
Francesc Viadel, Rita Barberà va tractar d’obstaculitzar l’atorgament del lloc físic de la 
presentació, que depenia de l’Ajuntament de València. 

«El servei de patrimoni històric de l’Ajuntament de 
València havia donat el vist-i-plau a la Fundació Ausiàs 
March2445 per tal que durant els premis d’Octubre es poguera 
celebrar a la Llotja de València un simposi internacional sobre 
l’ordre del Cister2446 amb motiu del 700 aniversari de la 
fundació del Monestir de la Valldigna2447. L’acte en si, i al parer 
d’aquest servei municipal, no alterava el funcionament normal 
de la Llotja2448 ni tampoc afectava arquitectònicament aquest 
edifici valencià declarat Patrimoni de la Humanitat. Amb tot, 

                                                           
2443 Referint-se, amb açò, al pronunciament militar de juliol de 1936 que va desencadenar la guerra civil 
fins 1939 i relacionant, una vegada més, el Partit Popular amb el franquisme. Per estudiar l’esdeveniment 
de juliol de 1936, cf. ALÍA MIRANDA, Francisco., Julio de 1936: conspiración y alzamiento contra la 
Segunda República, Barcelona, Crítica, 2011. pp. 73-135. 
2444 El Temps, núm. 722, 20/IV/1998, p. 5. «El PP i la democràcia». Editorial. 
2445 Entitat dedicada al foment i la difusió de la cultura des de 1978. Impulsora de la formació de 
professors en valencià a les escoles i de la realització de congressos i conferències. Fundada per Joaquim 
Maldonado, és una fundació privada que amb l’objectiu de promocionar la cultura, sense finalitats 
lucratives. Font: <http://octubre.cat/fundacio-ausias-march/>. Consulta: [5/II/2016]. 
2446 Branca reformada de l’observança monàstica benedictina, fundada al segle XI. 
2447 Santa Maria de Valldigna. Abadia cistercenca situada al municipi de Simat de la Valldigna (la Safor). 
Fundada per Jaume II l’any 1297. 
2448 «L’edifici públic més famós, bell i característic de la València “hanseàtica”, és a dir de burgesos 
mercaders, és el de la Llotja, anomenada de la Seda, un dels millors monuments del gòtic civil de tota 
Europa. La primitiva Llotja (...) existia abans del 1341 (...) L’any 1482 els Jurats decidiren de construir-ne 
una nova, la qual havia de ser “Molt bella e magnífica e sumptuosa, que sia honor e ornament d’aquesta 
insigne Ciutat, e los mercaders de la qual e altres havents volentat de comerciar, tinguen afectió per 
exercitar-se en l’art mercantívol e fer naus, de què en resultarà grandíssim benefici”. Els jurats (...) 
construiren en només quinze anys –1483-98–, l’impressionant saló columnari». SANCHIS GUARNER, 
Manuel., La ciutat de València: síntesi d’història i de geografia urbana, Ajuntament de València, 1981, 
p. 192. 

http://octubre.cat/fundacio-ausias-march/
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sembla que finalment les raons polítiques han tirat per terra 
qualsevol argumentació tècnica, cultural o simplement de sentit 
comú. 

»La comissió de govern de l’ajuntament, reunida en 
sessió ordinària el passat dia 11 de setembre, va determinar 
denegar la sol·licitud presentada per la Fundació Ausiàs March 
perquè no complia el requisit de ser un acte que “motive un uso 
excepcional” i tampoc no formava part dels actes de caràcter 
institucional que històricament s’han anat realitzant a la Llotja 
com ara els relacionats amb les falles. Això sí, l’ajuntament posa 
a disposició de la fundació “otros locales municipales más 
adecuados a este fin”. 

»Vists, però, quin són els antecedents pel que fa a 
l’actuació de Rita Barberà i de les institucions valencianes 
governades pel PP2449 respecte els Premis d’Octubre, poca cosa 
cal esperar. 

»Perseguir i dissimular. El 22 d’octubre de 1996, 
empleats municipals retiraren dels carrers de València les cent 
cinquanta banderoles publicitàries dels Premis Octubre 
dissenyades per Enric Satué2450. L’ordre vingué directament del 
regidor d’Unió Valenciana Juan Vicente Jurado2451 després que 
Las Provincias2452 alertara de la presència d’uns “carteles 
catalanistas” penjats pels carrers de la ciutat. Ni l’alcalde en 

                                                           
2449 Així ho testimonia també Laia Climent en una entrevista. Font: <http://www.vilaweb.cat/noticies/laia-
climent-els-premis-octubre-havien-estat-gairebe-clandestins-a-valencia/>. Vilaweb, 31/X/2015. «Laia 
Climent: “Els Premis Octubre havien estat gairebé clandestins, a València». Entrevista d’Enric Arqués. 
2450 (1938). Dissenyador gràfic català de gran recorregut i popularitat. 
2451 Llavors regidor d’Enllumenat a l’Ajuntament de València. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/10/11/cvalenciana/908133496_850215.html>. El País, 11/X/1998. «El 
gasto energético del alumbrado público en Valencia se ha duplicado en la última década el Ayuntamiento 
ha instalado 10.000 nuevos puntos de luz desde el año 1995». Notícia de Juanjo García del Moral. 
Consulta: [5/II/2016]. Més endavant, Juan Vicente Jurado es passaria al PP. Font: <http://www.levante-
emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/02/castellano-confia-ex-unio-valenciana-area-identidad-
pp/909986.html>. Levante-EMV, 2/VI/2012. «Castellano confía a todos los ex de Unió Valenciana el área 
de identidad del PP». Notícia de Paco Cerdà. 
2452 «Apareció ayer publicidad de una edición de unos premios catalanistas colgando de las farolas del 
Ayuntamiento de Valencia. Ni la alcaldesa Rita Barberá, ni el portavoz del PP, Alfonso Grau, ni el 
concejal de Cultura, García Fuster, ni el responsable de Alumbrado, Juan Vicente Jurado, saben cómo 
pueden estar ahí. Ninguno de ellos, ni presumiblemente nadie de sus delegaciones, ha autorizado su 
exhibición. La alcaldesa Barberá ha señalado que no tenía conocimiento del asunto, porque lleva varios 
días fuera de Valencia, pero aseguró que Alcaldía no había dado licencia para ello. El concejal de 
Hacienda y portavoz del PP, Alfonso Grau, se mostró muy sorprendido por la noticia: “No sé nada de eso, 
no tengo ni idea. No es de mi competencia ni tampoco he oído nada sobre el tema. Por su parte, el 
concejal responsable de Alumbrado, Juan Vicente Jurado, apuntó que “nosotros no hemos dado ningún 
permiso para eso. Normalmente nos lo piden y aquí que yo sepa no nos lo han solicitado». Las 
Provincias, 22/X/1996, p. 40. «Nadie sabe nada de unos carteles catalanistas que han aparecido en las 
farolas municipales». Signat per la pròpia redacció del diari. Dins d’aquesta mateixa pàgina, damunt del 
breu noticiable, destaca una imatge del cartell en qüestió, que anuncia els Premis Octubre de 1996, de 
l’Editorial 3i4. Aquest és l’enèsim exemple de com Las Provincias influïa en la política del PP valencià. 

http://www.vilaweb.cat/noticies/laia-climent-els-premis-octubre-havien-estat-gairebe-clandestins-a-valencia/
http://www.vilaweb.cat/noticies/laia-climent-els-premis-octubre-havien-estat-gairebe-clandestins-a-valencia/
http://elpais.com/diario/1998/10/11/cvalenciana/908133496_850215.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/02/castellano-confia-ex-unio-valenciana-area-identidad-pp/909986.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/02/castellano-confia-ex-unio-valenciana-area-identidad-pp/909986.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/02/castellano-confia-ex-unio-valenciana-area-identidad-pp/909986.html
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funcions Alfons Grau (PP)2453 ni Rita Barberà, de viatge a 
Portugal, pogueren donar cap resposta satisfactòria a aquesta 
actuació de Jurado. 

»(...) El PP en canvi sí que ha vist pertinent utilitzar en 
benefici polític propi tant la Llotja com el Monestir de la 
Valldigna, on han celebrat actes de caràcter institucional que 
han aprofitat per a fer discursos en pro de la “valencianidad” de 
la cultura»2454. 

Una altra plataforma que, en aquest sentit, no es podia lliurar de l’enemistat del 
PP valencià, era Acció Cultural del País Valencià. Molt relacionada amb el setmanari El 
Temps2455, aquesta plataforma cívica defensa la catalanitat de la llengua dels valencians, 
entre altres moltes coses. I el setmanari relacionava els atacs del PP contra ACPV amb 
el poc respecte al pluralisme polític. Joan M. Oleaque2456 escrivia: 

«Ha estat una setmana d’infart a València, uns dies en 
què el poder prenia la forma més testicular possible i tacava 
diverses proclames polítiques i periodístiques. Una setmana en 
què també altres polítics i periodistes no servidors dels designis 
de Presidència han contrariat la voluntat del PP valencià de 
satanitzar l’associació cívica Acció Cultural del País Valencià 
(ACPV). En realitat, la voluntat de demonitzar tota alternativa 
diferent a la seua d’entendre el fet democràtic. 

»(...) Un enemic perfecte. Ni tampoc [Zaplana] suporta el 
seu secretari general, Eliseu Climent, sobretot des que l’any 
1995, poc abans que Zaplana arribara al poder, ACPV va 
convocar una multitudinària manifestació en què advertia del 
risc que podia significar l’accés al govern d’una dreta política 
recalcitrant2457. De fet, el president ha reconegut que hi ha trets 
“personals” en els seus enfrontaments amb ACPV. I així, encara 
que el PP valencià ha mantingut contactes amb el Bloc, el 
nacionalisme apareix per a Zaplana com un enemic perfecte. 
Perquè li serveix per a pronunciar un anatema no sols contra 
Acció Cultural, sinó també contra els partits de l’oposició 
parlamentària (PSOE i Esquerra Unida, EU) que en major o 
menor grau poden simpatitzar amb el nacionalisme. I encaixa bé 

                                                           
2453 Regidor del PP a l’Ajuntament de València. Exercia de portaveu. 
2454 El Temps, núm. 745, 28/IX/1998, pp. 40 i 41. «Rita Barberà, de nou contra els Octubre». Reportatge 
de Francesc Viadel. 
2455 Joan F. Mira, columnista fix d’El Temps durant l’etapa que estudiem en aquesta tesi doctoral, va ser 
president durant distintes etapes d’ACPV, i es va defensar de les acusacions del govern valencià de 
Zaplana, que relacionaven l’entitat cívica amb el terrorisme etarra. Font: El Temps, núm. 832, 23-
29/V/2000, p. 82. «El braç armat». 
2456 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Joan M. Oleaque va signar un total de 316 
pàgines en El Temps. 
2457 Es refereix a les manifestacions convocades també pel Bloc de Progrés Jaume I. 
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amb la política antinacionalista del PP al País Basc2458 i a 
Catalunya2459. 

»Així, a finals d’abril, amb l’ajuda de l’ex-falangista 
Fernando Giner, president de la Diputació de València, i del 
portaveu del PP a les Corts valencianes, Alejandro Font de 
Mora, el president emprengué el combat contra el Gran Enemic 
intentant impedir que Lluís Llach2460 celebrara el seu espectacle 
Germanies 2007 el 6 de maig a la plaça de bous de València2461. 

»(...) L’endemà, el 7 de maig, després d’unes 
celebracions que congregaren desenes de milers de persones, el 
PP va tornar a la càrrega. L’assassinat a mans d’ETA del 
periodista José Luis López Lacalle2462, va servir perquè Giner 
(que es nega a cedir l’any vinent la plaça de bous per a actes 
d’ACPV) i Font de Mora arribaren a relacionar els assistents als 
actes del 6 de maig amb l’esperit terrorista etarra2463. 
Implícitament, quedaven inclosos en el sac els 650 regidors de 
tots els partits –també del PP– que es reuniren a l’Assemblea de 
Regidors de comunitats de cultura catalana que va tenir lloc el 6 
de maig al Paranimf de la Universitat de València. 

»(...) Mentre cau tota aquesta pluja cal preguntar-se: és 
això el centre?»2464. 

Per acabar amb aquest apartat, un article editorial que assegura que Zaplana 
practica l’exclusió política des del govern de la Generalitat Valenciana. 

«És ben clar que Eduardo Zaplana entén cada vegada 
més de política. En tenim proves: ha guanyat dues voltes les 

                                                           
2458 Els discursos del PP contra el govern nacionalista del País Basc eren molt durs. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/02/28/espana/951692406_850215.html>. El País, 28/II/2000. «Aznar tilda 
de “escándalo” que Ibarretxe organice una marcha para “jalearse”». Notícia de Javier Casqueiro. 
Consulta: [5/II/2016]. 
2459 Igualment que al País Basc, el PP també s’expressava contra el govern nacionalista del Principat. 
Font: <http://elpais.com/diario/2000/11/03/espana/973206007_850215.html>. El País, 3/XI/2000. «Aznar 
arremete contra el soberanismo de Pujol y el federalismo de Maragall». Notícia d’Enric Company. 
Consulta: [5/II/2016]. 
2460 (1948). Cantautor i compositor català. Va ser un dels impulsors de la Nova Cançó durant el 
franquisme i un dels músics més compromesos amb l’independentisme català. 
2461 Finalment, el concert es va celebrar. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/04/13/catalunya/955588060_850215.html>. El País, 13/IV/2000. «Llach 
reivindica los Països Catalans con la nueva cantata ‘Germanies 2007’». Notícia de Miquel Jurado. 
Consulta: [5/II/2016]. 
2462 (1938-2000). Periodista basc. D’orientació socialista, quan va ser assassinat treballava per a El 
Mundo. Font: <http://elpais.com/diario/2000/05/08/espana/957736801_850215.html>. El País, 8/V/2000. 
«ETA asesina a José Luis López de Lacalle, un histórico luchador contra el fascismo». Notícia de G. G. / 
M. O. Consulta: [5/II/2016]. 
2463 Francesc de Paula Burguera es va queixar d’aquestes declaracions. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/05/14/cvalenciana/958331879_850215.html>. El País, 14/V/2000. «La 
ETA azul». Article de Francesc de Paula Burguera. Consulta: [6/II/2016]. 
2464 El Temps, núm. 831, 16-22/V/2000, pp. 28-30. «Una ofensiva desbocada». Reportatge de Joan M. 
Oleaque. 

http://elpais.com/diario/2000/02/28/espana/951692406_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/11/03/espana/973206007_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/04/13/catalunya/955588060_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/05/08/espana/957736801_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/05/14/cvalenciana/958331879_850215.html
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eleccions a les Corts Valencianes2465, la segona per majoria 
absoluta; fa cinc anys que és president de la Generalitat 
Valenciana (...) i té qui li escriga els discursos. Però de vegades 
també fa el ridícul, com el passat Nou d’Octubre, quan algú 
degué suggerir-li allò dels analfabets i del “nacionalisme 
excloent”2466 i, sense pensar-s’hi, ho va dir en el seu discurs 
oficial, tot presumint de valencianisme no excloent. 

»I és que Zaplana hauria de comptar fins a cent abans de 
parlar d’analfabets i d’exclusions, perquè en això sí que no pot 
donar gaires lliçons. Exemples? N’hi ha en el mateix discurs del 
Nou d’Octubre, com les buides al·lusions de tràmit a la 
necessitat de potenciar la cultura, el patrimoni i “l’idioma propi i 
diferenciat”. És ben clar allò que Eduardo Zaplana entén per 
“idioma diferenciat”: un valencià formal i institucionalment 
diferent de les altres parles dels Països Catalans, que en res 
contribuiria a la normalització de la llengua ni al País Valencià 
ni enlloc. Un valencià excloent i promotor d’analfabetisme 
lingüístic. I ell parla d’analfabets i d’exclusions? 

»Zaplana potser tampoc no recorda la persecució llarga i 
implacable del seu govern contra la Universitat d’Alacant2467, 
conseqüència de la ignorància presidencial sobre els principis 
bàsics d’independència i llibertat universitàries. Si algú pot 
parlar d’exclusió i d’analfabetisme amb coneixement de causa 
és la Universitat d’Alacant. No Zaplana. 

»Però tot plegat no és tan estrany. L’actual president de 
la Generalitat Valenciana no és sinó un alumne destacat de 
l’escola del PP, el Partit Popular, que té l’exclusió com a 
pràctica política habitual, especialment accentuada des de la 
victòria electoral del 12 de març per majoria absoluta. 

»(...) Zaplana parla d’analfabets i d’exclusions, i fa el 
ridícul. Hauria de canviar aviat a qui li escriu els discursos, 
abans que ens amargue els Nou d’Octubre que li queden»2468. 

La línia editorial del setmanari El Temps envers Zaplana i el seu govern era 
d’una discrepància molt visceral, motivada per les actituds del llavors president de la 
Generalitat Valenciana. 

                                                           
2465 Els anys 1995 i 1999. 
2466 Parlà de «nacionalisme excloent» i de «nacionalisme ancorat en conceptes caducs». Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/10/10/cvalenciana/971205480_850215.html>. El País, 10/X/2000. 
«Zaplana invita a superar el nacionalismo caduco». Notícia de Miguel Olivares. Consulta: [6/II/2016]. 
2467 Zaplana va mostrar hostilitat contra els dirigents acadèmics de la Universitat d’Alacant. Font: 
<http://elpais.com/diario/1996/10/05/sociedad/844466434_850215.html>. El País, 5/X/1996. «El rector 
de la Universidad de Alicante impide a Zaplana presidir la inauguración del curso». Notícia de Santiago 
Navarro i Ezequiel Moltó. Consulta: [6/II/2016]. 
2468 El Temps, núm. 853, 17-23/X/2000, p. 5. «Analfabets». Editorial. 

http://elpais.com/diario/2000/10/10/cvalenciana/971205480_850215.html
http://elpais.com/diario/1996/10/05/sociedad/844466434_850215.html
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7.2.1.4.- Corrupció i nepotisme 

A banda de blaverisme i de censura, el setmanari El Temps dirigia unes altres 
acusacions al PP valencià. Joan Josep Pérez Benlloch l’acusava, des de la seua tribuna 
personal, de corrupció. 

«En aquesta ocasió, el molt honorable, que navega en la 
cresta del poder2469, s’ho pot fer damunt de totes les 
recomanacions, perquè ell i solament ell és qui mana. Això 
explica també la seua responsabilitat exclusiva per elegir els 
titulars de tots els departaments. He de confessar que, 
personalment, no tinc gens de curiositat pels elegits: tots seran 
del PP i la meitat d’ells mig faves. Com ho solen ser els 
consellers. La qüestió realment decisiva és esbrinar com 
governaran, com s’enriquiran i quin nivell assolirà la corrupció 
d’aquest pròxim mandat del partit governant. O és que hi ha 
algú que es pense que amb el PP no hi ha merda? A cabassos. La 
cobdícia no canvia»2470. 

Més directe era el mateix Pérez Benlloch en una altra tribuna seua, que sense cap 
embut titulava «Xoriços»: 

«És cosa sabuda que el PSOE va acollir una gentola tan 
corrupta que això l’inhabilita per governar durant molts anys2471. 
Felipe González es pot vestir de franciscà, però aquesta medalla 
no li la lleva ningú. Els socialistes valencians, més moderats o 
més pobres d’esperit, no passaren de furtar gallines en el pitjor 
dels casos i sempre o quasi sempre per mor del partit. Això no 
obstant, hagueren de carregar amb la fama de corruptes perquè 
així ho eren molts dels seus companys espanyols. Aquest 
precedent va servir al PP per postular-se com una congregació 
de mans netes, i per això els van votar2472. Se’ls suposava gent 
fina, ben menjada i moderada a l’hora de ficar la mà en l’erari 
públic o en negocis privats. No els avalaven cent anys 

                                                           
2469 L’article es situa en el començament de la segona legislatura de Zaplana com a president, quan 
després de les eleccions del 13/VI/1999 havia assolit la majoria absoluta. 
2470 El Temps, núm. 788, 20-26/VII/1999, p. 16. «Nou Consell». Article de J. J. Pérez Benlloch. 
2471 Per consultar com van acabar alguns dels casos de corrupció que afectaren al govern de Felipe 
González, <http://elpais.com/diario/2000/01/17/internacional/948063625_850215.html>. El País, 
17/I/2000. «El “caso Flick”». Breu de José Comas; 
<http://elpais.com/diario/2007/11/17/espana/1195254008_850215.html>. El País, 17/XI/2007. «Vera, 
condenado a 18 meses por el caso de los maletines con fondos reservados». Notícia de José Antonio 
Hernández. Consultes: [13/V/2016]. 
2472 Un exemple de com el PP es mostrava, durant la campanya electoral de 1996, com el remei contra la 
corrupció a l’estat espanyol, és aquest. Font: 
<http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1996/02/22/023.html>. 
Abc de Sevilla, 22/II/1996, p. 23. «Aznar asegura que sólo el PP es capaz de terminar con el terrorismo, el 
paro y la corrupción». Notícia de S. N. Consulta: [8/II/2016]. 

http://elpais.com/diario/2000/01/17/internacional/948063625_850215.html
http://elpais.com/diario/2007/11/17/espana/1195254008_850215.html
http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1996/02/22/023.html
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d’honradesa2473, però volien –i ho deien– ser honrats. Sovint 
s’ufanaven de no tenir ningú dels seus processat o empresonat 
per prevaricació o per trampejar. 

»Tanmateix, després de tres anys governant el País 
Valencià fan pudor de merda. Han ocupat totes les poltrones, 
han repartit el poder i els maletins de milions, tenen les seues 
empreses feudatàries i feudals2474, cobren impostos 
revolucionaris i la mateixa presidència de la Generalitat, en un 
exercici sublim de supèrbia o estupidesa, reparteix el joc, les 
adjudicacions i favors, sense dissimular2475. Qualsevol 
observador pot fer la nòmina de paios i empreses emparades pel 
poder establert per tal com la seua preeminència és notòria i 
escandalosa. La sort que tenen és que els falta oposició i 
alternativa. Però són uns xoriços»2476. 

Passem als casos de nepotisme. El Temps alertava que Justo Valverde, cunyat 
d’Eduardo Zaplana, fóra contractat com un dels assessors que durien a terme la 
construcció del parc temàtic Terra Mítica2477. Escriu Mario Reyes2478 en la secció ‘La 
setmana’: 

«La societat privada Parc Temàtic d’Alacant-Terra 
Mítica, participada en un 33% per la Generalitat Valenciana, va 
contractar fa un mes el cunyat del president autonòmic Eduardo 
Zaplana com a assessor jurídic de la societat. Justo Valverde, 
casat amb una de les germanes de l’ex-alcalde de Benidorm, té 
una retribució anual de 7,5 milions de pessetes i segons el 
mateix Zaplana “es limita a ocupar-se dels assumptes legals” 
(...) Mitjançant un comunicat públic, els responsables del Parc 
van eixir al pas de les informacions que apuntaven Valverde 
com a l’encarregat de gestionar la compra de les atraccions del 

                                                           
2473 «PSOE, 100 años de honradez y de firmeza» fou l’eslògan electoral de les eleccions generals de l’any 
1979. cf. DD.AA., Francisco Umbral: memoria(s): entre mentiras y verdades, Sevilla, Editorial 
Renacimiento, 2014, p. 18. 
2474 L’oposició política valenciana va acusar també Zaplana d’afavorir des del govern certes empreses 
amigues. Font: <http://elpais.com/diario/1999/01/19/cvalenciana/916777097_850215.html>. El País, 
19/I/1999. «La oposición acusa al entorno de Zaplana de “teledirigir” la privatización de Girsa y 
Egevasa». Notícia de Cristina Vázquez. Consulta: [8/II/2016]. 
2475 Un exemple d’aquestes adjudicacions fou la de Justo Valverde, cunyat de Zaplana, contractat com a 
tècnic de compres de Terra Mítica. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/04/02/espana/891468012_850215.html>. El País, 2/IV/1998. «El cuñado 
de Zaplana gestionará 15.000 millones en compres de Terra Mítica». Notícia de Jaime Esquembre Lon. 
Consulta: [8/II/2016]. 
2476 El Temps, núm. 752, 16/XI/1998, p. 18. «Xoriços». Article de J. J. Pérez Benlloch. 
2477 La construcció de Terra Mítica i les formes de gestió van ser un element de polèmica constant que va 
acabar en els tribunals. Font: 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/20/valencia/1426876567_759342.html>. El País, 23/III/2015. «El 
‘caso Terra Mítica’ llega a juicio tras 10 años de proceso». Notícia d’Ignacio Zafra. Consulta: [8/II/2016]. 
2478 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Mario Reyes va signar un total de 325 pàgines 
en El Temps. 

http://elpais.com/diario/1999/01/19/cvalenciana/916777097_850215.html
http://elpais.com/diario/1998/04/02/espana/891468012_850215.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/20/valencia/1426876567_759342.html
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complex lúdic per un import de 15.000 milions de pessetes. 
Concretament, Terra Mítica SA, afirmava en el seu comunicat 
que “en virtut dels acords i de les directrius d’aquesta societat, la 
facultat de contractació, compra i adquisició la té encomanada, 
exclusivament, el consell d’administració i la comissió 
executiva”. A més, la societat va ratificar que el cunyat de 
Zaplana només realitza “feines executives ordinàries i de gestió 
quotidiana”. 

»El familiar del president, ex-tinent coronel d’aviació a 
la base de San Javier a Múrcia, ja va ocupar fa tres anys un 
càrrec al consell d’administració de la Caixa d’Estalvis del 
Mediterràni (CAM) com a representant dels ajuntaments 
murcians a proposta del PP2479. Fins i tot es va donar el cas que 
Valverde no figurava a les llistes aprovades prèviament pels 
consistoris, raó per la qual avui no és membre de l’assemblea 
general d’aquesta caixa. 

»El PP va utilitzar una fórmula d’accés a la CAM que 
valorava més els requisits professionals que no els de tipus 
polític. En aquell moment, febrer del 1995, Eduardo Zaplana, 
ocupava l’alcaldia de Benidorm i la presidència del Partit 
Popular valencià»2480. 

Tot i que el to de la notícia és bastant objectiu, la intenció de denúncia sembla 
evident. Malgrat desconfiar en un principi de la manera com es va tramitar la 
construcció de Terra Mítica, més endavant, una vegada el projecte estava a punt 
d’estrenar-se, el setmanari el veia amb bons ulls, sense deixar de banda l’escepticisme i 
la denúncia. 

«Es poden fer moltes consideracions sobre l’estil i l’obra 
de govern de Zaplana, però aquesta setmana ens concentrarem 
en Terra Mítica, un projecte que al començament va ser una 

                                                           
2479 «Justo Valverde Castañeda, con residencia en la localidad murciana de Santiago de la Ribera en 1996, 
era un personaje absolutamente desconocido en la Comunidad Valenciana hasta que en febrero de ese 
año, por mediación del presidente Zaplana desembarcó por sorpresa en el Consejo de administración de la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Aquel nombramiento, en representación de corporaciones 
locales, disgustó al PP de Murcia, que habló de “malestar generalizado” porque el partido tenía reservado 
ese puesto para el empresario Adrián Viudes. El PP valenciano se adelantó y sentó en el Consejo de la 
CAM al candidato de Zaplana. Valverde, que se ocupó de la sección de economía administrativa de la 
Academia General del Aire de San Javier (Murcia) hasta su pase voluntario a la reserva, ha sido 
contratado ahora por la sociedad del parque temático de Benidorm para ocupar el cargo de técnico de 
compras. Su cometido consiste en evaluar jurídica y económicamente las atracciones mecánicas que 
daran forma al complejo lúdico, en las que se invertirán 15.000 millones de pesetas. Sus propuestas, junto 
a la evaluación técnica, servirán de base a la empresa para subscribir los contratos». Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/04/02/espana/891468012_850215.html>. El País, 2/IV/1998. «El cuñado 
de Zaplana gestionará 15.000 millones en compres de Terra Mítica». Notícia de Jaime Esquembre Lon. 
Consulta: [8/II/2016]. 
2480 El Temps, núm. 721, 13/IV/1998, p. 9. «Zaplana col·loca el sey cunyat en Terra Mítica». Notícia de 
Mario Reyes. 

http://elpais.com/diario/1998/04/02/espana/891468012_850215.html
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gran operació d’especulació urbanística i que ara està a punt de 
convertir-se en un pol de desenvolupament econòmic per al sud 
del País Valencià. De fet, ja ho és, perquè l’activitat que genera 
la construcció del parc ja té un impacte important a la zona. Per 
tant, Terra Mítica és en aquests moments la font de molts llocs 
de treball i de moltes esperances de futur a Benidorm, Alacant i 
rodalia, però això no ha de fer perdre de vista que també ha estat 
l’origen de guanys importants per a especuladors immobiliaris 
sense escrúpols. 

»(...) Al marge de tot això, caldrà continuar molt 
pendents de Terra Mítica. Els seus orígens polititzats i 
especulatius podrien perjudicar la viabilitat del projecte, 
francament ambiciós, i això seria una catàstrofe que els 
valencians no mereixem [sic]»2481. 

Un altre projecte que El Temps va criticar fermament va ser la creació de la 
Universitat Miguel Hernández2482, amb el campus central a Elx. Aquest projecte de 
Zaplana també va rebre nombroses denúncies. 

«El conseller de Cultura i Educació de la Generalitat 
Valenciana, Francesc Camps, passarà a la història, si passa, com 
el càrrec polític més inoperant i mel·liflu que ha conegut el 
govern valencià en aquesta, podríem dir, “segona època”. L’afer 
de la Universitat d’Elx, segregada de la d’Alacant per a dotar el 
president Zaplana d’un suport acadèmic que no tenia2483 (una de 
les missions dels poders acadèmics és, precisament, la de criticar 
els poders polítics) ja el va col·locar en fora de joc. Camps es va 
limitar a deixar continuar la desfeta, com si la cosa no anara amb 
ell»2484. 

Segons el setmanari, doncs, la Universitat d’Elx era creada per contrarestar la 
influència de la d’Alacant i traspassar-la així al govern d’Eduardo Zaplana. En aquesta 
idea insistia el redactor Joan M. Oleaque, amb dades que pretenien corroborar-la, en la 
secció ‘País’: 

«La Universitat Miguel Hernández d’Elx, que ja ha 
començat el curs, va ser creada a partir del desmembrament de 

                                                           
2481 El Temps, núm. 800, 12-18/X/1999, p. 5. «La cosa mítica». Editorial. 
2482 Creada l’any 1996 i impulsada pel govern de Zaplana. 
<http://www.cortsvalencianes.es/LEGISTACGI/BASIS/LEGISTA/WEB/BDLEGIS/DDW?R=Y&U=1&
W=ID_BDLEGIS=182367794650001>. Corts Valencianes. «Llei 2/1996 data 27/XII/1996 per la qual es 
crea la Universitat Miguel Hernández». 
2483 Aquest fet va provocar l’enfrontament des de la creació de la UMH entre aquesta universitat i la 
Universitat d’Alacant. Font: 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/27/valencia/1372356668_690336.html>. El País, 27/VI/2013. «Un 
capricho de Zaplana que irritó a los rectores». Notícia d’Ezequiel Moltó. Consulta: [21/I/2016]. 
2484 El Temps, núm. 689, 1/IX/1997, p. 3. «Titelles». Editorial. 

http://www.cortsvalencianes.es/LEGISTACGI/BASIS/LEGISTA/WEB/BDLEGIS/DDW?R=Y&U=1&W=ID_BDLEGIS=182367794650001
http://www.cortsvalencianes.es/LEGISTACGI/BASIS/LEGISTA/WEB/BDLEGIS/DDW?R=Y&U=1&W=ID_BDLEGIS=182367794650001
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/27/valencia/1372356668_690336.html


 
 

618 
 

la d’Alacant per decisió política del govern autonòmic del PP. 
Els populars necessitaven peces de suport dins del món 
acadèmic, amb el qual sempre s’han enfrontat. I com altres 
vegades, i en una decisió summament polèmica i contestada, 
varen decidir crear en aquesta nova universitat el seu propi 
interlocutor. 

»Dues de les carreres bàsiques del complex acadèmic 
són medicina i estadística, les arrabassades a la Universitat 
d’Alacant. El PP també va decretar per a l’ocasió la segregació 
de l’escola politècnica d’Oriola –que pertanyia a la Universitat 
Politècnica de València– i el seu traspàs posterior a la Miguel 
Hernández. Aquesta té els seus centres d’estudis escampats en 
quatre campus: Sant Joan (medicina i ciències de la salut), Altea 
(belles arts), Oriola (carreres tècniques com enginyeria 
agrònoma) i Elx (dret, relacions laborals i altres). 

»Com era previsible, cap rector universitari del País 
Valencià va acudir a l’acte d’obertura de curs en la Universitat 
d’Elx el passat 7 d’octubre. A excepció del de la mateixa Miguel 
Hernández, Jesús Rodríguez Marín2485, germà del diputat 
autonòmic del PP Juan Rodríguez Marín. Allí va manifestar que 
la seua universitat, acabada de nàixer, necessitava més recursos 
que les altres. De moment, ja els té, perque la Generalitat 
valenciana ha dissenyat un pla de finançament que preveu per a 
la Universitat d’Elx inversions de 28.000 milions de 
pessetes2486. De fet, en el nou pla d’inversions a llarg termini per 
a les universitats ideat pel Consell de la Generalitat, 13.000 dels 
28.000 milions de pessetes de préstec sol·licitats al Banc 
Europeu d’Inversions aniran a parar a la Miguel Hernández2487 
[sic]»2488. 

                                                           
2485 (1943). Doctor en Metodologia de la Ciència per la Universitat de València, especialista en Psicologia 
Clínica, catedràtic numerari d’institut, catedràtic de Psicologia de la Salut i rector de la UMH entre 1997 i 
2011. Font: <http://www.elche.me/biografia/rodriguez-marin-jesus>. Universitat Miguel Hernández, 
2/IV/2012. «Rodríguez Marín, Jesús». Text de Miguel Ors Montenegro. Consulta: [8/II/2016]. 
2486 Per consultar les aportacions econòmiques de la Generalitat Valenciana per a la creació i el 
desenvolupament de la Universitat Miguel Hernández l’any 1997, font: 
<http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/C189173B92BBAE56C12570D500413F87/$file/97VV
IV.pdf>. Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Universidades de la Comunidad 
Valenciana, vol. IV. 1997. pp. 209-239. Consulta: [8/II/2016]. 
2487 Ibídem. 
2488 El Temps, núm. 699, 10/XI/1997, p. 55. «Elx, una universitat molt ben complimentada». Notícia de 
Joan M. Oleaque. 

http://www.elche.me/biografia/rodriguez-marin-jesus
http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/C189173B92BBAE56C12570D500413F87/$file/97VVIV.pdf
http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/C189173B92BBAE56C12570D500413F87/$file/97VVIV.pdf
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Per concloure aquest apartat, Francesc Bayarri2489 elaborava en El Temps un 
ampli reportatge2490 que feia balanç dels tres primers anys d’Eduardo Zaplana al govern 
de la Generalitat Valenciana. L’entrada al reportatge era aquesta: 

«A final de juny, el govern Zaplana farà tres anys amb 
una gestió marcada per les operacions d’imatge, els escàndols i 
unes xifres que posen en dubte la propaganda oficial. Al darrere, 
una actuació que sembla que entenga la política com un 
espectacle»2491. 

7.2.1.5.- El PP al Principat i a les Illes 

El PP també va rebre crítiques fora del País Valencià, tot i que no van ser tan 
nombroses. El fet que Zaplana governara amb majoria absoluta des de l’any 1999 i els 
fets successius ja comentats, facilitaven una enorme enemistat del PP valencià amb el 
setmanari. Però El Temps també va criticar la tasca de la dreta espanyola a la resta dels 
Països Catalans on el PP tenia representació política2492. Comencem amb una crítica de 
Miquel Payeras en la secció ‘Política’, en la qual acusa el Partit Popular de les Illes 
Balears d’anticatalanisme2493. Fet que obligava a la protesta per part de la revista. 

«Una proposició inicial del PSM-Nacionalistes de 
Mallorca –adoptar la senyera2494 quadribarrada– es va convertir 
en casos belli, o almenys així s’ho va prendre el PP, que va 
veure en la pretensió nacionalista una mena de “dependre 
d’altres comunitats” en clara al·lusió a Catalunya. Si només 
hagués estat això no tendria gaire més importància, però no era 
una actitud aïllada. Des de fa mesos el PP ha adoptat el que 
sembla una tàctica política consistent a atacar el catalanisme 
insular. Primer va ser l’Obra Cultural Balear (OCB), ara és el 
PSM. Al capdavall hi ha una actitud estranya de voler revifar 
unes velles disputes que tothom entenia soterrades a Balears i 

                                                           
2489 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Francesc Bayarri va signar un total de 70 
pàgines en El Temps. 
2490 El Temps, núm. 732, 29/VI/1998, pp. 28-32. «Trienni Negre». Reportatge de Francesc Bayarri. 
2491 El Temps, núm. 732, 29/VI/1998, p. 28. «Trienni Negre». Reportatge de Francesc Bayarri. 
2492 Durant l’època que tractem en aquest capítol (1997-2000), el Parlament de Catalunya comptava amb 
17 representants del PP, un 12,6% del total, triats en les eleccions de 1995. De les de l’any 1999 en van 
eixir triats 12 representants, un 8,9% del total dels representants. A les Illes Balears, de les eleccions 
autonòmiques de l’any de 1995 n’eixiren 30 representants del PP, assolint la majoria absoluta, amb un 
50,8% dels representants a l’ens autonòmic. Aquesta majoria absoluta la va perdre en les eleccions 
següents, de 1999, d’on va assolir 28 escons, el 47,4% dels representants, facilitant un nou govern 
conegut amb el terme ‘Pacte de Progrés’, acord que va desbancar el PP del govern balear i que El Temps 
va celebrar molt, com comprovarem més endavant. 
2493 Per consultar la història de l’anticatalanisme balear i els seus vincles amb el Partit Popular illenc, 
<http://www.racocatala.cat/noticia/34460/lanticatalanisme-balears-repas-gonellisme>. Racó Català, 
8/VIII/2014. «L’anticatalanisme a les Balears: un repàs al gonellisme». Reportatge sense signar. 
Consulta: [8/II/2016]. 
2494 Per consultar els orígens de la senyera oficial de les Illes Balears, 
<http://bibiloni.cat/simbols/banderes_morat.htm>. «Història de les banderes amb morat i castell». Text de 
Gabriel Bibiloni. Consulta: [8/II/2016]. 

http://www.racocatala.cat/noticia/34460/lanticatalanisme-balears-repas-gonellisme
http://bibiloni.cat/simbols/banderes_morat.htm
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que quan renaixien ho feien des de posicions ultres i 
extraparlamentàries. No és un bon senyal que un partit, sobretot 
si és el majoritari, vulgui llenegar per la pendent de la 
confrontació amb altres opcions i cerqui la divisió entre 
catalanistes i els defensors d’un suposat mallorquinisme 
anticatalanista. És absurd que la vida política recuperi aquests 
tipus de bregues. El PSM té tot el dret del món a defensar el 
grau de catalanitat que trobi oportú per a Balears, de la mateixa 
manera que el PP té dret a fet tot el contrari, però sempre 
guardant les formes desitjables i imprescindibles en democràcia, 
i no perdent mai de vista que tot, absolutament tot, és defensable 
si es fa pacíficament i democràticament. Que cadascú defensi les 
seves banderes i que després els votants situïn cada opció en el 
lloc que considerin més adient segons les seves preferències. 

»(...) Els nacionalistes del PSM també volien que 
s’equiparàs el català al castellà i, per tant, que hi hagués algun 
tipus de discriminació positiva del català que tendís a afavorir el 
procés de normalització. Pretensió inútil. La majoria, el Partit 
Popular, ha respost clarament (...) que de cap manera perquè 
això serien “imposicions” als immigrants que el Govern no està 
disposat a acceptar i que pensa que Balears ha de continuar 
essent una comunitat orgullosa del seu bilingüisme. Per aquí 
també ja es pot veure per on van els tirs. Els únics bilingües 
continuaran essent els catalanoparlants, mentre que la pressió 
demogràfica (40.000 nous residents a Mallorca entre 1991 i 
1996, un 92% dels quals és producte de la immigració 
espanyola), fa lentament i imparable la seva tasca 
normalitzadora i homogeneïtzadora arraconant cada cop més el 
català i convertint en castellà en la llengua d’ús social. 

»I davant tot això, l’única preocupació del Govern balear 
és “protegir els drets lingüístics” dels immigrants. No sembla 
que necessitin cap protecció. Més aviat qui en necessita són els 
indígenes catalanoparlants, que encara que sigui exagerant un 
poc (no massa), amb aquesta no-política lingüística ja es poden 
anar preparant per viure en un gueto català d’aquí a no molts 
anys. 

»Tot plegat, un Estatut2495 per a una província espanyola 
[sic]»2496. 

                                                           
2495 Per consultar l’Estatut Balear, 
<http://web.parlamentib.es/RecursosWeb/DOCS/EstatutAutonomiaIB.pdf>. Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears. Parlament de les Illes Balears. Consulta: [8/II/2016]. 
2496 El Temps, núm. 692, 22/IX/1997, p. 16. «L’estatut provincial espanyol». Article de Miquel Payeras. 

http://web.parlamentib.es/RecursosWeb/DOCS/EstatutAutonomiaIB.pdf
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El Temps defensava la catalanitat del territori balear2497, com també defensava la 
catalanitat del País Valencià. I l’enemic d’aquesta catalanitat en ambdós territoris era el 
Partit Popular, fet pel qual rebia totes les crítiques del setmanari. I va ser aquesta la línia 
que va seguir la revista envers el PP balear: ells eren els anticatalanistes. La resta de 
partits amb representació, tenien respecte per la llengua i pels distintius autòctons en 
general. 

«Amb la Cadena Humana per la Llengua uns vint mil 
mallorquins van demanar al govern balear que s’impliqui a fons 
en la normalització lingüística2498. Tota l’oposició va fer costat a 
la Diada. El PP no hi era i el govern no va voler rebre el 
manifest dels organitzadors»2499. 

Tant era així que davant les properes eleccions autonòmiques a les Illes Balears 
de 1999, llavors immediates, Miquel Payeras escrivia açò en un article, resumint, a la 
seua forma, quin podia ser el resultat de les eleccions, reduint-lo només a dues 
possibilitats oposades. 

«la Diada per la Llengua convocada per l’Obra Cultural Balear, 
el passat dia 8 a Palma, va ser un enorme èxit d’assistència (...) 
Quantitativament perquè s’ajuntaren unes vint mil persones per 
reclamar al Govern balear que s’impliqui d’una vegada en la 
defensa de la normalització lingüística i cultural i perquè no 
seguesqui, amb la seva passivitat, afavorint la constant i 
profunda castellanització de les Illes Balears. 

»Qualitativament, perquè a més de la quantitat de gent es 
va fer notar l’assistència de tots els representants polítics, 
excepte els del PP. Hi eren els del PSIB2500, el PSM2501, d’UM, 
d’EU, d’Els Verds. I també, representants de moltes 
associacions culturals, veïnals, cíviques... Es pot dir sense por 
d’equivocar-se que els manifestants eren una considerable 
representació de la societat illenca. Fins i tot algun batlle i 
regidors del PP de pobles de Mallorca se sumaren al 
Correllengua quan passà per les seves localitats. Es tracta d’un 
moviment que és molt ample i que reclama unes actuacions del 

                                                           
2497 Per consultar els moviments polítics, socials i culturals que defensen aquesta tendència a les Illes 
Balears, cf. JORDÀ SÀNCHEZ, Joan Pau i Miquel AMENGUAL BIBILONI., «El independentismo en 
las Islas Baleares (1974-2011): aspectos definitorios» en España en democracia: Actas del IV Congreso 
de Historia de Nuestro Tiempo, 2012, pp. 359-370. 
2498 Es tracta de la coneguda com a «Diada per la Llengua», celebrada des de l’any 1995 a Palma de 
Mallorca amb la fi d’exigir la normalització de la llengua catalana. Font: 
<http://www.arabalears.cat/balears/LObra-Cultural-Palma-Diada-Llebngua_0_1143485885.html>. Ara 
Balears, 23/V/2014. «L’Obra Cultural omplirà la Plaça Major de Palma de llaços quadribarrats en la 
Diada per la Llengua». Notícia sense signar. Consulta: [8/II/2016]. 
2499 El Temps, núm. 779, 18-24/V/1999, p. 32-34. «Tothom per la llengua, tret del PP». Reportatge de 
Miquel Payeras. 
2500 Partit Socialista de les Illes Balears. Delegació illenca del PSOE. 
2501 El Partit Socialista de Mallorca, d’orientació nacionalista, no s’ha de confondre amb el PSIB-PSOE. 

http://www.arabalears.cat/balears/LObra-Cultural-Palma-Diada-Llebngua_0_1143485885.html
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Govern balear gens radicals, sinó més aviat molt moderades: 
que es complesqui la llei, per exemple, com passa amb la Llei de 
Normalització Lingüística2502 (aprovada el 1986), que no s’ha 
complit mai. Per això, el govern conservador de Jaume Matas, 
ho considera una actitud “radical”. 

»(...) El dia 13 de juny els ciutadans de Balears triaran 
nítidament entre dues opcions de política lingüística: la de la 
normalització, o la de les modalitats catalanes a la intimitat i el 
castellà al carrer»2503. 

El Temps, doncs, celebrava amb efusió l’eixida del Partit Popular del govern de 
les Illes Balears2504. I ho celebrava, sobretot, en clau nacionalista. Així ho expressava 
Joan F. Mira. 

«Fins ara mateix, fins fa ben poques setmanes, la idea del 
canvi balear era l’implacable camí cap al zaplanisme triomfant, 
de Cartagena a Benidorm, de Benidorm a València, de València 
a Mallorca, i d’ací, tots a una veu, cap a una gran cadena de 
parcs temàtics, construcció, especulació, revalorització 
(revalortizació mítica de terrenys), Julio Iglesias2505, Espanya, i 
després, si de cas, triar entre el govern de la Moncloa i algun 
holding de societats, anònimes o no, del cèlebre arc mediterrani. 
L’arc mediterrani, il·lusòria invenció –excepte per als 
beneficiaris– en què han caigut sociòlegs imprudents, ideòlegs 
nacionals i alguns altres col·legues passablement indocumentats, 

                                                           
2502 «La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears, al seu 
article 3, estableix que la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma és la catalana, cooficial amb la 
castellana, y assenyala el dret que tenen tots les ciutadans de conèixer-la i d’usar-la sense que ningú no 
pugui esser discriminat per causa de l’idioma (...) La Comunitat Autònoma té, en suma, com a objectius 
dur a terme les accions pertinents d’ordre institucional per tal que el català, com a vehicle d’expressió 
modern, plurifuncional, clar, flexible i autònom, i com a principal símbol de la nostra identitat com a 
poble, torni a esser l’element cohesionador del geni illenc i ocupi el lloc que li correspon en qualitat de 
llengua pròpia de les Illes Balears. Per això ha d’esser present en els diversos àmbits d’ús oficial de 
l’administració, dels mitjans de comunicació de masses, de l’escola i de la vida en general». Font: 
<http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST90ZI28585&id=28585>. «Llei 3/1986, de 
29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears». Govern de les Illes Balears. Consulta: 
[8/II/2016]. 
2503 El Temps, núm. 779, 18-24/V/1999, p. 15. «La llengua i les eleccions». Article de Miquel Payeras. 
2504 Eleccions al Parlament Balear de l’any 1999: el PP de Jaume Matas va aconseguir 28 escons, 
quedant-se a dos de la majoria absoluta. La resta d’escons van ser repartits entre PSIB (13), Pacte 
Progressista d’Eivissa (6), PSM-Entesa Nacionalista (4), Unió Mallorquina (3), Esquerra Unida (2) i un 
escó per cadascuna d’aquestes formacions: Partit Socialista de Menorca-Entesa Nacionalista, Esquerra 
Unida de Menorca i Coalició d’Organitzacions Progressistes de Formentera. Francesc Antich, del PSIB, 
esdevenia nou president de les Illes Balears gràcies al pacte entre totes aquestes formacions alienes al 
Partit Popular. 
2505 La crítica a la tasca política d’Eduardo Zaplana és evident. Se cita Cartagena per ser la ciutat on va 
nàixer; Benidorm per ser la primera ciutat de la qual va ser alcalde i on va començar a transcendir com a 
polític; València per ser el president de la Generalitat Valenciana; els parcs temàtics per Terra Mítica; la 
construcció pel model econòmic; i Julio Iglesias per haver estat triat ambaixador de la Comunitat 
Valenciana l’any 1997. Joan F. Mira expressa el seu alleujament pel fet que a les Illes Balears no 
guanyara el PP i, en conseqüència, no imitara el model polític valencià establer pel govern de Zaplana. 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST90ZI28585&id=28585
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començava a ser una cosa que prenia cos amb el triangle 
Múrcia-València-Palma, triangle no de les Bermudes però sí de 
la succió i desaparició d’alguns poc sòlids vehicles en projecte, 
que els qui ens hem dit sempre nacionalistes i d’esquerra volíem 
fer volar amb més insistència moral que consistència política. El 
triangle, doncs, es fabricava metòdicament en tres fases: 
primera, i ben avançada, murcianitzar el País Valencià; segona, 
en estat inicial, valencianitzar les Illes; i tercera, en projecte, 
coronar rei de l’invent el senyor Eduardo Zaplana. De passada, 
el nacionalisme més o menys indígena, polític i cultural, 
quedaria en estat de residu o de folklore regional, Jordi Pujol 
seria reduït a un racó peninsular des d’on molestaria ben poc 
València, Palma o Madrid, i qui sap si a Mallorca incorporarien 
el nou projecte històric –Zaplana sí, TV3 no, Las Provincias sí, 
Acció Cultural i Obra Cultural no, castellà sí, català no, 
urbanitzacions sí, ecologia no– als futurs programes del Partit 
Popular. 

»Però s’ha produït un obstacle inesperat, un lleuger 
inflament de nassos electorals, una petita catàstrofe gens 
anunciada. I és que a Mallorca, a Menorca i a Eivissa i a 
Formentera, i no sé si en alguna illa més, ha augmentat 
sensiblement la proporció de votants que han dit que no, que 
aquesta història no era el seu projecte per al futur immediat o 
remot, i que no, senyor Matas-Zaplana2506. Amb uns socialistes 
del PSIB que sembla que –a diferència dels valencians– han 
decidit de posar primer el país i després el partit2507, amb unes 
forces nacionalistes que per fi sí que resulten l’opció 
decisiva2508, amb dolors de part, amb un nacionalisme de centre 
o centre-dreta que rebutja temptacions funestes2509, i en fi, amb 
tot això que vostès saben i han llegit. A Zaplana, doncs, no li ha 

                                                           
2506 Jaume Matas era el candidat a presidir el Govern de les Illes Balears l’any 1999 amb el Partit Popular. 
2507 Com hem anat comprovant i comprovarem al llarg del treball, El Temps va trobar a faltar en moltes 
ocasions una política decididament nacionalista del Partit Socialsita del País Valencià. Exemple: «En el 
seu partit [el PSPV], en aquest cas, que ha resultat ser pura delegació regional, o ni això, moguda per fils 
de delegats nostres a Madrid, i en tant que ocupants d’un poder a Madrid: als òrgans centrals d’un partit 
espanyol, que després ni tan sols es molesten a dissimular la dependència total de la secció regional que 
conserva el nom de “País Valencià”. Que el conserven per molts anys: així potser algun dia se’n recorden, 
del país que haurien de servir». El Temps, núm. 774, 13-19/IV/1999, p. 98. «La utilitat dels partits». 
Article de Joan F. Mira. 
2508 Per traure el Partit Popular del Govern de les Illes Balears l’any 1999, el PSIB va necessitar la suma 
dels representants aconseguits per forces nacionalistes com Partit Socialista de Mallorca-Entesa 
Nacionalista, Partit Socialista de Menorca-Entesa Nacionalista, el Pacte Progressista d’Eivissa (que 
incloïa les delegacions de l’illa de PSOE, Esquerra Unida, Els Verds, Entesa Nacionalista, Esquerra 
Republicana de Catalunya i candidats independents) i Coalició d’Organitzacions Progressistes de 
Formentera (incloïa les delegacions de l’illa de PSOE, EU i EV). També va haver de comptar amb 
Esquerra Unida-Els Verds i Unió Mallorquina. 
2509 Referint-se als regionalistes d’Unió Mallorquina, que pactà amb el Pacte de Progrés i no amb el Partit 
Popular en aquell moment. 
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funcionat l’invent. I li funcionarà encara menys si el seu projecte 
de valencianitzar les Balears és substituït per un altre: balearitzar 
el País Valencià, o siga preparar ja des d’ara les bases d’un pacte 
capaç de sumar, l’any 2003, més forces, més votants i més 
diputats que no el Partit Popular2510»2511. 

De fet, el setmanari va criticar la tasca del PP balear fins i tot quan treballava des 
de l’oposició. Miquel Payeras titulava «Objectiu: fer caure el Govern Balear», i escrivia: 

«Només han passat deu mesos d’ençà que es va 
constituir el Govern balear i ja ha hagut d’afrontar una ofensiva 
organitzada que pretén fer-lo caure. La protagonitzen els 
elements més dretans de la societat balear –patronals, 
associacions agrícoles– amb un evident suport mediàtic i, també, 
en coordinació amb el grup parlamentari del PP, tot i que aquest 
nega “saber-ne res”. Però des del Govern, tant el president, 
Francesc Antich, com el vice-president, Pere Sampol, no dubten 
a assenyalar el PP com a “instigador” de l’intent de setge. Però 
quins són els fets? 

»Tot d’una que es va constituir el Pacte de Progrés, els 
sectors més conservadors de la societat mallorquina van parar 
atenció en la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló 
(els Verds) per tal de començar a erosionar el govern. Un 
incendi de grans proporcions el mes de setembre de 1999 a 
Artà2512 serví perquè el PP acusàs d’irresponsabilitat la 
consellera per la forma d’afrontar l’incendi. La pressió contra 
l’ecologista no va disminuir els següents mesos. De fet, es 
completà amb els atacs conservadors contra el conseller 
d’Agricultura (PSM), Joan Mayol. Gairebé en totes les sessions 
plenàries del Parlament tots dos consellers reberen fortes 
crítiques del grup conservador, que, en síntesi, els acusava de ser 
“radicals” i de no conèixer la realitat mallorquina. De Mayol, el 
diputat conservador i batlle de sa Pobla, Jaume Font, arribà a dir 
que “seria l’enterrador de la pagesia mallorquina”. Quan es va 
conèixer que el govern impulsaria una llei per fer parcs naturals 

                                                           
2510 L’any 2003, el Partit Popular tornava a assolir la majoria absoluta a les Illes Balears i recuperava el 
govern illenc. Al País Valencià, el PP repetia la majoria absoluta, en aquesta ocasió amb Francisco Camps 
al capdavant. 
2511 El Temps, núm. 790, 3-9/VIII/1999, p. 82. «Balearitzar». Article de Joan F. Mira. 
2512 Fou fins llavors l’incendi més greu produït l’any 1999 a l’illa. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/10/10/espana/939506421_850215.html>. El País, 10/X/1999. «Mallorca 
padece el mayor incendio registrado este año en la isla». Notícia d’Andreu Manresa. Consulta: 
[8/II/2016]. 

http://elpais.com/diario/1999/10/10/espana/939506421_850215.html
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a la serra de Tramuntana i a la de Llevant2513, la crítica 
conservadora s’intensificà. 

»Abans de Nadal, tribunes mediàtiques clarament 
identificades amb els interessos conservadors ja anunciaren 
“mobilitzacions” de la pagesia contra la política agrícola 
(Mayol) i la mediambiental (Rosselló). Diverses associacions de 
caire conservador, sobretot la patronal Federación Agrícola y 
Ganadera de Baleares (FAGB)2514, començaren a excitar els 
ànims de pagesos i residents a zones de la part forana de 
Mallorca que presumptament resultarien afectades per a les 
declaracions de parcs naturals. 

»(...) Les més importants patronals (...) lluiten 
aferrissadament contra un altre dels projectes estrella del govern 
Antich: la ja famosa ecotaxa. Segons ha anunciat el Govern, 
finalment aquest impost gravarà els turistes amb un euro (unes 
166 pessetes) per cada dia d’estada, i seran els hotels els 
encarregats de recaptar-la. El president de la CAEB2515, Josep 
Oliver, ja ha manifestat una oposició absoluta. Igualment ha fet 
Pere Cañellas que, com a representant dels hotelers2516, ha 
advertit que si el Govern balear imposa finalment l’ecotaxa 
aniran als tribunals. 

»Què persegueix aquesta conspiració?. D’una banda, 
estendre la idea que el Govern del Pacte de Progrés és “un 
desastre”, que no “fa res”. De l’altra, excitar, a través de 
manipulacions, mitges veritats o, directament, mentides, la 
sensibilitat popular dels sectors socials més conservadors. Tot, 
amb la idea de fer “veure” a Unió Mallorquina que no és 
possible seguir amb aquest desgavell constant2517. UM, els vots 
del qual són essencials, no està gaire en sintonia amb els Verds. 

                                                           
2513 Els Verds, que formaven part del Pacte de Progrés, defensaven aquests parcs. Font: 
<http://www.elsverds.com/c230500.htm>. «Els Verds de Mallorca. 23 de maig del 2000. Comunicat de 
Premsa». Consulta: [8/II/2016]. 
2514 Constituïda l’any 1985. El Temps encerta titllant la FAGB de conservadora si tenim en compte que un 
dels seus socis fundadors, Vicente Rubí, fou membre del Partit Popular. Font: 
<http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2013/10/24/111074/fallece-ventura-rubi-miembro-historico-del-
balears.html>. Última Hora, 24/X/2013. «Fallece Vicente Rubí, histórico dirigente del PP balear». 
Notícia de R. P. F. Consulta: [8/II/2016]. 
2515 Confederación de Asociaciones de Empresarios Baleares. Creada l’any 1977, defensa els interessos 
generals dels empresaris de les Illes Balears davant tots els centres de decisió i poder. Font: 
<http://www.caeb.com.es/caeb/>. Consulta: [8/II/2016]. 
2516 Es refereix a la Federació Hotelera de Mallorca. Creada l’any 1976, és una associació del sector 
turístic que representa els interessos del sector i reforça la competitivitat de les seues empreses. Pretén 
també establir les bases del model turístic de Mallorca. Font: <http://www.fehm.info/presentacion>. 
Consulta: [8/II/2016]. 
2517 De fet, Unió Mallorquina, amb 3 representants al Parlament Balear, podia trencar el Pacte de Progrés 
si sumava els seus representants a la majoria relativa del PP, que necessitava dos representants més per 
assolir majoria absoluta. 

http://www.elsverds.com/c230500.htm
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2013/10/24/111074/fallece-ventura-rubi-miembro-historico-del-balears.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2013/10/24/111074/fallece-ventura-rubi-miembro-historico-del-balears.html
http://www.caeb.com.es/caeb/
http://www.fehm.info/presentacion
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»(...) Però els rumors no paren. Dia rera dia n’apareixen 
de nous, referits a tota mena de pressions sobre UM perquè 
trenqui, o de secretes reunions entre aquest partit i el sector més 
partforanista del PP. Tothom, però, sembla coincidir a 
pronosticar que si el Govern aguanta [sic]»2518. 

És evident la defensa del Pacte de Progrés. Més endavant analitzarem fins a quin 
punt van defensar aquest govern. Una defensa que va ser, sobretot, en clau anti-PP. 

La tasca del PP també va ser criticada dins del Principat de Catalunya. Afegim 
un article en el qual Ramon Barnils parlava d’Aleix Vidal Quadras, un dels més 
destacats representats del PP català. 

«Un altre català que triomfa: el meu condeixeble dels 
jesuïtes de Sarrià Alejo (Aleix per a la hipocresia normalitzant) 
Vidal-Quadras recupera importància dins el PP, que ha decidit 
d’obtenir vots d’on sigui, per exemple del vot anticatalà. 
L’esquer és ideal: un català que vol que Catalunya sigui 
exactament allò que Espanya vol que sigui, per força 
d’arrossegar vots dels espanyols que volen que Catalunya sigui 
exactament allò que volen ells, Espanya i Vidal-Quadras. 

»V-Q té un tret funest per a ell mateix, és un perfecte 
català, i això Espanya no ho perdona. Allà no voten un català 
digui què digui, i si no, que ho preguntin a Miquel Roca2519. 
Rodríguez Ibarra diu el que ara diu V-Q i el voten més que mai. 
Ho diu V-Q i no arrossega, per a ell, ni un vot; ni a Catalunya, i 
això que de contribuents com aquest en tenim ben bé una 
sarriada. V-Q obtindrà els vots d’Espanya per a espanyols; per a 
Aznar, no pas per a ell»2520. 

Les crítiques del setmanari al PP català també anaven orientades en el mateix 
sentit. El Partit Popular a Catalunya exercia l’espanyolisme més anticatalanista segons 
El Temps. I com a prova de l’enemistat que la revista sentia cap al PP català, afegim 
aquesta entrevista que Enric Rimbau2521 va realitzar a Alberto Fernández Díaz, qui es 
presentava a les eleccions de 1999 com a candidat del PP a presidir la Generalitat de 
Catalunya. Les preguntes eren intencionades. 

                                                           
2518 El Temps, núm. 832, 23-29/V/2000, pp. 34 i 35. «Objectiu: fer caure el Govern balear». Reportatge de 
Miquel Payeras. 
2519 Referint-se a Miquel Roca i Junyent, que es presentà com a candidat a president del govern espanyol 
l’any 1986 amb l’efímer Partido Reformista Democrático, d’ideologia liberal. No va obtenir cap 
representant al Parlament espanyol. 
2520 El Temps, núm. 765, 15/II/1999, p. 18. «Vidal-Quadras per a tot». Article de Ramon Barnils. 
2521 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Enric Rimbau va signar un total de 391 pàgines 
en El Temps. 



 
 

627 
 

«- El PP es presenta com la garantia per evitar els excessos 
nacionalistes de CiU. Pot concretar en què es detecten aquests 
excesos? 
»- En aquests últims quatre anys, la legislatura a Catalunya ha 
estat nacionalista i no pas social. Això significa que els trets que 
l’han definida bàsicament han estat marcat per controvèrsies 
nacionalistes (...) En els últims quatre anys s’han impulsat unes 
proposicions al Parlament de Catalunya que no han estat en el 
debat real dels ciutadans, eren un esglaó més d’aquesta 
estratègia nacionalista d’avançar posicions que no reconeixen el 
pluralisme real de la societat catalana. Som davant d’un 
nacionalisme de fi d’etapa, en el qual Jordi Pujol té la temptació 
de continuar en una reivindicació permanent, sense establir 
límits, ni definir l’horitzó de futur per a Catalunya. En el Partit 
Popular volem que l’arrelament del nostre partit a Catalunya i la 
capacitat de decisió que puguem tenir dins del futur Parlament 
català serveixi per dissuadir o fer inviable qualsevol 
plantejament en clau nacionalista. 

»- Però si no hagués estat per aquesta reivindicació 
permanent enfrontada a la visió restrictiva que el PP i el PSOE 
mostren en qüestions autonomistes, s’hauria arribat a aquest 
nivell d’autonomia? 

»- Sí, perquè s’hauria impulsat un desenvolupament de 
l’Estatut d’Autonomia que hauria comptat amb el concurs del 
Partit Popular. Però alguns es consideren imprescindibles i 
s’identifiquen amb tot, amb Catalunya, amb els interessos i el 
sentiment majoritari dels catalans. Així neguen la pluralitat de la 
nostra societat i també identifiquen que únicament des d’un 
plantejament nacionalista es pot aconseguir un desenvolupament 
ple de l’Estatut. Pel PP l’Estatut i la Constitució són un punt 
d’equilibri i de coincidència. És a dir, per desenvolupar l’Estatut 
no cal fer una política de reivindicació i d’insatisfacció 
permanent, sinó aplicar la llei i l’Estatut. 

»- Una majoria molt àmplia del Parlament ha aprovat la 
llei de normalització lingüística2522 i la de les seleccions 
esportives catalanes2523. Tot i això, parlen de falta de 
pluralitat... 

                                                           
2522 Es tracta de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Font: 
<http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/legislacio_i_drets_linguistics/llei_de_politica_l
inguistica/llei_1_1998_de_7_de_gener_de_politica_linguistica/versio_web/>. Generalitat de Catalunya. 
Consulta: [8/II/2016]. 
2523 Es tractava de la Llei 9/1999, de 30 de juliol, de suport a les seleccions catalanes. Font: 
<http://dogc.vlex.es/vid/llei-suport-seleccions-catalanes-331574634>. Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Consulta: [8/II/2016]. 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/legislacio_i_drets_linguistics/llei_de_politica_linguistica/llei_1_1998_de_7_de_gener_de_politica_linguistica/versio_web/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/legislacio_i_drets_linguistics/llei_de_politica_linguistica/llei_1_1998_de_7_de_gener_de_politica_linguistica/versio_web/
http://dogc.vlex.es/vid/llei-suport-seleccions-catalanes-331574634
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»- A Catalunya hi ha un divorci entre societat i 
Parlament des del moment en què qualsevol enquesta 
sociològica constata que hi ha més d’un tretze per cent de 
catalans que expressen el seu rebuig a l’autodeterminació, a les 
seleccions esportives, que aposten per un model bilingüe per a la 
societat catalana i, en canvi, al Parlament de Catalunya aquesta 
realitat no queda reflectida [sic]»2524. 

Hi va haver moltes més crítiques al PP català en l’època que estudiem. Les 
eleccions esmentades van facilitar un resultat que comportà que el PP donara suport a 
CiU per governar la Generalitat2525, cosa que, com calia esperar, a El Temps no va 
agradar gens ni mica. Per això, les crítiques al PP, en molts casos, es van traspassar a 
CiU. Ho analitzarem més endavant, en l’apartat que dedicarem a la coalició liderada per 
Jordi Pujol. 

7.2.1.6.- El PP a l’estat espanyol: l’era daurada d’Aznar 

Com hem vist en l’anterior capítol, el pacte de governabilitat de l’estat espanyol 
entre PP i CiU l’any 19962526 no va comptar amb les simpaties del setmanari, però sí 
que va comptar amb certes justificacions d’aquest pacte. El Temps presentava CiU com 
una coalició “obligada”2527 a pactar la governabilitat amb el PP. Les coses van canviar 
quan van fer un pacte idèntic per assolir la governabilitat de Catalunya2528, però 
tractarem aquest tema més endavant. De moment, i quan segons el setmanari el PP 
tractava de mostrar-se com un partit de centre, El Temps dubtava d’aquesta posició 
política i el vinculava a la dreta. 

«La imatge centrada i moderada del Partit Popular que va 
guanyar les eleccions generals de 1996 s’ha començat a 
desfigurar. 

»(...) En tot aquest temps, José María Aznar i els seus 
van intentar governar amb un estil de dreta civilitzada, europea, 
amb errors, però també amb uns resultats prou reeixits, sobretot 
si tenim en compte que l’origen i la història del partit no 

                                                           
2524 El Temps, núm. 799, 5-11/X/1999, pp. 44 i 45. «“La societat catalana és plural, no pas bipolar”». 
Entrevista d’Enric Rimbau. 
2525 cf. MATAS DALMASES, Jordi i Josep Mª. RENIU VILAMALA., «La política de las coaliciones en 
Cataluña» en Revista Española de Ciencia Política, Universitat de Barcelona, núm. 9, octubre 2003, pp. 
87 i 108. 
2526 Les eleccions generals de 1996, el Partit Popular va haver de comptar amb el suport dels representants 
de CiU (16) i PNB (5) per assolir la governabilitat. 
2527 «És evident que, al president Jordi Pujol, no li serà gens fàcil de convèncer les seves bases ni de la 
bondat d’un pacte amb el PP, ni de la seva necessitat. Segurament que, a hores d’ara, ni ell no n’està gaire 
convençut. Però la diferència és que, les pressions perquè pacti, les ha d’aguantar ell i, segons diuen, 
aquestes trucades són moltes». El Temps, núm. 614, 25/III/1996, p. 19. «La borsa o la llengua». Article de 
Pere Martí. 
2528 Les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 1999 van determinar majoria relativa de CiU, amb 
56 escons, necessitant 12 més per assolir majoria al Parlament. Precisament, el PP va assolir 12 
representants i va facilitar un nou govern de Jordi Pujol. 
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ajudaven gaire. L’actual Partit Popular va nàixer fa vint anys i 
escaig, en forma de coalició, la que llavors es va anomenar 
Alianza Popular i va aplegar tot el postfranquisme2529. 

»Com dèiem, aquesta imatge centrista es va esvaint i 
apareix cada dia amb més claredat l’autèntica cara del PP, la 
d’una dreta espanyolista menys moderada i menys europea del 
que voldrien alguns dels seus dirigents i, probablement, molts 
dels seus votants. Una dreta no tan civilitzada ni tan centrada 
com voldrien els seus aliats i, fins i tot, els seus adversaris 
polítics. 

»En poc temps s’han produït una colla de fets que seria 
suau qualificar de desafortunats: l’organització partidista de 
l’homenatge a Miguel Ángel Blanco, que va provocar l’afer dels 
xiulets contra Raimon2530 (...) la utilització també partidista de 
grans empreses com la poderosa Telefònica2531, que ha canviat 
el panorama dels mitjans de comunicació a gust del govern, 
basant-se en la força del monopoli telefònic... 

»Si tot això és preocupant, no ho és menys la política del 
govern Aznar en el terreny dels símbols i en el terreny de la 
llengua. Fa quatre dies, l’anècdota del decret que regula l’ús 
oficial de l’himne espanyol2532, ha mostrat un cert allunyament 
del govern del PP de la realitat social i política de l’estat 
espanyol després de vint anys de democràcia, i que és un govern 
desconnectat de l’evolució del pensament polític de la dreta 
moderada europea. 

»(...) Dins del mateix govern espanyol, mentrestant, els 
ministres declaradament catalanoparlants, com Abel Matutes i 
Josep Piqué, i els ministres més dialogants donen un toc 

                                                           
2529 Aliança Popular, present des de l’any 1976, fou conduït per Manuel Fraga Iribarne amb la intenció de 
situar-se al centre-dreta polític. El vincle, però, de molts dels seus membres amb la dictadura franquista, 
va provocar que l’electorat espanyol no identificara aquesta formació, precisament, amb el centre dreta. 
cf. MONTERO, José Ramón., «Los fracasos políticos y electorales de la derecha española: Alianza 
Popular (1976-1987)», en La transición democrática española, coordinat per José Félix Tezanos 
Tortajada, Ramón Cotarelo García i Andrés de Blas Guerrero, 1989, pp. 495-499. 
2530 El cantautor de Xàtiva va ser xiulat per cantar en català. Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/09/11/espana/873928813_850215.html>. El País, 11/IX/1997. «El público 
abucheó a Raimon por cantar en catalán, y a Sacristán, por comunista». Notícia de Pablo Ordaz. Consulta: 
[9/II/2016]. 
2531 El govern d’Aznar impulsà la privatització de Telefònica. Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/01/17/economia/853455606_850215.html>. El País, 17/I/1997. «El 
Gobierno no explicará al Congreso la privatización de Telefónica hasta febrero». Notícia de Juan Manuel 
Zafra Díaz. Consulta: [9/II/2016]. 
2532 Es tracta del Reial Decret 1560/1997, de 10 d’octubre, que regulava fins i tot la partitura de l’himne 
espanyol. Font: <https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-21605-consolidado.pdf>. Boletín 
Oficial del Estado, núm. 244, 11/X/1997. «Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, por el que se 
regula el Himno Nacional». Consulta: [9/II/2016]. 

http://elpais.com/diario/1997/09/11/espana/873928813_850215.html
http://elpais.com/diario/1997/01/17/economia/853455606_850215.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-21605-consolidado.pdf
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civilitzat a una dreta menys preparada del que havia fet creure 
per governar a finals del segle XX»2533. 

Tot i vincular el PP a una dreta política seriosa, El Temps rescata alguns dels 
seus membres com a part d’una dreta dialogant i civilitzada, més desitjada pel 
setmanari. I és que la revista veia en Josep Piqué una mena de paradigma de la dreta 
espanyola, un exemple de com havia de ser un polític de dretes. És una mostra més del 
pluralisme del setmanari que, tot i tindre una tendència ideològica determinada –com 
qualsevol mitjà de comunicació2534–, és capaç de defensar o atacar polítics 
independentment del partit polític en el qual militen. 

«Quan Aznar va nomenar Josep Piqué com a portaveu 
del govern espanyol2535, des d’aquestes pàgines vam qualificar 
la decisió com una aposta per la tolerància i el diàleg2536, 
sobretot en comparació amb l’etapa de Miguel Ángel 
Rodríguez2537. Des de llavors ha plogut molt, i ja fa temps que 
l’ascens de Piqué ha topat amb els atacs de l’oposició al seu 
passat com a dirigent empresarial i les seves pràctiques fiscals, i 
no tant a la seva actuació com a polític i portaveu2538. A causa 
d’això, ara el seu futur polític no és tan prometedor com 
semblava fa un any, senyal que els atacs han donat resultat. 

»Ja s’ho faran. Perquè la veritat és que tot plegat dóna un 
poc de llàstima. És penós que els polítics ara a l’oposició no 
trobin arguments de pes en la lluita política i ideològica per a 
discrepar del govern del PP i s’abonin a criticar un ministre pel 
seu passat empresarial2539, un passat recent en què Josep Piqué 

                                                           
2533 El Temps, núm. 696, 20/X/1997, p. 3. «La moderació que s’esvaeix». Editorial. 
2534 «El editorial es el género periodístico que refleja más claramente la línea ideológica del periódico y 
así la hace pública (...) “el artículo editorial es una opinión del periódico respecto a las noticias que 
publica” (...) [és] la expresión de un colectivo cuyo nombre social es el que representa al propio periódico 
(...) Lo que no cabe duda es que el periódico es el máximo representante de las corrientes ideológicas y un 
generador de opinión». DD. AA., «La matriz de la opinión en los periódicos: el artículo editorial», en 
Sphera pública: revista de ciencias sociales y de la comunicación, vol. 1, núm. 14, 2014, pp. 144 i 145. 
2535 Va exercir el càrrec entre 1998 i 2000. 
2536 «Josep Piqué és el dard que ha fet diana després de molts anys d’afinar cada vegada més el tret. 
Sempre defensant la indústria, la democràcia, l’obertura cap a Europa i el diàleg social. Per això, que 
Piqué hagi acceptat el ministeri sorprèn, ja que fins ara el PP havia demostrat molta desorientació». El 
Temps, núm. 621, 13/V/1996, p. 21. «Empresaris al govern». Article de Jordi Fortuny. 
2537 Anterior portaveu del govern (1996-1998) amb Aznar. No només El Temps va considerar “polèmic” 
el comportament de Miguel Ángel Rodríguez. «En julio de 1998 tuvo lugar el cese de Miguel Ángel 
Rodríguez de su puesto como portavoz del Gobierno; su gestión se había caracterizado por la rudeza 
desenfadada no sólo de cara a los medios de comunicación, sino también por algunas frases poco menos 
que insultantes respecto al nacionalismo catalán». TUSELL, Javier., El Aznarato: El gobierno del Partido 
Popular 1996-2003, Madrid, Santillana, 2004, p. 124. 
2538 El PSOE l’acusava de «defraudador». Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/04/16/espana/924213604_850215.html>. El País, 16/IV/1999. «El PSOE 
denuncia que con Piqué hay un ministro “defraudador tributario”». Notícia de Javier Casqueiro. Consulta: 
[9/II/2016]. 
2539 Josep Piqué ha ocupat càrrecs rellevants dins d’empreses privades com la química Ercros SA, 
Vueling, Mixta Àfrica, OHL Industrial o EADS, propietària d’Airbus. 

http://elpais.com/diario/1999/04/16/espana/924213604_850215.html
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va fer ni més ni menys allò que quasi tots els grans empresaris 
feien, fan i probablement faran: guanyar tants diners com puguin 
amb l’activitat empresarial, utilitzar totes les vies possibles per 
estalviar-se impostos, acollir-se als ajuts públics sempre que 
surti a compte... Sí, es pot criticar aquest comportament, encara 
que sigui legal, però són precisament els governs que l’han fet 
possible, en ser incapaços d’evitar-los, sinó que han fet les lleis 
a mida d’aquest tipus de contribuent: aquell que, si li toquen 
molt els collons, treu els diners del país. 

»(...) Perquè volem polítics de pedra picada, que defensin 
cada dia la veritat, no oportunistes que només se’n recorden 
quan dóna vots»2540. 

Però llevat d’aquesta mena d’excepcions, el PP, com hem anat comprovant, era 
el principal partit enemic per al setmanari El Temps, i més encara des que ocupà els 
governs valencià, primer; i espanyol, després. Per exemple, en aquest article Àlex 
Milian alerta de la manera com el PP vol obstaculitzar qualsevol intent d’oficialitzar la 
selecció catalana. «El govern d’Aznar juga contra les seleccions»: 

«El ministre de Cultura ja ha dit que presentarà un recurs 
contra la llei de seleccions catalanes i que farà el possible perquè 
les federacions internacionals no reconeguin les catalanes2541. 

»El govern espanyol estudia presentar un recurs davant 
del Tribunal Constitucional contra la llei2542 que permet les 
seleccions esportives catalanes participar en competicions 
“supraautonòmiques”. 

»Aquesta ha estat la resposta de l’executiu que presideix 
José María Aznar a l’aprovació, el dimecres 28 de juliol, de la 
llei de seleccions catalanes amb els vots a favor de tots els grups 
parlamentaris de Catalunya excepte el PP2543, i el suport de més 
de 500.000 signatures i 717 ajuntaments»2544. 

El govern central del PP era, doncs, l’obstacle a qualsevol aspiració nacional de 
Catalunya. De fet, en aquest sentit, El Temps ironitzava des de l’humor gràfic de 
                                                           
2540 El Temps, núm. 795, 7-13/IX/1999, p. 5. «Piqué i Ertoil». Editorial. 
2541 El govern d’Aznar considerava inconstitucional aquesta llei aprovada pel Parlament de Catalunya. 
Font: <http://elpais.com/diario/1999/07/30/espana/933285613_850215.html>. El País, 30/VII/1999. «El 
Gobierno anuncia que recurrirá la ley de selecciones deportivas catalanas». Notícia d’Anabel Díez i Javier 
Casqueiro. Consulta: [9/II/2016]. 
2542 Es tractava de la Llei 9/1999, de 30 de juliol, de suport a les seleccions catalanes. Font: 
<http://dogc.vlex.es/vid/llei-suport-seleccions-catalanes-331574634>. Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Consulta: [8/II/2016]. 
2543 El Parlament de Catalunya aprovava l’oficialitat de les seleccions esportives catalanes. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/05/20/catalunya/927162438_850215.html>. El País, 20/V/1999. «El 
Parlament, a favor de las selecciones deportivas catalanas». Notícia de Josep Garriga. Consulta: 
[9/II/2016]. 
2544 El Temps, núm. 790, 3-9/VIII/1999, p. 9. «El govern d’Aznar juga contra les seleccions». Notícia 
d’Àlex Milian. 

http://elpais.com/diario/1999/07/30/espana/933285613_850215.html
http://dogc.vlex.es/vid/llei-suport-seleccions-catalanes-331574634
http://elpais.com/diario/1999/05/20/catalunya/927162438_850215.html
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‘Gatonera’ per retratar Aznar amb Borrell, llavors portaveu del PSOE al Congrés 
espanyol2545, agenollant-se davant la constitució espanyola per tal de no modificar-ne 
res i no donar-hi cabuda a cap aspiració nacionalista de Catalunya. 

 
Figura 70. El Temps, núm. 756, 14/XII/1998, p. 3. 

Quan José María Aznar va obtenir la segona victòria electoral l’any 2000, 
aquesta vegada amb majoria absoluta, El Temps, com calia esperar, va oferir una visió 
molt disgustada amb el resultat. Aquest article d’Enric Rimbau resumeix bé la 
perspectiva del setmanari envers el govern d’Aznar: 

«No fa pas gaires dies, el president del govern espanyol, 
José María Aznar, deia des del Marroc que ha arribat el moment 
de posar la democràcia davant del nacionalisme. Realment, 
Aznar és un gran polític que molts no vam saber valorar prou en 
l’inici del seu mandat. El nacionalisme és una molèstia que 
interfereix en la vida quotidiana de les persones i en el 
desenvolupament normal d’un estat democràtic. És veritat. 

»Com a gran home d’estat que ha demostrat ser, Aznar –
capaç de parlar amb l’“ex-terrorista internacional”, Iasser 
Arafat2546, i incapaç de saludar el president basc, Juan José 

                                                           
2545 Font: 
<http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155
_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=303&idLegislatura=6>. Congrés dels 
Diputats. Consulta: [14/I/2016]. 
2546 Aznar va assegurar al líder palestí que reconeixieria l’estat de Palestina en la seua proclamació. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/08/28/espana/967413615_850215.html>. El País, 28/VIII/2000. «Aznar 
confirma a Arafat que España reconocerá el Estado palestino “cuando se proclame”». Notícia d’Ángeles 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=303&idLegislatura=6
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=303&idLegislatura=6
http://elpais.com/diario/2000/08/28/espana/967413615_850215.html
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Ibarretxe2547– hauria de predicar amb l’exemple. Podria 
començar, ara que té majoria absoluta i amb un govern de centre 
(potser progressista i tot!) per canviar el títol vuitè de la 
Constitució espanyola2548. D’aquesta manera, un argument tan 
antidemocràtic com el de garantir la unitat de la pàtria espanyola 
amb l’exèrcit (el mateix que desfilarà el proper dia 27 [de maig 
del 2000] per Barcelona, per cert!) no “embrutaria” de 
nacionalisme la carta magna, que el mateix PP presenta com la 
panacea de la convivència entre ciutadans de l’estat. 

»Però n’hi ha més, d’exemples. Com acceptar la 
diferència. Acceptar que és possible i perfectament legítim, que 
hi hagi gent que no vota PP. I no només que no el vota sinó que 
creu que el nacionalisme radical espanyol que practica amb 
naturalitat i desacomplexadament s’ha de contestar. I això no és 
terrorisme, és democràtic. 

»Així mateix, el deixeble avantatjat d’Aznar, el president 
de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, ha aconseguit 
per les urnes (per tant, legítimament!) la majoria absoluta al País 
Valencià. Però, els vots, no són l’única font de legitimitat 
democràtica. Els moviments socials que no passen per les urnes 
no solament formen part de la democràcia, sinó que 
l’enriqueixen. Voler ofegar-los o silenciar-los és o desconèixer 
la riquesa de la mateixa democràcia o, el que és pitjor, preferir 
una societat tutelada, emmordassada, sense esperit crític. Una 
majoria absoluta no pot en cap cas servir per ofegar la gent que 
no pensa com la majoria de govern. És a dir, el PP no pot, si 
veritablement vol ser un partit democràtic i superar les rèmores 
que sempre ha arrossegat del franquisme, comparar Acció 
Cultural del País Valencià, una assemblea de regidors (també 
escollits per ciutadans) o, en d’altres latituds, el PNB, amb 

                                                                                                                                                                          
Espinosa. Consulta: [9/II/2016]. Arafat va rebre el premi nobel de la pau l’any 1994 després d’haver estat 
considerat un terrorista per part d’Israel i part del món occidental. Font: 
<http://internacional.elpais.com/internacional/2004/11/04/actualidad/1099522807_850215.html>. El 
País, 5/XI/2004. «De terrorista interncional a Premio Nobel de la Paz». Notícia sense signar. Consulta: 
[9/II/2016].  (1929-2004). Històric líder palestí de la segona meitat del segle XX. 
2547 El fet que Aznar no saludara Ibarretxe fou una mostra més de la distància entre els polítics 
nacionalistes espanyols i nacionalistes bascos l’any 2000. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/08/01/espana/965080807_850215.html>. El País, 1/VIII/2000. «El 
Ejecutivo vasco acusa a Aznar de hacer un desplante a Ibarretxe». Notícia sense signar. Consulta: 
[9/II/2016]. Aquesta notícia, però, és posterior a l’article de Rimbau, pel que no sabem si bé Aznar va 
negar-se a saludar Ibarretxe abans del mes d’agost de l’any 2000 o bé el periodista d’El Temps utilitzava 
la paraula “saludar” com a sinònim d’“entrevistar”. 
2548 «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen 
como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional». Font: <www.congreso.es>. Congrés dels Diputats. Consulta: [14/II/2016]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2004/11/04/actualidad/1099522807_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/08/01/espana/965080807_850215.html
http://www.congreso.es/
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terroristes2549. És l’argument de la por i la por dels arguments. 
Això és, ni més ni menys, avantposar el nacionalisme a la 
democràcia. Aznar, doncs, tenia raó»2550. 

Una vegada més, es relacionava el PP amb l’antidemocràcia. I es venia una 
imatge molt dolenta del partit d’Aznar. Un altre bon resum d’allò que El Temps pensava 
sobre el govern d’Aznar és aquest article editorial. «Els presentem el PP»: 

«Continua l’enduriment de les posicions nacionalistes 
espanyoles. Un repàs als diaris dels últims dies, per exemple, 
permet fer una llarga llista d’iniciatives del govern del Partit 
Popular (PP) de signe reaccionari, encara que José María Aznar 
i els seus ministres mantinguen les formes i els missatges 
centristes que els han donat tan bons resultats electorals. Quan 
diem iniciatives reaccionàries volem dir totes aquelles que 
signifiquen un retrocés en el procés autonòmic o, encara més 
clarament, un fre a l’evolució d’Espanya cap a un estat de tipus 
plurinacional i plurilingüístic. 

»Els senyals d’involució són clars en els casos del decret 
d’Humanitats2551, que pot envair competències dels governs 
autonòmics, o en la nova regulació dels horaris comercials2552, 
que també ho pot fer. I la modificació de la llei d’immigració2553 
és també una iniciativa regressiva, que ignora la realitat actual i 
futura dels moviments migratoris a la península ibèrica. En fi, 
un desastre, que només s’explica per l’empenta d’un govern 
espanyolista i de dretes que acaba de guanyar unes eleccions per 
majoria absoluta i que té tota una legislatura per a fer el que li 

                                                           
2549 Francesc de Paula Burguera es va queixar també de les declaracions de membres del PP que 
comparàvem aquestes organitzacions i fòrums amb el terrorisme d’ETA. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/05/14/cvalenciana/958331879_850215.html>. El País, 14/V/2000. «La 
ETA azul». Article de Francesc de Paula Burguera. Consulta: [6/II/2016]. 
2550 El Temps, núm. 831, 16-22/V/2000, p. 11. «Aznar té raó». Article d’Enric Rimbau. 
2551 Es tracta del Reial Decret 3474/2000, del 29/XII/2000. Font: 
<http://www.boe.es/boe/dias/2001/01/16/pdfs/A01858-01922.pdf>. Boletín Oficial del Estado, núm. 14, 
16/I/2001, pp. 1858-1922. «Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se modificant el Real 
Decreto 1700/1991, de 29 de novembre, por el que se establece la estructura del bachillerato, y el Real 
Decreto 1178/1992, de 2 de octibre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del bachillerato». 
Cosulta: [9/II/2016]. 
2552 Es tractava d’una liberalització d’horaris per al petit comerç i l’obertura d’un festiu més cada any per 
a les mitjanes i grans superfícies. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/06/28/economia/962143224_850215.html>. El País, 28/VI/2000. «El PP 
perderá un millón de votos por sus medidas sobre horarios comerciales». Entrevista de Josep Maria 
Cortes. Consulta: [9/II/2016]. 
2553 Es tracta de la Llei Orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seua integració social. Esta llei aplicava, entre altres coses, l’expulsió dels immigrants situats 
a l’espai fronterer de Ceuta i Melilla per tal d’impedir la seua entrada il·legal a l’estat espanyol, segons la 
disposició addicional dècima de la llei. Font: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-
consolidado.pdf>. Boletín Oficial del Estado, núm. 10, 12/I/2000. «Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y llibertades de los extranjeros en España y su integración social» Consulta: [9/II/2016]. 

http://elpais.com/diario/2000/05/14/cvalenciana/958331879_850215.html
http://www.boe.es/boe/dias/2001/01/16/pdfs/A01858-01922.pdf
http://elpais.com/diario/2000/06/28/economia/962143224_850215.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
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semble, això sí, sempre que aconseguesca mantenir l’aparença 
de tarannà democràtic i moderat. 

»Les aparences no es poden mantenir en contra de les 
evidències, ni en contra de l’oposició, però el paper dels partits 
progressistes i nacionalistes a l’hora d’aturar el PP encara està 
per veure. Siga perquè se senten dèbils després de les eleccions 
del 12 de març (Convergència i Unió)2554, perquè el debat intern 
els acapara (socialistes)2555, o perquè són massa petits 
(nacionalistes d’esquerres)2556, el PP no troba una oposició 
política real a les seues iniciatives. 

»(...) Els sectors més durs de la dreta espanyolista, Aznar 
inclòs, són els que justifiquen la modificació de la llei 
d’immigració i fan campanya contra la normalització de la 
llengua catalana a la universitat (cal recordar que el cervell de 
l’atac judicial a les universitats Rovira i Virgili, Pompeu Fabra i 
Autònoma és un eurodiputat del PP, Aleix Vidal Quadras?2557 o 
que dos dels polítics que han demostrat més capacitat per a 
comprendre l’autonomia universitària també són del PP, 
Eduardo Zaplana2558 i Carlos Fabra?2559). 

»De tota manera, malgrat la forta ofensiva espanyolista i 
el desconcert de les forces de progrés, encara hi ha espai per a la 
serenitat. Perquè les polítiques nacionalistes excloents (llei 
d’immigració, decret d’humanitats...) poden fer molt de mal, 

                                                           
2554 Convergència i Unió, amb 15 escons, només perdia 1 respecte a les eleccions de l’any 1996. Però la 
pujada del PP, que assolia la majoria absoluta, deixava CiU sense poder de decisió a l’hora de transcendir 
en la formació d’un govern estatal. 
2555 El PSOE es trobava en un moment de crisi després de la derrota en les eleccions generals de l’any 
2000, quan el PP d’Aznar va assolir la majoria absoluta. Joaquín Almunia, que havia sigut candidat a 
presidir el govern espanyol amb el PSOE, dimitia. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/03/13/espana/952902020_850215.html>. El País, 13/III/2000. «Joaquín 
Almunia asume la derrota y dimite». Notícia d’Anabel Díez. Consulta: [9/II/2000]. El PSOE assolia l’any 
2000, en les eleccions generals, 125 diputats, que eren 16 menys que les de 1996 i 48 menys que el Partit 
Popular, que assolia la majoria absoluta amb 183, 7 per damunt de la majoria absoluta. 
2556 Els nacionalistes no espanyols d’esquerra, representats en forces com el Bloque Nacionalista Galego, 
Partido Andalucista, Esquerra Republicana de Catalunya i Chunta Aragonesista sumaven només 6 escons: 
3 per al BNG i 1 per cadascuna de les altres forces. 
2557 El polític del PP va presentar un recurs a través d’una plataforma presidida per ell mateix, 
Convivència Cívica Catalana, que considerava inconstitucional el reglament lingüístic de la Universitat 
Rovira i Virgili. Font: <http://elpais.com/diario/2000/04/05/catalunya/954896860_850215.html>. El País, 
5/IV/2000. «La Rovira i Virgili recurre la suspensión del reglamento del catalán». Notícia de Lali 
Cambra. Consulta: [9/II/2000]. 
2558 Les tensions entre Zaplana i la Universitat d’Alacant van motivar la dimissió del rector Andrés 
Pedreño. Font: <http://elpais.com/diario/2000/11/29/sociedad/975452418_850215.html>. El País, 
29/XI/2000. «El rector de Alicante dimite tras su pugna con Zaplana». Notícia d’Ezequiel Moltó. 
Consulta: [9/II/2000]. 
2559 Carlos Fabra, president de la Diputació de Castelló (1995-2011), va carregar molt durament contra la 
Universitat Jaume I de Castelló. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/06/04/cvalenciana/960146278_850215.html>. El País, 4/VI/2000. «Fabra 
arremete contra una universidad “dominada por ‘ayatolás’ e integristes” Insta a Nuevas Generaciones a 
intervenir». Notícia de María Fabra. Consulta: [9/II/2000]. 

http://elpais.com/diario/2000/03/13/espana/952902020_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/04/05/catalunya/954896860_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/11/29/sociedad/975452418_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/06/04/cvalenciana/960146278_850215.html
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però a mitjà termini estan destinades al fracàs. Sense anar més 
lluny, la mateixa política econòmica liberal del govern espanyol 
–la que fan, amb matisos, molts governs europeus– és 
contradictòria amb les pretensions neoespanyolistes. És una 
política que ens aboca a un escenari de grans canvis que no 
respectarà ni la parafernàlia espanyola ni les fronteres dels 
estats. Ja no es pot aturar la recuperació de la identitat nacional 
dels pobles, no es poden aturar les migracions, no es pot aturar 
la democràcia, entesa com a respecte dels drets dels pobles i les 
persones. La majoria absoluta del PP només és un pal a les rodes 
i, tard o d’hora, algú l’apartarà. 

»Ara que, si pot ser, que s’afanye [sic]»2560. 

El PP es mostrava incomprensiu amb el problema de la immigració. Es mostrava 
hostil davant el nacionalisme català. No respectava l’autonomia de les universitats. I era 
necessari, segons El Temps, frenar el seu govern democràticament, com abans millor. 
La discrepància era molt evident. Però, tot i el que hem mostrat amb diversos exemples, 
hem insistit al llarg d’aquest estudi en el caràcter plural de la revista El Temps. Una 
mostra més és aquesta defensa que Joan F. Mira fa de la política econòmica del PP. Un 
exemple que, tot i ser aïllat, mostra el caràcter obert del setmanari. 

«Per una vegada, parlaré del govern, cosa que no tinc 
costum de fer en aquesta pàgina, i –fet més insòlit encara– no en 
parlaré malament (...) fan molt santament de no abaixar els 
impostos sobre els carburants quan pugen els preus del 
petroli2561. Vull dir que fan molt santament –o molt 
diabòlicament, però ben fet– de no cedir al fàcil recurs de donar 
gust a la butxaca dels ciutadans que hem d’omplir el dipòsit del 
nostre vehicle a motor d’explosió. Fins i tot, o sobretot, quan 
alguns motoristes amenacen de provocar ells mateixos, no els 
motors, explosions civils o incivils de magnitud imprevisible. 
No pensen vostès que aquest govern d’Espanya se’n fot de 
l’interès comú perquè és de dreta i només mira pel benefici de 
les empreses petrolieres, etcètera. No senyor: la major part dels 
governs de l’Europa occidental són d’esquerres (fins on és 
possible que un govern siga d’esquerres, en aquests temps), i 
han adoptat la mateixa posició. Excepte el senyor Jospin a 
França, espantat per la contundència dels camioners que 

                                                           
2560 El Temps, núm. 836, 20-26/VI/2000, p. 5. «Els presentem el PP». Editorial. 
2561 Efectivament, el govern d’Aznar no va practicar aquesta política. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/02/07/economia/949878006_850215.html>. El País, 7/II/2000. «El litro de 
gasolina súper sube de precio tres pesetas en dos semanas». Notícia de Fernando Gualdoni. Consulta: 
[9/II/2000]. 

http://elpais.com/diario/2000/02/07/economia/949878006_850215.html
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amenaçaven el país amb la paràlisi2562. Aquesta és justament la 
qüestió: que el govern de la República Francesa ha decidit la 
rebaixa del gas-oil no per convicció ideològica o política, no 
pensant en el bé comú del comú dels ciutadans, sinó per una 
pura i simple amenaça. I ací és on entrem en matèria. 

»Jo comprenc sense dificultat que la gent es guanya la 
vida amb els motors –pescadors, camioners o llauradors– 
demanen alguna mesura efectiva quan el preu del carburant els 
redueix de tal manera el guany que la faena no paga l’esforç. I 
els governs són insensibles o estúpids si no prenen les mesures 
del cas. Sóc un simple ciutadà, i no sé quines poden ser aquestes 
mesures, però de segur que n’hi ha (...) es tracta, quant a la meua 
reserva, que el baix preu del petroli no és una mena de dret 
universal. En la declaració dels drets humans no figura que els 
combustibles fòssils –limitats, contaminants, matèria primera de 
la congestió de carrers i carreteres– han de ser de lliure, general i 
baratíssima disposició (...) els governs no tenen cap obligació de 
garantir gasolina barata. I punt. 

»La segona qüestió és més delicada: és la democràcia 
representativa, ni més ni menys. No és qüestió de pescadors o de 
pagesos que tinguen o no tinguen raó: sí que en tenen. És 
qüestió que en aquesta societat complicada i complexa, no veig 
clar que qui està en posició de paralitzar l’organisme complet 
tinga per això mateix un poder que no és seu, sinó que ha de ser 
de tots, és a dir de les institucions polítiques representatives del 
cos dels ciutadans. No veig clar que uns pocs centenars de 
maquinistes de tren, de pilots d’avió, de controladors aeris, de 
camioners, de llauradors amb tractor, de cirurgians o de jutges 
utilitzen la seua capacitat per paralitzar la vida civil i s’atorguen 
el poder de forçar els governs a prendre decisions polítiques que 
altrament no prendrien. Perquè si això fóra just i raonable, qui 
podria criticar els directius de la banca si amenaçaven de reduir-
nos a la misèria monetària quan no és del seu gust la política 
econòmica? Qui podria criticar els militars si treien els tancs 
(per blocar ells també les carreteres, no per disparar, alerta!) a fi 
de modificar la política de defensa o d’apujar el sou dels 
oficials? Qui podria criticar el mateix govern si amenaça de 
deixar de governar perquè el parlament no augmenta els 
emoluments dels ministres? O les regles són bones per tothom, o 

                                                           
2562 Les mobilitzacions a França per aquesta qüestió foren nombroses. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/09/07/economia/968277604_850215.html>. El País, 7/IX/2000. «La 
protesta francesa por la escalada del gasóleo provoca una crisis en el Gobierno de Jospin». Notícia 
d’Octavi Martí. Consulta: [9/II/2000]. 

http://elpais.com/diario/2000/09/07/economia/968277604_850215.html
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no són bones regles. Els escriptors, per exemple, paradigma 
suprem de la impotència, amb què podem amenaçar?»2563. 

El Temps estava clarament en contra del govern del PP. Però això no llevava que 
hi poguera estar d’acord en alguna ocasió puntual, com és aquest cas. 

 

7.2.2.- CiU: el distanciament 

Hem comprovat anteriorment que durant els primers números d’El Temps, la 
identificació de la revista amb CiU era molt forta i el tracte de proximitat amb la 
coalició era evident2564. Posteriorment, aquesta identificació es mantenia, tot i que la 
simpatia, sent òbvia, potser era més dissimulada o no tan intensa com al principi. La 
identificació amb aquesta coalició disminuïa considerablement quan va pactar la 
governabilitat de la Generalitat de Catalunya amb el Partit Popular l’any 1999. Abans, 
observarem la manera com es va construir aquest camí cap a la discrepància. Primer de 
tot, mostrem un article de Pere Martí en el qual enyora la política del PNB al País 
Basc2565 i exigeix una actitud similar a CiU. Es demanava, a la coalició liderada per 
Jordi Pujol, una actitud més nacionalista. 

«No crec que hi hagi cap ciutadà d’aquest país amb dos 
dits de front que envegi el clima polític i social que viu el País 
Basc. Només cal haver passejat uns dies pels carrers d’Euskadi, 
ni que sigui fent turisme, per veure que la necessitat d’una pau 
justa que resolgui el conflicte polític de fons que hi ha plantejat 
es fa cada cop més urgent. Dit això, també crec que hi ha molts 
ciutadans d’aquest país que contemplen si més no amb una certa 
perplexitat, quan no impotència, les successives millores en 
l’autogovern que aconsegueixen els nacionalistes bascos. 

»La comparació amb Catalunya és tan evitable com 
odiosa. Mentre el nostre país està encallat en la teranyina de 
l’harmonització autonòmica, recollint a més el rebuig de 
l’opinió pública espanyola malgrat “participar responsablement 

                                                           
2563 El Temps, núm. 852, 10-16/X/2000, p. 82. «Gas-oil i democràcia». Article de Joan F. Mira. 
2564 «La cosa no ve d’ara, però. Des de l’any 1980, en què va començar el seu primer govern, Jordi Pujol 
ha dedicat gairebé tots els caps de setmana a recórrer el país. En els últims dos mesos, el president Pujol 
ha visitat uns vint-i-sis pobles del Principat i ha fet unes sis visites olímpiques a Barcelona. En tot aquest 
temps, el president només ha estat una vegada de visita a l’àrea metropolitana, concretament a Sant Joan 
Despí. Una trentena de municipis en dos mesos. Una marca semblant només és possible si els dissabtes i 
diumenges presidencials es preparen amb cura i amb molta antelació». El Temps, núm. 399, 10/II/1992, 
pp. 19-21. «I el setè dia no va descansar...». Reportatge de Xènia Bussé. 
2565 Al País Basc governava José Antonio Ardanza amb el PNB. Tenint en compte que PNB s’ha presentat 
conjuntament amb la coalició CiU a les eleccions al Parlament Europeu dels anys 2004, 2009 i 2014, 
podríem considerar el PNB la formació més similar a Convergència al País Basc. 
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en la governabilitat de l’estat”2566; els nacionalistes bascos (...) 
sopen amb el president del govern espanyol2567, i tornen al seu 
país amb la quota del concert econòmic congelat, la cessió dels 
impostos especials i el patrimoni històric. I sense que ningú els 
aixequi la veu»2568. 

Venint d’El Temps, era normal que l’exigència demanara més eficàcia 
nacionalista en les polítiques de Convergència i Unió. En canvi, a l’hora de valorar el 
pacte CiU-PP per a la governabilitat de l’estat espanyol, Pere Martí mateix tendia a 
justificar la tasca de Pujol en aquest sentit. 

«L’acord d’investidura i de governabilitat signat fa poc 
més d’un any entre CiU i el PP s’ha esgotat per dos motius que 
podrien semblar contradictoris però que no ho són: pel grau 
d’acompliment i per la manca de sintonia entre les parts 
contractants (...) l’acord2569 se centrava en dues qüestions 
emblemàtiques, l’ampliació de la coresponsabilitat fiscal i la 
reforma de l’administració perifèrica de l’estat, que ja han estat 
tancades durant aquests primers dotze mesos. Sense oblidar el 
compromís subscrit per suprimir el servei militar, que també 
formava part del tracte. És a dir, la lletra del pacte s’ha 
acomplert. Aquest fet permet als dirigents de CiU fer-ne una 
valoració positiva. 

»(...) En el moment actual, amb bona part dels 
compromisos del pacte ja acomplerts i a més, amb la 
convivència entre els dos socis clarament degradada, la lògica 
portaria a posar fi a l’acord. L’altra possibilitat seria renovar-lo i 
ampliar-ne els continguts. Segurament CiU no farà ni una cosa 
ni l’altra, perquè per damunt de les clàusules, el compromís de 
Jordi Pujol amb la governabilitat de l’estat va molt més enllà: 
Pujol s’ha convertit en el garant de l’ingrés d’Espanya en la unió 
econòmica i monetària europea. A Europa es refien més de Pujol 
que de José María Aznar, i per això, quan el president del 
Bundesbank vol assegurar-se que a Espanya no hi haurà cap 
daltabaix crida Pujol a dinar, amb el qual, a més, pot entendre’s 
sense canviar de llengua. 

                                                           
2566 Entre 1996 i 2000, CiU facilità el govern de José María Aznar del PP gràcies al suport dels 
nacionalistes catalans al Parlament espanyol. 
2567 El sopar comptà amb la presència d’Aznar, Azalluz, Ardanza, Cascos i Rajoy i serví per establir 
acords en tots els àmbits llevat de la fórmula per lluitar contra el terrorisme. Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/03/25/portada/859244405_850215.html>. El País, 25/III/1997. «Aznar 
sienta las bases de un pacto con el PNV para la legislatura». Notícia sense signar. Consulta: [9/II/2000]. 
2568 El Temps, núm. 669, 14/IV/1997, p. 16. «Agur, Espanya». Article de Pere Martí. 
2569 Per consultar l’acord, <http://elpais.com/diario/1996/04/29/espana/830728815_850215.html>. El 
País, 29/IV/1996. «Acuerdo de investidura y gobernabilidad. Texto íntegro de legislatura firmado por el 
PP y CiU». Consulta: [9/II/2000]. 

http://elpais.com/diario/1997/03/25/portada/859244405_850215.html
http://elpais.com/diario/1996/04/29/espana/830728815_850215.html
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»Però el prestigi de què gaudeix Pujol a nivell 
continental no li serveix per fer-se respectar a la península. 
Aznar i els seus ministres es mostren convençuts que el soci 
català no els deixarà plantats (...) i demostren no tenir massa 
pressa per atendre les peticions de CiU. Fins i tot, es permeten 
luxes com vexar la llengua dels qui sustenten la 
governabilitat2570, i en neguen la unitat. La imatge resultant de 
les darreres setmanes mostra una CiU presonera dels seus 
compromisos, de les seves responsabilitats europees, però amb 
problemes per reconduir una situació cada cop més degradada, 
que per a Aznar segurament és suïcida, però que per a CiU 
tampoc no és favorable perquè a nivell d’estat situa la coalició 
nacionalista en un carreró sense sortida fins a la primavera de 
l’any que ve»2571. 

Per tant, el paper de CiU dins del pacte de governabilitat responia a un 
compromís polític. Hem vist, doncs, que CiU rebia crítiques i elogis sobre el pacte de 
governabilitat amb el govern d’Aznar, tot i que tant les crítiques com els elogis eren 
moderats, sense arribar a la més enlairada admiració ni tampoc al menyspreu més 
considerable. Tot era des d’una actitud respectuosa, comprensiva i moderada. En 
definitiva, l’exigència del setmanari cap a CiU respecte al pacte de governabilitat amb 
Aznar era de responsabilitat. El Temps semblava voler aprofitar la participació de CiU 
en el govern espanyol per traure profit polític. 

El respecte cap a CiU era important, sobretot en clau nacionalista. En aquest 
sentit, sempre eixien guanyant en una comparació amb el PP. Per això, en un discurs en 
el qual Zaplana es mostrà clarament contrari a la catalanitat del País Valencià2572, Jordi 
Pujol no hi va estar present i El Temps va justificar-ne l’absència. 

«El passat 16 de maig el govern Zaplana tornà a abusar 
de la seua particular visió de la història a fi de legitimar-se en 
allò que toca a la identitat dels valencians. Fou en el context de 
la reunió protocol·lària que mantingueren a la ciutat de València 
els representants dels països de l’antiga corona d’Aragó per 
commemorar el 700 aniversari de la fundació del Monestir de la 
Valldigna2573, reunió a la qual, per cert, no va assistir el 
president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, ni cap dels 
seus representants, tot excusant problemes d’agenda. I es 

                                                           
2570 Referint-se a l’actitud del govern de Zaplana al País Valencià envers el català, qüestió que hem 
repassat en els apartats 6.3.1.1 i 6.3.1.2 i que més endavant tornarem a tractar. 
2571 El Temps, núm. 677, 9/VI/1997, p. 16. «Un pacte esgotat». Article de Pere Martí. 
2572 Font: <http://elpais.com/diario/1998/05/17/cvalenciana/895432688_850215.html>. El País, 
17/V/1998. «Zaplana defiende el protagonismo de la antigua Corona de Aragón en la UE sin ideas 
artificiales». Notícia de Ferran Bono. Consulta: [14/I/2016]. 
2573 Santa Maria de Valldigna. Abadia cistercenca situada al municipi de Simat de la Valldigna (la Safor). 
Fundada per Jaume II l’any 1297. 

http://elpais.com/diario/1998/05/17/cvalenciana/895432688_850215.html
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reuniren, com dèiem, per celebrar també l’existència d’“Aquella 
Corona de Aragón –discursejà en castellà, llengua de tots els 
actes amb el francès i l’italià, el president Eduardo Zaplana– que 
se extendió a través de un largo rosario de islas y territorios, 
supo unir sin uniformar. Creó vínculos fuertes entre todos los 
integrantes sin recurrir a la imposición de un único código legal 
o una lengua”. 

»Una visió de la història en definitiva perversa i no 
menys ridícula que la que convertí segles d’història en una 
inacabable llista de “reyes godos”. I és que el govern Zaplana, 
s’ha entestat des que ocupa el poder a esborrar, diluir, mutilar i 
pervertir totes aquelles referències, llengua inclosa, a Catalunya 
i a la seua cultura des de la qual s’ha vertebrat i configurat –sens 
dubte– la identitat valenciana al llarg dels segles. És una 
maniobra ideològica –esbombada pels mitjans de comunicació 
controlats o afins al govern popular– que persegueix legitimar 
una identitat valenciana absolutament deslligada del passat, i 
que s’inicia, absent de conflictes, en el nostre esplendorós segle 
XV. Un segle del qual Zaplana i els seus es proclamen, en 
castellà i mancats de sentit del ridícul, hereus directes. 

»(...) Un monestir, hereu del monarquisme català, que va 
convertint, per la via del màrqueting polític, en l’escenari en 
runes on posar uns governants meninfots, castellanitzats i hostils 
a la identitat del seu poble»2574. 

I és que, a l’hora de comparar el govern de Pujol amb el de Zaplana, el primer 
resultava clarament guanyador perquè, com hem vist abans, Zaplana era l’antítesi 
política d’allò que El Temps desitjava per al País Valencià. Pujol, tot i no comptar amb 
el mateix suport que en etapes anteriors per part del setmanari, continuava sent un 
polític digne. Mostrem una imatge de ‘Gatonera’, en la qual apareixen reflectits ambdós 
presidents autonòmics i es comparen els seus models econòmics. Pujol, evidentment, 
guanya. 

                                                           
2574 El Temps, núm. 728, 1/VI/1998, p. 5. «Zaplana i la història». Editorial. 
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Figura 71. El Temps, núm. 730, 15/VI/1998, p. 3. 

Mentre Pujol viatjava en el progrés de l’AVE2575, Zaplana ho feia amb el trenet 
del parc d’atraccions de Terra Mítica2576. És clar que, enfront l’espanyolisme i les 
crítiques que Jordi Pujol rebia des dels mitjans de comunicació que exercien el 
nacionalisme espanyol2577, El Temps defensava el president de la Generalitat de 
Catalunya. Ací, un article de Joan F. Mira per comprovar-ho: 

«Hi ha temporades que, llegint la premsa que circula pel 
país, hom té la impressió que algú ha donat solta a una colla 
d’energúmens, posseïts per alguna estranya forma de maldat o 
malaltia que deforma paraules i conceptes, una tumoració 
d’insídies verbals, un extens horror molt poc perdonable. 
Sobretot quan els autors de la infàmia són d’altra part bons 
professionals, gent respectada en l’ofici d’escriure, periodistes 
de fama, escriptors de renom, persones que cal suposar dignes i 

                                                           
2575 L’any 1998, en el qual es publica la viñeta que esmentem, ja es dissenyava el traçat de l’AVE entre 
Barcelona i d’altres ciutats. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/06/18/catalunya/898132042_850215.html>. El País, 18/VI/1998. «El 
trazado del AVE de Barcelona a Francia saldrá a información pública tras el verano». Notícia de Francesc 
Arroyo. Consulta: [9/II/2016]. 
2576 La construcció de Terra Mítica i les formes de gestió van ser un element de polèmica constant que va 
acabar en els tribunals. Font: 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/20/valencia/1426876567_759342.html>. El País, 23/III/2015. «El 
‘caso Terra Mítica’ llega a juicio tras 10 años de proceso». Notícia d’Ignacio Zafra. Consulta: [8/II/2016] 
2577 «Jordi Pujol (...) ha caído en la tentación totalitaria del poder, al establecer un sistema lingüístico que 
atenta contra los derechos humanos y perjudica gravemente al sector menos favorecido de la sociedad 
catalana (...) la ley Pujol relega el castellano a “guetos residuales”, lo veta en muchos terrenos y le hace 
sufrir cuotas o sanciones en otros». Abc, 10/II/1998, p. 3. Article de Luis María Ansón. 

http://elpais.com/diario/1998/06/18/catalunya/898132042_850215.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/20/valencia/1426876567_759342.html
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honestes. I arriba un punt que no ho són. Ja sé que al regne 
d’Espanya la incontinència en l’ús de les paraules és gairebé 
norma comuna, ja sé que ací –ací i allà– el descrèdit dels 
conceptes és ja part d’una mena de banalitat que sovint es fa, a 
mi almenys se’m fa, del tot insuportable. Deu ser un mal propi 
d’aquest inacabat apèndix d’Europa occidental que és la 
península que ens ha tocat viure, l’altiplà o meseta i les costes 
adjacents (que altra cosa sembla que no som: només adjacents), 
perquè llegint la premsa d’altres països fa tot l’efecte que no és 
un mal general sinó particular. Jo sóc lector habitual de diaris i 
setmanaris de França, d’Itàlia i dels Estats Units d’Amèrica, i els 
puc assegurar que en allò que se’n diu “premsa seriosa” no es 
troba com ací aquesta mala bava implacable, aquesta frivolitat 
maligna dels conceptes, aquesta corrupció. No sé què ens passa 
o què els passa. Qui sap si és efecte d’una idea encara brutal de 
la lluita política, d’una tradició militaritzada i violenta, d’una 
història d’autoritarisme i anarquia, d’una escassa tendència a la 
serenitat de la raó, o què. No m’ho puc explicar, i de vegades em 
sembla que no hauria de ser cert. Però és cert. Sobretot, ai dolor 
permanent, ai la mostra dels baixos instints de la història, quan 
es parla de bascos o de catalans. Més de catalans que de bascos, 
i més de Pujol que de ningú. No sé quin trauma ocult apareix 
llavors a la llum, no sé quina amagada tradició assassina»2578. 

El setmanari, però, tot i les defenses a Jordi Pujol quan els atacs procedien des 
de l’espanyolisme, també va atacar la coalició CiU des d’una perspectiva 
independentista, que demanava més fets nacionalistes a la coalició esmentada. Si les 
defenses es realitzaven per contrarestar els atacs del nacionalisme espanyol2579, les 
crítiques cap a CiU es feien amb exigències nacionalistes. Vista la línia editorial d’El 
Temps, aquest fet és d’allò més normal. En aquest article, Pere Martí exigeix a CiU 
mantenir la seua línia nacionalista i no apropar-se al PP quant a ideologia. 

«Hi ha preocupació en el món convergent pel gir 
centrista que està fent el PP de la mà de la seva cara més 
presentable [Josep Piqué], i per les conseqüències electorals 
negatives que això pugui tenir. És difícil quantificar quants vots 
pot arrossegar la cara més amable del govern Aznar que ja no 
tingui el PP a Catalunya, però és evident que alguns dirigents de 
CiU utilitzen aquesta por per criticar el gir sobiranista que 
l’actual direcció del partit ha emprès i per posar sordina a les 
relacions amb el PNB i el BNG2580. Asseguren que aquesta nova 

                                                           
2578 El Temps, núm. 779, 18-24/V/1999, p. 82. «Pujol feixista». Article de Joan F. Mira. 
2579 Per consultar els orígens i les bases del nacionalisme espanyol, cf. BLAS GUERRERO, Andrés de., 
Sobre el nacionalismo español, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 13-21. 
2580 Relacions consolidades amb la ja esmentada Declaració de Barcelona. 
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estratègia fa perdre a CiU la centralitat que ocupa en el mapa 
electoral català. 

»L’argument, a més d’interessat, és fals. Les capes 
socials sobre les quals el vilanoví Josep Piqué exerceix la seva 
influència no han votat mai CiU i si ho van fer alguna vegada 
durant els anys vuitanta, ho van fer transitòriament i a disgust, 
esperant que després de la descomposició de la UCD2581 
aparegués una dreta espanyola moderna i homologable 
internacionalment, després de fer-se un lífting per treure’s de 
sobre les restes del franquisme. 

»(...) ara està en marxa l’operació Piqué (...) Es tracta 
d’aconseguir que a Catalunya hi hagi un partit de centre-dreta no 
nacionalista d’obediència espanyola2582. Els seus promotors 
estan disposats a sacrificar les sigles del PP local si hi ha 
garanties de culminar amb èxit l’operació, i fundar a Catalunya 
una mena d’UPN navarresa2583, formalment independent del PP 
estatal, però a la pràctica, lligada de peus i mans2584. En aquesta 
operació, que té importants patrocinadors del món econòmic 
català, hi serien cridats a participar sectors polítics avui 
vinculats a Unió Democràtica i també a Convergència. Fins ara, 
ni Pujol ni Duran han permès que això prosperi. Caldrà veure 
què fan els seus hereus»2585. 

L’exigència a CiU era clara. Pere Martí expressava el desig que CiU es 
mantingués en la línia nacionalista i no esborrara aquest tret fonamental. Tot i que açò 
eren exigències més que crítiques, Miquel Payeras sí que va mostrar una actitud bastant 
distanciada de CiU, nova mostra del pluralisme del setmanari. En aquest article, dins de 
la secció pròpia de Payeras, ‘Enmig de la mar’2586, comparava Jordi Pujol amb Jaume 
Matas, que llavors acabava d’abandonar el Govern balear amb el PP. El text critica el 
president de la Generalitat de Catalunya per dir i no fer. Igual que Matas, segons l’autor. 

                                                           
2581 Unió de Centre Democràtic. Coalició liderada per Alfonso Suárez, formada l’any 1977 amb una 
enorme heterogeneïtat quant a declaració ideològica dels seus membres –alguns diuen ser democristians, 
d’altres socialdemòcrates i molts procedeixen del franquisme– aquesta coalició governà l’estat espanyol 
entre 1977 i 1982. cf. RIVAS ARJONA, Mercedes., El reinado de Juan Carlos I. La presidencia de 
Aldolfo Suárez (1976-1981). Tomo 2/ Serie el reinado de Juan Carlos I, Madrid, Dykinson, 2014, p. 117. 
2582 Recordem que Josep Piqué llavors era portaveu del govern de José María Aznar. 
2583 Unió del Poble Navarrès. Partit de dreta i regionalista navarrès. 
2584 Aquesta afirmació de Pere Martí es deu al fet que el PP i UPN foren socis fusionats entre 1991 i 2008, 
presentant-se per tant en coalició en els comicis navarresos i en els generals de l’estat espanyol. Font: 
<http://elpais.com/diario/2008/10/11/espana/1223676002_850215.html>. El País, 11/X/2008. «UPN 
decide romper con el PP». Reportatge de Mikel Muez. Consulta: [9/II/2016]. 
2585 El Temps, núm. 754, 30/XI/1998, p. 11. «L’efecte Piqué». Article de Pere Martí. 
2586 Secció signada per Miquel Payeras, basada en una columna d’opinió. Estrenada en el número 796 
(14-20/IX/1999) i apareguda per últim cop en el número 800 (12-18/X/1999). Durant els números 
immediatament posteriors, el periodista va continuar signant la seua columna però sense cap distinció 
titular més que la de l’article en qüestió. 

http://elpais.com/diario/2008/10/11/espana/1223676002_850215.html
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«El candidat Pasqual Maragall2587 deia, aquest estiu, que 
el progressisme principatí hauria de prendre exemple del que ha 
passat a les Illes, on tots els progressistes s’han unit contra els 
conservadors, i fer el mateix contra el conservadorisme pujolià. 
D’entrada, aquest paral·lelisme no és gaire correcte, perquè els 
conservadors pujolians no van sols, i és que sempre els quedarà 
el recurs de demanar ajut als conservadors exacerbats del PP2588, 
com fan cada vegada que els necessiten, mentre que el pobre PP 
balear anava, i va, més sol que un mussol, que diuen a TV3. 

»Ara, per ventura sí que hi ha una possible comparació. 
Fixem-nos que el conservador ex-president balear, Jaume Matas, 
va exercir el càrrec durant tres anys fent una meravellosa i 
constant tasca de virtualisme polític: deia que faria allò que mai 
no feia, i feia els possibles perquè tothom es pensàs que feia 
molt, sense fer res mai, i demanava el vot assegurant que faria 
allò que no hagués fet. El conservador Pujol, així mateix, fa 
anys que diu que necessita els vots nacionalistes per fer entendre 
a Madrid el fet nacional català, però resulta que quan els té, com 
passa des del 19932589, Madrid continua essent tant o més autista 
que mai. Però ell continua demanant el vot dient que farà allò 
que mai no ha fet, fent tot el que pot (...) perquè sembli que fa, i 
demana el vot per continuar fent com si fes allò que no fa. Si no 
són iguals, s’assemblen molt [sic]»2590. 

En aquesta mateixa línia s’expressava una altra vegada Miquel Payeras, respecte 
al treball per la vertebració dels Països Catalans. Una opinió que xoca amb les llegides 
anteriorment, en les quals es parla de Pujol com un element vertebrador del territori 
nacional2591. Per tant, trobem en aquest article que llegim a continuació una nova mostra 
de pluralitat de la revista El Temps. 

«Que els Països Catalans no existeixen en la ment de la 
majoria de nacionalistes, especialment dels principantins, és una 
realitat fora de tot dubte raonable (...) Que, per la por de ser 
titllat de “radical”, el nacionalisme conservador pujolià ha 
procurat de fer tan poc com fos possible, no es pot negar (...) 
això dels Països Catalans continua essent pura retòrica del 

                                                           
2587 Maragall era candidat del PSC a presidir la Generalitat de Catalunya a les eleccions de 1999. 
2588 Efectivament, després de les eleccions catalanes de 1999, el PP va facilitar que CiU governara ja que 
la coalició nacionalista no va assolir la majoria absoluta. 
2589 Com hem anat veient, abans del pacte d’investidura de PP i CiU l’any 1996 per facilitar el govern de 
l’estat espanyol als nacionalistes espanyols, CiU també va facilitar la investidura del PSOE l’any 1993, 
amb Felipe González al capdavant dels socialistes, en el que va ser el seu últim període com a president 
del govern espanyol. 
2590 El Temps, núm. 796, 14-20/IX/1999, p. 18. «Pujol igual a Matas?». Article de Miquel Payeras. 
2591 «com va dir Jordi Pujol en el seu discurs al santuari de Lluc, “només ens salvarem si tenim una visió 
de conjunt”. De dividir el país ja se n’encarreguen aquells que propugnen la seua desaparició». El Temps, 
núm. 721, 13/IV/1998, p. 5. «El compromís de Lluc». Editorial. 
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discurs nacionalista: grans paraules i cap fet. En teoria haurien 
d’haver estirat el carro, ni que fos dissimuladament, però no ha 
estat així. El pujolisme sempre ha estat fidel, paradoxalment, a 
la màxima del seu odiat Josep Tarradellas, que va dir el 1977 
que els Països Catalans ni havien existit mai ni era convenient 
que existissin2592. No serveix de res escudar-se en les diferències 
sociològiques, polítiques, institucionals ni en la famosa cotilla 
constitucional. Si hi ha voluntat, aquest emperòs es poden 
esquivar. Senzillament, no hi ha hagut voluntat. Que ara, amb 
vint-i-cinc anys d’endarriment letal, sigui Francesc Antich, el 
president socialista de les Balears, qui il·lusioni tanta gent amb 
tan poc com és el simple fet de mostrar decisió, hauria de fer 
reflexionar, ni que fos una mica, els qui fa tants anys que parlen 
de “respecte” o de “no-ingerència”. Per ventura el nacionalisme 
s’ho hauria de fer mirar. Tot [sic]»2593. 

Més enllà de les discrepàncies profundes de Miquel Payeras cap al nacionalisme 
exercit per Jordi Pujol, les vertaderes discrepàncies del setmanari cap a Pujol i CiU van 
aparèixer després que la coalició pactara la governabilitat de la Generalitat de Catalunya 
amb el Partit Popular. 

7.2.2.1.- El pacte CiU-PP al Principat 

El 17 d’octubre de 1999 es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya. 
Els resultats van proclamar una majoria relativa de CiU, que va perdre molts vots i 
escons respecte a les anteriors eleccions2594. El PSC2595 guanyava quasi els mateixos 
suports electorals que havia perdut CiU i, per tant, es quedava com a segona força 
política, a vint-i-un escons de CiU, només a dos si sumem els escons que obtingueren 
els altres partits d’esquerra no independentista: Ciutadans pel Canvi i Iniciativa Per 
Catalunya2596. El Partit Popular2597 i Esquerra Republicana de Catalunya2598 sumaven el 
mateix nombre d’escons: dotze. CiU podia pactar la governabilitat amb dues opcions 

                                                           
2592 A aquesta qüestió de Tarradellas sobre els Països Catalans també es va referir Joan Fuster en un dels 
seus assajos. cf. FUSTER, Joan., Destinat (sobretot) a valencians, València, Eliseu Climent, 1979, p. 
173. També en El Temps, Tarradellas va ser qüestionat sobre el seu posicionament sobre els Països 
Catalans, contestant: «Francament, no sóc partidari dels Països Catalans. Políticament, jo crec que som 
germans dels valencians i de tot aquell que parli català, però em fa l’efecte que la unitat política i cultural 
són coses diferents. És una idea no massa compartida aquí, però jo sempre l’he mantinguda i no tinc cap 
necessitat de canviar-la. Ja sabeu que no sóc de cap partit. Sóc una mica franctirador, dic es meves coses, 
si agraden, bé i, si no, ho sento». El Temps, núm. 101, 26-1/V-VI/1986, p. 15. «“No fer el ridícul, el meu 
lema”». Entrevista de Xavier Montanyà i Sergi Pàmies. 
2593 El Temps, núm. 800, 12-18/X/1999, p. 18. «Curiosos Països Catalans». Article de Miquel Payeras. 
2594 La coalició CiU, que l’any 1995 havia assolit 60 escons, l’any 1999 assolia 56 i es quedava a 12 de la 
majoria absoluta. Precisament, dos partits antagònics comptaven amb 12 escons cadascú: PP i ERC. CiU 
havia de pactar la investidura amb un dels dos. 
2595 El PSC era el partit que més ascendia: amb 50 escons, 16 més que els comicis anteriors. 
2596 Iniciativa per Catalunya Verds aconseguia només 5 representants, resultat baix si el comparem amb 
els 11 que aconseguí l’any 1995. 
2597 El PP aconseguia 12 escons, 5 menys que l’any 1995. 
2598 ERC també aconseguia 12, 1 menys que els comicis anteriors. 
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antagòniques. Per un costat, la dreta espanyola. D’altra banda, l’esquerra 
independentista catalana. Òbviament, El Temps clamava per la segona opció. 

«El govern hauria d’interpretar correctament el vot dels 
catalans, que ha estat plural, però majoritàriament catalanista i 
de centre-esquerra. Que no accepta la influència excessiva que 
tindrà la dreta espanyolista en el govern de Catalunya»2599. 

Poc després, quan es perfilava el govern CiU-PP al Principat2600, Pere Martí 
explicava així el desig d’El Temps que Pujol pactara el govern amb ERC i no amb el 
PP. 

«Pujol, en la darrera  etapa de la seva vida política2601, 
pot optar per continuar immolant-se a cop de pacte amb el PP, 
provocant la fugida en massa dels electors progressistes de 
CiU2602, o deixar que Convergència es refundi, recuperi el seu 
esperit fundacional i sigui capaç de ressituar-se dins l’espai del 
catalanisme progressista fent un viatge comú amb ERC i el PSC. 
La nova etapa que ara comença necessita d’amplis consensos. 
Un pacte CiU-ERC –que de moment Pujol no vol– és insuficient 
per garantir un salt qualitatiu real en l’autogovern. Hi ha un altre 
pacte possible, el tripartit, però ara per ara és impossible, perquè 
l’interès de partit continua estant per sobre l’interès de país. I 
així anem...»2603. 

Acusava Pujol d’anteposar l’interès de partit sobre l’interès nacional. Poques 
vegades, tenint en compte els precedents, hauríem imaginat una crítica tan dura a CiU 
en El Temps. El possible pacte de CiU amb la dreta espanyolista va fer possible aquesta 
mena de crítiques. Sorprenentment, en el mateix número, trobem aquest article en el 
qual es parla del pacte CiU-PP com si ja fóra un fet, mentre que en l’anterior el mostren 
com una realitat imminent però no confirmada. Miquel Payeras s’expressa en la mateixa 
línia que Pere Martí. 

«El pacte de CiU amb el PP és, a la pràctica, la fi de la 
Declaració de Barcelona. Fins ara, els nacional-conservadors 
catalans ens asseguraven que el seu objectiu polític era 

                                                           
2599 El Temps, núm. 801, 19-25/X/1999, p. 21. «No canvia res». Editorial. 
2600 Els dubtes de qui seria el soci de govern de CiU al Parlament de Catalunya es van anar allargant, però 
el PP es mostrava com a candidat més probable. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/11/05/espana/941756415_850215.html>. El País, 5/XI/1999. «CiU pacta 
la mesa del Parlament con el PP para asegurar la investidura de Pujol». Notícia de Josep Garriga i Pere 
Rusiñol. Consulta: [10/II/2016]. 
2601 Efectivament, era l’última legislatura de Jordi Pujol com a president de la Generalitat de Catalunya. 
L’any 2003 ni tan sols es va presentar a la reelecció, després de 23 anys governant. 
2602 Pere Martí estigué encertat: les següents eleccions al Parlament de Catalunya, de l’any 2003, 
l’electorat va castigar CiU pel seu pacte amb el PP de 1999 i la coalició, en aquesta ocasió liderada per 
Artur Mas, va patir la pèrdua de 10 escons. 
2603 El Temps, núm. 806, 23-29/XI/1999, p. 11. «El pacte (im)possible». Article de Pere Martí. 

http://elpais.com/diario/1999/11/05/espana/941756415_850215.html
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aconseguir més autogovern per a Catalunya. Encara no fa gaire 
anunciaven a la premsa guapes teories sobiranistes que ens 
deixaven suposar una ofensiva nacionalista conjunta, amb 
bascos i gallecs (als illencs, valencians, republicans catalans i 
etcèteres no els volgueren si no era com a comparses)2604 a fi de 
reestructurar l’estat. Ens asseguraven que l’enemic era el 
terrible PP que governa a Madrid, al qual, però, els grans 
patriotes de CiU havien aconseguit posar de genollons, 
arrabassant-li no sé quants centenars de milers de milions, i ens 
prometien la bona nova del sobiranisme2605 com a la següent 
passa del ser decisius a Madrid. Però, ves per on, ara van i 
pacten amb el PP que de reformes estatutàries o constitucionals, 
res de res; i igual sort corre la reivindicació pel concert 
econòmic. Fem un exercici de comparació nacionalista. Qualcú 
s’imagina els aliats, declaracionistes de CiU, el PNB i el BNG, 
pactant amb el PP aquestes renúncies a canvi d’obtenir, o 
mantenir, el poder? Feta aquesta comparació, l’escala 
nacionalista apareix amb tota la seva esplendor. Nacionalistes, 
els de CiU? Home, tot són opinions. Quan un partit assegura 
tantes vegades que per “raons de país” no pactarà amb el PP, i 
acaba pactant amb el dimoni, només hi ha una conclusió 
possible: és un nacionalisme que té com a objectiu defensar el 
seu país, que no és altre que mantenir el poder, sigui com 
sigui»2606. 

Si tot suport té uns límits, els límits del suport d’El Temps cap a CiU arribaren 
fins que la coalició liderada per Pujol decidí pactar la governabilitat de la Generalitat de 
Catalunya amb la dreta nacionalista espanyola. 

 

7.2.3.- El gir cap a ERC 

Tot i que de manera puntual2607 El Temps havia mostrat la seua identificació 
política amb Esquerra Republicana de Catalunya, com hem vist en els capítols 
                                                           
2604 El Temps, en aquesta ocasió mitjançant la ploma de Miquel Payeras, es queixa que aquesta declaració 
no comptara amb la presència dels partits nacionalistes valencians i illencs. L’editorial que celebrava 
aquesta declaració ja protestà, d’una manera més optimista, aquesta absència (Font: El Temps, núm. 737, 
3/VIII/1998, p. 5. «Monopoli d’estat». Editorial). Ara, Miquel Payeras més be sembla condemnar-la i 
acusar CiU de no comptar amb els partits nacionalistes de la resta dels Països Catalans. 
2605 Segons el Grup Enciclopèdia Catalana, entendríem per “sobirania” «Qualitat de sobirà» i «Qualitat 
del poder polític d’un estat o d’un organisme que no és sotmès a cap altre poder». Font: 
<http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0125579>. Consulta: [10/II/2016]. Entenem que, en el 
context de l’estat espanyol, quan El Temps parlava de «sobiranisme» com la qualitat d’un partit polític, no 
es tractava del fet de no estar sotmès a cap altre estat o poder, sinó a la voluntat de no estar-ho. 
2606 El Temps, núm. 806, 23-29/XI/1999, p. 19. «La fi de la Declaració». Article de Miquel Payeras. 
2607 «El vot a ERC és també el de la normalització definitiva del debat sobre la plena sobirania del país. 
L’independentisme s’ha introduït per mèrits propis dins el panorama polític català i és previsible que, a 

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0125579
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anteriors2608, el pacte de governabilitat CiU-PP al Principat va ser el detonant que 
provocà un canvi de tendència del setmanari, més acostumat a donar suport a CiU, que 
va passar a mostrar més suport mediàtic a la formació política liderada llavors per 
Josep-Lluís Carod-Rovira. ERC, partit socialdemòcrata i obertament 
independentista2609, complia amb els paràmetres ideològics per rebre el suport de la 
revista. I una clara mostra de suport ja l’hem comprovada amb els articles que exigien a 
CiU pactar la governabilitat amb ERC i no amb el PP. A continuació, afegim més 
mostres de suport. Ramon Barnils explica en un article que ERC anava guanyant 
simpaties al Principat, i ho feia observant l’enemistat que mostraven les altres 
formacions polítiques cap a ERC. Barnils es mostra, almenys, satisfet del creixement 
d’Esquerra Republicana. 

«Sembla que finalment (...) algú a Esquerra Republicana 
comença a saber conjuminar la política, amb la raó, amb la 
intel·ligència i amb l’astúcia. I ara sense abandonar la 
ingenuïtat, imprescindible en qualsevol organització que vol 
saltar al poder. Demostració: tots els polítics l’ataquen, els més 
rovellats amb més irritació2610, els encara segurs d’ells mateixos 
amb esquers. Demostració màxima: tots els diaris de 
l’esquerranisme transicional l’ataquen2611, vol dir que no els toca 
cap més remei que parlar-ne. Nota d’arxiu: els darrers presidents 

                                                                                                                                                                          
partir d’ara, no siga possible el debat sobre aspectes socials, econòmics, culturals o relatius al medi 
ambient sense tenir en compte com a rerefons la qüestió de la sobirania. El bon moment d’ERC, de ben 
segur, accentuarà el debat en les altres formacions nacionalistes dels Països Catalans sobre possibles 
coordinacions electorals amb la vista posada, per exemple, en les pròximes eleccions europees. Passada la 
lògica eufòria, el principal repte d’ERC és consolidar el seu espai i sobretot demostrar als electors que el 
projecte independentista no és una aventura, sinó un projecte de futur seriós i responsable». El Temps, 
núm. 405, 23/III/1992, p. 3. «Última hora». Sense signar. 
2608 Apartats 5.2.1.3 i 6.3.3.2. 
2609 Font: <http://www.esquerra.cat/partit/programes/c1999_programaLR.pdf>. Consulta: [15/I/2016]. 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA., Programa de govern d’ERC. Aire fresc a les 
eleccions al Parlament de Catalunya’99, pp. 11, 12 i 15. 
2610 Tot i que aquesta notícia és posterior a l’article de Barnils, ací trobem una referència a la discrepància 
que separava Carod-Rovira de Pujol, i que motivava l’atac del segon al primer. En el context del debat 
d’investidura al Parlament de Catalunya de 1999, Carod-Rovira apostava per imitar el model polític basc 
com a procés nacionalista imitable i Pujol li ho recriminava. Font: Abc, 17/XI/1999, p. 17. «El PP apoya 
la reelección de Pujol tras obtener garantías de que CiU no reformará el Estatuto». Notícia d’I. A., M. A., 
A. P., i J. C. 
2611 Suposant que amb «esquerranisme transicional» es refereix a l’esquerra espanyola originària de la 
Transició, possiblement representada per El País, Ramon Barnils es referiria a apunts editorials d’aquest 
tipus que titllaven Esquerra Republicana de “radical” poc abans de la celebració de les eleccions al 
Parlament de Catalunya de l’any 1999. «La lista de Esquerra Republicana, encabezada por Josep Lluís 
Carod-Rovira, es la única que dice ofrecer una alternativa distinta y equidistante entre Pujol y Maragall, 
con la esperanza de convertirse en el árbitro del futuro Gobierno en caso de que ni CiU ni PSC tengan 
mayoría suficiente (...) Su incorporación a un Gobierno de Maragall daría lugar a una mayoría de 
izquierdas parecida a la que encabeza Francesc Antich en Baleares. Pero su integración en una mayoría 
nacionalista con Pujol conduciría a un Gobierno fàcilment radicalizable en la línea de la Declaración de 
Barcelona (...) su tentación consiste en vender únicamente más radicalización nacionalista para ambos 
casos». Font: <http://elpais.com/diario/1999/10/03/opinion/938901601_850215.html>. El País, 3/X/1999. 
«Catalanes en campaña». Editorial. Consulta: [10/II/2016]. 

http://www.esquerra.cat/partit/programes/c1999_programaLR.pdf
http://elpais.com/diario/1999/10/03/opinion/938901601_850215.html
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dels Estats Units han guanyat contra l’opinió de la premsa 
majoritària. 

»El parany més ben parat a ERC després de les eleccions 
ha consistit a etiquetar-lo de partit “equidistant”, “entre” la dreta 
moderada i l’esquerra a l’ús i “entre” el nacionalisme catalano-
espanyol i el nacionalisme hispano-català, posició ideal perquè 
els dos amenaçats puguin fer-li la paret i continuar transigint ells 
dos sols2612. El parany ha durat quatre dies –cuejarà, perquè la 
intoxicació mediàtica és ràpida d’esclat i lenta de dissolució–, 
n’hi ha hagut prou que Esquerra Republicana hagi raonat, 
ingènua, que, si som una nació com diuen, s’ha de remoure 
l’obstacle a aquesta veritat, l’estatut vigent. 

»Pel que fa a ser d’esquerres, encara han hagut de patir 
menys: n’han tingut prou de recordar què va fer ERC quan 
manava i què han fet socialistes del Psoe i comunistes quan han 
manat. 

»Hi ha un catalanisme transicional i el d’ERC, i una 
esquerra de la transició i la d’ERC. I anar fent [sic]»2613. 

El text parlava a propòsit de les eleccions municipals de Catalunya, celebrades el 
13 de juny de l’any 1999, en les quals ERC aconseguí el 7,7% dels vots. Superava així 
el resultat dels mateixos comicis anteriors i esdevenia cinquena força al Principat2614. 
Pere Martí se’n mostrava satisfet. 

«Un dels partits que va sortir més ben parat de les 
eleccions del 13 de juny va ser ERC. El partit republicà, de la 
mà de Josep-Lluís Carod-Rovira, ha aconseguit casar en un sol 
projecte catalanisme i progressisme2615, una combinació que cap 

                                                           
2612 Possiblement, identificant «dreta moderada» amb el PP, «esquerra a l’ús» amb ICV, «nacionalisme 
catalano-espanyol» amb CiU i «nacionalisme hispanocatalà» amb PSC. 
2613 El Temps, núm. 786, 6-12/VII/1999, p. 18. «D’equidistant a referent». Article de Ramon Barnils. 
2614 ERC sumava quasi 1,5% més de vots respecte als comicis municipals de l’any 1995. Per damunt 
d’ERC, en les eleccions municipals de 1999, es situaven ICV (7,78%), PP (10,93%), CiU (26,52%) i PSC 
(37,38%). 
2615 «En la historia occidental, la idea de progreso es inseparable del intento de las sociedades por 
liberarse de las limitaciones no elegidas y de considerar al hombre como un ser no natural (...) fue 
especialmente en el siglo XIX cuando se construyó el imaginario del progreso con el pensamiento 
positivista y con la creencia en el poder material como condición para la felicidad y la emancipación de 
los hombres. La historia es concebida como un progreso hacia un futuro mejor; un progreso de la razón 
que para algunos es lineal y, para otros, dialéctico (...) El período de fuerte crecimiento económico 
después de 1945 pudo permitir que se creyera en la posibilidad de conjugar, de forma armónica y 
definitiva, el progreso económico (...) social y (...) político. Desde entonces, la persistencia y el 
agravamiento de la pobreza, la continuación de las guerras y la barbarie y la crisis ecológica han 
reactivado la crítica de la idea de progreso y de la identificación del “cada vez más” con el bienestar. La 
crítica del progreso como vector rectilíneo de la historia humana ha sugerido la tesis según la cual se 
estaba iniciando una nueva era “posmoderna”. La idea del postmodernismo (...) derriba los valores 
establecidos en beneficio de las subjetividades. Pero esa tendencia al relativismo general no puede 
suprimir la aspiración de la humanidad a un bienestar: a condición de que se lo considere incierto y frágil, 
con la necesidad de ser siempre refundado y reconstruido, el progreso sigue siendo una posibilidad. Se 
trata, pues, de abandonar la ilusión de omnipotencia y de control racional del mundo para recuperar la 
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de les forces d’esquerra majoritària a Catalunya havia sabut o 
havia volgut assolir (...) Només el PSUC de les darreries del 
franquisme i començaments de la transició s’hi havia acostat, 
però les seves hipoteques estatals i l’implacable pas de la 
història van liquidar-lo com a opció política viable2616. La virtut 
d’ERC ha estat saber oferir a una part de l’electorat que estava 
orfe de referent polític un projecte d’esquerra nacional solvent i 
coherent. I els resultats estan damunt la taula. 

»L’estratègia de la direcció de marcar el perfil propi del 
partit, establint distàncies amb dos grans pols polítics del país, 
ha estat clau per consolidar un espai electoral diferenciat. ERC 
ha deixat de ser subsidiària de CiU, com ho havia estat d’ençà 
de la transició, sense caure tampoc en l’òrbita del PSC, com ha 
caigut voluntàriament IC. 

»(...) Seria molt més útil pels republicans presentar-se 
(...) com una opció clau que pot ser la garantia del proper govern 
de la Generalitat en un sentit doble. La garantia de progrés i de 
nou salt en l’autogovern si guanya CiU, o la garantia de 
catalanitat si guanya Maragall [sic]»2617. 

En el text es detecta el desig de Pere Martí que ERC obtinga un bon resultat en 
les següents eleccions al Parlament de Catalunya. Per a ell, si ERC poguera participar en 
el futur govern català, seria una opció positiva de totes totes: de progrés si pacta el 
govern amb CiU; de nacionalisme si el pacta amb el PSC. El Temps semblava començar 
a consolidar el suport a ERC, cosa que no vol dir que es convertira en un mitjà d’ERC, 
com abans tampoc era un mitjà de CiU. Pere Martí mateix feia més endavant una 
distinció clara entre l’esquerra nacional, representada per ERC; i la «subsidiària», 
exercida per PSC i IC, en un altre clar afavoriment al partit de Carod-Rovira. 

«durant els darrers vint anys, aquesta esquerra [PSC i IC] ha 
supeditat els seus interessos a favor d’un projecte d’estat que 
després no ha revertit en un reconeixement generós de la realitat 
catalana. El camí de la simpatia federal ja s’ha explorat amb uns 

                                                                                                                                                                          
“razón razonable”, es decir, la capacidad de interrogar nuevamente el devenir del hombre y de las 
sociedades, de volverlo inteligible y de darle un sentido. Al mismo tiempo, si bien en muchos de los casos 
no depende del progreso técnico y tampoco es el producto automático de la historia, el progreso social 
está, sin embargo, ampliamente determinado por las luchas sociales emancipadoras que se han producido 
a lo largo de esta idea». HARRIBEY, Jean-Marie., Primer diccionario alter-mundista: más de trescientos 
artículos que definen los conceptos clave del pensamiento progresista mundial, Barcelona, Icaria 
Editorial, 2010, pp. 274-275. 
2616 Referint-se, possiblement, a la caiguda del Mur de Berlín l’any 1989 i les conseqüències que aquell 
esdeveniment tindrien de desgast per als partits europeus d’inspiració comunista. cf. FORNER MUÑOZ, 
Salvador i Heidy SENANTE BERENDES., «La crisis del comunismo en Europa occidental: entre el 
eurocomunismo y el colapso del bloque soviético», en Historia y política: ideas, procesos y movimientos 
sociales, núm. 33, 2015, pp. 303-331. 
2617 El Temps, núm. 787, 13-19/VII/1999, p. 11. «De l’equidistància a la garantia». Article de Pere Martí. 
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resultats nuls per a l’autogovern de Catalunya2618. Si es tracta de 
refundar l’esquerra catalana, serà clau veure si es resitua també 
Catalunya com a primera i única prioritat política. Si és així, es 
molt probable que en el camí es puguin trobar amb l’esquerra 
nacional que avui per avui aglutina en solitari ERC. Si es 
continua amb l’obsessió improductiva del “referent estatal”, 
Catalunya continuarà tenint com fins ara dues esquerres: la 
pròpia i la subsidiària [sic]»2619. 

Després dels comicis al Parlament de Catalunya d’octubre de 1999, quan es va 
donar la situació descrita anteriorment, en la qual CiU es veia amb la possibilitat de 
pactar amb el PP o amb ERC, Pere Martí es va mostrar clarament favorable a la segona 
opció. 

«Després de l’ajustat resultat de la setmana passada, 
Jordi Pujol només té dos camins (...) Un camí pot ser continuar 
pel mateix pel qual ha anat transitant en els darrers anys, el de 
l’anar fent i qui dia passa any empeny, amb el suport d’un PP 
que li permetrà fer majoria però no li permetria complir amb els 
seus compromisos electorals (...) Aquesta perspectiva fa augurar 
una legislatura trista i grisa, de final d’etapa, que deixaria CiU 
en una situació molt difícil de cara a la seva continuïtat futura. 

»Però hi ha un segon camí. L’aritmètica parlamentària 
també permet obrir una nova etapa política amb la constitució 
d’una majoria nacionalista que, superant les hipoteques de la 
transició i revisant el marc legal vigent, faci avançar el procés de 
recuperació de l’autogovern, en el sentit ple de la paraula, que 
no vol dir altra cosa que la sobirania. Des d’un punt de vista 
egoista, aquest camí és el que més convé a Jordi Pujol, perquè li 
permetria culminar la seva carrera política sortint per la porta 
gran, havent deixat el país amb un horitzó més clar i més 
brillant. CiU també en sortiria beneficiada perquè permetria 
recuperar el sentit inicial del seu ser en política, el nacionalisme, 
i refundar-se amb tranquil·litat, renovant continguts i 
persones»2620. 

                                                           
2618 Per estudiar els projectes antics de federalisme i catalanisme, cf. CHUST CALERO, Manuel., 
Federalismo y cuestión federal en España, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2004, pp. 91-113. 
Capítol escrit per Francesc Bonamusa. 
2619 El Temps, núm. 796, 14-20/IX/1999, p. 11. «Més enllà del 17-O». Article de Pere Martí. 
2620 El Temps, núm. 802, 26-1/X-XI/1999, p. 11. «Dos camins». Article de Pere Martí. 
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Per últim, i per acabar de provar el suport que El Temps donava a ERC, aquest 
article de Miquel Sellarès2621, que exposava aquestes idees en el setmanari en un article 
d’opinió. 

«Aquesta nova etapa [de creixement d’ERC] ha estat 
possible gràcies a uns quadres dirigents honestos i al lideratge 
important, seriós, honest i amb foc interior de Josep Lluís Carod 
Rovira. 

»(...) S’ha de tornar a moure i a mobilitzar el país, 
retrobar un nou llenguatge nacional desacomplexat i ferm i cal, 
per sobre les persones, un projecte nacional, que és això que ha 
faltat aquests últims vint-i-cinc anys al catalanisme i al 
nacionalisme polític. 

»(...) Què ha de fer l’esquerra nacional per recuperar 
aquest espai de centre-esquerra? En primer lloc, cal que 
s’arrisqui pel futur i cregui que tot és possible, sense atemorir-se 
per haver d’encarar-se amb la política oficial del país que durant 
aquests últims vint-i-cinc anys ha decidit uns codis que marquen 
allò que és possible o impossible, què és seriós o què no 

»(...) En segon lloc, ERC ha de tenir la voluntat i la 
fermesa de bastir un projecte i de portar-lo a terme governant, 
integrant al partit i al seu entorn dones i homes valuosos i 
preparats de tots els camps de l’actualitat política, econòmica i 
social que donin la imatge i la credibilitat que permeti de superar 
les actuals formes de govern de baix perfil i grises, incapaces de 
generar i transmetre il·lusió i confiança als ciutadans. 

»En tercer lloc, ERC no pot ser satèl·lit de ningú, ni del 
“pujolisme” ni del “margallisme”, però ha d’estar oberta a 
governar i a obtenir la confiança. 

»L’esquerra té una oportunitat històrica»2622. 

 

7.2.4.- Socialistes: apropaments i distanciaments 

Durant l’època que estem tractant, el Partit Socialista va tindre diferents 
tractaments d’El Temps segons el territori. L’enorme simpatia que va tindre el govern 
balear d’Antich, del PSIB, contrasta amb la distància que mantenia amb Joan Ignasi Pla, 
                                                           
2621 (1946). Personatge molt vinculat a l’independentisme català: Secretari del Grup d’Acció al Servei de 
Catalunya, editor de l’Avui, cofundador de l’Assemblea de Catalunya i de Convergència Democràtica de 
Catalunya, tot açò durant el període franquista. Posteriorment cofundà Nacionalistes d’Esquerra i creà el 
Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya. Impulsor de la creació dels Mossos d’Esquadra quan exercia 
de director de seguretat ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Director de la revista Debat 
Nacionalista i autor de dos llibres: Un pas endavant. La història dels mossos que mai no s’ha explicat 
(2008) i Construint un Estat nou. Memòries polítiques (2014). Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 
(26/XII/2000), Miquel Sellarès va signar un total de 10 pàgines en El Temps. 
2622 El Temps, núm. 838, 4-10/VII/2000, p. 17. «L’espai polític de l’esquerra». Article de Miquel Sellarès. 
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a l’oposició valenciana. El PSC, liderat per Maragall, va comptar amb certs suports 
quan es va perfilar com l’alternativa de canvi a CiU, sempre que el PSC anara de la mà 
amb ERC. Aquests suports, tot i ser dissimulats, només es van donar quan, com hem 
vist anteriorment, CiU i PP van pactar el govern de la Generalitat de Catalunya i El 
Temps va perdre simpaties cap a CiU. A continuació, estudiem la manera com el 
setmanari tractà el partit socialista en els diferents territoris dels Països Catalans que 
formen part de l’estat espanyol, i també en l’àmbit estatal. 

7.2.4.1.- El PSC: es consolida l’alternativa a CiU 

Com calia esperar, El Temps exigia al PSC, sobretot, més catalanitat en els seus 
discursos, en les seues propostes i en les seues polítiques. Era una condició 
indispensable que condicionava el suport que la revista podia donar –o no– al partit 
liderat per Pasqual Maragall. Una mostra del desig d’El Temps que el PSC s’apropara 
més cap al catalanisme és aquest text de Pere Martí. 

«El principal rival de Pasqual Maragall a les properes 
eleccions autonòmiques [de 1999] no és ni Jordi Pujol ni 
Convergència i Unió. Els adversaris més perillosos de Maragall 
són a casa seva i a la del veí federal. Entre els rivals importants 
als quals s’enfronta –o hauria d’enfrontar-s’hi– hi ha el seu 
partit, el PSC, que li nega la capacitat de revisió de les relacions 
amb el PSOE2623, que com ell sap molt bé són una de les 
hipoteques que li dificulta la penetració en noves capes de 
l’electorat català, més enllà de cercles íntims socialistes»2624. 

Les exigències de catalanisme dirigides cap al PSC eren evidents. El Temps va 
tendir a defensar Pasqual Maragall enfront l’aparell estatal del PSOE2625. Una defensa 
que es realitzava, òbviament, en clau nacionalista. Escriu Francesc Viadel. 

«Pasqual Maragall, a qui de seguida li van amollar un gos 
mossegador i ben autòcton de Catalunya per tal que li rosegara 
els penjolls de factura perifèrica. És clar, com havia de permetre 
el PSOE de tots els espanyols condemnat per endavant a la 
depauperació ideològica i generacional, als rigors de la derrota 
electoral, dues roses catalàniques amb poder i llum pròpia? Com 
és que no se n’havien assabentat encara, Romero [PSPV], 
Maragall... que Espanya no admet els dialectes? El més trist de 

                                                           
2623 Maragall pretenia modificar el pacte de 1978, pel qual PSC i PSOE es presentaven junts a les 
eleccions, distanciant-se del PSOE de cara a les llavors properes eleccions al Parlament de Catalunya de 
1999. Font: <http://elpais.com/diario/1999/03/12/espana/921193207_850215.html>. El País, 12/III/1999. 
«Maragall quiere una modificación del pacto entre PSOE y PSC». Notícia de Carles Escola. Consulta: 
[10/II/2016]. 
2624 El Temps, núm. 773, 6-12/IV/1999, p. 11. «Els rivals de Maragall». Article de Pere Martí. 
2625 Per conèixer els orígens de la dicotomia PSC-PSOE, cf. MARTÍNEZ FRAILE, Raimon., «Vint anys 
després: un projecte de futur», en Vint anys d’història del PSC,  Papers d’Història de la Fundació, 1998, 
pp. 39-52. 

http://elpais.com/diario/1999/03/12/espana/921193207_850215.html
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tot, i almenys en el cas valencià, és que al cap i a la fi, una gran 
majoria dels socialistes han aplaudit, de forma claudicant, la 
imposició mesetària en pro d’un discurs de l’equilibri territorial i 
mental espanyol que els limita. La maniobra ve d’antic i no té 
color polític [sic]»2626. 

Si dins Catalunya el PSC havia d’apostar més fort pel catalanisme, en l’àmbit 
estatal era un element de diferenciació envers l’espanyolisme tradicional del PSOE i, 
per tant, un element positiu per a El Temps. I aquest article de Miquel Payeras, en què 
parla de Maragall i d’Antich, llavors nou president de les Illes Balears amb el PSIB, del 
qual parlarem més endavant, mostra un fort suport cap al dirigent del PSC. L’article està 
escrit en el context de la derrota de Maragall i del PSC l’any 1999 en les eleccions al 
Parlament de Catalunya, que tornava a guanyar Pujol gràcies al suport dels 
representants del PP en la investidura. 

«Tot i no poder arribar a derrotar la fàctica triple coalició 
conservadora (CiU i PP), l’èxit de Pasqual Maragall té lectures 
positives, al marge de confirmar-se com un valor de futur per a 
Catalunya i de consolidar-se com un pes pesant dins el PSOE. 
En clau balear, el bon resultat de Maragall apuntala Francesc 
Antich i el seu projecte, de referència en tots els Països Catalans, 
de progressisme radicalment autonomista i culturalment 
nacionalista. Si Maragall hagués seguit el camí dels seus 
predecessors (fer d’espàrring davant Pujol) avui Antich estaria 
sol davant el sector jacobinista del PSOE. Suposant la derrota 
socialista en les eleccions generals (que és el més probable)2627, 
no es torbarien gaire a tornar a sentir-se els crits unitaristes de 
Rodríguez Ibarra i companyia, i l’esperança en un PSOE 
favorable a estendre ponts cap el nacionalisme s’aniria esvaint 
progressivament davant del discurs homogeneïtzador a la 
manera castellanista. Ara, amb l’excel·lent resultat del PSC2628, 
encara que el PSOE torni a perdre les eleccions i a pesar que 
pugui haver-hi problemes interns (que no són gens descartables 
per després de les eleccions), Pasqual Maragall serà un pes 
pesant i podrà mantenir l’aposta per un socialisme autonomista, 
de caràcter federalista i no homogeneïtzador. Precisament el 
mateix discurs que defensa Francesc Antich des de Balears. Tot 
sol, el president balear ho hagués tengut molt magre. Amb 
Maragall viu, s’assegura que per moltes escomeses que li puguin 

                                                           
2626 El Temps, núm. 779, 18-24/V/1999, p. 11. «Bufa de ponent». Article de Francesc Viadel. 
2627 Miquel Payeras va encertar: les eleccions generals de l’any 2000 van decretar la majoria absoluta del 
Partit Popular, liderat per José María Aznar. 
2628 Malgrat la derrota, la coalició liderada pel PSC havia obtingut 50 escons, 16 més que en els comicis 
anteriors, situant-se només a 6 escons de CiU, coalició guanyadora l’any 1999. 
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venir des de la Meseta o del sud de Despeñaperros, podrà seguir 
amb el seu projecte»2629. 

Per a Miquel Payeras, la presència de Maragall dins del PSC era fonamental per 
contrarestar l’espanyolisme del PSOE. A més, el considera un bon candidat a substituir 
Pujol com a president de la Generalitat de Catalunya. Tots els elogis es tornen a fer en 
clau nacionalista. I una altra defensa en el mateix sentit la fa Enric Rimbau, qui 
aconsella el PSC mirar més cap a Catalunya que cap a Espanya i elogia la tasca 
pedagògica del partit, segons el setmanari: 

«Sectors del Partit dels Socialistes de Catalunya han fet 
esforços per explicar, als seus companys espanyols, que cal un 
model d’estat que reconegui la diferència entre els diversos 
“pobles d’Espanya”. Per exemple, en la campanya de les 
eleccions al Parlament català, el líder del PSC-Ciutadans pel 
Canvi, Pasqual Maragall, va anar a explicar la seva proposta 
d’estat federal per Espanya2630. I el cap de l’Entesa (PSC, ERC, 
IC-V) al Senat, el socialista Isidre Molas, explicava la necessitat 
d’establir ponts de diàleg entre Catalunya i Espanya per facilitar 
la comprensió mútua. Potser es pot discutir el tipus de model 
defensat per sectors del PSC, però l’esforç pedagògic no. 

»(...) El PSC s’haurà de plantejar, doncs, si s’integra en 
el PSOE com els demana el seu col·lega Rodríguez Ibarra, i 
deixen d’explicar als espanyols com han de construir Espanya, o 
si actuen com a partit independent. Una decisió, la segona, que 
potser els obriria, a més a més, les portes de la Generalitat»2631. 

És clar, doncs, que els atacs al PSC anaven lligats a l’exigència de catalanisme 
per part del setmanari. I que la defensa d’aquest partit estava relacionada amb el 
catalanisme que exercia en l’àmbit espanyol. 

7.2.4.2.- El PSPV: una crisi consolidada 

La primera victòria electoral d’Eduardo Zaplana, amb la qual va obtenir la 
presidència de la Generalitat Valenciana l’any 1995, va obrir una crisi política interna 
dins del Partit Socialista del País Valencià2632, com hem pogut comprovar en l’anterior 
capítol2633. Pocs anys després d’aquest canvi de poders al País Valencià, la presidència 
                                                           
2629 El Temps, núm. 802, 26-1/X-XI/1999, p. 19. «Maragall dóna futur a Antich». Article de Miquel 
Payeras. 
2630 Un exemple d’aquesta proposta explicada a Espanya per Maragall, segons ens explica Rimbau, és 
aquest acte protagonitzat per Maragall a Madrid davant la cúpula del PSOE. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/01/13/espana/916182022_850215.html>. El País, 13/I/1999. «Maragall 
pide una lectura federal de la Constitución ante la cúpula del PSOE». Notícia de Pere Rusiñol. Consulta: 
[1/II/2016]. 
2631 El Temps, núm. 828, 25-1/IV-V/2000, p. 11. «Explicar què més?». Article d’Enric Rimbau. 
2632 Crisi, sobretot, de lideratge. Font: Abc, 20/V/1996, p. 23. «Las amenazas de Ciscar no logran evitar la 
rebelión en el PSOE valenciano contra Lerma». Notícia de Toni Ramos. 
2633 Apartat 6.3.1.3. 

http://elpais.com/diario/1999/01/13/espana/916182022_850215.html
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de Zaplana anava consolidant-se a poc a poc fins que va assolir novament el càrrec amb 
majoria absoluta, a les eleccions de 1999. Aquest fet no podia fer una altra cosa que 
agreujar la crisi del PSPV, com comprovarem a continuació. Abans d’aquesta segona 
victòria electoral de Zaplana, Pérez Benlloch desconfiava de les possibilitats socialistes 
valencianes en les següents eleccions de 1999. Una desconfiança que augurava un 
fracàs electoral que finalment es va produir2634. 

«avui el socialisme valencià és un saldo per liquidació 
d’existències. Ni els lermistes més fervorosos es creuen les 
opcions que els atorguen. Sense líders ni ganes d’assumir 
l’oposició, el partit és una ombra d’ell mateix a l’espera, com 
sempre, que Don Felipe els transmeta la consigna»2635. 

Les crítiques, sobretot, es queixen de la falta de lideratge en el PSPV i també de 
la manca de nacionalisme en la formació, quan atorga a Felipe González la capacitat de 
decidir sobre el PSPV. Quan Joan Romero va ser elegit secretari general del PSPV, el 
mateix Pérez Benlloch va alegrar-se amb moderació. 

«Victòria mínima i enganxada amb agulles és la de Joan 
Romero2636, com a nou secretari general del PSPV, però victòria 
al capdavall. La conveniència general i la fortuna han anat 
aquesta vegada de la mà per propiciar el menys dolent dels 
relleus possibles. Però al nou líder no li espera un camí de 
roses»2637. 

Pérez Benlloch es mostrava optimista amb la renovació del socialisme valencià, 
conduïda per Joan Romero. I el que més criticava era, com també passava en anteriors 
èpoques, la tasca de Lerma i dels seus seguidors, que representaven el vell PSPV que 
havia perdut les eleccions davant Zaplana després de tretze anys governant2638. 

«Els pronòstics eren nefastos, però Joan Romero ha 
revalidat el seu liderat en el PSPV (...) les hosts de Joan Lerma 
hi anaren a per llana i en tornaren esquilades. Ha triomfat la 
renovació possible, que ha copiat una bona part de 

                                                           
2634 Malgrat que el PSPV va aconseguir tres diputats més a les eleccions de 1999, comparant el resultat 
amb els anteriors comicis de l’any 1995, la majoria absoluta del PP va convertir en insignificant la 
lleugera pujada del PSPV. 
2635 El Temps, núm. 656, 13/I/1997, p. 4. «Ni ells s’ho creuen». Article J. J. Pérez Benlloch. 
2636 Joan Romero guanyava només per tres vots la candidatura a liderar el PSPV a Antoni Moreno, 
candidat proper a Joan Lerma, qui fins llavors havia exercit el màxim càrrec del PSPV. El clima de la 
votació mostrà la important divisió que es respirava dins del socialisme valencià. Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/07/07/espana/868226418_850215.html>. El País, 7/VII/1997. «El 
renovador Romero, nuevo líder del socialismo valenciano por tres votos». Notícia de Joaquín Ferrandis. 
Consulta: [10/II/2016]. 
2637 El Temps, núm. 683, 21/VII/1997, p. 4. «Ressentits no». Article J. J. Pérez Benlloch. 
2638 Entre 1982 i 1995. 

http://elpais.com/diario/1997/07/07/espana/868226418_850215.html
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l’organigrama dels seus confrares de Catalunya2639. Ara ve la 
vertadera gran batalla: tonificar el partit i posar-lo a treballar 
amb l’horitzó electoral de 1999. Queda temps i, el que és més 
important, s’han recarregat les piles de l’entusiasme i fins i tot 
de la retòrica. Per fi somriuen i fins i tot anuncien “una lectura 
més valenciana dels problemes”. No és gran cosa, però encara 
han de donar gràcies. Donem-los un vot de confiança»2640. 

Destaca també el desig de Benlloch quan expressa la intenció del PSPV d’imitar 
el PSC a l’hora de fer política en sentit nacionalista. Semblava que Joan Romero era el 
polític indicat per dur a terme aquesta renovació, que podia derivar en un canvi de 
govern al País Valencià. Però no tot van ser, ni de bon tros, esperances. Joan F. Mira 
assotava el PSPV per fer, segons ell, una oposició dèbil i practicar la fragmentació del 
partit, a més de desvincular-se dels problemes dels valencians. 

«El tristíssim president del règim anterior –no el de 
Franco, el del PSOE2641– no volia saber-ne res de les 
comarques2642, i un amic meu, conseller breu d’Administració 
Pública2643, hi va fer esforços tan meritoris com inútils. Les 
comarques nomes són els petits espais on es barallen els petits 
caps del PSOE2644, i això –el fet que es barallen comarca a 
comarca i no província a província– és l’herència més visible de 
l’antic PSPV. I com la seua ocupació principal és barallar-se, no 

                                                           
2639 Joan Romero ha expressat la seua idea federal de l’estat espanyol en diversos escrits. Hem vist abans 
com El Temps destacava el rostre federalista de Pasqual Maragall i es felicita també per aquesta actitud de 
Joan Romero. «A la vista de los numerosos ejemplos en los que fallan las formas, flaquea el principio de 
“lealtad federal” y faltan los dispositivos institucionales, cabría incluso pensar en si el Estado 
Autonómico español no refleja actualment un cierto grado de estancamiento o bloqueo en su desarrollo. 
La actual situación es Fuente de incertidumbres, cuando no de confrontaciones institucionales 
innecesarias, que en ocasiones tienen su origen en la exhibición de estilos y talantes políticos 
impregnados de una visión centralista y uniformizadora del Estado, más propia de un extinto Estado 
unitario que de un Estado que ha acometido un proceso de descentralización de poder político que tiene 
pocos precedentes en Europa. En todo caso, es Fuente de confusión y genera ineficacia». ROMERO, 
Joan., España inacabada, Universitat de València, 2006, p. 118. 
2640 El Temps, núm. 701, 24/XI/1997, p. 4. «El PSPV pren alè». Article J. J. Pérez Benlloch. 
2641 Es refereix a Joan Lerma. 
2642 Hem de considerar que el nacionalisme valencià de caire catalanista, ben representat en la figura de 
Joan F. Mira, sospirava per la divisió administrativa del País Valencià en comarques, com així ho 
destaquen també altres autors. cf. SANCHIS GUARNER, Manuel., Contribució al nomenclàtor geogràfic 
del País Valencià, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1966, pp. 6 i 7. 
2643 Es refereix a Vicent Soler (1949), que va exercir el càrrec de conseller de l’Administració Pública 
(1985-1987) i va mostrar voluntat d’impulsar la comarcalització del País Valencià, donant importància a 
les comarques com a element vertebrador dels pobles, intermediari entre Generalitat i municipis, sense 
tindre present la tradicional divisió provincial. Ha sigut l’intent més ambiciós de comarcalització impulsat 
per un govern valencià. cf. MEMBRADO I TENA, Joan Carles., «La división territorial valenciana: 
antecedentes, problemas y política de la Generalitat», en Investigaciones geográficas, núm. 59, 2013, p. 
17. 
2644 Un exemple d’aquestes baralles, la divisió que es va produir en el PSPV d’Els Ports el mateix any que 
Joan F. Mira signava l’article que analitzem. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/07/21/cvalenciana/901048684_850215.html>. El País, 21/VII/1998. «Los 
críticos del PSPV de Els Ports aplazan su dimisión conjunta». Notícia de Xavier Latorre. Consulta: 
[11/II/2016]. 

http://elpais.com/diario/1998/07/21/cvalenciana/901048684_850215.html
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tenen temps d’ocupar-se seriosament de coses tan 
intranscendents, tan allunyades de l’interès públic, com són els 
projectes d’infrastructures, el desastre de l’educació 
secundària2645, els desordres creixents de la sanitat pública2646, 
(...) la llengua mateixa sagnant i burlada2647, la censura en el lloc 
de la cultura2648, els negocis immobiliaris desbocats2649, i altres 
petits detalls que no són casus belli per a l’oposició perquè 
l’oposició no existeix, o no practica, o està pendent de les 
pròpies guerretes civils [sic]»2650. 

El Temps desitjava que el PSPV fera una oposició eficaç i que s’identificara amb 
els trets del nacionalisme valencià per, amb aquestes eines, fer fora el govern de 
Zaplana. Així mostrava el setmanari aquest desig en una altra ocasió, mitjançant un 
article editorial que parlava de la fugida de Joan Romero de la secretaria general del 
PSPV2651. Demanava cohesió a l’esquerra valenciana per fer fora el PP del govern. I és 
que, els suports que va rebre el PSPV des del setmanari es van fer, sobretot, en clau 
anti-PP. 

«Els esdeveniments polítics ocorreguts les darreres 
setmanes al País Valencià han posat de relleu la crisi profunda 
que afecta l’esquerra. El desgast dels referents ideològics, 
l’impossible relleu generacional dels líders i sobretot 
l’immobilisme dels aparells dels partits han fet impossible el 
tortuós viratge de les esquerres cap a la renovació en un moment 
en què la dreta, més cohesionada que mai i a recer d’una bona 

                                                           
2645 Per exemple, els problemes de molts pares a l’hora de poder triar el centre educatiu per als seus fills. 
Font: <http://elpais.com/diario/1998/06/06/cvalenciana/897160694_850215.html>. El País, 6/VI/1998. 
«La oposición culpa a Barberá de convertir la educación en el primer problema de Valencia». Notícia de 
Pere Joan Pons. Consulta: [11/II/2016]. 
2646 Desordre degut, possiblement, a les retallades d’inversió del govern valencià. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/10/25/cvalenciana/940879083_850215.html>. El País, 25/X/1999. 
«Educación, Sanidad y Vivienda sufrieron los principales recortes de inversión durante 1998». Notícia de 
Miguel Olivares. Consulta: [11/II/2016]. 
2647 Per conèixer la política lingüística del PP al País Valencià durant la primera legislatura de Zaplana 
(1995-1999), cf. BODOQUE ARRIBAS, Anselm., La política lingüística dels governs valencians (1983-
2008): un estudi de polítiques públiques. Universitat de València, 2009, pp. 81-83. 
2648 Per exemple, cal recordar els problemes que l’Ajuntament de València va posar per no cedir l’espai 
desitjat per l’editorial 3i4 a l’hora de celebrar la gala dels Premis Octubre l’any 1998. Font: El Temps, 
núm. 745, 28/IX/1998, pp. 40 i 41. «Rita Barberà, de nou contra els Octubre». Reportatge de Francesc 
Viadel. 
2649 Per conèixer l’evolució de la construcció i el creixement de la bombolla immobiliària al País 
Valencià, cf. ZORNOZA GALLEGO, Carmen., Crecimiento urbanístico en la zona costera de la 
Comunidad Valenciana (1987-2009): análisis y perspectivas de futuro, Universitat de València, 2013, pp. 
111-144. 
2650 El Temps, núm. 755, 7/XII/1998, p. 98. «Aeroport provincial». Article Joan F. Mira. 
2651 La dimissió de Joan Romero va estar motivada per enfrontaments interns dins del PSPV entre 
lermistes i renovadors i la ingerència del comitè central espanyol del PSOE. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/03/28/espana/922575608_850215.html>. El País, 28/III/1999. «Dimite el 
líder de los socialistas valencianos al desautorizar el PSOE su propuesta de listas». Notícia de Cristina 
Vázquez. Consulta: [11/II/2016]. 

http://elpais.com/diario/1998/06/06/cvalenciana/897160694_850215.html
http://elpais.com/diario/1999/10/25/cvalenciana/940879083_850215.html
http://elpais.com/diario/1999/03/28/espana/922575608_850215.html
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conjuntura econòmica, s’atansa a aconseguir majories de 
govern. 

»Mentre les enquestes apuntaven aquests dies la victòria 
decisiva del PP de cara als pròxims comicis autonòmics, la 
ciutadania valenciana era testimoni de la dimissió irrevocable 
del secretari general del PSPV-PSOE i candidat a la Generalitat 
Valenciana, Joan Romero. Dimissió en bona part provocada per 
les lluites internes dels socialistes valencians i que obria una 
crisi sense precedents en la història del socialisme valencià. El 
PSPV-PSOE mira ara de pal·liar els efectes d’aquesta 
lamentable situació amb una proposta que puga encara engrescar 
el seu electorat. Del tàndem format per Antoni Asunción i 
Carme Alborch, que encapçalaran la candidatura 
autonòmica2652, s’espera si més no la cohesió interna d’aquest 
partit almenys d’evitar una majoria absoluta del PP en les Corts 
valencianes2653. 

»(...) Malauradament la davallada dels partits d’esquerra 
a qui perjudica és al sistema democràtic. Invalidats per competir 
amb garanties en el procés electoral, la representativitat 
ideològica d’una part importantíssima de la societat valenciana 
queda traumàticament disminuïda en les institucions de govern. 

»En la pràctica, i a causa de la ineficàcia dels partits de 
l’esquerra per resoldre les seues diferències i definir els seus 
programes de futur, el sistema pot quedar greument 
desequilibrat en favor només d’una sensibilitat política: la de la 
dreta. Ara més que mai, doncs, calen gestos de responsabilitat 
política per part dels representants notoris i amb poder de 
decisió d’aquest ventall ideològic més enllà dels interessos 
privatius i personals de les seues organitzacions. Encara estan a 
temps de recuperar la il·lusió de molts valencians»2654. 

Aquest article, a més, és una mostra de la manera com El Temps es defineix, una 
vegada més, més proper a l’esquerra que a la dreta: lamenta la reculada de l’esquerra, 
sobretot, perquè beneficia la dreta. Pérez Benlloch expressava el seu descontent contra 
el “vell aparell” del PSPV que, segons ell, havia fet fora Joan Romero. El criticava 
perquè estava segur que facilitarien una nova victòria electoral de Zaplana. 

«Joan Romero, secretari general del PSPV i candidat a la 
Generalitat, no ha estat el líder indiscutible i integrador del partit 

                                                           
2652 Carme Alborch era diputada al Congrés espanyol amb el PSOE per València des de 1996. Font: 
<www.congreso.es>. Congrés dels Diputats. Consulta: [11/II/2016]. Finalment, Alborch no es va 
presentar a les llistes del PSPV l’any 1999. 
2653 No fou així: l’any 1999, el PP valencià, liderat per Eduardo Zaplana, assolia la majoria absoluta en les 
Corts Valencianes. 
2654 El Temps, núm. 773, 6-12/IV/1999, p. 5. «El repte de l’esquerra». Editorial. 

http://www.congreso.es/
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i ha optat per dimitir tots els càrrecs i anar-se’n a casa. Des que 
va ser elegit per al càrrec al juliol del 1997 no ha cessat 
l’acorralament dels qui el volien dòcil i desarmat per a ser 
oportunament rellevat2655 després del pròxim fracàs electoral, 
que es pronostica. Però contra els uns i els altres, va fer el cor 
fort i confià que acabara quallant la seua proposta renovadora 
alhora que la renovació del partit, que concebia obert a la 
societat, menys condicionat per les tribus internes i animat per 
un discurs polític de certa substància. No ha pogut ser. La 
coalició dels poders fàctics del socialisme valencià li ho ha 
impedit, car la victòria d’aquell significava la seua amortització. 

»(...) A aquests individus el que els falta és vergonya. 
Però avui tenen motius per a la satisfacció: el PP els estarà 
sempre agraït. Quina gentola!»2656. 

Llegit aquest article, ens sorprèn que l’editorial del número següent s’alegrava 
que Antoni Asunción fóra el candidat del PSPV en les eleccions de 1999 a presidir la 
Generalitat, assegurant que la seua presència era un mal de cap per al PP d’Eduardo 
Zaplana. Una nova mostra del pluralisme d’El Temps. 

«Els socialistes valencians finalment han decidit 
democràticament que siga Antoni Asunción el seu candidat a les 
llistes autonòmiques2657. Un líder polític sens dubte força temut 
pels dirigents del Partit Popular als qui de ben segur ja no els 
resultarà tan fàcil d’obtenir una còmoda victòria electoral el 
proper dia 13 de juny. 

»(...) Fet i fet, el president de la Generalitat i candidat pel 
PP Eduardo Zaplana, s’haura d’enfrontar els darrers dos mesos 
amb un líder dialècticament molt dur, amb gran experiència a les 
espatlles com a gestor públic després d’haver ocupat llocs de 
responsabilitat en gairebé totes les administracions públiques, 
amb un ampli suport del seu partit i reputat com a bon estrateg 
polític [sic]»2658. 

                                                           
2655 Adolf Beltran també destaca la rivalitat entre famílies dins del PSPV i la pressió dels lermistes com el 
motiu de la dimissió de Romero. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/03/29/espana/922658410_850215.html>. El País, 29/III/1999. «Los 
socialistas valencianos certifican con la renuncia de Romero una larga crisis interna». Notícia d’Adolf 
Beltran. Consulta: [11/II/2016]. 
2656 El Temps, núm. 773, 6-12/IV/1999, p. 18. «Quina gentola!». Article de J. J. Pérez Benlloch. 
2657 Segons El País, la principal candidata del PSPV per presentar-se a presidir la Generalitat Valenciana 
era Carme Alborch. Font: <http://elpais.com/diario/1999/04/07/espana/923436008_850215.html>. El 
País, 7/IV/1999. «Asunción será el candidato socialista a la Generalitat Valenciana ante la negativa de 
Alborch». Notícia de Miguel Olivares. Consulta: [11/II/2016]. 
2658 El Temps, núm. 774, 13-19/IV/1999, p. 5. «Asunción». Editorial. 

http://elpais.com/diario/1999/03/29/espana/922658410_850215.html
http://elpais.com/diario/1999/04/07/espana/923436008_850215.html
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El pessimisme era substituït per l’esperança. D’altra banda, el compromís 
editorial d’El Temps insistia en les seues exigències. Joan F. Mira reivindicava una 
política nacionalista al PSPV, tal com altres columnistes ho exigien al PSC. 

«En el seu partit [PSPV] (...) que ha resultat ser pura 
delegació regional (...) ni tan sols es molesten a dissimular la 
dependència total de la secció regional que conserva el nom de 
“País Valencià”. Que el conserven per molts anys: així potser 
algun dia se’n recorden, del país que haurien de servir. 

»Amb la qual cosa, el partit que es diu socialista i del 
País Valencià, no dóna senyal de ser partit sinó part del partit, 
secció regional de partit, ni de ser d’aquest país: es destrossa i es 
recompon segons instiguen o manen des d’allà, no només des 
d’ací. Ací estan a la mercè d’allà, com sempre. 

»(...) També sé que és demanar massa –sempre ho ha 
estat– que aquest partit que ara ens ocupa, PSPV-PSOE, com a 
tal partit o part de partit, és a dir el bloc conjunt o dels seus 
dirigents efectius, actuen i pensen en termes d’un projecte propi 
per a un país propi, que hauria de ser, i no és, aquest País 
Valencià: un projecte nacional, no veig quin altre no podria 
donar-li»2659. 

La decepció de Joan F. Mira amb el PSPV és evident. En un mateix número, 
trobàvem un article editorial que celebrava l’elecció d’Antoni Asunción com a nou 
secretari del PSPV i un altre que es mostrava pessimista amb la nova direcció del partit i 
amb la situació del PSPV en general. Tot i les crítiques, Pérez Benlloch, que com hem 
vist era un dels periodistes més crítics d’El Temps amb el PSPV, donava suport a Ana 
Noguera, candidata a l’alcaldia de València per aquest partit2660. Alhora, deixava en mal 
lloc la resta de forces polítiques, quan parlava de l’actuació dels seus líders en un debat 
emès a Canal 9. 

«alguna conclusió es va poder decantar d’aquesta aclaparadora 
perorata. La primera i més positiva, al meu parer, l’extraordinari 
canvi que es percep en la representant socialista, Ana Noguera. 
El seu discurs clar i documentat, sense la menor crispació, 
revela la maduresa d’una líder que tan sols el seu partit pot 
frustrar. La seua voluntat, vocació i bona fusta política es pot 
endevinar en la renovació que un dia s’haurà de reemprendre. 
L’alcaldessa, Rita Barberà, com sempre, moltes taules i riallera 
pirotècnica. Amb la majoria absoluta davall del braç es pot 
permetre tot el toreig de saló que li vinga de gust. Potser 

                                                           
2659 El Temps, núm. 774, 13-19/IV/1999, p. 98. «La utilitat dels partits». Article de Joan F. Mira. 
2660 En les eleccions municipals de 1999 i a l’Ajuntament de València tornava a guanyar Rita Barberà, del 
PP, amb 20 regidors d’un total de 33. El PSPV, amb Ana Noguera al capdavant, va aconseguir-ne 11. 
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mereixerà la pena seguir l’esgrima dialèctica en què 
s’embrancarà en la legislatura vinent. 

»Tàrsilo Piles, per UV, i l’únic que es va expressar en la 
seua peculiar llengua del país2661, va demostrar ser un gat vell 
coneixedor de les entranyes municipals, i un bon munyidor de 
vots. El seu paper, i molt eficaç, es va limitar a punxar els 
globus que inflava la candidata popular. D’Antonio Montalbán, 
d’EU, es pot dir que a cada intervenció perdia uns milers de 
vots. A qui se li acudiria exhumar-lo del panteó dels il·lustres? 
[sic]»2662. 

En qualsevol cas, si El Temps donava cert suport en alguna ocasió al PSPV era, 
com hem comentat, perquè era aquest partit l’únic que comptava amb alguna possibilitat 
real de fer fora el govern de Zaplana2663. I si aquesta possibilitat s’esvaïa, era, segons el 
setmanari, per la constant disputa interna dins de les formacions d’esquerres i també 
entre les mateixes formacions. Així ho expressa una vinyeta de ‘Gatonera’. 

 
Figura 72. El Temps, núm. 786, 6-12/VII/1999, p. 3. 

                                                           
2661 Es refereix a l’ús diferenciat que el blaverisme fa entre “valencià” i català mitjançant les artificials 
Normes del Puig, proposades l’any 1981 per la secció filològica de l’Acadèmia de Cultura Valenciana. cf. 
FLOR, Vicent., L’anticatalanisme al País Valencià: identitat i reproducció social del discurs del 
“blaverisme”, Universitat de València, 2009, pp. 482-483. 
2662 El Temps, núm. 782, 8-14/VI/1999, p. 18. «Sermons municipals». Article de J. J. Pérez Benlloch. 
2663 Entre 1984 i 2003, època en la qual basem el nostre estudi, els distints comicis que es van celebrar a 
les Corts Valencianes, PP i PSPV sempre van ser els principals partits votats, sense mai no abandonar les 
condicions de ser primers o segons. És clar, doncs, que si el PP tenia alguna possibilitat de perdre les 
eleccions era en favor del PSPV. 
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Joan Ribó, d’Esquerra Unida; Pere Mayor, del Bloc; i Antoni Asunción, del 
PSPV es barallaven entre ells mentre Eduardo Zaplana, tranquil·lament, es feia amb el 
poder polític. Efectivament, Zaplana guanyà les eleccions a les Corts Valencianes de 
1999 amb majoria absoluta2664. El PSPV va tractar de capgirar el seu moment delicat 
amb l’eleccio de Joan Ignasi Pla com a nou secretari general dels socialistes valencians 
l’any 20002665. Una elecció que a El Temps tampoc no li va agradar. Tot i que en un 
principi, el setmanari animava el nou PSPV a millorar el seu paper polític. 

«L’elecció de Joan Ignasi Pla com a secretari general del 
PSPV-PSOE ha de tancar una crisi tan llarga com inútil, per no 
dir maligna (...) Ara, caldrà veure si Pla és capaç de consolidar 
el lideratge i cohesionar la seua pròpia executiva, on ha inclòs 
lermistes2666, renovadors i, fins i tot, ciscaristes2667. 

»(...) El fet, ara per ara, és que Pla presenta un lideratge 
més sòlid en el PSPV que ningú altre en els últims cinc anys: ara 
ha aconseguit el 75% dels vots, mentre que fa un any va obtenir 
un 42% i Romero, fa tres anys, va rebre el suport del 51%. És el 
moment, doncs que el partit recupere el temps perdut. 

»Durant els últims anys, els líders sense suport, les 
executives dividides i les gestores provisionals que les han 
succeït no han fet més que afeblir el paper que la ciutadania ha 
atorgat al PSPV amb els vots: el de primer partit de l’oposició. 

»(...) Davant d’una majoria absoluta, el dia a dia s’ha de 
practicar amb tossuderia, posant el govern sota control, 
evidenciant-ne les mancances i posant damunt la taula propostes 
alternatives i creïbles. És l’única manera de guanyar-se el sou i 
complir el mandat dels electors [sic]»2668. 

Però tot i els ànims inicials, el setmanari no va tardar molt a criticar la tasca 
política de Joan Ignasi Pla. El primer, Josep-Vicent Marquès2669, en la secció ‘Idees’2670, 
que va suggerir disgust personal amb el nou secretari del PSPV per, segons el 
columnista, caminar més cap al centre que cap a l’esquerra, cosa que no agradava a 
Marquès i que evidenciava el seu pensament polític. A El Temps no li agradava que el 

                                                           
2664 Amb 49 escons, quatre per damunt dels 45 que garantien la majoria absoluta. El PSPV assolia 35 i 
Entesa Valenciana, coalició liderada per Esquerra Unida del País Valencia, només 5. 
2665 Font: <http://elpais.com/diario/2000/09/25/espana/969832810_850215.html>. El País, 25/IX/2000. 
«La ejecutiva del PSOE valenciano liderada por Pla logra el respaldo del 75% de los votos». Notícia de 
Joaquín Ferrandis. [Consulta: 18/I/2016]. 
2666 Partidaris de Joan Lerma. 
2667 Militants propers a Ciprià Ciscar. 
2668 El Temps, núm. 851, 3-9/X/2000, p. 5. . «L’hora de fer oposició». Editorial. 
2669 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Josep-Vicent Marquès va signar un total de 6 
pàgines en El Temps. 
2670 Secció estrenada en el número 854 (24-30/X/2000) i mantinguda fins al número 982 (8-14/IV/2003). 
Inserida sense una paginació fixa, normalment es situava entre les pàgines 15 i 20 del setmanari. 
Consistia en diverses columnes d’opinió signades per una sèrie de periodistes. Ni els columnistes ni el 
nombre d’articles eren fixos. 

http://elpais.com/diario/2000/09/25/espana/969832810_850215.html
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PSPV es desentenguera de la seua condició de socialista, com tampoc consentia que 
fugira del nacionalisme valencià. 

«Poc després de ser elegit com a secretari general del 
PSPV-PSOE, el senyor Pla va dir que calia dur el partit més al 
centre. Gran època aquesta per a les persones de centre. Tothom 
vol ésser de centre i omplir l’espai que el ja mític Adolfo Suárez 
mai va ocupar, des de l’AZ d’Aznar-Zaplana a la ZA de 
Zapatero2671»2672. 

I una última crítica, dins la mateixa secció, aquesta vegada escrita per Manuel S. 
Jardí2673, que expressava una opinió desfavorable cap a la figura política de Joan Ignasi 
Pla. «Pla, com el seu nom indica», era el títol de la columna. 

«Tres mesos fa que el van elegir secretari general del 
PSPV i el desencís no ha parat de créixer: entre els qui 
esperaven un líder amb empenta; entre els qui desitjaven un 
dirigent de l’esquerra amb un discurs ben enllestit i una 
trajectòria coherent per a recuperar el govern; en el PSPV en 
general i, particularment, entre els principals suports amb què –
encara– hi compta a l’executiva. Joan Ignasi Pla és un desastre. 
El seguici de despropòsits, gairebé diaris, erosionen l’escassa 
credibilitat i provoquen, indistintament, la indignació i la rialla. 
En el vessant orgànic, Pla a penes ha sanejat els vestigis més 
tèrbols d’un partit acomodat en l’oposició. Tampoc no ha 
aconseguit que els “seus” candidats hagen guanyat en els 
congressos comarcals. Resulten, però, molt més estridents les 
clavades de pota cara a la galeria (...) La penúltima ha estat 
l’entrevista d’EL TEMPS2674. Pla, com el seu nom indica, 
exhibeix una empanada monumental i regala a Zaplana un baló 
d’oxigen, perquè no s’ofegue amb la legionel·losi d’Alcoi: “Fer 
valdre la denúncia de les irregularitats en l’acció política és 
negatiu per al sistema”; “Zaplana ha estat molt pròxim a la 
gent”; “Hem d’utilitzar les mateixes eines que utilitza ell” (...) 
“No compartim electorat amb el Bloc”. Quina vista te, el linx. 
Pla, com el seu nom indica, ignora que el creixement electoral 
del Bloc va nodrir-se en bona part dels votants que havien 
perdut la paciència amb el socialisme indígena. Segons sembla, 

                                                           
2671 José Luis Rodríguez Zapatero era secretari general del PSOE. 
2672 El Temps, núm. 854, 24-30/X/2000, p. 16. «El centresquerratops». Article de Josep-Vicent Marquès. 
2673 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Manuel S. Jardí va signar un total de 9 pàgines 
en El Temps. 
2674 El Temps, núm. 860, 5-11/XII/2000, pp. 26-28. «No compartim electorat amb el Bloc». Entrevista de 
Miquel Calvet. 
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Pla renuncia a recuperar aquest segment d’electors. Ja s’ho farà 
(...) Pla, com el seu nom»2675.  

El setmanari demanava un major compromís de la formació amb les seues 
pròpies sigles. D’altra banda, en aquesta època, les exigències són majors ja que el 
setmanari no només desitja més nacionalisme i més esquerra en el PSPV, sinó que 
anima aquesta formació a fer una oposició eficaç i així traure Zaplana del govern de la 
Generalitat Valenciana, qui era un clar enemic polític per a la revista. I, com hem vist en 
aquest últim article, El Temps no consentia una oposició feble del PSPV, ja que allò 
només podia derivar en la continuïtat del PP en el govern valencià. Situació que es va 
donar. 

7.2.4.3.- La identificació amb el PSIB 

El Temps, però, va mostrar una identificació plena amb la delegació illenca del 
PSOE, el Partit Socialista de les Illes Balears. Liderat per Francesc Antich, després de 
les eleccions de l’any 1999, en les quals el PP no va obtenir la majoria absoluta a les 
Illes Balears per governar2676, Antich i el PSIB van encapçalar el conegut com Pacte de 
Progrés, en el qual es van agrupar Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), la 
Federació PSM-Entesa Nacionalista, Esquerra Unida, Els Verds, Unió Mallorquina, 
Pacte Progressista d’Eivissa i Coalició d’Organitzacions Progressistes de Formentera 
per assolir la governabilitat de les Illes. El setmanari va defensar totalment aquest pacte 
i Antich va passar a ser un dels polítics més valorats per la revista, com veurem a 
continuació. Una de les coses que El Temps, en aquest cas Pere Martí, va valorar del 
PSIB, és la voluntat d’unió política amb la resta de forces d’esquerra per fer fora el PP 
del Govern balear. 

«Fa unes setmanes vaig estar a Eivissa i allà vaig poder 
conèixer de primera mà com ha anat el procés de creació 
d’aquesta particular olivera eivissenca que ha permès aglutinar 
en una sola candidatura tota l’esquerra pitiüsa, des del PSOE 
fins a ERC, passant per l’Entesa Nacionalista i Ecologista, Els 
Verds i IU2677. L’esquerra ha configurat una sola llista 
encapçalada per la senadora Pilar Costa, per trencar l’eterna 
hegemonia de la dreta popular. I la novetat és que sembla que 
poden guanyar. Si fos així, el totpoderós Abel Matutes, 
emperador i cacic d’Eivissa i Formentera, perdria el seu feu, on 
durant anys ha fet el que ha volgut. 

»La clau bàsica perquè aquesta candidatura fos possible 
ha estat la generositat de totes les parts, però sobretot dues 
renúncies del partit socialista: la renúncia a presentar-se amb les 

                                                           
2675 El Temps, núm. 862, 19-25/XII/2000, p. 18. «Pla, com el seu nom indica». Article de Manuel S. Jardí. 
2676 El Partit Popular va aconseguir 28 escons a les eleccions de les Illes Balears de 1999, quedant-se a 
només a dos de la majoria absoluta. La resta de partits en van sumar 31 i van formar un govern plural de 
centre-esquerra. 
2677 Era conegut com el Pacte Progressista d’Eivissa. 
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seves sigles, i la renúncia dels diputats del PSIB-PSOE que 
surtin escollits a integrar-se en el grup parlamentari socialista 
del Parlament balear per quedar-se en el que serà el grup 
parlamentari pitiús. Com era previsible, aquesta decisió ha 
aixecat reticències en l’aparell del PSOE balear i també hi ha 
hagut tronades a la seu madrilenya de Ferraz2678, però els 
socialistes eivissencs ja han signat»2679. 

El fet que el PSIB prioritzara formar part d’una llista electoral en clau pitiüsa en 
lloc de presentar-se pel seu compte era una satisfacció important per a El Temps. Així i 
tot, i igualment que al País Valencià, el setmanari desitjava una victòria socialista a les 
Illes Balears perquè sabia que si aquesta es produïa es faria gràcies al suport polític de 
les forces nacionalistes. I per acabar amb el domini polític del PP. Així ho expressa un 
article editorial. 

«Si res no ha canviat segons les previsions, divendres al 
vespre Unió Mallorquina i el PSM-Entesa Nacionalista haurien 
d’haver arribat a un principi d’acord per establir un bloc 
nacionalista balear que actue conjuntament a l’hora de negociar 
un govern de centre-esquerra a les Illes. Aquesta decisió tindria 
un valor estratègic evident. Seria la primera vegada que el 
nacionalisme d’esquerra i el de centre accepten que allò que els 
uneix (el nacionalisme) és molt més important que no el que els 
separa (la concepció social i, en part també, l’ambiental). Si 
acorden fer aquest bloc nacionalista, el govern progressista que 
sembla com a més probable per a les Illes canviaria d’orientació 
radicalment. No és el mateix un govern del PSIB (17 diputats) 
amb el suport individual de PSM (5), UM (3), EU-els Verds (5) 
i progressista independent de Formentera (1); que un govern 
presidit per un socialista, però amb un fort bloc nacionalista de 8 
diputats (de 31 que tindria l’acord centre-esquerra). Aquest bloc 
actuaria conjuntament i podria sotmetre la presidència a un clar 
marcatge nacionalista. El bloc nacionalista es convertiria així en 
el tercer grup (després del PP i PSIB), clarament per sobre del 
quart (EU-els Verds) i tendria el Consell de Mallorca, amb la 
probable presidència de Maria Antònia Munar. A més, és 
evident que la lectura “en clau nacionalista” de les eleccions, 
com reclamen PSM i UM, es convertiria aleshores en un govern 
que necessàriament faria de la reivindicació de major 
autogovern un dels seus eixos d’actuació. 

                                                           
2678 Carrer madrileny on es troba la seu central del PSOE. 
2679 El Temps, núm. 764, 8/II/1999, p. 11. «Eivissa com a exemple». Article de Pere Martí. 
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»(...) El PSM i UM no poden decebre i han d’unir 
esforços, com s’ha demanat reiteradament des d’aquestes 
mateixes pàgines, pel bé de l’autogovern balear [sic]»2680. 

Quan el Pacte de Progrés es va fer realitat, El Temps va defensar des del primer 
moment el Govern balear que havia nascut d’aquest pacte. Un exemple és aquest 
editorial, que defensava una mesura proposada pel conseller Celestí Alomar: 

«El nou Govern balear, nascut d’un pacte entre partits 
d’esquerra, nacionalistes i ecologistes acaba de començar la seva 
acció política amb tres mesures dirigides a protegir el medi 
ambient de les Illes Balears, un territori que, com la resta dels 
Països Catalans, té en el turisme una de les primeres fonts 
d’ingressos però també una de les principals amenaces per al seu 
entorn natural. 

»(...) també és clar que el turisme massiu, les grans 
concentracions de persones en un període reduït de tres mesos, 
va acompanyat d’un urbanisme que, fins ara, ha estat poc 
respectuós amb l’entorn natural. A sobre, aquestes 
concentracions suposen, lògicament, un augment extraordinari 
dels residus i les deixalles i un consum incontrolable dels 
recursos hídrics. 

»Conscient de tot això, el conseller de turisme del 
Govern balear, Celestí Alomar, ha posat damunt la taula la 
possibilitat de pactar una “ecotaxa”2681 amb els empresaris del 
sector perquè, d’alguna manera, siguin els mateixos turistes, els 
qui en facin càrrec d’una part del cost de la protecció del medi 
ambient. 

»(...) no és cap disbarat demanar coresponsabilitat als 
turistes que vinguin i a qui en treu benefici de la seva 
estada»2682. 

El suport a la proposta del nou govern illenc és evident. En qualsevol cas, si hi 
havia un motiu fonamental pel qual El Temps donava suport al nou govern de les Illes 
Balears era el nacionalisme. Així ho explica un altre editorial. 

«Mai com en la setmana passada a València, durant els 
[Premis] Octubre2683, s’havia posat en evidència tot allò que, 
teòricament, no es pot fer, però que en la pràctica és 
perfectament possible. És possible que el president del Govern 

                                                           
2680 El Temps, núm. 785, 29-5/VI-VII/1999, p. 5. «Eivissa com a exemple». Editorial. 
2681 Per consultar aquesta proposta, cf. VALDIVIESO, Joaquín., ¿A qué llamamos ecotasa?, Palma, 
Monograma, 2001, pp. 1-18. 
2682 El Temps, núm. 791, 10-16/VIII/1999, p. 5. «Un turisme respectuós». Editorial. 
2683 Certàmens literaris convocats anualment per l’editorial 3i4 des de 1973. Eliseu Climent, editor d’El 
Temps, és fundador de l’editorial 3i4. 
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Balear, Francesc Antich, faci una conferència al paranimf de la 
Universitat de València sobre la innovadora via política i 
cultural a les Illes. És possible que ho faci davant d’un auditori 
amb representants de l’esquerra valenciana i del món de la 
cultura dels Països Catalans. 

»(...) No hi ha dubte que un dels factors clau perquè tot 
això hagi passat a València van ser els resultats de les eleccions 
autonòmiques del passat 13 de juny, que van significar un 
autèntic canvi a les Illes Balears (...) Però això no s’hauria 
produït sense un canvi previ de mentalitat política, llargament 
covat, durant els períodes de govern del Partit Popular (...) I 
tampoc poden descartar-se els factors històrics i generacionals 
que fan que presidents joves (...) superin els tòpics i les 
càrregues d’un passat recent en què tot allò que pugués fer tuf de 
Països Catalans o d’alternativa nacional era automàticament 
arraconat o desactivat, al marge de si es tractava de projectes 
viables o, senzillament, útils, des del punt de vista del progrés 
[sic]»2684. 

 I si un dels trets del Govern balear era major sensibilitat cap a la qüestió 
nacional, la defensa d’aquest govern per part d’El Temps es generalitzava en tots els 
àmbits. Aquest article de Miquel Payeras, amb un títol bastant aclaridor, n’és una 
mostra: 

 «El govern central té una mania especial al govern de les Illes 
Balears, presidit per Francesc Antich. Allò que va dir Aznar, en 
un acte de l’última campanya electoral fet a Palma, que s’havia 
d’esbandir “aquesta tropa”2685, no era una simple fiblada 
dialèctica, més o menys graciosa, com tantes en diuen els 
polítics en aquestes circumstàncies, sinó una mostra del 
menyspreu que els conservadors mesetarios reserven a 
l’experiment del Pacte de Progrés balear. De fet, l’han atacat 
dialècticament per tots els costats que han pogut, per la 
ideologia (“fonamentalisme”, “radicalisme”, “pacte del PSOE 
amb separatistes d’ERC”...)2686 (...) han donat via lliure per 
excitar a l’ample, des del PP illenc, les associacions més 
acostades (hotelers, pagesos...) perquè s’hi posessin amb tota la 
virulència de què fossin capaços. La primavera va ser un infern 
per al govern Antich. Però se’n va sortir. Després va venir 

                                                           
2684 El Temps, núm. 803, 2-8/XI/1999, p. 5. «L’esperit de València». Editorial. 
2685 <http://elpais.com/diario/2002/12/23/espana/1040598020_850215.html>. El País, 23/XII/2002. 
«Antich devuelve a Aznar sus críticas: “Esto sí que es un barullo”». Sense signar. Consulta: [19/IV/2002]. 
2686 «Socialistas, pancatalanistas, independentistas y hasta el ala más radical de Los Verdes en España se 
repartirán los cargos en Baleares después de casi veinte años de gobierno popular». Abc, 26/VII/1999, p. 
22. «Derrotados, pero presidentes». Sense signar. 

http://elpais.com/diario/2002/12/23/espana/1040598020_850215.html
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l’estiu, la prova de foc. Tots els indicadors de consum i recursos 
hidrològics eren nefastos. Faltava i falta aigua. Si les aixetes es 
tancaven, la rebel·lió social contra el govern podia ser un fet (als 
ulls d’una bona part de la població n’és el màxim responsable, 
quan en realitat no ho és totalment, perquè el responsable d’una 
bona part del subministrament de la badia, i per tant de la 
capital, és l’empresa EMAYA, de l’Ajuntament de Palma, 
controlat pels conservadors). En aquestes circumstàncies, el 
govern demanà responsabilitat a EMAYA i al ministre del ram, 
el de Medi Ambient, Jaume Matas, per mirar de trobar-hi una 
solució. Què li oferiren? Un pla de dessaladores a anys vista; 
una possible solució futura, doncs, però no per a aquest estiu. 
Un caramel enverinat (...) volen forçar el Pacte de Progrés a 
acceptar allò que va contra el Pacte mateix, o deixar-lo a pa i... 
sense aigua»2687. 

 Si abans véiem que El Temps defensava el PSPV per fer fora del govern valencià 
el Partit Popular, ara veiem que el setmanari defensa el govern del PSIB i d’altres forces 
polítiques de les crítiques del Partit Popular, que també a les Balears era el principal 
enemic polític de la revista. En definitiva, el fet que el PSIB mirara més cap a les 
Balears que no cap a Espanya era el motiu pel qual el setmanari defensava el govern de 
Francesc Antich. 

 «L’últim congrés del PSIB ha significat la victòria 
aclaparadora de les tesis renovadores de Francesc Antich2688. El 
PSIB deixa enrere els temps de les fidelitats cegues a la 
uniformització del PSOE i passa a ser un partit “autoctonitzat”. 
No és, el PSIB, un partit formalment confederat al PSOE, com 
ho és el PSC, però tot i així la passa feta en aquest congrés, sota 
la direcció d’Antich, li dóna uns marges de llibertat d’actuació 
(assumits per la nova direcció federal de Rodríguez Zapatero) 
excepcionalment autònoms, si es compara amb els d’èpoques 
passades. Es ratifica així la línia d’Antich d’adequar el partit als 
canvis socials baleàrics (com ja demostrà quan el PSIB entrà en 
el Pacte de les Pitiüses renunciant a les sigles) amb el nord de 
fer avançar el progressisme sense hipoteques del passat. D’una 
altra banda, l’inequívoc missatge de compromís amb la llengua i 
la cultura catalana de les Balears donen al PSIB un prestigi i una 
credibilitat que l’antic PSOE no va aconseguir mai»2689. 

                                                           
2687 El Temps, núm. 848, 12-18/IX/2000, p. 11. «Contra Antich tot val». Article de Miquel Payeras. 
2688 <http://elpais.com/diario/2000/09/25/espana/969832811_850215.html>. El País, 25/IX/2000. 
«Antich, nuevo líder de los socialistas baleares con el 92% de los votos». Notícia de Patricio Candia. 
Consulta: [19/IV/2016]. 
2689 El Temps, núm. 851, 3-9/X/2000, p. 11. «El Pacte de Progrés va a Congrés». Article de Miquel 
Payeras. 

http://elpais.com/diario/2000/09/25/espana/969832811_850215.html
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7.2.4.4.- Les distàncies amb el PSOE 

Els exemples que hem vist són una mostra de la manera com El Temps podia 
sentir més o menys identificació amb PSC, PSPV o PSIB, segons la presència o 
absència de nacionalisme català (valencià o balear) dins d’aquestes formacions. Però els 
dirigents centrals del PSOE, a més de les seues doctrines de partit, mai van comptar 
amb el vistiplau del setmanari, com hem comprovat anteriorment i comprovarem a 
continuació. El primer exemple el tenim quan el lideratge del partit es disputava2690 
entre Josep Borrell i Joaquín Almunia, el setmanari analitzava ambdós candidats. Escriu 
Salvador Cot2691. 

«Josep Borrell és intel·ligent i ambiciós. D’una tacada 
s’ha saltat l’aparell, s’ha col·locat en una posició que, tard o 
d’hora, li posarà en safata el lideratge del PSOE (...) els partits 
no són opcions ideològiques sinó mecanismes de poder que 
serveixen, justament, per accedir al poder 

»(...) Però el més interessant de la candidatura de Borrell 
és que aporta una novetat que pot arribar a tenir dimensions 
històriques. Estem en condicions d’afirmar solemnement que 
Josep Borrell és català i, a més, un d’aquests que té un cognom 
completament impronunciable per a un castellanoparlant. 

»(...) La promesa de renovació que va fer Almunia s’ha 
quedat en poc més que un secretari general que té tot l’aspecte 
de ser tutelat per González i vigilat per tots els antics alts càrrecs 
socialistes que tenen problemes amb la justícia. Qualsevol 
militant socialista a qualsevol de les agrupacions del PSOE sap 
perfectament que Joaquín Almunia no contribuirà a recuperar el 
poder. Ni tan sols el del seu ajuntament. 

»Una altra cosa serà la pressió de l’aparell, que 
avantposarà la supervivència de l’estructura actual a qualsevol 
altra consideració. Un candidat que no degui res a la jerarquia és 
massa perillós per permetre que guanyi. 

»(...) Suposem que Josep Borrell guanya les primàries i 
ja som a les eleccions en què haurà de derrotar Aznar. És un 
polemista brillant i a Catalunya tothom sap que representa l’ala 
més espanyolista del PSC. Fins el punt que el PSOE el va 
considerar un bon candidat per a la Comunitat o l’Ajuntament 
de Madrid fins a l’últim moment. Però a partir d’aquest moment 
ja començarà a ser català per als seus enemics. “Este querrá 
llevárselo todo para Cataluña” serà la frase contra la que haurà 

                                                           
2690 Font: <http://elpais.com/diario/1998/05/07/espana/894492018_850215.html>. El País, 7/V/1998. 
«Borrell gana por 21.394 votos a Almunia en las primarias». Sense signar . Consulta: [19/I/2016]. 
2691 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Salvador Cot va signar un total de 83 pàgines 
en El Temps. 

http://elpais.com/diario/1998/05/07/espana/894492018_850215.html
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de lluitar, que li pot fer perdre les tres dècimes que li donarien la 
majoria. 

»(...) Però anem més enllà encara amb la màquina del 
temps. Josep Borrell aconsegueix ser el primer cap del govern 
espanyol nascut a Catalunya des de Pi i Margall. I amb més 
voluntat de permanència en el càrrec que el vell federalista. Una 
diferència que no és l’única, ni la més important. Francesc Pi i 
Margall tenia com a objectiu polític canviar l’estat espanyol en 
molts aspectes, però especialment pel que fa a la concepció 
unitarista que arrossegava des de feia cent cinquanta anys2692. 
Borrell no, Borrell intentarà canviar Catalunya. 

»El protagonista de la nostra hipòtesi fa molts anys que 
viu i fa política a Madrid i sap quin pa s’hi dóna. No li tornarà a 
passar el mateix que quan, des del Ministeri d’Obres Públiques, 
se li va acudir aplicar la normativa europea i retirar les tanques 
publicitàries de les carreteres, anuncis d’Osborne inclosos. 
Aquell va ser el seu últim lapsus2693 i, per més vegades que hagi 
proclamat el seu espanyolisme sincer, la setmana passada ja li 
ho recordaven des de les pàgines d’El Mundo. 

»Seguint la faula, Josep Borrell haurà de demostrar, 
d’entrada, que no pensa afavorir Catalunya. I això vol dir, ni 
més ni menys, que les coses continuaran tal i com estan, amb el 
cafè fumejant per a tothom. Però això és poc. Borrell seria el 
president del govern central a qui es demanaria –i ell s’hi veuria 
capaç– tancar per sempre el procés autonòmic. 

»Just l’endemà, amb la feina enllestida, ja podria dir-se 
José Borrell... I duraria molt més que Pi i Margall»2694. 

Per tant, per a Salvador Cot, els candidats a liderar el PSOE proposaven dues 
alternatives: el continuisme amb l’antic aparell, una part del qual es trobava sota la 
mirada de la justícia; o l’espanyolisme més radical, encarnat en un polític català que 
trobaria en el seu cognom el principal problema a l’hora de convèncer un públic 
objectiu tan nacionalista espanyol com ell. El PSOE, doncs, no semblava representar 
cap alternativa atractiva per a El Temps. En aquest mateix sentit, de l’espanyolització de 
Josep Borrell, en parlava poc després Joan F. Mira. 

                                                           
2692 Per consultar el pensament federalista de Francesc Pi i Margall, cf. MOLAS, Isidre., Ideari de 
Francesc Pi i Margall, Barcelona, Edicions 62, 1965, pp. 101-114. 
2693 Quan Borrell exercia de ministre d’Obres Públiques, va impulsar la prohibició de la publicitat en les 
carreteres, considerant també publicitari la figura del conegut com a ‘bou d’Osborne’. Font: 
<http://elpais.com/diario/1994/11/19/ultima/785199601_850215.html>. El País, 19/XI/1994. «El 
Supremo devuelve al corral el toro de Osborne». Notícia de Julio M. Lázaro. Consulta: [19/I/2016]. De 
fet, part del nacionalisme espanyol de dreta va aprofitar l’esdeveniment per carregar contra el llavors 
ministre socialista. Font: 
<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1994/09/25/027.html>.  Abc, 
25/IX/1994, p.27. «El Toro». Article de Jaime Campmany. Consulta: [19/I/2016]. 
2694 El Temps, núm. 720, 6/IV/1998, p. 22. «“José Borrell” (sic)». Article de Salvador Cot 

http://elpais.com/diario/1994/11/19/ultima/785199601_850215.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1994/09/25/027.html
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«Josep Borrel diu que no, que no hi ha anticatalanisme a 
Espanya, que és una imaginació, que ell no l’ha experimentat 
mai, aquest sentiment. També té raó: ell no el nota. Ell ha fet 
una notable carrera no sentint el sentiment, negant “la cosa”, 
negant-se. Em sembla perfecte, com a opció personal i política: 
és l’única manera de ser acceptat pels “altres” amb totes les 
conseqüències, fins a la presidència del govern espanyol, si es 
possible (és possible?)»2695. 

Llavors, si Borrell obviava l’anticatalanisme latent a Espanya segons El Temps, 
ho feia perquè era necessari per a assolir les seues aspiracions polítiques. Aquest 
anticatalanisme no el mostrava per acontentar els companys de partit i els possibles 
votants a Madrid. També el mostrava a Maragall i Joan Romero, del PSC i PSPV 
respectivament, per a marcar distàncies i deixar ben clar, segons El Temps, les 
intencions nacionalistes de Josep Borell, contrari a tot fet diferencial dins de l’estat 
espanyol. 

«Borrell va ser especialment desconsiderat amb Pasqual 
Maragall i Joan Romero, candidats socialistes a la presidència 
de la Generalitat de Catalunya i de la Generalitat Valenciana 
respectivament2696. Amb Maragall perquè, al marge de les 
divergències públiques entre els dos polítics, hi ha un fet 
principal a ulls de la societat i dels electors, i és que tots dos 
pertanyen al mateix partit polític, el Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE). Que Maragall faça un discurs obert a 
considerar una nova organització de l’estat espanyol i, en canvi, 
Borrell isca amb estirabots espanyolistes, és una situació que es 
comenta tota sola. La desconsideració de Borrell cap a Joan 
Romero és igualment greu i ha incomodat molta gent del Partit 
Socialista del País Valencià-PSOE. El candidat a la Moncloa 
potser ha oblidat el suport que va rebre al País Valencià en les 
primàries socialistes, però en qualsevol cas fer una proclama 
centralista abans d’anar a València no és gens elegant. Joan 
Romero li ho ha hagut de recordar dient que el model territorial 

                                                           
2695 El Temps, núm. 722, 20/IV/1998, p. 98. «La cosa». Article de Joan F. Mira. 
2696 «Josep Borrell va assegurar ahir que l’oferta que va realitzar al PP en nom del PSOE per frenar les 
reivindicacions de CiU i PNB no implica fer un front antinacionalista perquè només mira d’evitar que 
Espanya es quedi “deforme en la seva arquitectura política”». Font: 
<http://arxiu.elperiodico.cat/ed/19981006/pag_017.html>. El Periódico, 6/X/1998, p. 17. «Borrell explica 
que no proposa fer un front antinacionalista». Notícia de Miguel Lorenzo. Consulta: [19/I/2016]. La 
«desconsideració» de la qual parla El Temps de Borrell cap a Maragall i Romero es contextualitza en el 
document Per Catalunya, presentat pel PSC el mes de setembre de 1998 i «on s’assenyalava que 
Catalunya no havia de tenir com a objectiu “essencial” reclamar la sobirania, sinó que calia impulsar una 
“lectura federalista” de la Constitució. El document proposava millorar els nivells d’autogovern assolits». 
Font: <http://www.anuaris.cat/article/psc_maragall_accepta_el_repte/1044/>. Consulta: [19/I/2016]. 
Llavors, si Maragall plantejava una evolució en el model territorial espanyol, Borrell defensava el model 
present amb intents de pacte amb el PP d’Aznar. 

http://arxiu.elperiodico.cat/ed/19981006/pag_017.html
http://www.anuaris.cat/article/psc_maragall_accepta_el_repte/1044/
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de l’estat espanyol “s’ha de treballar amb pinzell prim” i no amb 
pinzell gruixut. Militants destacats del PSPV es veuen obligats a 
recordar aquests dies que hi ha moltes maneres d’entendre 
Espanya, i no solament la de Borrell, Bono, Chaves o Rodríguez 
Ibarra»2697. 

En aquest sentit, el PSOE era contínuament comparat amb el PP d’igual a igual 
quan es parlava en termes de nacionalisme espanyol. Així s’expressa un article que 
parla de l’estratègia comuna d’ambdós partits per a les llavors futures eleccions al País 
Basc2698. 

«Els secretaris generals del PP i del PSOE, quan els 
resultats electorals han confirmat tossudament la realitat política 
del País Basc, han tret la mateixa conclusió de sempre i s’han 
llançat mútuament propostes per a fer un front PP-PSOE que 
defensi “els principis bàsics” davant dels partits 
nacionalistes2699. Certament, tampoc s’han precipitat. Tota la 
història d’Espanya està farcida de polítics que han arribat a la 
mateixa conclusió. 

»Javier Arenas, Joaquín Almunia i els seus no s’adonen 
que precisament l’actual moment de la història d’Espanya és 
quan hi ha més dades històriques, polítiques, culturals i socials 
per treure noves conclusions que superin els encaraments de 
sempre. El PSOE, per exemple, té informació suficient per 
adonar-se que un front amb el PP per a defensar la vella “unitat 
d’Espanya” al País Basc –perquè això és el que volen dir quan 
parlen de “principis bàsics”– és la pitjor de les opcions. Els 
temps canvien. A l’Europa comunitària i democràtica, 
sacralitzar la unitat dels estats a finals del segle XX és 
interpretar de manera incorrecta els debats que hi ha a tota la 
Unió Europea sobre la qüestió regional i nacional (...) És caure 
en una simplificació indocumentada»2700. 

                                                           
2697 El Temps, núm. 748, 19/X/1998, p. 5. «Borrell». Editorial. 
2698 Aquelles eleccions al País Basc es celebrarien l’any 2001. L’article parla de les llavors recents 
eleccions europees de 1999, en les quals el PP obtingué 27 representants a tot l’estat espanyol. Li seguien 
PSOE amb 24 i Esquerra Unida amb 4. Al País Basc, el PNB va obtindre quasi el 34% dels vots. Li 
seguía, de lluny, el PP amb el 19,7% dels vots. PSOE i Herri Batasuna coincidien, obtenint el 19,5% dels 
vots. Davant d’aquest panorama desfavorable per al PP i el PSOE al País Basc, l’article intuïa una 
possible coalició oficiosa de PP i PSOE per derrotar el nacionalisme basc a les següents eleccions de 
l’any 2001. 
2699 Javier Arenas pensava a plantejar pactes poselectorals amb Joaquín Almunia al País Basc. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/06/15/espana/929397602_850215.html>. El País, 25/V/1999. «Arenas 
asume errores en la campaña, y Aznar le encarga que los subsane para las generales». Notícia de Javier 
Casqueiro. Consulta: [19/I/2016]. 
2700 El Temps, núm. 784, 22-28/VI/1999, p. 11. «No ens precipitem». Article de Jordi Fortuny. 

http://elpais.com/diario/1999/06/15/espana/929397602_850215.html
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A banda de l’espanyolisme latent en el PSOE, El Temps tampoc s’oblidava del 
seu passat més fosc: el dels temps dels GAL. Així parlava Xavier Vinader2701 de l’antic 
ministre d’Interior socialista José Barrionuevo i de la tasca del PSOE durant aquells 
anys de terrorisme d’estat. 

«La sentència del judici Marey2702, condemnant a molts 
anys de presó tota la cúpula del Ministeri d’Interior del primer 
govern socialista, amb José Barrionuevo i Rafael Vera al 
capdavant, ha fet saltar de polleguera els màxims dirigents del 
PSOE. I després d’aixecar el crit al cel2703, d’evocar la mare que 
va parir tots els jutges del Tribunal Suprem, han començat a 
revisar la història d’aquests últims anys del país amb un 
descarament que no té nom ni llinatge. Com si només ells 
haguessin plantat cara al franquisme, com si només ells 
haguessin lluitat pel retorn de les llibertats democràtiques, com 
si fossin els protagonistes clau de la transició, i qui va sofrir més 
que ningú els intents d’involució, els atemptats d’ETA, o com si 
fossin els únics garants d’una societat en què, hipotèticament, es 
pot dir el que penses en veu alta sense perill que t’emmanillin i 
et tanquin a la garjola. Sembla com si, de cop i volta, els 
socialistes s’haguessin adonat que la història pot començar a 
passar-los factura, i volguessin rebobinar el vídeo del passat 
amb la pretensió de maquillar-ne determinades escenes poc 
exemplars. 

»(...) ara, quan els arriben les factures de tots aquells 
estralls, volen fer creure que sempre havien actuat de bona fe, 
que la seva preocupació era únicament l’estabilitat del país i 
que, finalment, són els únics damnificats de la història. I per 
atènyer els seus fins són capaços de tot. De donar-ne la culpa al 
general Franco, a Adolfo Suárez o a la IV Internacional. O cosa 
pitjor, de falsificar la història»2704. 

Espanyolisme i terrorisme d’estat. El PSOE no era un bon exemple polític per a 
la línia editorial del setmanari. Per això, quan els socialistes de Madrid mostraven més 
comprensió amb els nacionalismes perifèrics, El Temps ho celebrava. Aquest article 
l’escrivia Miquel Payeras. 

                                                           
2701 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Xavier Vinader va signar un total de 207 
pàgines en El Temps. 
2702 Sentència 2/1998, de 29 de juliol. Causa especial 2530/1995. cf. SÁIZ ARNÁIZ, Alejandro., 
«Aforamiento y doble grado de jurisdicción», en Parlamento y Constitución. Anuario, núm. 5, 2001, p. 
72. 
2703 Part del PSOE i el seu entorn simpatitzant va discrepar de la condemna contra Barrionuevo i Vera. 
Font: <http://elpais.com/diario/1998/07/31/espana/901836001_850215.html>. El País, 31/VII/1998. «“La 
presión político-mediática ha viciado el proceso». Notícia d’Anabel Díez. Consulta: [20/I/2016]. 
2704 El Temps, núm. 740, 24/VIII/1998, p. 14. «Temps de falsificadors». Article de Xavier Vinader. 

http://elpais.com/diario/1998/07/31/espana/901836001_850215.html
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«Aquests darrers mesos han passat esdeveniments que, 
tot i no ser gaire comentats, semblen efectuar-se un canvi que, si 
es confirmava, tindria un abast immens. En va ser el primer 
signe l’acostament al PNB2705, després d’un any i mig de 
distanciament interessat. Ara l’acord entre el PSC, IC i, sobretot, 
ERC per anar plegats al Senat2706, on faran un grup propi de 
senadors, sembla confirmar la línia de col·laboració entre el 
PSOE i els nacionalistes progressistes catalans (...) també s’hi 
observa més comprensió de la direcció federal socialista pels 
fets diferencials, fins i tot pel particularisme socialista català i 
balear. El juliol, quan Francesc Antich fou investit president de 
les Balears, la plana major socialista li va fer costat, tot i ser 
perfectament conscient del seu nacionalisme, si més no cultural 
(...) Entre tots aquests fets, hi ha hagut, a més, un progressiu 
aïllament, dins el partit socialista, de les veus –cada dia, 
aparentment, més dèbils– que defensen les essències pàtries 
espanyoles a l’estil de Rodríguez Ibarra. Casualitats? No ho 
semblen. Tot i ser evident que hi ha un interès conjuntural del 
PSOE d’aïllar el PP de possibles aliats postelectorals, i que 
passades les eleccions podria canviar o matisar aquest 
federalisme, el nou camí iniciat presenta més llums que no pas 
ombres»2707. 

El PSOE era atacat quan defensava posicions centralistes, com les de González 
el seu dia o Borrell i Almunia més endavant. I era defensat quan mostrava major 
identificació amb un nacionalisme, per fràgil que fóra, com podien ser-ho els d’Antich, 
a les Balears, que pactava amb forces nacionalistes per aïllar el PP del govern; o el de 
Maragall, al Principat, que plantejava projectes de reconstrucció de l’estat espanyol per 
assolir una major descentralització2708. És una mostra més de la línia editorial 
nacionalista d’El Temps. 

 

7.2.5.- El conflicte basc 

                                                           
2705 Els líders del PNB i PSOE, Arzalluz i Almunia, s’entrevistaren i criticaren la tasca del govern 
d’Aznar en el conflicte basc. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/11/24/espana/943398001_850215.html>. El País, 24/XI/1999. «Arzalluz y 
Almunia coinciden en sus críticas al Gobierno por la parálisis del proceso de paz». Notícia d’Anabel 
Díez. Consulta: [20/I/2016]. 
2706 Aprovada per a les eleccions generals de l’any 2000. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/12/04/catalunya/944273244_850215.html>. El País, 4/XII/1999. «El PSC 
da luz verde a una candidatura conjunta con Esquerra e Iniciativa per Catalunya-Verds para el Senado». 
Notícia d’Enric Company. Consulta: [20/I/2016]. 
2707 El Temps, núm. 814, 18-24/I/2000, p. 19. «Canvia, el PSOE?». Article de Miquel Payeras. 
2708 L’esmentat document Per Catalunya és un exemple d’aquest objectiu de reconstrucció nacional 
impulsat pel PSC l’any 1998 i en el qual es proposava impulsar una «lectura federalista» de la 
Constitució. 

http://elpais.com/diario/1999/11/24/espana/943398001_850215.html
http://elpais.com/diario/1999/12/04/catalunya/944273244_850215.html
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Tot i que estàvem analitzant, una per una, les forces polítiques destacades durant 
l’època que tractem en aquest capítol i la perspectiva que El Temps mostrava cap a 
aquestes, farem un parèntesi per tractar el conflicte basc, perquè va ser una de les 
qüestions a les quals més pàgines va dedicar el setmanari i perquè mostra, una vegada 
més, la línia editorial nacionalista, pacífica, contrària al terrorisme i també contrària a 
tota política que poguera allargar el conflicte i, en conseqüència, sumar morts al País 
Basc. El tractament que la revista va oferir sobre aquest trist esdeveniment mostra el seu 
desacord amb les polítiques del PP i el PSOE, la seua identificació amb el PNB i els 
seus acords i desacords amb HB, segons els moments puntuals del conflicte. A 
continuació, mostrarem tot açò. Quan es va produir el segrest de Miguel Ángel 
Blanco2709, l’editorial d’El Temps feia, una vegada més, mostra del seu pacifisme i 
condemnava rotundament l’acció. 

«A l’hora de tancar l’edició d’aquest setmanari, ETA 
tenia segrestat el ciutadà Miguel Ángel Blanco Rodríguez, 
càrrec electe del municipi basc d’Ermua. Quan la revista arribe a 
les mans del lector, és possible que el segrest s’haja resolt d’una 
manera tràgica si els segrestadors compleixen l’amenaça 
d’assassinar-lo. Es fa difícil trobar paraules mentre plana sobre 
un ésser humà l’amenaça d’una pena de mort tan absurda com 
injustificable. Una vegada més, la violència ha tornat a sacsejar 
la consciència de tots els ciutadans de l’estat, aquesta vegada 
d’una manera especialment colpidora i brutal. La violència, 
vinga d’on vinga, i s’expresse com s’expresse, siga contra un 
ciutadà d’Ermua o contra un immigrant magribí del barri de 
Russafa de València2710, ha de trobar sempre el rebuig de tots els 
demòcrates. 

»La condemna taxativa a aquests esdeveniments no ens 
ha de fer oblidar que el conflicte basc continua obert i comença 
a ser hora d’exigir solucions, per no perllongar més els 
sofriments de les persones que el pateixen, que són, en 
definitiva, tots els ciutadans d’Euskadi. 

»(...) Sobretot, hem d’escoltar el que diuen els bascos. 
Els únics que poden aconseguir que ETA deixe de matar són 
ells»2711. 

                                                           
2709 El 10 de juliol de 1997, per part d’ETA. Dos dies després, era assassinat. Font: 
<http://elpais.com/diario/2007/07/08/espana/1183845603_850215.html>. El País, 8/VII/2007. «El día en 
que todos fuimos Miguel Ángel Blanco». Reportatge de José Luis Barbería. Consulta: [20/I/2016]. 
2710 Es refereix a una manifestació celebrada escassos dies abans de l’assassinat de Miguel Ángel Blanco. 
La protesta era al barri esmentat de Russafa, al terme municipal de València, on grups de l’extrema dreta 
es manifestaren contra la immigració sota el lema «Ruzafa por un barrio valenciano. No a la pérdida de 
identidad». cf. TORRES PÉREZ, Francisco., Nous veïns a la ciutat: els immigrants a València i Russafa, 
Universitat de València, 2007, p. 312. 
2711 El Temps, núm. 683, 21/VII/1997, p. 7. «El segrest de Miguel Ángel Blanco». Editorial. 

http://elpais.com/diario/2007/07/08/espana/1183845603_850215.html
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El setmanari identificava pacifisme amb democràcia. I per a El Temps, pacifisme 
significava no només la condemna a ETA; també el rebuig a una estratègia del govern 
que, segons la revista, generava més violència. 

«S’han evidenciat, sobretot, les limitacions reals del 
govern espanyol per a exercir una política encaminada realment 
a aconseguir la pau al País Basc. Si d’alguna cosa ha de servir la 
demanda de pau de les històriques manifestacions que s’han 
succeït arreu no és precisament perquè l’estat combatesca la 
violència amb violència2712, sinó per actuar amb fermesa a 
l’hora de col·locar els fonaments d’una pau que s’esvaeix i que 
deixa el seu lloc a una fractura en la societat basca que el govern 
espanyol hauria d’evitar. El missatge de la societat és la voluntat 
de pau. Però en nom de la pau s’ha d’actuar tan fredament o més 
que els qui actuen en nom de la guerra, mai no en calent. La 
democràcia i la pau que reclamen lícitament centenars de milers 
de ciutadans bascos es torna guerra quan assetgen l’esquerra 
abertzale de manera violenta. Les solucions polítiques, preses en 
nom d’un crit unànime de pau, tampoc no passen per reproduir 
errors que ja s’han comès abans. No passen per “aïllar els 
violents” amb més violència impune, per la il·legalització d’un 
partit2713 que té el suport del 15% de la societat basca, per 
desinformar la societat desproveint-la de valuoses informacions 
sense les quals qualsevol anàlisi de la realitat es fa impossible... 

»(...) Les campanyes mediàtiques també haurien de 
servir per guanyar aquestes batalles autèntiques en nom de la 
democràcia. Campanyes utilitzades per la dreta i per l’esquerra 
per criminalitzar de passada qualsevol nacionalisme que no siga 
el nacionalisme centralista espanyol2714»2715. 

Llavors, quedava clara la postura d’El Temps. Es tractava de buscar, trobar i 
consolidar la pau a Euskadi, acceptant, si calia, mesures proposades per l’esquerra 
abertzale que, segons la revista, no havien de ser rebutjades pel simple fet d’estar 
formulades per un partit polític ideològicament distant. Es tractava d’acabar amb ETA, 
sí, però no mitjançant la guerra ni estratègies centralistes que alimentaren encara més 
una violència ja més que instaurada al País Basc; sinó mitjançant totes les mesures 
                                                           
2712 Per conèixer millor la política interior del govern d’Aznar, cf. TUSELL, Javier., El Aznarato: El 
gobierno del Partido Popular 1996-2003, Madrid, Santillana, 2004, pp. 144-145. 
2713 La formació política abertzale Batasuna fou il·legalitzada l’any 2003 després d’un llarg procés polític 
i judicial. cf. ESPARZA OROZ, Miguel., La ilegalización de Batasuna: el nuevo régimen jurídico de los 
partidos políticos, Zizur, Aranzadi, 2004, pp. 275-304. 
2714 Un exemple en aquest sentit esmentat en el mateix article que hem assenyalat són les paraules que va 
pronunciar Ramón Jáuregui, secretari general del Partit Socialista a Euskadi (1988-1997). Font: 
<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1997/07/25/025.html>. Abc, 
25/VII/1997, p. 25. «Jáuregui: “La autodeterminación como consecuencia de la violencia traería la 
limpieza étnica». Sense signar. Consulta: [20/I/2016]. 
2715 El Temps, núm. 684, 28/VIII/1997, p. 7. «Fomentar la pau a Euskadi». Editorial. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1997/07/25/025.html


 
 

679 
 

polítiques possibles que consolidaren el més prompte possible la pau a Euskadi. El 
setmanari mostra, una vegada més, el seu pacifisme2716, un pacifisme que, a més, rebutja 
la criminalització que el nacionalisme espanyol feia cap a tot nacionalisme perifèric, 
segons El Temps, aprofitant els morts d’ETA per així aconseguir identificar tots els 
nacionalismes –llevat de l’espanyol, és clar– amb el terrorisme i la sang. En un altre 
editorial, el setmanari troba en el conflicte d’Irlanda del Nord2717 un paral·lelisme amb 
el conflicte basc i troba a faltar un Tony Blair2718 a la presidència del govern espanyol. 

«Sempre s’han establert paral·lelismes entre Irlanda del 
Nord i el País Basc. Certament, n’hi ha; amb matisos, però n’hi 
ha. I la conjuntura política actual –espanyola i basca; irlandesa i 
britànica– ha tornat a servir en safata el debat dels previsibles 
efectes mimètics del procés de pau irlandès en el procés –
absència de procés, millor dit– de pau a Euskadi. Tretze dies 
després de l’assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d’ETA, 
el president del Sinn Féin, Gerry Adams, es destapava reclamant 
a l’IRA un alto-el-foc2719 davant la bona disponibilitat que el 
nou primer ministre britànic, el laborista Tony Blair, ha mostrat 
un procés de pau que integre els nacionalistes. 

»(...) L’endemà de la nova demanda de Gerry Adams, 
Xabier Arzallus, president del Partit Nacionalista Basc, es 
lamentava que a “Espanya no hi haja un Tony Blair ni a Euskadi 
un Sinn Féin”. Arzallus té una part de raó, però aquest 
paral·lelisme expressat en clau escèptica resta coix. És veritat 
que a l’estat espanyol no existeix un Tony Blair que accepte 
amb valentia un procés de pau sense condicions prèvies 
insalvables, però no és cert que al País Basc no hi haja un Sinn 
Féin. Herri Batasuna (HB) fa aquest paper polític, amb el suport 
de 180.000 electors. Una força política que reclama diàleg, en el 
sentit en què el reclama Gerry Adams, qui escriu en la seua 

                                                           
2716 La postura del setmanari envers el pacifisme coincideix amb aquesta formulació: «La sensación de 
“callejón sin salida”, nacida de estas situaciones [de conflicto], requiere un análisis que trascienda la 
“política real”, basada ésta en aquello que es posible hacer en unas circunstancias concretas y que adolece 
de miradas inmediatistas. Esta perspectiva no puede más que ser cómplice de lo que a corto plazo 
pareciera inevitable». LÓPEZ, Mario., Política sin violencia: la noviolencia como humanización de la 
política, Universidad de Granada, 2009, p. 12. El Temps desitjava que el govern espanyol actuara contra 
ETA sense la immediatesa que provoca la tensió latent per així evitar una espiral de més violència i més 
morts. 
2717 Per consultar els orígens i l’evolució del conflicte a Irlanda del Nord, cf. FITZDUFF, Mari., Más allá 
de la violencia: procesos de resolución de conflicto en Irlanda del Norte, Bilbo, Bakeaz, 1998, pp. 21-37. 
2718 Blair era primer ministre del Regne Unit i membre del Labour Party. Va apostar per negociar la pau 
amb el grup armat irlandès IRA. Font: 
<http://elpais.com/diario/2006/07/03/espana/1151877614_850215.html>. El País, 3/VII/2006. «El IRA 
entrega las armas». Reportatge de John Carlin. Consulta: [20/I/2016]. El setmanari El Temps anhelava 
una actuació similar del govern espanyol envers ETA per posar fi al conflicte basc. 
2719 La demanda de Gerry Adams es va produir. Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/07/20/internacional/869349601_850215.html>. El País, 20/VII/1997. «El 
IRA anuncia un alto el fuego “inequívoco”». Notícia de Lola Galán. Consulta: [20/I/2016]. 

http://elpais.com/diario/2006/07/03/espana/1151877614_850215.html
http://elpais.com/diario/1997/07/20/internacional/869349601_850215.html
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biografia Abans de l’aurora (Editorial Thassàlia): “El diàleg 
sempre ajuda i no mata ningú”. 

»(...) I mentre Arzallus demostra ser un gat vell a l’hora 
d’oferir titulars oportunistes a la premsa, el president del govern 
espanyol, José María Aznar, continua demanant l’aïllament 
d’HB (...) la diferència entre el procés basc i el procés irlandès 
se situa, sobretot, en Blair i Aznar»2720. 

El Temps tornava a mostrar la seua aposta pel diàleg per solucionar el conflicte 
basc. I donava la raó a Xabier Arzalluz, president del PNB, en la seua tesi sobre la 
necessitat d’un president espanyol que apostara pel diàleg. I en el mateix número, Joan 
F. Mira escrivia un article sobre la presència del món abertzale en els ambients rurals 
bascos, i aprofitava per marcar diferències entre els nacionalismes que exercien el 
terrorisme i els que no, identificant-se, evidentment, amb els segons. Demanava als 
nacionalistes centralistes que no identificaren tots dos nacionalismes en un de singular, 
tot i que ho feia amb poca esperança d’èxit. 

«Quan ETA exhibeix certes formes d’actuació, i els seus 
simpatitzants certes reaccions de llinatge o de tribu, 
automàticament tot “nacionalisme” és acusat –per un art notable 
de la premsa, dels professor de filosofia2721 i dels polítics en 
actiu– de ser una ideologia tribal i primitiva. Cosa que, en 
primer lloc, al nacionalisme d’estat li serveix de coartada 
perfecta: ells són només ciutadans d’Espanya, amants de la 
llibertat i de la Constitució, no com els altres, tan “ètnics” i 
provincians, intolerants, tancats i primitius. És un mecanisme 
que no falla: ells, els nacionalistes, peguen tirs i porten boina, o 
porten barretina i s’obstinen a parlar català. Nosaltres, els 
simples nacionals, som amants de la pau i no tenim manies amb 
l’idioma. Etcètera, sempre és igual. Una vegada i una altra i una 
altra. Se senten bellament justificats, són ciutadans pacífics, no 
els cal entendre res. I tanmateix, una cosa haurien d’entendre: 
que aquest nacionalisme rural d’ETA i d’HB és el menys 
europeu i el més atípic de tots els nacionalismes moderns. És, 
cosa raríssima, un nacionalisme de tribu i de muntanya, 
d’herriko taberna, d’amics i famílies. Que no els confonguen, 
per favor, amb la gent assenyada i civil que simplement aspirem 
a viure en un país normal i propi, com qualsevol poble 

                                                           
2720 El Temps, núm. 685, 4/VIII/1997, p. 7. «Adams i Blair». Editorial. 
2721 Possiblement es refereix a Fernando Savater, escriptor i filòsof que publicava articles de premsa 
contra els nacionalismes basc i català. Un exemple és el publicat a El Correo el 14/VI/1997, titulat «El 
nacionalismo obligatorio». Sobre els articles de Savater, Joan F. Mira ja havia escrit algun altre article 
referenciat anteriorment. Font: El Temps, núm. 610, 26/II/1996, p. 98. «Ètica per a Savater». Article de 
Joan F. Mira. 
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d’Europa. Però demanar claredat i distinció és, sovint, demanar 
massa [sic]»2722. 

Vista la posició d’El Temps de pacifisme i de voluntat de diàleg, passem a 
comprovar que el setmanari condemnava la política del PP en matèria antiterrorista, i la 
comparava també amb el PSOE, ja que per a la revista, ambdós partits eren parts d’un 
mateix fenomen a l’hora de tractar la qüestió d’ETA. Tant al PP com al PSOE, com al 
nacionalisme espanyol en general, els convenia, segons el setmanari, allargar el 
conflicte basc i beneficiar-se’n políticament i ideològica. Escriu Salvador Cot. 

«Al pobre Tony Blair, li han amargat les vacances a 
Andalusia fins que no s’ha avingut dir una cosa tan òbvia com 
ara que l’Ulster2723 i Euskadi són casos diferents en països 
diferents (algú havia dit que eren conflictes idèntics al mateix 
país?). Doncs bé, aquesta declaració ha estat suficient per a 
omplir de joia els polítics i els mitjans de comunicació de 
Madrid2724, fins a l’extrem que tot seguit han donat per tancada 
la discussió. Tesi oficial: l’IRA és un problema polític, però 
ETA no; a Euskadi només hi ha una banda assassina que mata 
per plaer (o per diners, diuen de tant en tant). Poca cosa més; un 
parell d’acusacions diàries d’ambigüitat a Arzallus, quatre 
articles contra el bisbe Setién2725 i ja està. La resta és feina de la 
Guàrdia Civil i del Cesid... I ja fa trenta anys. 

»Fins aquí, allò de sempre. Però aquesta vegada els 
nervis per l’acord de pau d’Irlanda han obligat el PP i el PSOE (i 
tots els grups de comunicació de Madrid) a esforçar-se una mica 
més per trobar algun argument mitjanament presentable que els 
apuntali en el tradicional immobilisme guerrer. I com que la 
cosa es veia venir han tingut temps de preparar-ne un. Diu això: 

                                                           
2722 El Temps, núm. 685, 4/VIII/1997, p. 82. «Sobre ETA i Espanya (2)». Article de Joan F. Mira. 
2723 Regió històrica que la formen nou comtats, sis d’ells formen l’Irlanda del Nord, associada al Regne 
Unit; i els altres tres corresponen a la República d’Irlanda, estat independent. cf. ALONSO, Rogelio., 
Irlanda del Norte: una historia de guerra y la búsqueda de la paz, Madrid, Editorial Complutense, 2001. 
p. 4. 
2724 Des d’El País, per exemple, s’insistia en diferenciar ambdós conflictes per justificar l’adopció de 
mesures similars a les de Blair per part del govern espanyol. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/04/14/espana/892504816_850215.html>. El País, 14/IV/1998. «Blair 
afirma que no son comparables los casos del Ulster y Euskadi». Notícia de José Luis Rodríguez. 
Consulta: [20/I/2016]. 
2725 (1928). El llavors bisbe de Sant Sebastià, José María Setién, suggeria als principals polítics espanyols 
un canvi d’estratègia política per resoldre el conflicte basc. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/06/27/espana/898898407_850215.html>. El País, 27/VI/1998. «El obispo 
Setién reclama a “todos” los partidos que hagan “algo distinto” para conseguir la paz». Notícia d’Íñigo 
Urrutia i Maribel Marín. Consulta: [20/I/2016]. Aquests suggeriments no van ser molt ben rebuts per part 
de la dreta espanyolista. Font: 
<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/12/16/018.html>. Abc, 
16/XII/1998, p. 18. «Lo que no se comprende...». Article de Lorenzo López Sancho. Consulta: 
[20/I/2016]. 

http://elpais.com/diario/1998/04/14/espana/892504816_850215.html
http://elpais.com/diario/1998/06/27/espana/898898407_850215.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/12/16/018.html
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els acords de pau de Stormont2726 preveuen un nivell 
d’autogovern inferior al que ara té Euskadi; per tant, no val la 
pena d’obrir unes negociacions de les quals l’actual sistema ja 
seria, forçosament, la conclusió. 

»(...) Però l’apoteosi de la fúria espanyola, l’envestida de 
la raça va aparèixer dimecres de la setmana passada a l’ABC en 
un comentari editorial2727 que donava la raó –explícitament– a 
Zutabe2728, el butlletí oficial d’ETA militar, quan deia que anar a 
buscar models a Irlanda no aportarà cap resultat. 

»Arribats a aquest punt, no toca més remei que pensar 
que les vísceres (i potser les butxaques) de més d’un 
nacionalista espanyol demanen guerra, i una guerra tan llarga 
com calgui. Un combat en blanc i negre que, possiblement, dóna 
sentit a les vides de moltes persones»2729. 

En el mateix sentit escrivia Ramon Barnils, només una pàgina després. 

«Si irlandesos i anglesos han arribat a un acord 
delicadíssim després de massa converses per posar fi a la 
violència i a les morts, i si immediatament de fer-se públic 
aquest acord Pp i Psoe juren acordats que Irlanda no té res en 
comú amb el País Basc, la conclusió és igualment immediata: ni 
Pp ni Psoe no creuen convenient per als seus interessos comuns 
que s’acabi la violència, les morts al País Basc. 

»(...) El Pp i el Psoe –el pacte de fins, l’autèntic, el 
permanent, el secular– tenen en comú això: que Éspanya és 
l’únic important –per a ells. I que fora d’Espanya no hi ha 
salvació –per a ells. Que fora d’Espanya no existeixen»2730. 

Fins ara, per tant, hem pogut detectar una línia editorial clarament contrària a 
ETA i també clarament contrària als governs del PSOE, abans; i PP en aquell moment, 
que, segons El Temps, no contribuïen a assolir la pau al País Basc, més aviat al contrari. 
A diferència d’altres mitjans de comunicació, que identificaven ETA i tot l’entorn 

                                                           
2726 Acord de pau signat el 10/V/1998 pels governs britànic i irlandès. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/04/14/internacional/892504815_850215.html>. El País, 14/IV/1998. «El 
pacto de Stormont». Sense signar. Consulta: [20/I/2016]. 
2727 «“Ir a Irlanda a buscar la “luz” porque la situación política de nuestro pueblo es “oscura” no nos va a 
aportar ningún bien”. No lo dice ningún representante de los partidos políticos no nacionalistas: lo 
escriben en el último número de la publicación etarra “Zutabe” los dirigentes de la organización criminal, 
quienes, aunque estólidos en lo suyo, hasta ahí sí alcanzan. ¿Por qué entonces no se puede decir lo mismo 
de los que ciegos a la evidencia se empeñan en trazar paralelismos entre dos situaciones que incluso los 
terroristas perciben claramente disímiles? Misterios de la oportunidad electoral, tal vez, o quizás simple 
torpeza de un infierno –el ultranacionalismo vasco– como tal adoquinado de presuntas buenas 
intenciones, a cual más torpe». Abc, 15/IV/1998, p. 17. «Hasta ETA lo sabe». Sense signar. 
2728 Amb presencia entre 1962 i 2011. Era el butlletí intern d’ETA. 
2729 El Temps, núm. 723, 27/IV/1998, p. 17. «Stormont o Cesid?». Article de Salvador Cot. 
2730 El Temps, núm. 723, 27/IV/1998, p. 18. «Morts sense fronteres». Article de Ramon Barnils. 

http://elpais.com/diario/1998/04/14/internacional/892504815_850215.html
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abertzale com un mateix món2731, el setmanari que estudiem sí que diferenciava aquells 
que mataven d’aquells que no ho feien. En aquest sentit, El Temps es va posicionar 
contra la criminalització del món abertzale. Ací una notícia signada per Iñaki 
Gorostidi2732 que parla del tancament del diari Egin, representant periodístic de 
l’esquerra abertzale2733. Es nota que al setmanari no li agrada aquesta operació. 

«El jutge de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón, va 
executar el passat dimecres dia 15 de juliol una de les decisions 
més controvertides des que començarà la transició democràtica 
espanyola: el tancament i la suspensió cautelar de totes les 
activitats professionals-mediàtiques de dos mitjans de 
comunicació, Egin i Egin Irratia, així com de la seua editora, 
l’empresa Orain –amb la detenció d’onze persones, les quals en 
algun moment han estat vinculades a aquesta–, amb el pretext 
d’haver-se erigit en “un instrument al servei de l’organització 
d’ETA”2734. Una decisió dràstica que, a més de deixar sense 
treball més de 200 persones, ha obert un enorme debat en la 
societat basca sobre els límits de l’acció de la justícia i del 
govern espanyol (presumpció d’innocència, llibertat 
d’expressió...) pel que fa a la política antiterrorista. 

»(...) La incredulitat i la indignació s’apoderaren 
d’amplis sectors de la societat basca –no només el món d’Herri 
Batasuna– (...) per “fer callar” la veu d’un mitjà de comunicació 
amb vora dos-cents mil lectors diaris, independentment de la 
seua línia editorial i els seus temes de portada no siguen del gust 

                                                           
2731 Aquesta identificació intencionada no només la practicaren els mitjans de comunicació i els polítics 
interessats en fer-ho. Teòrics de la política reconeixen la connexió, almenys ideològica, entre ETA i Herri 
Batasuna. cf. IBARRA GÜELL, Pedro i Igor AHEDO GURRUTXAGA., «Los sistemas políticos de 
Euskal Herria», en Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, Universidade de Santiago de 
Compostela, vol. 3, núm. 1, 2004, p. 79. Si bé, molts d’aquests teòrics de la política no estableixen la 
identificació comuna de forma intencionada: ho fan sota paràmetres d’estudi molt menys sesgats que els 
dels mitjans de comunicació, contràriament a allò que afirmaven alguns periòdics intencionats. Font: 
<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/07/21/020.html>. Abc, 
21/VII/1998, p. 20. «HB vuelve a amenazar al PP y avisa al Gobierno que “pagará su locura”». Sense 
signar. Consulta: [20/I/2016]. Alguns analistes també precisen que no tot el món abertzale dóna suport a 
ETA, ni tan sols considera la violència com el mitjà pel qual s’han de complir els objectius. Aquests 
analistes, això sí, identifiquen amb l’etiqueta abertzale el món ideològic –exclusivament de fons polític– 
d’ETA i Batasuna. Tots els partidaris d’ETA o Batasuna són abertzales, però no tots els abertzales són 
partidaris d’ETA o Batasuna.  cf. LEONISIO CALVO, Rafael., «Izquierda abertzale: de la 
heterogeneidad al monolitismo», en Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, 2012, p. 
377. 
2732 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Iñaki Gorostidi va signar un total de 87 pàgines 
en El Temps. 
2733 cf. FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka., «El compañero ausente y los aprendices de brujo: 
orígenes de Herri Batasuna (1974-1980)», en Revista de Estudios Políticos, núm. 148, Abril-Juny 2010, 
pp. 71-103. 
2734 El País coincidia amb els motius del tancament d’Egin. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/07/16/espana/900540001_850215.html>. El País, 16/VII/1998. «Garzón 
cierra “Egin” por ser un “instrumento del entramado delictivo de ETA-KAS”». Notícia de José Yoldi. 
Consulta: [20/I/2016]. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1998/07/21/020.html
http://elpais.com/diario/1998/07/16/espana/900540001_850215.html
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de molts, s’ha/havia erigit en un dels referents comunicatius 
indispensables en l’ampli i divers panorama mediàtic basc, un 
mitjà que ofereix/oferia un altre punt de vista, una altra visió de 
la realitat, en un món on impera el pensament mediàtic únic. 

»Però, la gran preocupació que ha sacsejat en gran part 
una societat basca convulsionada és la referència del ministre de 
l’Interior2735 que aquest és el segon pas –després de la detenció 
el 28 de maig d’una desena de persones vinculades a empreses 
lligades al finançament ilegal d’ETA2736– i no l’últim en la seua 
lluita per acabar amb gairebé tot el teixit social-cultura-
comunicatiu basc (AEK2737, el diari Egunkaria2738, l’editorial 
Txalaparta2739...) creat en els últims 20 anys. “Cal anar –deia 
Mayor Oreja– estirant de la corda en la direcció contrària a 
aquella que s’ha anat creant, sempre complint la llei”. 
L’estratègia és clara, la maquinària està en marxa...2740»2741. 

I aquesta postura contrària al tancament d’Egin es demostra definitivament quan 
trobem aquest anunci publicitari dins de la revista El Temps. 

                                                           
2735 Jaime Mayor Oreja. 
2736 Detencions que es van produir arran d’investigacions policials per descobrir empreses que servien 
com a tapadora econòmica d’ETA. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/05/29/portada/896392801_850215.html>. El País, 29/V/1998. «La policía 
desmantela una parte del entramado Financiero de ETA». Sense signar. Consulta: [20/I/2016]. 
2737 Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea (Coordinadora d’Alfabetització en Euskara), organisme 
que té com a objectiu la recuperació del basc al territori d’Euskal Herria. Font: 
<http://www.aek.eus/index.php/es/preguntas>. Consulta: [20/I/2016]. Aquesta coordinadora va rebre 
acusacions d’estar relacionada amb ETA. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/07/29/paisvasco/901741208_850215.html>. El País, 29/VII/1998. «AEK 
niega tener vínculos “directos” e “indirectos” con ETA y KAS». Notícia de Naiara Galarraga. Consulta: 
[20/I/2016]. 
2738 Periòdic que també fou tancat per ser relacionat amb ETA. Font: 
<http://elpais.com/diario/2003/02/21/espana/1045782001_850215.html>. El País, 21/II/2003. «El juez 
Del Olmo cierra el periódico ‘Egunkaria’ por ser “instrumento” de ETA». Notícia de Mikel Ormazabal. 
Consulta: [20/I/2016]. 
2739 Aquesta editorial també va ser acusada de formar part entramat financer d’ETA. Font: 
<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1998/06/22/021.html>. Abc, 
22/VI/1998, p. 21. «Un documento de ETA incluye a AEK, subvencionada por el Gobierno Vasco, dentro 
de su trama financiera». Notícia de J. M. Zuloaga. Consulta: [20/I/1996]. 
2740 Per consultar el procés polític i judicial contra Herri Batasuna i l’entorn abertzale, cf. ZALLO, 
Ramón., El país de los vascos: desde los sucesos de Ermua al segundo gobierno de Ibarretxe, Madrid, 
Fundamentos, 2001, pp. 37-47. 
2741 El Temps, núm. 736, 27/VII/1998, p. 9. «El jutge Garzón colpeja el diari ‘Egin’». Notícia d’Iñaki 
Gorostidi. 

http://elpais.com/diario/1998/05/29/portada/896392801_850215.html
http://www.aek.eus/index.php/es/preguntas
http://elpais.com/diario/1998/07/29/paisvasco/901741208_850215.html
http://elpais.com/diario/2003/02/21/espana/1045782001_850215.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1998/06/22/021.html
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Figura 73. El Temps, núm. 737, 3/VIII/1998, p. 33. 

El Temps cedia espai a un anunci per solidaritzar-se amb Egin pel tancament. 
Aquesta solidaritat es podia mostrar amb donacions econòmiques o amb missatges de 
suport. En aquest editorial s’explica el perquè del desacord amb el tancament d’Egin. 

«A Irlanda del Nord mai es va tancar cap diari, i les 
autoritats britàniques –amb una cultura democràtica molt més 
sòlida que les espanyoles, tant conservadors com laboristes– 
tampoc van il·legalitzar el Sinn Féin. A l’estat espanyol, 
il·legalitzar Herri Batasuna pensant que d’aquesta manera es 
podria aïllar ETA seria irresponsable, infantil, ingenu. HB és un 
partit polític que voten milers de ciutadans bascos i ningú està 
obligat a entendre per què. Només cal acceptar-ho amb 
generositat. 

»Il·legalitzar HB serviria per posar les coses  més 
difícils, eliminar l’interlocutor, augmentar la tensió fins a límits 
insuportables i provocar la radicalització del nacionalisme basc 
en general. Potser per això no ho faran mai, no il·legalitzar mai 
Herri Batasuna2742, però en canvi juguen amb les amenaces de 
fer-ho per posar en evidència el Partit Nacionalista Basc i 
desgastar-lo electoralment. Quina pena»2743. 

                                                           
2742 El partit acabaría sent il·legalitzat l’any 2003. cf. ESPARZA OROZ, Miguel., La ilegalización de 
Batasuna: el nuevo régimen jurídico de los partidos políticos, Zizur, Aranzadi, 2004, pp. 275-304. 
2743 El Temps, núm. 739, 17/VIII/1998, p. 5. «Autoritat o fermesa?». Editorial. 
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El setmanari no era partidari de cap il·legalització, censura o tancament. Sí que 
era partidari, com hem dit, del diàleg. Per això va acceptar la Declaració de Lizarra, 
signada per forces polítiques com PNB, Eusko Alkartasuna, HB, Ezker Batua-Izquierda 
Unida i altres formacions, que acordaven en el text buscar un procés de diàleg que 
posara punt i final a l’activitat d’ETA. Vist que El Temps donava suport a qualsevol 
iniciativa de diàleg que servira per acabar amb el terrorisme, havia d’estar 
necessàriament d’acord amb aquest pacte. I així ho expressa un altre editorial: 

«Euskadi es troba en un moment clau de la seua història. 
Per primera vegada, ETA ha anunciat una treva unilateral sense 
condicions prèvies, sense posar terminis en la seua aplicació i 
sense exigir una negociació bilateral amb el govern espanyol 
com a contrapartida. Es pot ser més o menys escèptic sobre la 
intenció real d’ETA d’abandonar definitivament la lluita 
armada, però el que és evident és que després d’aquest pas, res 
ja no serà igual en l’escenari polític i social del País Basc. 
L’oportunitat que s’ha obert difícilment es tornarà a donar en 
molts anys si no s’aprofita ara (...) ha estat el canvi de 
conjuntura política i l’habilitat del PNB el que ha animat els 
sectors de la societat basca ancorats en la lògica de la violència a 
fer els primers passos cap a una possible solució negociada del 
conflicte. Un canvi de conjuntura que té a nivell estatal el seu 
referent en la declaració de Barcelona, per la qual els partits 
nacionalistes en el govern a Catalunya i el País Basc, a més del 
Bloc Nacionalista Gallec, es plantegen com a objectiu 
l’articulació d’un estat confederal. I a nivell basc, el diàleg entre 
el PNB, Eusko Alkartasuna i Herri Batasuna ha desembocat en 
la declaració de Lizarra, que proposa clarament superar l’actual 
marc constitucional i estatutari per guanyar cotes de sobirania 
per a Euskadi. D’alguna manera, el nacionalisme basc ha posat 
les bases sobre les quals ha d’assentar-se un possible acord de 
pacificació. Es poden trobar paral·lelismes amb el procés de pau 
a Irlanda del Nord, però la gran diferència és que mentre allà 
van ser els governs de Londres i Dublín els que van portar la 
iniciativa de diàleg polític, en el cas basc l’estat espanyol 
continua mantenint que l’única sortida és de caràcter policíac. 

»La pilota ara és a la teulada dels dos grans partits 
espanyols, PP i PSOE. Seran ells els que hauran de decidir si 
s’afegeixen al procés i, en aquest cas, què estan disposats a cedir 
a canvi de la pau»2744. 

Observem també que, a banda de passar la responsabilitat a PP i PSOE, El 
Temps elogia la tasca del PNB, EA i HB per “posar les bases” per assentar la 

                                                           
2744 El Temps, núm. 745, 28/IX/1998, p. 5. «Obrir portes a la pau». Editorial. 
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pacificació. Ideològicament, com calia esperar, el setmanari es veu molt més identificat 
amb les forces nacionalistes basques que no pas amb les espanyoles. A banda del motiu 
ideològic evident, El Temps opta més pel diàleg i no per la “solució policial” que, 
segons la revista, era l’única que proposaven PP i PSOE. En aquest sentit s’expressa 
Pere Martí, analitzant els discursos polítics dels partits nacionalistes espanyols –PSOE i 
PP– enfront dels nacionalistes bascos de cara a les llavors properes eleccions al País 
Basc l’any 19982745. 

«En aquesta campanya, els líders dels partits polítics 
estatals (...) es passegen pels carrers i places del País Basc amb 
les maletes carregades de por. I en això coincideixen exactament 
el PP i el PSOE. 

»(...) Una vegada més, especialment quan s’han 
d’abordar qüestiones relacionades amb l’autogovern, el PSOE i 
el PP deixen de banda les seves diferències i treballen de bracet 
per intentar evitar que les posicions dels partits nacionalistes 
prosperin. Com que saben que aquest és un objectiu que al País 
Basc és molt difícil d’assolir, no dubten a utilitzar el discurs 
fantasmagòric de la divisió de comunitats i del risc de neteja 
ètnica2746. Davant d’això, els partits nacionalistes fan el discurs 
de la cohesió2747, el discurs d’un sol poble que ha de caminar 
unit cap el futur que lliurement determinin els seus ciutadans a 
través de les urnes»2748. 

Per provar, una vegada més, la voluntat plural del setmanari El Temps, en la 
secció ‘En Portada’ del mateix número que l’article anterior, trobem un ampli reportatge 
signat per Iñaki Gorostidi i Enric Rimbau en el qual entrevisten diversos ciutadans 
bascos que analitzen, des de la seua perspectiva, el conflicte i la situació política al País 
Basc. Els entrevistats són Cristina Sagarzazu, militant del PNB i vídua d’un ertzaina 
assassinat per ETA; Tomas Karrera, que estigué empresonat per militar en ETA; Juan 
Mari Zabala, germà de José Mari Zabala, mort a mans dels GAL; i Ángel Yáñez, 
regidor del PP a Tolosa2749. El Temps volia oferir la visió més àmplia i plural possible 
del conflicte basc. 

                                                           
2745 Els comicis, celebrats el 25 d’octubre de l’any esmentat, van decretar majoria nacionalista. El PNB, 
amb 21 escons; Euskal Herritarrok, nom amb el qual concorria l’esquerra abertzale, amb 14 escons; i 
Eusko Alkartasuna, amb 6, sumaven 41 escons, superant-ne els 38 que determinaven la majoria absoluta. 
El PP obtingué 16 escons, 14 el PSE, 2 EB-IU i altres 2 els regionalistes Unitat Alabesa. 
2746 L’ambient de la campanya electoral d’aquelles eleccions va ser molt tens. cf. BEOBIDE EZPELETA, 
Ignacio M.ª., «Elecciones al Parlamento Vasco de 25 de octubre de 1998», en Estudios de Deusto, vol. 
46/2, juliol-desembre 1998, Universidad de Deusto, pp. 26 i 27. 
2747 Ibídem. 
2748 El Temps, núm. 749, 26/X/1998, p. 17. «Les maletes de la por». Article de Pere Martí. 
2749 Font: El Temps, núm. 749, 26/X/1998, pp. 28-33. «Els paisatges d’una treva». Reportatge d’Iñaki 
Gorostidi i Enric Rimbau. 
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Hem vist que el setmanari criticava la tasca del nacionalisme espanyol (PP i 
PSOE) en el conflicte basc. Però ETA i HB tampoc es van lliurar de la crítica, que no 
només es limitava a la qüestió del terrorisme. Açò escrivia Salvador Cot. 

«De debò que ho sento, però no hi ha manera que em 
convenci del tot que el procés de pau a Euskadi seguirà els 
passos d’Irlanda. I no perquè em sembli que no tenen similituds, 
que les tenen. És que –demano perdó per avançat– a mi, José 
María Aznar continua sense recordar-me gens Tony Blair, i 
Arnaldo Otegi, per més que ho diguin, tampoc no em garanteix 
que tingui cap mena d’autoritat sobre ETA. 

»Un dels xocs més brutals que he tingut davant el 
televisor va ser quan ETB2750 va emetre el famós reportatge de 
la BBC sobre l’alto-el-foc d’ETA2751. De fet, era molt 
esquemàtic i no passava de ser un treball de divulgació 
periodística per a un públic que té pocs antecedents sobre el 
conflicte. El cas és que les opinions centrals del reportatge 
estaven representades per dues persones: el ministre de l’Interior 
del govern espanyol i un etarra encaputxat que responia 
preguntes amb la veu distorsionada. Jaume Mayor Oreja es va 
limitar a fer el seu paper, que, en aquest cas, incloïa la (suposo 
que) desagradable obligació de negar evidències com que els 
presos d’ETA han estat allunyats d’Euskadi deliberadament2752. 
Però l’encaputxat no va saber articular un sol raonament polític 
que aportés un mínim de vernís de coherència a trenta anys de 
violència, vuit-cents morts i més de cinc-cents presos. Vist això, 
nomes cal pregar perquè l’encaputxat tingui algú per sobre amb 
la lucidesa suficient per sostenir la treva i donar l’autoritat 
imprescindible a Euskal Herritarrok per canalitzar el conflicte 
dins els paràmetres polítics. I, de l’altre cantó, que José María 
Aznar tingui la intel·ligència suficient per no capficar-se en les 
versions oficials del seu ministre de l’Interior»2753. 

Si Aznar no era Tony Blair i, per tant, no comptava amb l’habilitat política 
adequada per solucionar el conflicte, Otegi tampoc no era Gerry Adams i mancava de 

                                                           
2750 Televisió pública del País Basc. 
2751 Documental emès el mes d’octubre de l’any 1998. Disponible a 
<https://www.youtube.com/watch?v=a-E68KVW8Ng>. Consulta: [20/I/2016]. L’alto-el-foc al qual es 
refereix és al que va anunciar ETA el mes de setembre de 1998, després de la ja esmentada Declaració de 
Lizarra. 
2752 Les notícies d’algun diari d’àmbit espanyolista reconeixia aquesta dispersió. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/07/06/paisvasco/899754003_850215.html>. El País, 6/VII/1998. «Tres de 
cada cuatro presos vascos consideran “injusta e ineficaz” la dispersión de los presos de ETA». Sense 
signar. Consulta: [20/I/2016]. Les paraules textuals de Mayor Oreja al documental són: «No hi ha una 
situació especialment distinta dels presos etarres respecte la resta de presos. Hi ha hagut una política de 
dispersió, però no d’allunyament. No l’ha hagut mai». 
2753 El Temps, núm. 752, 16/XI/1998, p. 11. «Hi ha dos Nobel entre nosaltres?». Article de Salvador Cot. 

https://www.youtube.com/watch?v=a-E68KVW8Ng
http://elpais.com/diario/1998/07/06/paisvasco/899754003_850215.html
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les mateixes virtuts. Però, tot i així, les crítiques cap al PP i el PSOE en l’àmbit del 
conflicte basc van ser molt més nombroses, ja que la identificació d’El Temps amb el 
nacionalisme basc era evident. I tal identificació no existia amb el nacionalisme 
espanyol. A més, apostava més per les formes polítiques del PNB que per les de PP i 
PSOE. 

«No calia ser un màster en ciència política per poder 
preveure l’hostilitat amb què la classe política espanyola rebria 
l’acord de governabilitat signat recentment entre el PNB, EA i 
EH2754. Els interessa molt poc que l’acord inclogui una aposta 
“inequívoca” per les “vies polítiques i democràtiques”, i que 
s’advoqui obertament, com diu el text, per “la desaparició plena 
de totes les accions i manifestacions de violència”2755. No 
solament no els interessa, sinó que fins i tot els preocupa, perquè 
com va denunciar José María Aznar ja fa uns mesos, “els 
nacionalistes volen aconseguir per la via democràtica el mateix 
que volien aconseguir amb la violència”. El president espanyol 
no va dir això en un to precisament positiu, sinó com si fos un 
delicte, demostrat que el que preocupa a les autoritats mesetàries 
no és la violència, sinó la democràcia, a través de la qual tot ha 
de ser possible. 

»El nacionalisme basc va deixant a poc a poc sense 
excuses els polítics espanyols per poder posar pals a les rodes al 
procés de pacificació d’Euskadi. Primer va aconseguir que ETA 
deixés de matar, després que desaparegui completament la 
violència al carrer (...) notícies que qualsevol demòcrata normal 
trobaria positives. 

»(...) sóc més aviat pessimista, perquè sempre posen la 
paraula Espanya per davant de la paraula democràcia»2756. 

Si El Temps es va solidaritzar amb Egin quan se’n va produir el tancament per 
ordre judicial, també havia de fer el mateix quan l’any 1997 la policia va arrestar la 
mesa d’Herri Batasuna2757. Així celebrava Salvador Cot l’alliberament dels detinguts 
l’any 19992758, amb un article que servia també per ridiculitzar el judici. 

                                                           
2754 PP i PSOE es manifestaren clarament en contra d’aquest pacte de govern nacionalista. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/05/19/espana/927064803_850215.html>. El País, 19/V/1999. «El 
Gobierno afirma que el acuerdo es el “peaje de radicalidad” que el PNV paga a HB por la tregua». 
Notícia de Luis R. Aizpeolea. Consulta: [20/I/2016]. 
2755 Així ho explica també, amb termes idèntics, El País. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/05/19/espana/927064821_850215.html>. El País, 19/V/1999. «Los 
nacionalistas vascos presentan su pacto de legislatura como una garantía para la paz». Notícia de Pedro 
Gorospe. Consulta: [20/I/2016]. 
2756 El Temps, núm. 780, 25-31/V/1999, p. 11. «Bones notícies». Article de Pere Martí. 
2757 Els 23 membres de la mesa electoral d’HB eren condemnats a set anys de presó l’any 1997 per 
difondre imatges d’ETA en els seus espais electorals de l’any anterior. Font: 

http://elpais.com/diario/1999/05/19/espana/927064803_850215.html
http://elpais.com/diario/1999/05/19/espana/927064821_850215.html
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«Fins i tot els nens petits capten perfectament la 
profunda injustícia del professor que castiga tota la classe per un 
incident d’autor desconegut. Una pràctica pedagògica típica de 
l’escola franquista de la qual només es troben paral·lelismes a 
les casernes militars... I al Tribunal Suprem de Madrid. 

»El tribunal al qual se suposa que tots hem de recórrer en 
cas d’injustícia va redactar una sentència contra la Mesa 
Nacional d’HB sota el conegudíssim principi del “venga, todos 
p’alante” al qual s’ha de reconèixer un alt grau de patriotisme, 
però unes perspectives no gaire lluïdes al tribunal 
d’Estrasburg2759. Set anys de presó per a tots vinti-tres, per al qui 
no hi era, per al qui no en sabia res, per al qui estava malalt, per 
al qui no hi estava d’acord... I això per intent –frustrat– 
d’emissió d’un vídeo en què parlava ETA2760. És a dir, això 
mateix que aquests últims temps han fet la BBC i ETB2761. 

»(...) Des del primer dia del judici que es va escampar 
per tota la sala un inconfusible aroma turc (...) A mesura que 
passaven els dies el cas s’aguantava menys jurídicament, però 
més políticament i, al final, la condemna va passar a ser una 
qüestió d’estat i, si molt volen, una necessitat social. Quan es va 
llegir la sentència, els magistrats no es van aixecar per cantar 
l’himne d’Espanya, potser perquè no té lletra, però la música els 
devia sonar al fons del cor. Tot va ser molt emotiu»2762. 

De fet, en el mateix número, la secció ‘Gatonera’ dedicava un emotiu i simpàtic 
dibuix a la mesa d’HB. 

                                                                                                                                                                          
<http://elpais.com/diario/1997/12/02/espana/881017225_850215.html>. El País, 2/XII/1997. «Siete años 
de cárcel para los 23 dirigentes de HB». Notícia de Julio M. Lázaro. Consulta: [20/I/2016]. 
2758 L’estiu de l’any 1999, un any i mig després de l’ingrés en presó dels membres de la mesa d’HB, el 
Tribunal Constitucional anul·lava la sentència per «desproporció». Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/07/22/espana/932594401_850215.html>. El País, 22/VII/1999. «El 
Constitucional anuló la sentencia de la Mesa de HB por la desproporción de la pena». Notícia de José 
Yoldi. Consulta: [20/I/2016]. 
2759 Tribunal Europeu dels Drets Humans. 
2760 Aquest vídeo pretenia ser difós per la campanya de les eleccions generals de l’any 1996. cf. 
O’BROIN, Eoin., Tafalla, Matxinada: historia del movimiento juvenil radical vasco, Txalaparta, 2004, p. 
112. 
2761 L’esmentat documental de la BBC també va ser emès per ETB. 
2762 El Temps, núm. 789, 27-2/VII-VIII/1999, p. 11. «Turquia capital Madrid». Article de Salvador Cot. 

http://elpais.com/diario/1997/12/02/espana/881017225_850215.html
http://elpais.com/diario/1999/07/22/espana/932594401_850215.html
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Figura 74. El Temps, núm. 789, 27-2/VII-VIII/1999, p. 3. 

Quan ETA va trencar la treva de la qual parlàvem2763, El Temps continuava 
exigint diàleg al govern espanyol per solucionar el conflicte basc. 

«Ens toca, doncs, parlar de l’atemptat mortal d’ETA de 
la setmana passada contra el diputat socialista Fernando Buesa i 
l’ertzaina que l’escortava i de les seues conseqüències. 
D’entrada, sembla que un fet políticament i socialment traumàtic 
com aquest hauria de ser l’oportunitat per iniciar un diàleg 
definitiu entre totes les forces polítiques democràtiques per a 
trobar solucions. Però no. El Partit Popular i el PSOE 
especialment han optat per traure el màxim profit electoral de 
l’atemptat, tot posant contra les cordes, més que mai, el Partit 
Nacionalista Basc (PNB)2764. És cert que als partits nacionalistes 
bascos també se’ls pot criticar per haver caigut en el parany de 
la tensió, però no pot oblidar-se que el nacionalisme basc és qui 
més ha arriscat en els últims mesos a favor de la pau i, per 
descomptat, qui més té a perdre amb la intransigència d’ETA. 

»(...) La intransigència radical amb els intransigents i 
amb els violents és legítima. Però cal analitzar també en quina 

                                                           
2763 Ens referim a la treva ulterior a la Declaració d’Estella, començada el mes de setembre de 1998, que 
finalitzà el mes de novembre de l’any 1999. cf. ÁGUILA SÁNCHEZ, Miguel Ángel., Las treguas de ETA 
desde una perspectiva comparada, Madrid, Visión Libros, 2011, p. 249. 
2764 El PP, de fet, relacionava el PNB amb ETA. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/02/25/espana/951433205_850215.html>. El País, 25/II/2000. «Aznar 
llama “cínico” y desahogado” al PNV por ser “cómplice” de ETA». Notícia de Javier Casqueiro. 
Consulta: [20/I/2016]. 

http://elpais.com/diario/2000/02/25/espana/951433205_850215.html
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mesura és intel·ligent, inevitable, necessària o útil. Només les 
solucions que porten la pau al País Basc, que respecten la vida, 
la llibertat i la democràcia per a tothom són solucions útils, 
necessàries i intel·ligents. Des de la llunyania física, però des de 
la proximitat solidària, creiem que sense concessions d’uns i 
altres serà molt difícil que les forces polítiques del País Basc 
confluesquen cap a punts de trobada que facen possible el final 
d’ETA i, en definitiva, la pau al País Basc»2765. 

Segons aquest article editorial, el gran perjudicat polític de la fi de la treva era el 
PNB. I també era el partit que comptava amb més simpaties des del setmanari El Temps. 
L’objectiu de la revista era la pau al País Basc. Ni més, ni menys. Un altre exemple de 
la manera com el setmanari defensava la tasca del PNB en el conflicte basc és aquest 
article. 

«Insinuar, com han fet dirigents d’HB, que ETA tornarà 
a la treva si el PNB es decideix a superar els límits de la 
constitució espanyola en l’acció de govern2766, és somiar truites i 
és un xantatge barroer. És culpar gratuïtament el partit 
d’Arzallus d’un conflicte contra el qual lluita pacíficament des 
de fa molts anys. És també ignorar les regles del joc de la 
democràcia (...) no hi ha alternativa a la pau de veritat, que 
només s’aconseguirà quan ETA abandone les armes. 

»(...) El Partit Popular (PP) i el partit socialista (PSOE), 
tenen actituds diferents, però al capdavall tots dos contribueixen 
a acorralar el PNB sense valorar les conseqüències que això pot 
tenir. I és intolerable. Si una cosa no necessita el País Basc, 
segurament, és que el PNB acabe fet a miques per no haver 
pogut donar resposta a la situació impossible que té al davant. 
PP i PSOE, que tenen o han tingut responsabilitats de govern, ho 
saben perfectament, però semblen tan encegat pels seus 
objectius partidistes o patriòtics com ETA mateix per la seua 
quimera sagnant»2767. 

Mentre ETA, PP i PSOE, cadascú pels seus motius, allargaven el conflicte basc, 
el PNB tractava de solucionar aquest conflicte i es veia boicotejat per l’organització 
terrorista i pels partits nacionalistes espanyols, segons El Temps. De fet, el PNB era 
defensat pel setmanari quan es veia atacat per l’esquerra abertzale o per les forces 
nacionalistes espanyoles. 

                                                           
2765 El Temps, núm. 820, 29-6/II-III/2000, p. 5. «Editorial en blanc». Editorial. 
2766 Després de la fi de la treva d’ETA, les diferències entre PNV-EA i EH anaren augmentant. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/04/13/espana/955576825_850215.html>. El País, 13/IV/2000. «El PNV y 
EA ahondan en sus diferencias con EH, pero no rompen con el Foro de Lizarra». Notícia d’Aurora 
Intxausti. Consulta: [20/I/2016]. 
2767 El Temps, núm. 828, 25-1/IV-V/2000, p. 5. «Encegats». Editorial. 

http://elpais.com/diario/2000/04/13/espana/955576825_850215.html
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Aquest suport no estava fonamentalment determinat per la ideologia nacionalista 
basca del PNB. Era un suport condicionat pel que El Temps entenia que s’havia de fer al 
País Basc: solucionar el conflicte mitjançant el diàleg. Segons la revista, l’únic partit 
que apostava, sincerament, pel diàleg era el PNB, i és per això pel que el setmanari dóna 
suport al PNB, paral·lelismes ideològics a banda. La visió del setmanari és clara: mentre 
uns no eren prou ferms contra la violència, els altres s’aprofitaven del clima de tensió 
per tractar de traure’n rendiment electoral. 

 
Figura 75. El Temps, núm. 862, 19-25/XII/2000, p. 3. 

Aquesta vinyeta és un resum de tot el que hem exposat: d’un costat, Arnaldo 
Otegi, representant d’EH, estira d’Ibarretxe. De l’altre, Zapatero i Aznar, de PSOE i PP 
respectivament, n’estiren també. Entre tots, tracten de desgastar la figura del 
lehendakari. 

Si bé, la major mostra del compromís del setmanari El Temps contra ETA la 
trobem quan es va produir l’assassinat del socialista Ernest Lluch2768. 

 

7.2.6.- Izquierda Unida vs Esquerra Unida 

Tornem a l’anàlisi dels partits polítics per comprovar la manera com El Temps 
tractava les forces polítiques durant l’època que analitzem i, així, poder aprofundir més 
en la línia editorial. El següent partit a analitzar serà Esquerra Unida. Com vam veure en 
                                                           
2768 cf. LILLO I USECHI, Manuel., «L’assassinat d’Ernest Lluch: les interpretacions diferenciades de 
Gara i El Temps, dos mitjans de l’esquerra nacionalista» en Pasado y Memoria, núm. 13, 2014, pp. 299-
325. 
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el capítol anterior, el setmanari sentia grans distanciaments cap a Izquierda Unida, la 
dimensió estatal del partit; i grans identificacions cap a la secció valenciana del partit, 
Esquerra Unida del País Valencià2769. La identificació cap a EUPV es mantenia, i era 
normal tenint en compte que la llavors líder del partit, Glòria Marcos, escrivia en El 
Temps articles d’opinió com aquest. 

«Al llarg dels últims temps assistim a un greu increment 
de la crispació al si de la societat valenciana. I les mateixes 
forces polítiques i entorns mediàtics que donaren lloc a la 
“Batalla de València”, ara fa més de vint anys, sembla que han 
anat rearmant-se des de l’arribada del Partit Popular al govern 
del País Valencià2770. 

»(...) els membres del PP se’ns mostren amb un perfil de 
baixíssima intensitat democràtica. 

»(...) Els darrers exemples deixen palès com es pot 
exercir una pressió intolerable contra les persones que (...) 
sostenen que la denominació “valencià” és la forma que tenim al 
País Valencià de referir-nos al català. En aquest context de 
persecució hem de parlar de l’existència d’una secció en què, 
amb tota impunitat, es pot amenaçar de “trencar la careta” o 
“matar el mestre”, amenaces dirigides als qui defensem la nostra 
llengua i cultura»2771. 

El discurs totalment nacionalista de Glòria Marcos, sobretot, es allò que més 
coincideix amb la línia editorial d’El Temps. En aquest sentit, la identificació ideològica 
entre el setmanari i EUPV havia de ser obligada. 

La identificació amb Izquierda Unida, amb les seues branques federals del País 
Valencià i de les Illes Balears2772, estava afavorida per l’element nacionalista que podia 
tindre al País Valencià i per l’element anti-PP que podia tindre a les Balears. I 
viceversa. Al Principat, ja hem comprovat anteriorment que Pere Martí distingia entre 
“esquerra nacional i subsidiària”2773, incloent-hi Iniciativa per Catalunya, llavors 
separada federalment d’Izquierda Unida al Principat2774, en la segona opció, és a dir, 

                                                           
2769 Incorporat a Izquierda Unida des de la dècada dels 80 com a Partit Comunista del País Valencià. Fins 
1992 no van poder usar les sigles EUPV. La seua titularitat corresponia a una anterior formació de nom 
idèntic que posteriorment fundaria la UPV i seria en eixe moment quan cedí el seu nom. cf. CATALÀ 
OLTRA, Lluís., Fonaments de la identitat territorial amb especial atenció a la identitat nacional. El cas 
valencià: discursos polítics sobre la identitat valenciana entre els militants de base del Bloc, EUPV i 
PSPV-PSOE, Universitat d’Alacant, 2012, p. 618. El PCPV es constitueix com a comissió del PCE l’any 
1976. cf. BODOQUE, Anselm., «Partits i conformació d’elits polítiques autonòmiques: Transició política 
i partits polítics al País Valencià», en Institut de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Autònoma de 
Barcelona, núm. 183, 2000, p. 19. 
2770 L’any 1995, amb Zaplana com a president. 
2771 El Temps, núm. 758, 28/XII/1998, p. 17. «El perfil democràtic de la dreta». Article de Glòria Marcos. 
2772 Font: El Temps, núm. 764, 8/II/1999, p. 11. «Eivissa com a exemple». Article de Pere Martí. 
2773 Font: El Temps, núm. 796, 14-20/IX/1999, p. 11. «Més enllà del 17-O». Article de Pere Martí. 
2774 Iniciativa per Catalunya naix l’any 1987 després de l’acord entre Partit Socialista Unificat de 
Catalunya, Partit dels Comunistes de Catalunya i Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra. La formació va 
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l’espanyola. És una prova que El Temps es veia obligat a afavorir la branca federal d’un 
partit espanyol al País Valencià perquè era l’únic partit polític amb representació a les 
Corts valencianes que emprava conscientment el català2775. Igualment, es veia obligat a 
afavorir la branca federal d’un partit espanyol a les Illes Balears, per ser clau en una 
possible derrota electoral del PP. Es podia permetre el luxe de discrepar d’Iniciativa per 
Catalunya, pel fet que al Principat governava el nacionalisme de dreta i hi havia una 
força d’esquerres independentista amb suficient representació2776 per poder prescindir 
de donar suport a ICV. Esquerra Republicana de Catalunya complia amb les aspiracions 
nacionalistes d’El Temps. 

 

7.2.7.- El BNV: la identificació 

El Temps, com a setmanari independentista català que apostava per la 
vertebració dels Països Catalans, al País Valencià trobava a faltar una força política que 
defensara les tesis que defensava la línia editorial de la revista. En l’època que 
analitzem no hi havia cap força representant a les Corts Valencianes que defensara 
aquestes idees, si bé EUPV, com hem dit abans, era possiblement la que més s’hi 
apropava. Però hi havia una força nacionalista, el Bloc Nacionalista Valencià2777, que 
aspirava a aconseguir representació al parlament autonòmic, tot i que no acabà de 
reeixir-se’n. El Temps, tot i les discrepàncies que poguera mantenir amb aquesta 
formació, hi sentia una gran identificació ja que ambdós defensaven un nacionalisme 
valencià, en el cas del setmanari decididament catalanista i, en el cas del partit, un tant 
més ambigu, però no gens contrari al catalanisme, com era el cas d’Unió Valenciana2778. 
Aquest article de Pau Viciano explica aquesta ambigüitat a l’hora d’autodefinir-se el 
BNV en termes nacionals, i la justifica. 

«Aquests darrers anys el nacionalisme polític valencià ha 
protagonitzat una dolorosa adaptació a la tossuda realitat local. 
Alguns errors tàctics, l’hostilitat del sistema electoral i els 
dèficits democràtics d’una societat enverinada per 
l’anticatalanisme, han dificultat l’arribada del seu missatge a 

                                                                                                                                                                          
estar federada amb Izquierda Unida fins l’any 1997, separant-se així d’ICV la branca fidel a Izquierda 
Unida, Esquerra Unida Alternativa. Des de l’any 2002, ICV i EUA han pactat coalicions electorals. Font: 
<http://www.iniciativa.cat/ca/icv/qui-som>. Iniciativa per Catalunya-Verds. Consulta: [21/I/2016]. 
2775 Font: El Temps, núm. 642, 7/X/1996, p. 7. «Autoretrats». Editorial. Durant la legislatura que comença 
l’any 1999, Esquerra Unida del País Valencià té en consideració el marc nacional dels Països Catalans. cf. 
CATALÀ OLTRA, Lluís., Fonaments de la identitat territorial amb especial atenció a la identitat 
nacional. El cas valencià: discursos polítics sobre la identitat valenciana entre els militants de base del 
Bloc, EUPV i PSPV-PSOE, Universitat d’Alacant, 2012, p. 635. 
2776 Durant la legislatura de 1995, ERC tenia 13 representants al Parlament de Catalunya, per sota de CiU, 
PSC i PP. Durant la legislatura de 1999, ERC tenia 12 representants, igualat amb el PP. 
2777 cf. CATALÀ OLTRA, Lluís., Fonaments de la identitat territorial amb especial atenció a la identitat 
nacional. El cas valencià: discursos polítics sobre la identitat valenciana entre els militants de base del 
Bloc, EUPV i PSPV-PSOE, Universitat d’Alacant, 2012, pp. 637-641. 
2778 cf. CATALÀ OLTRA, Lluís., Fonaments de la identitat territorial amb especial atenció a la identitat 
nacional. El cas valencià: discursos polítics sobre la identitat valenciana entre els militants de base del 
Bloc, EUPV i PSPV-PSOE, Universitat d’Alacant, 2012, p. 587. 

http://www.iniciativa.cat/ca/icv/qui-som
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amplis sectors de la població. En aquestes condicions, el discurs 
polític nacionalista ha hagut de buscar el màxim consens entre la 
ciutadania preocupada per fer un país més digne i habitable. La 
creació del Bloc Nacionalista Valencià ha contribuït a posar en 
marxa aquesta dinàmica plural i unitària alhora. És cert que en 
algun moment els gestos cap a la dreta regionalista2779, units a la 
temptació del populisme, podien haver amenaçat la credibilitat 
del projecte. Però, per si feia falta cap prova, l’aliança electoral 
amb els ecologistes i els estrets lligams amb les principals forces 
nacionalistes dels Països Catalans2780 mostren que el realisme no 
és incompatible amb la coherència amb la pròpia herència 
política. Que en els papers oficials diga “nació valenciana” en 
lloc de “nació catalana” no deixa de ser accessori. Ja ho va dir 
algú: “dir-nos valencians és la nostra manera de dir-nos 
catalans”2781»2782. 

I és que, com diu Pau Viciano, el BNV havia de buscar eixides per aplegar tots 
els sectors possibles del nacionalisme valencià. No podia referir-se a la catalanitat del 
país pel fet que es trobaria amb vells enemics i tradicionals detractors2783. Però això no 
volia dir que el BNV fóra una força anticatalanista, ni de bon tros. Pau Viciano ho 
explica en el seu article d’una manera molt favorable a la força nacionalista, amb una 
gran identificació amb aquesta. De fet, una prova que el BNV no podia ser contrari al 
catalanisme era que Joan F. Mira, destacat i fix columnista en El Temps, es va presentar 
amb el BNV a les eleccions generals espanyoles de l’any 2000 per ser elegit diputat, 
com a cap de llista. No va aconseguir eixir diputat electe. 

                                                           
2779 Ibídem. 
2780 L’any 1999, el BNV concorria a les eleccions europees sota les sigles de Convergència i Unió, 
conjuntament amb la coalició catalana i també amb el Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista. 
La candidatura en va obtenir 3 representants, superats per Izquierda Unida (4), PSOE (24) i PP (27). 
2781 Frase de Joan Fuster. cf. FUSTER, Joan., Nosaltres, els valencians, Barcelona, Edicions 62, 1962, p. 
39. 
2782 El Temps, núm. 781, 1-7/VI/1999, p. 18. «Pragmatisme». Article de Pau Viciano. 
2783 Unió Valenciana, per exemple, veia un competidor electoral en el Bloc i per desprestigiar la formació 
recorria al fantasma del catalanisme. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/05/24/cvalenciana/927573487_850215.html>. El País, 24/V/1999. «UV 
acusa a Canal 9 de servir a Zaplana por incluir al Bloc Nacionalista Valencià en los debates electorales». 
Sense signar. Consulta: [21/I/2016]. 

http://elpais.com/diario/1999/05/24/cvalenciana/927573487_850215.html
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Figura 76. El Temps, núm. 820, 29-6/II-III/2000, p. 27. 

Joan F. Mira mateix explicava en la seua secció per què havia decidit concórrer 
com a cap de llista a les eleccions generals amb el Bloc. 

«Supose, i és ben natural, que més d’un lector d’aquesta 
pàgina deu preguntar-se en quins embolics de política ha anat a 
ficar-se un servidor (...) Un servidor, d’ençà que té ús de raó 
civil, sempre ha estat ficat en algun embolic “polític”. En els 
anys 60 va ser aquell inicial Partit Socialista Valencià2784, en els 
70 el PSPV (PSPV2785, no PSOE), i després allò que tocava, que 
en realitat era la mateixa cosa de sempre: estar en el camp de 
l’esquerra, i en el camp d’allò que en diem nacionalisme a falta 
de paraula menys incerta (...) El meu país m’importa, i 
moltíssim, m’importa la meua gent, el territori, els paisatges 
rurals o urbans, la felicitat universal, la llengua, la dignitat 
col·lectiva, el patrimoni sota el bell i abandonat nom de pàtria, i 
alguns valors o idees més que no pense abandonar. Sobretot 
perquè he nascut en aquest país de tantes punyetes i no en un 
altre com Holanda o Dinamarca (...) on un ciutadà pot pensar 

                                                           
2784 Sorgit durant la dècada dels 60 als ambients acadèmics de la Universitat de València, el seu referent 
intel·lectual era l’obra Nosaltres, els valencians de Joan Fuster. Evolucionà en el PSPV. cf. ARACIL 
MARTÍ, Rafael., Memòria de la transició a Espanya i a Catalunya, Universitat de Barcelona, 2000, p. 
109. 
2785 Sorgit durant la dècada dels 70, a finals de la dictadura, que tenia com a punts ideològics el marxisme, 
el nacionalisme valencià d’inspiració catalanista, el socialisme, unitat popular i sindicalisme. cf. CUCÓ, 
Alfons, Vicent GARCÉS, Empar JUAN i Josep SANCHIS., Partit Socialista del País Valencià, València, 
Edicions 3i4, 1977, pp. 17-19 i 27-61. 
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que les coses fonamentals de la vida civil i nacional ja estan 
passablement resoltes. De manera que he acceptat el compromís 
que vostès segurament coneixen, i fa alguns dies, en el congrés 
del BNV, vaig saludar els assistents amb un petit discurs, part 
del que reproduiré a continuació. 

»(...) “Fuster digué que som ‘un país sense política’, i 
tenia raó: la política ens la fan des de fora, o vénen a fer-la des 
de fora, i això és també una llarga història. Però cal afegir la 
conclusió implacable: un país sense política pròpia, no és un 
país. Quin país som –quina cosa som, sinó una simple 
demarcació espanyola– si no tenim un espai propi de decisió 
política si els partits estatals són només o sobretot estatals i 
actuen com a tals, si no som capaços de projectar endins i enfora 
referents polítics estrictament valencians (i que no siguen de 
l’estil Lizondo2786, per favor)? Els Partits estatals, certament, 
tenen una visió d’estat: d’estat espanyol. D’una Catalunya sense 
CDC o ERC, d’Euskadi sense el PNB, de Galícia sense el BNG. 
Del País Valencià, evidentment, sense el BNV (...) L’objectiu és 
sempre el mateix: negar-nos el dret a l’existència»2787. 

La identificació entre El Temps i el Bloc Nacionalista Valencià era molt clara. 
Tan clara que Pau Viciano deixava caure que votaria el BNV quan s’aproximaven les 
eleccions generals de l’any 2000 i en les quals el Bloc no va assolir representació al 
Parlament espanyol. 

«Difícilment podrà argumentar-se que les propostes 
nacionals del Bloc –sobirania del País Valencià, reforçament 
dels lligams amb el Principat i les Illes, aliança amb les 
principals forces nacionalistes d’aquests territoris2788– són 
incompatibles amb la construcció dels Països Catalans. Com 
tampoc podrà dir-se que la defensa de l’estat de benestar, de les 
llibertats individuals, de la solidaritat dels pobles i del medi 
ambient no siguen trets definitoris de l’esquerra actual. No són 
temps de posar la mà al foc per cap partit i convé recordar que 
són simples instruments i no fins en ells mateixos. Però no cal 
compartir al cent per cent el programa d’una formació política 
per veure-hi una eina útil per a incidir en la realitat social i anar 
avançant. La coalició Bloc-EV2789-VPC2790 2791, dins de la 

                                                           
2786 Es refereix a Vicente González Lizondo. 
2787 El Temps, núm. 816, 1-7/II/2000, p. 82. «Explicació». Article de Joan F. Mira. 
2788 Basat en la concurrència del BNV amb CiU i PSM-Entesa Nacionalista a les eleccions europees de 
1999. 
2789 Esquerra Valenciana. 
2790 Valencians pel Canvi. 
2791 En canvi, Lluís Català Oltra parla només de la coalició BNV-VxC. cf. CATALÀ OLTRA, Lluís., 
Fonaments de la identitat territorial amb especial atenció a la identitat nacional. El cas valencià: 
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relativa pluralitat ideològica que recull, es presenta com l’opció 
nacionalista que pot contribuir a articular, juntament amb altres 
forces d’esquerra, una majoria de progrés i de sensibilitat 
nacional al País Valencià. I sense País Valencià no hi haurà 
Països Catalans. Així és com ho veig. Després, cadascú que vote 
el que vulga i tan amics»2792. 

I Pérez Benlloch feia també una confessió similar, tot i que en un altre context: 
les llavors properes eleccions a les Corts Valencianes de 1999, en les quals el Bloc 
tampoc no va obtenir representació parlamentària. 

«Un sondeig telefònic d’opinió entre no moltes més de 
500 persones, realitzat recentment per una cadena de TV, 
atorgava al Bloc Nacionalista Valencià uns quants escons en les 
Corts, alhora que registrava l’afonament dels regionalistes (Unió 
Valenciana) i la majoria absoluta del Partit Popular2793. Si es 
confirmara, significaria un canvi notable de la fesomia política 
del país, sobretot tocant a l’univers nacionalista. Llàstima que 
siga tan escanyolit el fonament demoscòpic d’aquest pronòstic 
que, això no obstant, ha contribuït a revifar les il·lusions entre 
les hosts de Pere Mayor2794 i els seus votants. 

»(...) La bona qüestió, a més de perceptible, és que, per 
una vegada que jo recorde, el Bloc apareix com una força amb 
aires parlamentaris i infon la sensació que, a diferència d’altres 
ocasions, no serà inútil el vot que li donem (...) Ara o mai»2795. 

Si El Temps tenia alguna formació política predilecta al País Valencià, era el 
Bloc Nacionalista Valencià. L’optimisme envers el possible èxit del Bloc Nacionalista 
Valencià ho demostra. 

 

 

7.3.- El Temps amb la premsa coetània 

Com ja hem fet en anteriors capítols, analitzarem el tractament que el setmanari 
El Temps va donar a altres mitjans de comunicació paral·lels en el temps per aproximar-
nos, un poc més, a conèixer la seua tendència editorial. 

                                                                                                                                                                          
discursos polítics sobre la identitat valenciana entre els militants de base del Bloc, EUPV i PSPV-PSOE, 
Universitat d’Alacant, 2012, p. 651. 
2792 El Temps, núm. 820, 29-6/II-III/2000, p. 15. «Amics». Article de Pau Viciano. 
2793 Unió Valenciana, efectivament, no obtingué representació. Tampoc no va aconseguir-ne el Bloc. El 
Partit Popular aconseguia la seua primera majoria absoluta, aquell 1999, amb 49 escons, quatre per 
damunt de la majoria absoluta. El PSPV n’aconseguí 35 i Esquerra Unida del País Valencià, 5. 
2794 Es presentava com a cap de llista amb el BNV l’any 1999 a les Corts Valencianes. 
2795 El Temps, núm. 779, 18-24/V/1999, p. 18. «Il·lusions electorals». Article de J. J. Pérez Benlloch. 
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7.3.1.- La premsa espanyolista 

Evidentment, la premsa nacionalista espanyola de dretes2796 rebia la major 
quantitat de crítiques per part del setmanari, ja que ideològicament era un enemic lògic. 
Per exemple, hi afegim aquest article de Joan Marí2797 que engloba com un mateix ésser 
Canal 92798, Las Provincias2799 i Abc2800. 

«Pese a los esfuerzos del PSOE durante una larga década por 
intentar paganizar a la sociedad, España entera celebra la 
Semana Santa en medio de una impresionante manifestación de 
fe. Los templos se abarrotan de fieles y las ciudades y pueblos 
se llenan de procesiones, nazarenos y penitentes que cumplen, 
entre la devoción y la admiración, con una larguísima 
tradición: la de recordar la Pasión, la Muerte y la Resurrección 
de Cristo”2801. Aquest text, que segueix al titular “Días de 
religiosidad y descanso” i que està imprès sobre una foto en què 
es veu una família de dos cònjuges i quatre fills carregant un 
cotxe on no falta ni la gàbia del hàmster correspon a la portada 
del diari Abc del passat dimecres, dia 26 de març [de 1997]. He 
llegit aquest text més de sis i set vegades i encara em faig creus 
d’aquest fervor integrista a hores d’ara. Però, la venjança, no era 
pecat? Davant d’aquestes mostres de cargolament mental, estic 
frisant perquè l’Institut Nacional d’Estadística oferesca algun 
indicador sobre vendes de brillantina a farmàcies, supermercats i 
botigues especialitzades. Això, per començar. Les següents 
estadístiques que espere, les espere amb més paciència, però 
amb més preocupació: l’índex d’analfabetisme de la societat. 

                                                           
2796 Una bona descripció del nacionalisme espanyol de dretes contemporani és la de Sebastian Balfour. cf. 
ORTIZ HERAS, Manuel., Culturas políticas del nacionalismo español: del franquismo a la transición, 
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009, pp. 59-70. Text de Sebastian Balfour. 
2797 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Joan Marí va signar un total de 39 pàgines en 
El Temps. Joan Marí també va ser director del setmanari entre els números 592 (23/X/1995) i 686 
(11/VIII/1997). 
2798 (1989-2013). Televisió pública valenciana. Canal 9, a banda de rebre crítiques per mostrar-se 
excessivament polititzada, també va ser acusada de manipulació en molts casos. cf. PIQUERAS, José 
Antonio., El secuestro de la democracia: corrupción y dominación política en la España actual, Madrid, 
Akal, 2011, pp. 160-163. Part escrita per Francesc A. Martínez. 
2799 (1866). Aquest diari valencià, com hem anat comprovant en anteriors capítols d’aquest treball, 
provocava una gran animadversió en El Temps donat el seu caràcter anticatalanista (font: El Temps, núm. 
557, 20/II/1995, p.31. «El PP dirigeix UV». Reportatge de Jordi Sebastià) present des de la transició. cf. 
IRANZO, Amador., «Prensa y poder. Las Provincias, actor político central en la Transición valenciana», 
en Historia y Comunicación Social, vol. 19, núm. Extra 2 (febrer), 2014, pp. 539-540. 
2800 (1903). Periòdic de dreta, d’àmbit estatal, que en ocasions s’ha apropat a dretes més estrictes. cf. 
LÓPEZ GARCÍA, Guillermo., Comunicación electoral y formación de la opinión pública: las elecciones 
generales de 2000 en la prensa española, Universitat de València, 2002, p. 197. 
2801 <http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1997/03/26/001.html>. Abc, 
26/III/1997, portada. «Días de religiosidad y descanso». Consulta: [21/I/2016]. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1997/03/26/001.html
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L’Abc, “pá toda España”, i Las Provincias, a València, ens 
auguren dies de caspa i encens. I a això hem d’afegir la 
programació de Canal 9, des de la missa diària del Canta, canta, 
un karaoke-tartana itinerant, titellaire i polsegós que recorre 
terres valencianes –si la audiència no va a TVV, TVV no va a la 
audiència–, fins a Tómbola2802, atrotinat programa del cor que 
s’han afanyat a comprar Telemadrid i Canal Sur a una televisió 
autonòmica que ja “ofrena noves glòries a Espanya”2803 
[sic]»2804. 

Per a El Temps, els tres mitjans de comunicació formaven part de l’espanyolisme 
més tradicional i ranci, d’aquell que més es distanciava del nacionalisme pel qual 
apostava el setmanari. I és que, com hem vist en un apartat anterior2805, el diari Las 
Provincias, fonamentalment, era el que dictava les polítiques del govern del Partit 
Popular al País Valencià. Un exemple gràfic molt evident és aquest dibuix inclòs en la 
secció ‘Gatonera’: 

 
Figura 77. El Temps, núm. 673, 12/V/1997, p. 3. 

Veiem la directora de Las Provincias, Maria Consuelo Reyna, passejant Eduardo 
Zaplana, president de la Generalitat Valenciana, com si fóra un gos obedient. Zaplana 

                                                           
2802 Programa de premsa rosa i sensacionalista que va generar polèmica pel seu contingut. Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/03/20/radiotv/858812406_850215.html>. El País, 20/III/1997. 
«Telemadrid estrena ‘Tómbola’, el polémico programa de cotilleos producido para la televisión 
valenciana». Notícia de Ferran Bono. Consulta: [21/I/2016]. 
2803 Ús mordaç de la lletra de l’himne regional valencià. 
2804 El Temps, núm. 668, 7/IV/1997, p. 16. «“Charanga y pandereta”». Article de Joan Marí. 
2805 Apartat 6.4.2. 

http://elpais.com/diario/1997/03/20/radiotv/858812406_850215.html
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orina sobre la constitució espanyola, obeint les ordres de la directora del diari valencià. 
El dibuix està fet en un context especial. 

«quan (...) la Universitat de València aprova els seus estatuts i hi 
afirma la sinonímia absoluta de les formes valencià i llengua 
catalana, mantenint que les llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana ho són també de la Universitat i que “als efectes 
d’aquests estatuts, hom admet com a denominacions seues tant 
l’acadèmica, llengua catalana, com la recollida en l’Estatut 
d’Autonomia, valencià”. Aquesta sinonímia fou recorreguda 
judicialment per un col·lectiu d’estudiants de la dreta radical, 
vinculats a l’anticatalanisme local, Alternatva Universitaria. La 
sentència de l’Audència Territorial de València de 1989 i la del 
Tribunal Suprem de 1992 donaren la raó als recurrents. No 
obstant això, el Tribunal Constitucional considerà en [21 d’abril 
de] 1997, sense entrar en consideracions lingüístiques, que la 
Universitat de València tenia autonomia legal per establir les 
llengües oficials i que el text dels estatuts de la Universitat de 
València no atemptava contra l’Estatut d’Autonomia. Malgrat 
aquesta sentència (...) els governs del PP (...) modificaran 
unilateralment els estatuts de les universitats d’Alacant, de la 
Jaume I de Castelló i de València en una línia argumental molt 
semblant a les que havia utilitzat Alternativa Universitària; fent 
referència només a la denominació estatutària de valencià»2806. 

Com calia esperar, la reacció del blaverisme va ser visceralment contrària a 
aquesta sentència. Amb Las Provincias al capdavant –és a dir, amb Maria Consuelo 
Reyna– es convocava una manifestació el 13 de juny de l’any 19972807, quasi dos mesos 

                                                           
2806 BODOQUE ARRIBAS, Anselm., La política lingüística dels governs valencians (1983-2008): un 
estudi de polítiques públiques. Universitat de València, 2009, p. 89. 
2807 De fet, els editorials de Las Provincias afavorint aquesta manifestació del 13/VI/1997 eren bastant 
viscerals: «Todo parece indicar que mañana va a ser un éxito la manifestación en defensa del Estatuto 
Valenciano y contra la votación del Congreso en la que, por obra y gracia de IU-PSOE, pretendieron 
degradar la lengua valenciana a dialecto del catalán. Pero ¿y después del 13? Después del 13 hay que 
actuar con la decisión que ha actuado un padre de Benisa, cuya historia hoy les contamos. A su hija, una 
cría de 13 años, se la obligó en el colegio a comprar libros de una editorial catalanista... si quería subir la 
nota de valenciano. Si no la compraba, nada de nada. Una sutil forma de potenciar el catalanismo. El 
padre ha protestado y ha denunciado el hecho en la conselleria donde, es de suponer, tomarán medidas 
contra la presunta coacción sufrida por la niña. Es la misma historia de siempre. Ya puede el gobierno 
cambiar los libros, autorizar sólo los textos que respeten el Estatuto, luego, determinados “enseñantes” 
hacen lo que les da la gana y se burlan del claustro del colegio y de la conselleria. Y, mientras haya 
“enseñantes” que crean que las clases son miniplazas de toros donde dar mítines para lavar el cerebro a 
los niños, no hay nada que hacer. ¿Nada que hacer? Claro que hay cosas que hacer: actuar como este 
padre y denunciar casos como el de Benisa donde se coacciona a los niños para que compren libros 
catalanistas o, como aquel instituto de otra población valenciana, en el que, si llevaban a clase la entrada 
de haber asistido al festival de Raimon, les subían un punto la nota. ¿Habráse visto descaro mayor? Si en 
las clases donde, en lugar de clases, se da doctrina catalanista pura y dura, los padres se plantaran y, a 
modo de resistencia pacífica, se negaran a que sus hijos se examinaran, verían qué pronto se acababa el 
problema. Pero para eso hay que mojarse, implicarse, y los valencianos, con demasiada frecuencia, somos 
algo blandos. Quizá después del 13, empecemos una nueva etapa». Las Provincias, 12/VI/1997, p. 5. «El 
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després de la sentència. Unió Valenciana i el Partit Popular hi eren presents2808. No va 
ser aquesta, però, la primera reacció contra la sentència constitucional. El 29 d’abril, 
«les Corts aproven una declaració secessionista amb els vots del PP i UV»2809. La 
declaració citava exactament: 

  «1. Les Corts Valencianes manifesten que l’idioma 
valencià es l’idioma de tots els valencians, diferent i diferenciat 
de les atres llengües de l’estat espanyol, sense cap ambigüitat, 
matis o assimilacio en altres llengües amparades en criteris 
academics, cientifics o qualsevol atres aliens a la llegalitat 
vigent. 

»2. Les Corts Valencianes insten al govern valencià que 
efectue les accions que calguen per a que l’idioma valencià, en 
coherencia en el contingut de la Constitucio Espanyola, del 
nostre Estatut d’Autonomia i de la Llei d’us i ensenyança del 
valencià, siga reconegut, admes en igualtat en les atres llengües 
de l’estat espanyol, en tots els organismes publics i privats tant 
de la Comunitat Valenciana com estatals, l’Unio Europea i 
internacionals [sic]»2810. 

La declaració oficial de les Corts Valencianes conté uns quants errors 
ortogràfics. En definitiva, tot aquest context ens ho resumeix la vinyeta de Gatonera de 
la figura 77. El Tribunal Constitucional reconeix l’autonomia acadèmica universitària 
per poder anomenar la llengua dels valencians de la forma que considere. Las 
Provincias, és a dir, Maria Consuelo Reyna, rebutja visceralment aquesta sentència. I el 
govern valencià obeeix els criteris del diari conservador, de tal forma que fins i tot en la 
declaració de les Corts assegura no tindre presents els criteris científics i acadèmics. 
Zaplana, ensinistrat per la directora de Las Provincias, orina sobre la Constitució. 

No era l’única vegada que el PP, segons El Temps, prenia una decisió política 
obeint la línia que marcava el diari Las Provincias. Segons el nostre setmanari, la 
Universitat Miguel Hernández2811, que va impulsar el govern de Zaplana2812, deu el seu 
                                                                                                                                                                          
13... y después del 13». Article de María Consuelo Reyna. La qüestió de la votació del congrés que 
reconeixia la unitat del català amb els vots de PSOE, CiU i IU podeu consultar-la en aquest enllaç: 
<http://elpais.com/diario/1997/05/21/espana/864165607_850215.html>. El País, 21/V/1997. «El 
Congreso reconoce la unidad de la lengua catalana con los votos de PSOE, IU-IC y CiU». Notícia 
d’Adolf Beltran. Consulta: [4/III/2016]. No fou aquell text de María Consuelo Reyna l’únic que tractà 
aquesta manifestació. En el suplement especial de la manifestació dia 13 de juny de 1997, es mostraven 
imatges de xiquets amb pegatines que citaven «No mos fareu catalans». 
2808 cf. FLOR, Vicent., L’anticatalanisme al País Valencià: identitat i reproducció social del discurs del 
“blaverisme”, Universitat de València, 2009, p. 529. 
2809 FLOR, Vicent., L’anticatalanisme al País Valencià: identitat i reproducció social del discurs del 
“blaverisme”, Universitat de València, 2009, p. 619. 
2810 Font: 
<http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974740194/ResolucionesAprobadas.html?
lang=ca_VA&p=1260974740194&param1=14&param4=1260974829809&param7=false>. Corts 
Valencianes. Resolució núm. 190, del 29/IV/1997. «Sobre el reconeixement del valencià com a idioma de 
tots els valencians, diferent i diferenciat d’altres llengües de l’estat espanyol». Consulta: [21/I/2016]. 
2811 Oberta l’any 1997 i amb seu central a Elx, dedica el nom al poeta oriolà Miguel Hernández (1910-
1942). 
2812 Font: 
<http://www.cortsvalencianes.es/LEGISTACGI/BASIS/LEGISTA/WEB/BDLEGIS/DDW?R=Y&U=1&

http://elpais.com/diario/1997/05/21/espana/864165607_850215.html
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974740194/ResolucionesAprobadas.html?lang=ca_VA&p=1260974740194&param1=14&param4=1260974829809&param7=false
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974740194/ResolucionesAprobadas.html?lang=ca_VA&p=1260974740194&param1=14&param4=1260974829809&param7=false
http://www.cortsvalencianes.es/LEGISTACGI/BASIS/LEGISTA/WEB/BDLEGIS/DDW?R=Y&U=1&W=ID_BDLEGIS=182367794650001
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nom a una idea de Las Provincias per tal d’evitar que el nom de la universitat servira 
d’homenatge al poeta Ausiàs March2813. 

«Per acabar de cloure l’operació, [Francisco Camps] va 
contemplar com el projecte passava de dir-se Universitat Ausiàs 
Marc a Universidad Miguel Hernández, i va perdre així 
l’oportunitat d’aprofitar la maniobra per, almenys, homenatjar el 
poeta valencià més conegut arreu del món i, a la vegada, el més 
oblidat per les institucions valencianes. 

»La inspiració d’aquell canvi de nom era fàcil de 
descobrir per a qualsevol observador atent. Fins al moment de 
l’aprovació definitiva de la denominació de la nova universitat, 
tots els mitjans i totes les parts implicades, a favor o en contra, 
parlaven indistintament d’Universitat d’Elx o Universitat Ausiàs 
March. Només, i sense posar-lo en boca de ningú, el diari Las 
Provincias de València, va començar a parlar d’Universidad 
Miguel Hernández2814. I així es va quedar [sic]»2815. 

Aquest editorial, però, va més enllà i acusava també el mateix Camps d’obeir 
Las Provincias en un cas similar. 

«Els canvis de nomenclatura han retornat ara amb més 
virulència en un nou afer que demostra de nou la falta de 
caràcter i d’autoritat del conseller. El claustre de l’institut de 
Castalla, (l’Alcoià) havia decidit posar al centre el nom de 
l’escriptor i gramàtic Enric Valor, natural d’aquella població i 
nom clau en les tasques de recuperació del valencià en 
l’ensenyament i la literatura. El conseller va aprovar la decisió 
del claustre, fins que va saltar l’alarma. 

»Assabentat, el diari Las Provincias, dirigit per M. 
Consuelo Reyna, que fa uns quants anys es vantava d’haver 
participat com a jurat en els premis Octubre de València2816, va 
començar a acusar Camps de col·laborar amb “els catalanistes” i 

                                                                                                                                                                          
W=ID_BDLEGIS=182367794650001>. Corts Valencianes. «Llei 2/1996 data 27/XII/1996 per la qual es 
crea la Universitat Miguel Hernández». Consulta: [21/I/2016]. Alguns mitjans han qüestionat la utilitat 
d’aquesta universitat. Font: 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/27/valencia/1372356668_690336.html>. El País, 27/VI/2013. «Un 
capricho de Zaplana que irritó a los rectores». Notícia d’Ezequiel Moltó. Consulta: [21/I/2016]. 
2813 (1400-1459). Poeta valencià en llengua catalana. 
2814 Aquesta informació sobre la intenció d’anomenar Ausiàs March a la UMH no l’hem poguda 
contrastar. 
2815 El Temps, núm. 689, 1/IX/1997, p. 3. «Titelles». Editorial. 
2816 L’any 1977, abans de començar a exercir l’anticatalanisme, un llavors exdirector de Las Provincias 
va ser jurat de l’edició dels Premis Octubre d’aquell any. Font: 
<http://elpais.com/diario/1977/10/19/cultura/246063602_850215.html>. El País, 19/X/1977. «El próximo 
sábado se fallarán los “Premis Octubre” en Valencia». Notícia de Jaime Millas. Consulta: [21/I/2016]. Els 
Premis Octubre eren organitzats per l’editorial 3i4, de la qual era propietari l’editor d’El Temps, Eliseu 
Climent. 

http://www.cortsvalencianes.es/LEGISTACGI/BASIS/LEGISTA/WEB/BDLEGIS/DDW?R=Y&U=1&W=ID_BDLEGIS=182367794650001
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/27/valencia/1372356668_690336.html
http://elpais.com/diario/1977/10/19/cultura/246063602_850215.html
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li va recordar que Valor és el president de l’entitat cívica Bloc 
de Progrés Jaume I2817. La resposta del conseller va ser 
immediata: va fer marxa enrere i va començar els tràmits per 
evitar que l’institut duga el nom de l’escriptor2818. 

»(...) Enric Valor, darrerament en estat de salut delicat, 
ha volgut sempre donar el suport de la seua presència a 
qualsevol acte que reivindicarà l’objectiu de tota una vida de 
treball: la recuperació, social i literària de la llengua dels 
valencians. I ho ha fet de manera desinteressada i generosa. És 
això el que no li perdona Las Provincias i es contra això que 
Camps, titella patètic dels responsables del diari, ha començat 
els tràmits (...) Al conseller només li queda, ja que no mana, el 
sou, que els ciutadans paguen vés a saber per a què»2819. 

Per a El Temps, doncs, el PP valencià i Las Provincias formaven part d’un 
mateix cos. El diari dictava i el partit del govern valencià executava. 

«La també excessiva María Consuelo Reyna, que entaula 
la seua croada particular perquè el destí dels valencians no se 
separe del camí que ella assenyala. I ho fa fins a denigrar el diari 
que dirigeix, convertint-lo en un cas únic i insòlit a tot Europa: 
l’únic que gosa publicar dues pàgines de notes quasi anònimes 
cada dia, l’únic que és capaç d’avergonyir la societat a la qual 
diu servir utilitzant la mentida si és necessari, l’únic que imposa 
la seua veritat per damunt de tot, atemorint polítics elegits 
democràticament pels ciutadans i empresaris independents, amb 
la crítica més mancada d’ètica, quan es tracta d’aconseguir els 
seus objectius i barrar el pas a la normalització democràtica. És 
trist, però és normal escoltar la frase “a València qui mana no és 
Eduardo Zaplana, és María Consuelo Reyna”. Cap societat no 
mereix un càstig així. Ni tan sols la valenciana»2820. 

                                                           
2817 L’editorial de Las Provincias envers aquest tema es mantingué en la seua línia visceral i radical 
habitual: «El “conseller” Camps acaba de firmar una orden por la que el Instituto de Castalla llevará el 
nombre de Enric Valor, presidente del Bloc [de Progrés Jaume I]. En la Comunidad Valenciana hay 
personalidades a las que se podría rendir un homenaje poniendo su nombre a un instituto. Pues no. Le dan 
el nombre de Enric Valor. Maravilloso. Camps dirá que se lo pidió el Instituto. Pues podían haberlo 
pedido en tiempos del PSOE, pero no lo hicieron. Lo que han tratado es de poner en un compromiso a 
Camps y Camps ha picado como un ingenuo. No ha sabido decir que no». Las Provincias, 20/VIII/1997, 
p. 5. «Tolerantes pero no tontos». Article de María Consuelo Reyna. L’article no esmenta que Enric Valor 
era natural de Castalla, el poble de l’institut, motiu que segurament motivava més que cap altre el desig 
de retre homenatge a l’escriptor Enric Valor en el seu propi poble. 
2818 Així ho relaciona també El País, quan un any després l’afer continuava actiu. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/08/21/cvalenciana/903727077_850215.html>. El País, 21/VIII/1998. 
«Camps considera democrática la retirada del nombre del escritor Enric Valor al instituto de Castalla». 
Notícia de Lucía Gadea. Consulta: [27/I/2016]. 
2819 El Temps, núm. 689, 1/IX/1997, p. 3. «Titelles». Editorial. 
2820 El Temps, núm. 715, 2/III/1998, p. 3. «Abril, Broseta i el colpisme». Editorial. 

http://elpais.com/diario/1998/08/21/cvalenciana/903727077_850215.html
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I en la mateixa idea insistia Francesc Viadel en un altre article d’opinió. 

«Don Eduardo [Zaplana], però, té la murcianitat2821 
enquistada al cervell i un esguard cel blau que cada dia se li 
eixampla llegint les pàgines de Las Provincias, que és qui de 
veritat marca la política –la lingüística també– d’aquest 
país»2822. 

Amb aquests antecedents, calia esperar que quan Maria Consuelo Reyna fou 
destituïda2823 com a directora de Las Provincias, El Temps ho celebrara com una 
victòria. L’article editorial del número que tractava aquest esdeveniment es titulava 
«Quin descans». 

«La setmana passada un important dirigent del món 
empresarial valencià comentava en privat la satisfacció que li 
havia produït el cessament de la directora i copropietària del 
diari Las Provincias, María Consuelo Reyna. Amb aquesta 
opinió, solament expressava el que ha estat un sentiment general 
els darrers dies. De fet, tot l’espectre polític, social i cultural 
valencià quasi sense excepció, en privat o públicament, s’han 
sentit alleugerits i satisfets amb la destitució de Reyna, l’única 
directora d’aquest centenari que ha estat destituïda per la seua 
empresa. 

»(...) els valencians, després de patir quaranta anys de 
dictadura militar, han hagut encara de conviure amb vint-i-cinc 
anys de dictadura mediàtica, els mateixos si fa no fa que Reyna 
ha dirigit aquest diari. Ella ha fet de les seues dèries una 
poderosa arma amb la qual encanonar la societat valenciana a 
major benefici personal seu. Ha estat la principal causa de 
l’histerisme social dels valencians, del tancament davant els 
canvis, la responsable dels linxaments públics a institucions tan 
cabdals com la universitat, les Corts o la pròpia Generalitat. Un 
regnat sinistre que cal dir també ha estat possible per la 
ineficàcia de les forces civils valencianes davant de les seues 
omnipresents obsessions o per la inhibició d’una classe política 
que sovint, s’ha refugiat darrere seu amb la intenció 
d’aconseguir inconfessables objectius. Tant és així que a Reyna 
finalment no l’ha tombada cap front democràtic, ni la pressió 
dels professionals, ni tampoc el sistema judicial. Reyna ha 
perdut la batalla davant de la lògica empresarial. El seu era un 

                                                           
2821 Eduardo Zaplana, llavors president de la Generalitat (1995-2002) era nascut a Cartagena, regió de 
Múrcia. 
2822 El Temps, núm. 721, 13/IV/1998, p. 11. «Un informe necessari». Article de Francesc Viadel. 
2823 El 14/IX/1999. Font: <http://elpais.com/diario/1999/09/15/sociedad/937346416_850215.html>. El 
País, 15/IX/1999. «María Consuelo Reyna, destituida como directora de “Las Provincias”». Sense signar. 
Consulta: [21/I/2016]. 

http://elpais.com/diario/1999/09/15/sociedad/937346416_850215.html
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diari del passat, ultradretà, poc a to amb una societat que ja fa 
dècades que viu en democràcia»2824. 

En el mateix número en el qual es publicava aquest editorial, es publicava també 
en la secció ‘Gatonera’ un dibuix molt significatiu. 

 
Figura 78. El Temps, núm. 797, 21-27/IX/1999, p. 3. 

Eduardo Zaplana, president de la Generalitat, celebra amb una copa la destitució 
de Maria Consuelo Reyna com a directora de Las Provincias. Segons el dibuix, és una 
altra victòria personal del president de la Generalitat Valenciana, perquè, com hem vist 
anteriorment, segons El Temps, Las Provincias, i més concretament la seua directora, 
era qui determinava les polítiques del govern de Zaplana. Així doncs, l’eixida de Reyna 
del món periodístic valencià, o almenys el seu descens quant a protagonisme, era un 
alleujament per al govern de la Generalitat. Al costat de Zaplana observem un moble 
amb un barret de caçador. Al darrere, dos caps que es mostren com a trofeus de caça: el 
cap de Reyna i el d’Héctor Villalba, líder d’UV. Perquè Unió Valenciana, com hem vist 
anteriorment, ja havia sigut políticament absorbida pel PP valencià2825. Zaplana tenia 
motius per somriure i per celebrar una altra victòria política. Aquest distanciament entre 
Zaplana i Reyna l’expliquen en el mateix número Salvador Giménez i Francesc Viadel: 

                                                           
2824 El Temps, núm. 797, 21-27/IX/1999, p. 5. «Quin descans». Editorial. 
2825 Després de les eleccions de 1995, en les quals Zaplana fou proclamat president de la Generalitat 
Valenciana gràcies al suport dels representants d’Unió Valenciana, que també passaven a formar part del 
govern, les eleccions de 1999, amb l’històric líder d’UV, Vicente González Lizondo, desaparegut, van 
determinar majoria absoluta del PP i cap escó per a UV. Molts dels seus membres destacats es van passar 
al PP. Font: <http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/02/castellano-confia-ex-unio-
valenciana-area-identidad-pp/909986.html>. Levante-EMV, 2/VI/2012. «Castellano confía a todos los ex 
de Unió Valenciana el área de Identidad del PP». Notícia de Paco Cerdà. Consulta: [21/I/2016]. 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/02/castellano-confia-ex-unio-valenciana-area-identidad-pp/909986.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/02/castellano-confia-ex-unio-valenciana-area-identidad-pp/909986.html
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«Cal recordar que l’ascens de Zaplana a la presidència 
dels populars valencians es va gestar l’any 1993 al xalet que 
Reyna té a Dénia. Zaplana era aleshores l’alcalde de Benidorm i 
un desconegut a la ciutat de València, que necessitava de l’ajut 
de les forces vives del cap i casal per tal d’esdevenir el líder dels 
conservadors. En aquest sentit, Reyna i Zaplana van signar una 
aliança tàctica que els beneficiava tots dos. Zaplana es convertia 
de la nit al matí en un líder amb solvència per assaltar la 
Generalitat i Reyna s’assegurava amb una possible victòria del 
PP, una posició hegemònica en pastissos publicitaris i 
concessions administratives. 

»Dit i fet, Sánchez Carrascosa2826 es va posar a treballar 
a les ordres de Zaplana (...) Reyna, per la seua banda, va 
alimentar el discurs anticatalanista a fi de mantenir alineada i 
controlada la dreta i, en part, la societat valenciana. Els 
problemes entre Zaplana i Reyna, però, no tardaren a produir-se, 
quan el president del PP va guanyar les eleccions de l’any 1995. 
Zaplana no va admetre el tutel·latge que la directora del diari 
degà mantenia respecte de les decisions del Consell de la 
Generalitat. Les seues columnes agreujades, van enemistar 
Reyna amb no pocs dirigents populars [sic]»2827. 

 

7.3.2.- El País: l’esquerra espanyola 

Tot i que les referències a Las Provincias són molt més nombroses per qüestions 
de proximitat geogràfica, el nacionalisme espanyol criticat per El Temps no només era 
de dreta. El diari El País2828 també va ser criticat en diverses ocasions, com hem vist en 
anteriors apartats, i va ser criticat també en termes nacionalistes2829. Açò escrivia 
Ramon Barnils en la secció ‘Llibres’ sobre el llavors recentment publicat assaig de 
Josep Palou, titulat El País, la quinta columna. L’anticatalanisme d’esquerres, editat 
per Documenta Balear2830. 

                                                           
2826 Qui seria marit de María Consuelo Reyna. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/10/09/cvalenciana/939496677_850215.html>. El País, 9/X/1999. 
«Carrascosa contrató con ex cargos de TVV por la confiança que le merecían». Notícia de Voro Maroto. 
Consulta: [21/I/2016]. 
2827 El Temps, núm. 797, 21-27/IX/1999, pp. 20-22. «Escac i mat a la Reyna». Reportatge de Salva 
Giménez i Francesc Viadel. 
2828 (1976). Segons aquest estudi, el diari El País és interpretat pel públic nacionalista del País Basc com 
un diari espanyolista i d’esquerra. cf. BEZUNARTEA, Ofa i Mercedes del HOYO., «Los públicos se 
retratan ante la prensa», en Zer: Revista de Estudios de Comunicación, núm. 8, 2000, pp. 10-12. 
2829 Sobre el nacionalisme espanyol d’esquerres estudiat, especialment, en clau PSOE, cf. RUIZ 
JIMÉNEZ, Antonia Maria., «Nacionalismo español: discursos y praxis desde la izquierda», en 
Nacionalismo español, Universidad Pablo Olavide, 2008, pp. 12-31. 
2830 Font: El Temps, núm. 790, 3-9/VIII/1999, p. 66. «’El País’ (‘El País’-Espanya)». Reportatge de 
Ramon Barnils. 

http://elpais.com/diario/1999/10/09/cvalenciana/939496677_850215.html
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«Acostat a diaris europeus i espanyol per excel·lència, Abc 
vestit de seda, explícitament orteguià2831, res no irrita tant els qui 
fan El País com recordar-los l’article 8.1 de la seva Constitució: 
“Les forces Armades, constituïdes per l’Exèrcit de Terra, 
l’Armada i l’Exèrcit de l’Aire, tenen com a missió garantir la 
sobirania i la independència d’Espanya, defensar-ne la integritat 
territorial i l’ordenament constitucional.” 

»És a dir, que mentre El País escriu amb una mà, amb 
l’altra ens apunta amb una pistola. I això tant si ho vol com si no 
ho vol, la seva Constitució li ho mana. Ja ha de ser fumut, per a 
gent que té com a marca de fàbrica la Constitució democràtica 
(però carpetovetònica), la no menys democràtica monarquia 
(però reinstaurada per un dictador)2832, Europa, Ortega i Gasset i 
la Cultura. I que té com a amo un que es va fer ric protegit per 
Fraga i sota el franquisme2833 i com a periodista màxim un 
director dels informatius televisius franquistes, i fill de 
falangista director del falangista Arriba2834. Espanya, l’únic 
important2835. 

»Un ‘modus vivendi’ secular. Potser per això les seves 
figures solen ser gent que ha fet d’aquesta barrija-barreja una 
contrastada forma de viure i prosperar: entorn de dretes, 
reaccionari, cavernícola, franquista, militar, policíac, català de 
Burgos, botifler, carlí, funcionariat, i ells en canvi d’esquerres, 
progressistes, liberals, cosmopolites; gran jugada, no hi ha 
manera de perdre: si manen els uns la harka familiar els empara, 
si manen els altres el fill compensa la harka. Però són espanyols, 
que vol dir gent d’Estat (...) –i per això els cal l’esmentat article 
8.1 de forma que mani qui mani la força bruta; sigui la 
pròpiament dita en l’article 8, sigui la més bruta encara, per 
dissimulada en tot un femer d’articles del mateix text: la dels 
vots espanyols imperativament afegits als no espanyols i així, 

                                                           
2831 «Orteguià» com a seguidor de la doctrina del filòsof espanyol José Ortega y Gasset (1883-1995). Un 
exemple del seu nacionalisme espanyol el trobem en aquesta cita: «No se le dé vueltas: España es una 
cosa hecha por Castilla, y hay razones para ir sospechando que, en general, sólo cabezas castellanas 
tienen órganos adecuados para percibir el gran problema de la España integral». cf. ORTEGA Y 
GASSET, José., Obras completas, tom III (1917-1925), Madrid, Taurus, 2005, p. 447. 
2832 El dictador Franco va nomenar Joan Carles de Borbó com a successor en la direcció de l’estat el 22 de 
juliol de 1969. cf. FRÍAS ALONSO, Jesús., De Europa a Europa: 30 años de historia vividos desde la 
noticia, Madrid, EPALSA, 2012, p. 167. 
2833 Juan Luis Cebrián (1943) exercia llavors el lideratge de PRISA, empresa editora del diari El País. 
Font: <http://www.prisa.com/es/pagina/juan-luis-cebrian/>. Consulta: [25/I/2016]). És fill de Vicente 
Cebrián, falangista i cap de premsa del ‘Movimiento’. cf. ROBISCO ENVID, Julio Luis., Locos por la 
libertad, Madrid, De Buena Tinta, 2012, p.133. 
2834 Diari fundat per Falangue Española (1935-1979). cf. MARTÍNEZ FÁBREGAS, Jezabel i Lorena R. 
ROMERO DOMÍNGUEZ., «Arriba durante la Transición Española: el abandono de su función 
propagandística con respecto al gobierno», en Historia y comunicación social, vol. 19, 2014, pp. 321-323. 
2835 Eslogan d’Alianza Popular, presidit per Manuel Fraga, durant les eleccions generals de 1977. Font: 
<http://www.archivodemocracia.ua.es/db/articulos/7/DT%2006%2012.pdf>. Consulta: [25/I2016]. 

http://www.prisa.com/es/pagina/juan-luis-cebrian/
http://www.archivodemocracia.ua.es/db/articulos/7/DT%2006%2012.pdf
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votin el que votin les nacions de Catalunya, el País Basc, Galícia 
i la resta, la seva voluntat queda per la força i per imperatiu 
legal, anul·lada per la dels espanyols. Que no són nacionalistes: 
són pur estat [sic]»2836. 

Per a El Temps, doncs, si hi havia diferència entre esquerra i dreta mediàtica 
espanyolista, era només en el nombre de pàgines que dedicava a cada una. Perquè, pel 
que sembla, per al setmanari, ambdós tipus de premsa era una bicefàlia d’una mateixa 
ideologia: el nacionalisme espanyol2837. 

 

7.3.3.- La discrepància cap a Egin 

Hem vist anteriorment com quan el govern d’Aznar es trobava en plena ofensiva 
contra l’entorn mediàtic, polític i social de l’esquerra abertzale, El Temps va mostrar la 
seua cara solidària amb aquest entorn, i molt especialment amb el diari Egin, el qual va 
ser tancat durant aquest procés2838. Però no tot van ser simpaties. I és que, com hem dit, 
El Temps va mostrar en diverses ocasions el seu compromís més ferm contra el 
terrorisme. I aquest és un clar exemple que redacta Joan F. Mira en la seua secció. 

«Res no és tan simple com sembla, i menys quan toquem 
coses tan delicades com són la mort, la indignació moral, els 
símbols i les ideologies. Menys encara quan en el fons de tot hi 
ha els espais i territoris on aquestes coses actuen i s’expressen. 
En primer lloc, doncs, hi ha la indignació per una mort. Una 
indignació rigorosament justa per una mort rigorosament injusta, 
per un assassinat vil i anunciat, més odiós que cap altre pel fet 
mateix del seu anunci, per la premeditació, per la víctima 
innocent triada com a simple objecte de canvi, per la 
inhumanitat freda i calculada. No és estrany, doncs, no és 
casual, que precisament aquest crim, i no uns altres, haja produït 
una resposta moral, profunda i massiva2839. Més encara quan el 
crim especialment odiós arriba pocs dies després d’unes imatges 
també especialment colpidores: les d’un home rescatat d’un pou 
d’infàmia, amb el rostre inconfusible de qui ha escapat d’un 
camp d’extermini construït per a ell tot sol2840. La sensibilitat 

                                                           
2836 El Temps, núm.790, 3-9/VIII/1999, pp. 66 i 67. «‘El País’ (‘El País’-Espanya)». Reportatge de Ramon 
Barnils. 
2837 Per consultar els orígens i les bases del nacionalisme espanyol, cf. BLAS GUERRERO, Andrés de., 
Sobre el nacionalismo español, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 13-21. 
2838 cf. FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka., «El compañero ausente y los aprendices de brujo: 
orígenes de Herri Batasuna (1974-1980)», en Revista de Estudios Políticos, núm. 148, Abril-Juny 2010, 
pp. 71-103. 
2839 Es refereix a l’assassinat de Miguel Ángel Blanco per part d’ETA. 
2840 Es refereix a l’alliberament de José Antonio Ortega Lara després de 532 de segrest per part d’ETA. 
Font: <http://elpais.com/diario/1997/08/19/espana/871941619_850215.html>. El País, 19/VIII/1997. «El 

http://elpais.com/diario/1997/08/19/espana/871941619_850215.html
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pública difícilment podia suportar dos colps tan durs en tan pocs 
dies. Aquesta és, doncs, una part de la història, la part humana i 
moral, la part de no poder tolerar allò que és intolerable. 
Sobretot quan els autors dels crims i els seus còmplices, aliats, 
fans o subordinats no s’estan d’actuar amb un cinisme difícil de 
descriure: “Ortega Lara vuelve a la cárcel” era el titular a tota 
pàgina del diari Egin el dia que el pobre home va ser alliberat 
del seu sepulcre en vida. Si Borges fóra viu, i tornara a escriure 
una Història universal de la infàmia2841, tindria en aquest titular 
l’inici d’un capítol més per al seu llibre»2842. 

La portada de la qual parlava Joan F. Mira era aquesta. 

 
Figura 79. Egin, 2/VII/1997, portada. El titular obeeix a una sàtira del diari abertzale, que fa 

referència a l’ofici professional d’Ortega Lara, funcionari de presons2843. Juga a més amb la ironia, ja que 
després de 532 dies segrestat, Ortega Lara era alliberat i al titular s’especifica que torna a la presó, en 
comptes de parlar de l’alliberament. 

I els dos esdeveniments esmentats per l’autor que havien causat segons ell la 
indignació ciutadana era l’alliberament d’Ortega Lara, no pel fet de ser alliberat sinó per 
les condicions físiques en les quals aquest home havia abandonat el seu segrest; i 
                                                                                                                                                                          
‘Comando’ que secuestro a Ortega Lara tenía órdenes de matarle o dejarle morir de inanición». Notícia de 
Julio M. Lázaro. Consulta: [25/I/2016]. 
2841 Obra de Jorge Luis Borges publicada l’any 1935. 
2842 El Temps, núm. 684, 28/VII/1997, p. 98. «Sobre ETA i Espanya (1)». Article de Joan F. Mira. 
2843 Font: <http://elpais.com/diario/1997/07/08/espana/868312803_850215.html>. El País, 8/VII/1997. 
«El ‘zulo’ de Ortega Lara». Reportatge de Pedro Gorospe. Consulta: [25/I/2016]. Durant la seua 
trajectòria terrorista, ETA assassinà un total de quatre funcionaris de presons. Font: 
<http://www.avt.org/victimas-del-terrorismo/>. Consulta: [25/I/2016]. 

http://elpais.com/diario/1997/07/08/espana/868312803_850215.html
http://www.avt.org/victimas-del-terrorismo/
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l’immediat segrest i posterior assassinat escassos dies després de Miguel Ángel 
Blanco2844. Com hem vist, doncs, la simpatia d’El Temps cap a Egin acabava quan el 
diari abertzale tractava amb poca serietat o amb sàtira un acte de terrorisme. 

 

7.3.4.- El compromís d’El Temps 

Per acabar amb aquest apartat, parlarem de la manera com el setmanari es veia a 
si mateix i reafirmava el compromís amb la seua línia editorial i amb el propòsit de 
consolidar la premsa en català i la vertebració informativa dels Països Catalans per 
assolir, com hem dit anteriorment en diverses ocasions, la normalitat del país. Açò 
escrivia Eliseu Climent, editor de la revista, quan faltava un any perquè es compliren 
quinze anys del primer número d’aquesta. 

«El pròxim any es compliran els quinze anys d’EL 
TEMPS (...) és un moment propici, gairebé inevitable, per fer un 
recorregut de la trajectòria d’aquest setmanari (...) hom no pot 
escapar d’una pregunta (...) ha pagat la pena? ha pagat la pena 
l’esforç de tanta gent per mantenir aquesta revista contra 
l’escepticisme de molts i l’oposició aferrissada d’uns altres? 
L’editor, no podia ser d’una altra manera, vol pensar que sí, que 
només el lector que ara llegeix aquestes línies ja justifica tota 
l’aventura i que alguns signes visibles de la nostra societat, la 
dels Països Catalans, demostren que no ens equivocàrem quan, 
prompte farà quinze anys, apostàrem per un mitjà escrit en 
català, plural, obert i capaç de ser interessant tant per als lectors 
de Girona, posem per cas, com per als de Dénia o Inca. Calia 
inventar-ho tot, o pràcticament tot. Calia convèncer empreses i 
entitats que els Països Catalans podien tenir un espai 
comunicatiu propi i això implicava també modificar un mercat 
publicitari molt aferrat a les divisions “regionals” i “provincials” 
imposades per la història. Fins que la informàtica ens va 
permetre tenir el nivell d’eficàcia que ara tenim a l’hora de 
comunicar les tres redaccions: València, Barcelona i Palma, 
l’eixida setmanal d’EL TEMPS tenia alguna cosa de miracle. 
Calia esperar, en les estacions d’autobusos i els aeroports, els 
paquets amb imatges i informacions que ens permetien llançar el 
producte (...) Aquesta política, que ens equiparava a la resta de 
setmanaris europeus, donava, a més d’una gran difusió al 
projecte, un to de normalitat que ha estat una de les altres 
obsessions dels creadors d’EL TEMPS: aconseguir que el lector 

                                                           
2844 Entre ambdós esdeveniments només van transcórrer nou dies. 
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el considerara com un setmanari informatiu de qualitat en català; 
res més, ni menys. 

»(...) Sí, ha pagat la pena, tots aquests quinze anys 
d’esforços, i els que vindran, han pagat la pena perquè l’espai 
comunicatiu català existeix. I vostè, lector, n’és la prova. Som 
conscients que EL TEMPS és al damunt d’una piràmide encara 
molt bruida, que s’haurà de reomplir amb diaris, ràdios i 
televisions locals, comarcals i autonòmiques que ara manquen 
però que existeixen en una mesura molt major que la de fa 
només uns anys. Estem segurs que la xarxa serà cada vegada 
més tancada i que en el viatge tindrem cada vegada més 
companyia. És la prova que el camí era el correcte. I el 
continuarem [sic]»2845. 

El compromís d’El Temps es basa a consolidar la vertebració periodística i 
informativa en l’àmbit territorial dels Països Catalans. En el mateix sentit s’expressava 
també Eliseu Climent quan es van complir els quinze anys del primer número del 
setmanari. 

«Benvolguts lectors, 
»Quinze anys no és gaire temps, però per a un setmanari 

representen gairebé la majoria d’edat. Per això sol ja ens hem de 
felicitar tots plegats, fundadors, subscriptors, lectors, directors, 
periodistes i anunciants. Però, a més a més, els quinze anys 
d’EL TEMPS són un rècord: són el període més llarg de 
publicació ininterrompuda d’un setmanari de tota la història de 
la premsa en català, fet que dóna idea de les dificultats de tot 
ordre que al llarg dels anys han entrebancat projectes que ens 
van precedir. 

»(...) Ben prompte es van fer evidents les complicacions 
del projecte, començant per les més inesperades, com ara la 
brutal desconnexió entre el Principat de Catalunya, el País 
Valencià i les Illes. Al contrari del que podíem imaginar, els 
processos autonòmics no feien sinó augmentar aquesta 
fragmentació i propiciar que els fluxos comunicatius passaren 
cada vegada més per Madrid. En aquelles condicions, voler ser 
una revista de tot l’àmbit nacional ens va ocasionar no poques 
incomprensions i per això, durant molt de temps, al País 
Valencià vam ser considerats com una revista “catalana” i a 
Catalunya com una revista “valenciana”. En alguns moments 
vam arribar a caure en el desànim, però gràcies al suport dels 
lectors, amics i institucions ho vam superar. 

                                                           
2845 El Temps, núm. 707, 5/I/1998, p. 6. «Ara que farà quinze anys». Article d’Eliseu Climent. 
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»La realitat i els orígens històrics comuns eren un llegat 
que ens ajudava. Però la desvertebració que patíem –i que 
encara patim– ens posava pals a les rodes. Del defecte en férem 
virtut, i ara podem dir que l’existència de tres redaccions a 
València, Barcelona i Palma ha estat un dels principals actius 
d’aquest setmanari. 

»(...) Amb orgull, avui podem dir que aquest exemple 
que EL TEMPS ha donat és seguit per altres iniciatives similars 
d’altres àmbits. És el cas de l’Institut Joan Lluís Vives2846, que 
vertebra les universitats del nostre territori i supera les fronteres 
autonòmiques i les estatals (...) La globalització passa per la 
cohesió i projecció del propi espai. I, modestament, nosaltres 
creiem que hi hem contribuït amb el nostre»2847. 

El compromís, doncs, era evident. Per construir un país normal, calia 
normalitzar-lo. I una de les eines fonamentals per assolir la normalització era el 
periodisme. Aquesta era l’eina d’El Temps, l’eina que tenia en les seues mans per 
treballar per la normalització. Normalitzar el periodisme als Països Catalans i fer realitat 
una de les peces fonamentals per assolir la vertebració del territori. 

 

 

7.4.- El Temps i els afers mundials 

Analitzem a continuació, tal com hem fet en anteriors capítols, el tractament 
d’El Temps a diversos afers mundials entre l’any 1997 i l’any 2000, per aproximar-nos 
més encara a la seua tendència editorial i esbrinar-ne els matisos. 

 

7.4.1.- Amèrica Llatina 

Per exemple, havent analitzat anteriorment que el setmanari justficava la 
revolució indígena de Chiapas contra l’imperialisme mexicà2848, sorprèn aquesta visió 
de Joan F. Mira sobre el colonialisme europeu a Àfrica2849. 

                                                           
2846 Avui Xarxa Vives. 
2847 El Temps, núm. 781, 1-7/VI/1999, p. 5. «Carta als lectors». Article editorial d’Eliseu Climent. 
2848 Font: El Temps, núm. 552, 16/I/1995, p. 17. «Chiapas, encara ressona el crit de terra i llibertat». 
Article d’Antoni Reig. Per consultar la qüestió de Chiapas y Mèxic, cf. RODRÍGUEZ ARAUJO, 
Octavio., «El primer día de la rebelión en Chiapas», en Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 
vol. 39, núm. 157, 1994, pp. 25-38. 
2849 El colonialisme europeu a l’Àfrica, des de 1885 fins la dècada dels anys 60 del segle XX, implantà un 
sistema de jerarquització econòmica basada en la violència al servei de l’interès europeu. cf. ALONSO 
ROCAFORT, Víctor., «El trauma de la violencia colonial en África», en Foro interno: anuario de teoría 
política, núm. 4, 2004, pp. 128-142. 
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«Allò que no es pot dir és que la gran desgràcia d’Àfrica 
no ha estat el colonialisme sinó la descolonització. Expressat 
així, sembla molt bèstia, però no hi ha altra manera de dir-ho 
amb una sola frase. Caldria precisar, en primer lloc, que m’estic 
referint no a l’Àfrica com a tal, com a continent, sinó a la major 
part dels països i societats de l’Àfrica sub-sahariana. I que parle 
de la segona meitat del segle XX, no d’èpoques anteriors: parle 
en present, no en passat (...) per una gran part dels pobles 
africans, els efectes de la descolonització han estat simplement 
catastròfics. Dit d’una altra manera: hauria estat molt millor per 
ells –més segur i saludable– prolongar una mica l’administració 
colonial que no fer-se tan aviat estats independents. Ja sé que 
aquesta afirmació és tabú, innominable, i matèria d’anatema per 
al pensament correcte. Tant se val: és simplement veritat. Tinc 
amics africanistes i molt d’esquerres que en privat pensen això 
mateix, i saben que en públic no ho diran mai: no es pot dir. La 
idea correcta és que colonialisme era sinònim de perversió 
moral, explotació, inhumanitat, injustícia i opressió. I que per 
tant la descolonització, la independència, ha de ser sinònim de 
tot el contrari: alegria, justícia, benestar i llibertat. Bé doncs: un 
simple colp d’ull entre l’Atlàntic i l’Índic és prou per veure que 
no. Els hauria valgut més esperar, i deixar-se colonitzar una 
miqueta més. Trenta o quaranta anys més, un parell de 
generacions. Potser així no hauria passat el que ha passat, o no 
hauria passat tant: potser no hi hauria hagut tanta misèria i 
desgràcia, tanta mort i tanta desolació. Perquè és difícil negar 
que una bona part dels nous països africans s’han fet ells 
mateixos, ells entre ells, molt més mal que tot el mal acumulat 
que els havien pogut fer les potències colonials. Els 
colonitzadors d’Àfrica havien fet molt de mal, evidentment, 
quan conquistaven, sotmetien, ocupaven, explotaven i mataven. 
Però després també van fer algun bé: van organitzar una 
administració, van construir escoles, hospitals, carreteres, 
ferrocarrils i ajuntaments, i fins i tot jutjats i oficines de 
correus»2850. 

El nacionalisme català, en tant que respon a un imperialisme com el de l’estat 
espanyol, tendeix a posicionar-se, en molts casos, a favor dels pobles colonitzats o dels 
pobles sense estat que aspiren a esdevenir en un estat2851. Per això és curiosa aquesta 
visió de Joan F. Mira que, una vegada més, mostra la naturalesa plural del setmanari. 
Curiositat que no es sinònim de contradicció: un compromís polític no ha de derivar, per 

                                                           
2850 El Temps, núm. 655, 6/I/1997, p. 82. «Allò que no es pot dir». Article de Joan F. Mira. 
2851 Enric Prat de la Riba ja va criticar l’imperialisme com a eina d’imposició. cf. PRAT DE LA RIBA, 
Enric., La nacionalitat catalana, Barcelona, Edicions 62 i La Caixa, 1978, pp. 107-108. 



 
 

716 
 

necessitat, en una reacció idèntica dels seus defensors davant d’altres fets, que poden 
tindre lectures plurals. 

Parlant de Chiapas com a exemple de lluita contra l’imperialisme segons El 
Temps, mostrem aquesta notícia de Vicenç Lozano2852 que parla precisament d’això: 

«Tot i tenir el suport innegable dels Estats Units, que no 
volen conflictes ni la desestabilització del veí del sud, malgrat 
les tímides denúncies dels països europeus i la incomprensió de 
personatges com el secretari del PSOE Joaquín Almunia, que 
confon l’EZLN amb ETA, Mèxic comença a situar-se davant 
molts organismes internacionals, els mitjans de comunicació i 
l’opinió pública com un estat repressor, del qual es desconeixia 
en gran mesura, fins fa poc, la seva política en relació amb els 
indígenes. 

»El caciquisme, la compra de vots, el frau, la corrupció, 
l’autoritarisme, el racisme i la violència, propiciades o 
alimentades pel partit-estat, el PRI2853, formen part de la vida 
quotidiana de Mexic, però en llocs com l’estat de Chiapas, on 
els indis han assajat ja les fórmules i experiències de governs 
municipals basats en les tradicions indígenes, la confrontació és 
directa. Una batalla que tendeix a endurir-se amb el rebuig de la 
política indigenista que havia implantat el govern neoliberal de 
Carlos Salinas2854 i que s’ha revelat com un simple maquillatge 
del caràcter absolutament uniformador i “nacional-mexicà” de 
l’estat. 

»Els indígenes han vist no solament que no es respectava 
el caràcter multicultural (...) sinó que el govern opta per la 
repressió, a mesura que es van articulant organitzacions índies 
favorables al desmantellament d’aquesta política de maquillatge. 

»(...) Mentrestant, aquesta revolta ja mítica per a 
l’esquerra, s’internacionalitza, tant si es vol com si no es vol, i 
avança de la mà de molta gent humil, dels desesperats, dels 
solidaris, dels visionaris, dels frustrats de moltes revoltes que 
mai no seran, o d’associacions humanitàries i de religiosos que 
creuen en un evangeli diferent del del Vaticà. Chiapas ja és per a 

                                                           
2852 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Vicenç Lozano va signar un total de 28 pàgines 
en El Temps. 
2853 Partido Revolucionario Institucional, va governar a Mèxic entre els anys 1929 i 2000 amb un estil 
autoritari. cf. RENDÓN ALARCÓN, Jorge., «La derrota del Partido Revolucionario Institucional», en 
Revista Internacional de Filosofía Política, núm. 17, 2001, p. 173. 
2854 (1948). Polític mexicà, president del seu país (1987-1994) amb el PRI, exercí un govern qüestionat 
per una economia neoliberal amb resultats negatius que foren falsejats pels informes oficials. A banda, la 
revolta indígena a Chiapas esclatà sota el seu govern. També fou acusat d’escàndols electorals i van 
relacionar la seua família amb el narcotràfic.  
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la història contemporània un exemple, un crit difícil de no sentir 
contra la globalització i el pensament únic»2855. 

El posicionament amb l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional i la 
identificació nacionalista amb Chiapas era més que evident. Continuant amb exemples 
del marxisme2856 present a l’Amèrica Llatina, mostrem aquesta comparació que Pau 
Viciano fa entre Fidel Castro i Augusto Pinochet. En resulta guanyador el primer dels 
dos dictadors. Això mostra, una vegada més, que El Temps tenia més preferència cap a 
les esquerres polítiques en els exemples d’àmbit mundial. 

«“Nosaltres tenim presos polítics, però no desapareguts.” 
La frase és de Fidel Castro, d’un Fidel a la defensiva, empaitat 
pels defensors sincers o hipòcrites de les llibertats 
democràtiques. Bé: a hores d’ara no sé si val dir “polítics” o 
“contrarevolucionaris”, però tant se val. El cas és que a primera 
vista l’afirmació podria semblar una mostra arrogant de cinisme, 
però cal prendre-la al peu de la lletra. Per més rigorosos que 
siguen els informes sobre la situació dels drets humans a Cuba, 
el panorama que dibueixen no té res a veure amb les sagnants 
dictadures sud-americanes dels anys setanta i vuitanta. La 
corrupció i els abusos que es denuncien a l’illa caribenya, la 
presó i fins i tot la vigència de la pena de mort, no son 
precisament un motiu d’orgull per a la revolució cubana, però no 
pot encolomar-se al castrisme la pràctica sistemàtica i massiva 
de la tortura, ni l’extermini de l’oposició política. Per això, 
comparar Castro amb Pinochet és una ofensa a la memòria dels 
ciutadans xilens que van acabar soterrats en tombes anònimes o 
en el fons del mar. És també una mostra de com un cert 
anticomunisme, anys després de la Guerra Freda, continua sent 
una ideologia falsejadora de la realitat. Posar al mateix sac Fidel 
i Pinochet pot servir per a relativitzar –és a dir, banalitzar– les 
atrocitats del règim xilè i, en definitiva, per a exculpar-lo. Les 
associacions de familiars de desapareguts ja s’han encarregat de 
desqualificar aquesta mena de comparacions tendencioses. No 
hauríem d’oblidar que una cosa és Santiago de Xile i una altra 
Santiago de Cuba [sic]»2857. 

                                                           
2855 El Temps, núm. 723, 27/IV/1998, p. 56. «Chiapas: la guerra bruta de Zedillo». Notícia de Vicenç 
Lozano. 
2856 Si acceptem marxisme com a doctrina filosòfica que segueix les teories del Karl Marx [s. XIX], que 
refusa el capitalisme i defensa una societat sense classes (font: <www.diccionaris.cat>. Consulta: 
[25/I/2016]), podem ajustar experiències com la de Chiapas dins d’un “neomarxisme” o “marxisme 
llatinoamericà”. cf. AGUIRRE, Carlos., Militantes, intelectuales y revolucionarios: ensayos sobre el 
marxismo e izquierda en América Latina, Estats Units, A contracorriente, 2013, p. 222. Part escrita per 
Omar Acha i Débora d’Antonio. 
2857 El Temps, núm. 776, 27-3/IV-V/1999, p. 18. «Comparacions». Article de Pau Viciano. 

http://www.diccionaris.cat/
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Tot i condemnar les polítiques dictatorials de Fidel Castro, l’article pretén 
diferenciar el sistema implantat a Xile per Pinochet del sistema cubà, el qual, segons 
Pau Viciano, tot i ser molt criticable i no ser exemple de res, no es pas comparable amb 
la dictadura de Pinochet. Potser aquest article es base en realitats palpables que mostren 
de manera real i sincera aquests fets. Però se’n desprèn, en el fons, una major 
identificació amb Castro que amb Pinochet, és a dir, major proximitat envers el 
marxisme que no pas una identificació amb una dictadura militar anticomunista. O, en 
tot cas, major rebuig cap a la segona opció que cap a la primera2858. Almenys, en 
aquesta comparació particular. Però, com hem vist en anteriors capítols, El Temps no 
mostrava precisament una visió positiva cap al govern cubà de Fidel Castro. I si aquesta 
visió, en un moment determinat, es mostrava més propera, era per la comparació amb 
altres dictadures menys respectables per al setmanari, com la xilena. Parlant de sistemes 
polítics alternatius a l’Amèrica Llatina, Llibert Ferri2859 parlava així d’Hugo Chávez 
quan encara no duia un any presidint Veneçuela: 

«Si jo fos veneçolà, sabent allò què sé i pensant allò que 
penso, Hugo Chávez no seria el meu president, qui m’agradaria 
votar. Però, si jo fos un veneçolà d’aquells que no ha tingut 
accés a la cultura i al benestar, o bé hagués hagut de contemplar 
impotent com els mínims de benestar i d’igualtat d’oportunitats 
s’esvaïen en una gran operació de saqueig del meu país, si jo fos 
un veneçolà d’aquests, ben segur que veuria Chávez com un 
alliberador i li donaria el meu sí en el referèndum sobre la nova 
constitució2860. 

»Una constitució feta a la mida de Chávez, mitjançant un 
procés assembleari que ha servit per escenificar l’escarni i la 
condemna de l’antic règim, i que inclou articles tan pintorescos 
com el que consagra el deure dels ciutadans de vetllar per la 
seva salut. Un text populista amb no poques reminiscències 
marxistes. 

»(...) Més enllà de la retòrica jurídica i a vegades poètica 
que impregna la constitució, hi ha la realitat. Continua essent 
una incògnita com Chávez construirà l’estat del benestar 
promès, que costaria entre el 20% i el 30% del Producte Interior 
Brut, a l’ombra d’un deute extern altíssim i amb una tresoreria 
que no arriba ni per a pagar el mig milió llarg de pensionistes 
que Veneçuela tindrà l’any 2000. 

»L’aventura veneçolana comandada per Hugo Chávez es 
d’aquestes que generen emocions i esperances desbordades. 

                                                           
2858 Opinió personal. 
2859 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Llibert Ferri va signar un total de 186 pàgines 
en El Temps. 
2860 Es refereix a la constitució aplicada l’any 1999. cf. BEJARANO, Ana María., «Transformación de la 
democracia en Venezuela: una lectura crítica de la constitución del 99», en Desafíos, núm. 12, 2005, pp. 
131-144. 



 
 

719 
 

Tantes que ja a mig camí comencem a intuir que acabarà 
malament»2861. 

Una anàlisi, com hem vist, que intenta ser imparcial. Llibert Ferri assegura que 
ell no votaria Chávez, però assumeix que un país empobrit i sacsejat s’identificarà amb 
el discurs de Chávez, al qual titlla de populista i deixa entreveure el caràcter “marxista” 
d’algunes de les seues mesures, i del qual dubta –amb més realisme que malícia– si serà 
capaç de construir l’estat de benestar a Veneçuela. I li augura un futur difícil o tràgic. El 
Temps mostra en aquest cas una anàlisi imparcial i que valora tots els pros i contres del 
govern d’Hugo Chávez. 

 

7.4.2.- Els Estats Units 

Passem als Estats Units. Hem vist anteriorment com l’actitud d’El Temps amb 
els Estats Units d’Amèrica no es dictava per paràmetres polítics: algunes accions eren 
criticades i d’altres, no. Per exemple, l’exigència del setmanari que els Estats Units 
acabaren amb Saddam Hussein, dictador iraquià, era evident. 

«El més patètic de tot (...) és el fet que les conseqüències 
de l’escàndol [Lewinsky]2862 afecten molts altres punts 
veritablement calents d’arreu del món (...) un altre cas és el 
d’Irak. La mateixa audiència que va escoltar els autoelogis a la 
gestió dels diners americans, va aplaudir l’actitud castigadora de 
Clinton2863 davant de Saddam Hussein, l’inefable president 
d’Irak. L’arrogància de Clinton té més de tapar les pròpies 
vergonyes, que no de voluntat real d’acabar amb el règim 
autoritari de Hussein [sic]»2864. 

El Temps criticava la tasca de Clinton perquè, segons el setmanari, es 
preocupava més de la seua neteja d’imatge personal que no pas de resoldre els 
problemes d’àmbit mundial, responsabilitat que atorgaven als Estats Units. En aquest 
cas, l’article editorial de la revista exigeix a Clinton que acabe amb el règim iraquià del 
moment. Però no tot valia contra el règim de l’Iraq. El setmanari tornava a mostrar el 
seu compromís pacifista quan Clinton va decidir bombardejar el país iraquià2865. En 
aquest context, El Temps va considerar inútil aquesta decisió i trobava que no ajudava 
en cap sentit a la pacificació del territori. 
                                                           
2861 El Temps, núm. 809, 14-20/XII/1999, p. 18. «Plebiscit Chávez». Article de Llibert Ferri. 
2862 Escàndol sexual que afectà el llavors president dels Estats Units d’Amèrica, Bill Clinton, per mantenir 
relacions sexuals amb Monica Lewinsky, becària de la Casa Blanca. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/08/08/internacional/902527206_850215.html>. El País, 8/VIII/1998. 
«Lewinsky fue obligada por el gran jurado a explicar los detalles más íntimos de su relación con 
Clinton». Notícia de Carlos Mendo. Consulta: [25/I/2016]. 
2863 President dels EUA amb el Partit Demòcrata (1993-2001). 
2864 El Temps, núm. 712, 9/II/1998, p. 3. «La fugida de Clinton». Editorial. 
2865 Font: <http://elpais.com/diario/1998/12/17/portada/913849201_850215.html>. El País, 17/XII/1998. 
«Estados Unidos bombardea Irak». Notícia de Javier Valenzuela. Consulta: [25/I/2016]. 

http://elpais.com/diario/1998/08/08/internacional/902527206_850215.html
http://elpais.com/diario/1998/12/17/portada/913849201_850215.html
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«Amb el bombardeig que acaba de patir l’Iraq Bill 
Clinton ha tornat a demostrar que els seus interessos estan per 
sobre de tot. Encara que els agreujats per l’obstinació de 
Saddam Hussein siguen tota la comunitat internacional, encara 
que siguen els membres de l’ONU2866 els qui no poden controlar 
els arsenals del dictador iraquià, Clinton s’atorga el dret a ser 
l’únic policia capaç d’aturar Saddam. I no ho fa perquè tinga 
mala consciència per presidir un país en bona part responsable 
del poder del líder iraquià. Amb aquest atac, més enllà del seu 
significat de menyspreu pel diàleg com a alternativa a l’acció 
violenta, Clinton mostra un gran desdeny per l’ONU i per les 
paraules del seu secretari general, Kofi Annan2867, quan va 
proposar que no es fera cap intervenció armada sense el vist-i-
plau del Consell de Seguretat de l’ONU2868. El més greu de tot 
és que la coincidència d’aquest atac amb els problemes interns 
de Clinton als EUA pel cas Lewinsky fa creure que el president 
nord-americà utilitza el seu poder mundial per resoldre els seus 
problemes personals. I de retruc, en comptes de fer canviar 
d’actitud Saddam Hussein, l’únic que aconsegueix és seguir-li el 
joc i que els iraquians, estiguen o no cansats del seu líder, 
s’unesquen amb ell davant l’agressió. De fet qui més pateix els 
bombardeigs i les penúries posteriors és la societat civil 
iraquiana»2869. 

Com hem vist anteriorment, si per al setmanari la repressió al País Basc des del 
govern central no valia per acabar amb el terrorisme d’ETA, més bé hi donaria 
al·licients per fer noves accions; la repressió desmesurada a l’Iraq tampoc no 
pacificaria, ni de molt, els iraquians. Una cosa era acabar amb el terrorisme d’una 
organització o d’un govern i una altra eren les formes per acabar amb el terrorisme, que 
podien alimentar, com era el cas, la resposta menys desitjada per part dels afectats. En 
aquest mateix sentit s’expressava Antoni Castel2870 quan parlava de la situació 
internacional que es respirava amb els Estats Units i el món muslmà com a 
protagonistes. 

«La segona lliçó, prou coneguda, diu que la frustració 
pot engendrar monstres de difícil control. El terrorisme, 
menyspreable, és l’instrument que a vegades utilitzen aquells 

                                                           
2866 Organització de Nacions Unides. Fundada l’any 1945 amb el propòsit de garantir la pau mundial. 
2867 (1938). Secretari general de l’ONU (1996-2007). 
2868 Segons aquesta tribuna, Bill Clinton evità que l’informe seu que justificava bombardejar l’Iraq 
passara pel Consell de l’ONU, possiblement per evitar un rebuig explícit de l’organització internacional. 
Font: <http://elpais.com/diario/1998/12/28/opinion/914799607_850215.html>. El País, 28/XII/1998. 
«Salir del círculo infernal». Article de Sami Naïr. 
2869 El Temps, núm. 758, 28/XII/1998, p. 5. «L’Iraq com a excusa». Editorial. 
2870 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Antoni Castel va signar un total de 164 pàgines 
en El Temps. 

http://elpais.com/diario/1998/12/28/opinion/914799607_850215.html
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il·luminats que se senten amb el deure d’expiar la ràbia dels 
humiliats. L’hegemonia cultural i econòmica dels Estats Units, 
asfixiant, ha contribuït a agreujar el sentiment d’humiliació que 
senten moltes cultures o pobles, especialment després de la 
guerra contra l’Iraq. Els àrabs, i per proximitat cultural els 
musulmans, no acaben d’entendre per què el guardià de l’ordre 
internacional continua aplicant dues mesures a l’hora de jutjar el 
comportament dels súbdits del vilatge global. 

»(...) Els atemptats2871 són una resposta, cruel, no es pot 
negar, a una pax americana que és més contestada que 
Washington no creu [sic]»2872. 

El terrorisme, en tant que odiós, també era, agradara o no, segons l’autor del 
text, una resposta a una situació més o menys injusta que calia revisar per rebaixar 
alhora el terrorisme. En aquest mateix context, convé posar especial atenció a l’article 
que Xavier Vinader va escriure en el seu ‘Confidencial’2873 i que alertava, amb bona i 
trista predicció, d’un possible atac contra els Estats Units, orquestrat per Bin Laden2874. 
Aquesta realitat tardaria tres anys a donar-se. 

«La que faltava per al duro. Oussama ben Laden és un 
beduí alt i sec, una d’aquelles persones amb una mirada dolça i 
de costums ascètics, però que, quan parla, cal prendre sempre 
seriosament, sobretot si amenaça. Aquest milionari apàtrida (el 
govern saudita el va desposseir de la nacionalitat el 1993) va 
predir a principi de juny “un dia negre” per als americans, i 
després del que va passar a les ambaixades dels Estats Units de 
Kenya i Tanzània el dia 7 d’agost (250 morts i 4.000 ferits), és 
considerat el principal instigador d’aquests dos atemptats 
terrorífics»2875. 

La visió d’El Temps envers els Estats Units d’Amèrica era, en definitiva, 
antiimperialista en algunes qüestions, i d’exigència de responsabilitat en d’altres. En 

                                                           
2871 Es refereix als atemptats del 7 d’agost de 1998 contra les ambaixades dels EUA a Kenya i Tanzània. 
Font: <http://elpais.com/diario/1998/08/08/internacional/902527201_850215.html>. El País, 8/VIII/1998. 
«Doble atentado sincronizado contra las embajadas de EEUU en Kenia y Tanzania». Notícia sense signar. 
Consulta: [25/I/2016].  
2872 El Temps, núm. 741, 31/VIII/1998, p. 15. «Les bombes de l’Àfrica». Article d’Antoni Castel. 
2873 Secció signada per Xavier Vinader. Inicialment ocupava una pàgina sencera del setmanari, tot i que el 
seu tamany va anar minvant. Inclosa amb les columnes d’opinió d’altres redactors, Vinader hi tractava 
afers compromesos, normalment relacionats amb secrets d’estat, qüestions policials, bèl·liques, etc. 
Present amb aquell nom des del número 612 (11/III/1996) fins el 762 (25/I/1999). Reapareix en el número 
817 (8-14/II/2000) i  desapareix en el número 858 (21-27/XI/2000). Torna en el número 876 (27-2/III-
IV/2001) fins el 998 (29-4/VII-VIII/2003). També va signar diverses columnes sense el títol de la secció 
de la qual parlem. 
2874 (1957-2011). El pensament de Bin Laden i una teoria dels seus principis que l’hauria dut a convertir-
se en el terrorista més transcendent del món es podria consultar a LANDAU, ELAINE., Osama Bin 
Laden: el terrorismo del siglo XXI, Barcelona, Planeta, 2001, pp. 15-25. 
2875 El Temps, núm. 741, 31/VIII/1998, p. 14. «Banquer & terrorista». Article de Xavier Vinader. 

http://elpais.com/diario/1998/08/08/internacional/902527201_850215.html
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algunes ocasions, l’anttimperialisme o l’exigència es traduïen en condemna, com mostra 
aquesta vinyeta inclosa a Gatonera, on veiem l’estàtua de la llibertat amb una mà 
mostrant la cara més amable i popular dels Estats Units, el rostre cinematogràfic dels 
premis Oscar; i amb l’altra, d’amagades, la realitat de la pena capital2876. 

 
Figura 80. El Temps, núm. 668, 7/IV/1997, p. 3. 

 

 

7.5.- Altres temes 

A banda de totes les qüestions que hem tractat, El Temps també va posar atenció 
en certs afers que d’alguna manera no s’ajusten al contingut dels anteriors capítols. 

 

7.5.1.- Economia 

Hi afegim un curt espai per a alguns textos que ens poden ajudar a aprofundir en 
la línia ideològica del setmanari. Per exemple, destaca aquest titular i següent subtítol 

                                                           
2876 Als EUA, 19 dels seus 50 estats han abolit la pena de mort. Font: 
<http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/30/actualidad/1443638131_405894.html>. El 
País, 7/X/2015.  «Estados Unidos ejecutará a seis persones en nueve días». Notícia de Yolanda Monge. 
Consulta: [25/I/2016]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/30/actualidad/1443638131_405894.html
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que signa Toni Cañís2877 a l’hora de parlar del perillós creixement del sector de la 
construcció a Catalunya. I destaca pel seu gran caràcter previsor2878. 

«L’eufòria que precedeix la depressió.  
»Fa dos anys que les grues van envaint el paisatge de 

Catalunya. S’ha animat la demanda d’habitatge i els promotors 
fan anar la màquina constructora a tota marxa. Però ara es 
desboquen els preus i poden fer descarrilar el negoci»2879. 

Un altre intent de motor econòmic en aquells temps que estem tractant, el dels 
camps de golf2880, tampoc comptava amb el vistiplau del setmanari. Joan M. Oleaque 
destaca les protestes ecologistes contra els camps de golf i ho fa amb molt de respecte, 
cosa que desprén que El Temps estava més amb els ecologistes que no pas amb els 
promotors dels camps de golf. 

«Si bé els promotors immobiliaris han publicat els camps 
de golf com el millor reclam per al turisme d’alt nivell, els 
ecologistes han denunciat els trastorns ambientals que 
provoquen. No és un caprici: de 1984 a 1994, el nombre de 
camps de golf a Catalunya es va multiplicar per quatre, i no ha 
parat d’augmentar. 

»Al País Valencià (...) el tractament de les aigües per a 
regar-los perjudica la biodiversitat (...) El Bloc de Progrés 
Jaume I i el grup ecologista Grema2881 han advertit que crear un 
camp de golf a Sant Vicent del Raspeig2882 (Alacantí) afavorirà 
el risc de riuades (...) La decisió del Consell Insular d’Eivissa i 

                                                           
2877 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Toni Cañís va signar un total de 224 pàgines en 
El Temps. 
2878 Alguns estudis mostrem que certs mitjans de comunicació començaven a parlar de «bombolla 
immobiliària» l’any 1999, malgrat que aquestes referències foren pioneres i, alhora, mínimes. Cañís no 
emprà el terme esmentat, si bé va parlar dels seus efectes amb un caràcter previsor. cf. GARCÍA 
MONTALVO, José., Burbujas inmobiliarias, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2003, cap. 1 
«Introducción». 
2879 El Temps, núm. 773, 6-12/IV/1999, pp. 24-27. «L’eufòria que precedeix la depressió». Reportatge de 
Toni Cañís. 
2880 Entre els anys 2003 i 2009, el País Valencià va incrementar en un 57% el seu nombre de camps de 
golf. El Principat ho va fer en un 15% i les Illes Balears en poc més d’un 16%. cf. ESPEJO MARÍN, 
Cayetano i Gemma CÀNOVES VALIENTE., «Política de usos del agua en los campos de golf en 
España», en Documents d’Anàlisi Geogràfica, vol. 57/2, 2011, p. 257. I de fet, l’any 2003, els Països 
Catalans sumaven un total de 56 clubs de golf, reunint un terç de la totalitat del nombre de clubs de golf 
que hi havia a tot l’estat espanyol. cf. DD.AA., España hoyo a hoyo: guia completa de los campos de 
golf, Madrid, Recoletos Grupo de Comunicación, 2003, pp. 26-34. 
2881 Grup Ecologista Maigmó-Grema, actua amb la finalitat de protegir el medi ambient al municipi de 
Sant Vicent del Raspeig des de 1993. Font: Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. 
2882 La construcció del camp de golf no es va produir, malgrat que els tràmits es varen aprovar, no sense 
polèmica. Font: <http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2011/02/06/urbanizadora-sabinar-cierra-
deja-pendiente-campo-golf-600-viviendas/1092267.html>. Diario Información, 6/II/2011. Notícia de 
Clara R. Forner. Consulta: [26/I/2016]. 

http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2011/02/06/urbanizadora-sabinar-cierra-deja-pendiente-campo-golf-600-viviendas/1092267.html
http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2011/02/06/urbanizadora-sabinar-cierra-deja-pendiente-campo-golf-600-viviendas/1092267.html
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Formentera no és un fet aïllat2883, sinó el reflex d’un temor més 
generalitzat»2884. 

Fins ara hem comprovat que El Temps s’inclinava més per un model econòmic 
sostenible i contrari a l’especulació. En un article signat per Miquel Ramon2885, es fa 
una comparació obscena entre la política econòmica del PP i CiU amb les pel·lícules 
pornogràfiques. Critica les mesures econòmiques d’ambdós partits i mostra la cara més 
econòmicament socialdemòcrata2886 d’El Temps quan, al final de l’article, critica els 
ajuts públics per a la construcció de guarderies privades. 

«Ja està, he caigut en la temptació. En el titular d’aquest 
article [Rato Siffredi]2887 he ajuntat el cognom d’un senyor 
vicepresident del govern amb el d’un actor que ha fet molt 
cinema porno. Espero no ofendre ningú, però l’episodi de les 
mesures liberalitzadores és realment incitador. 

»Si fa unes setmanes tot el que es podia titular era que el 
govern central marcava paquet, ara ja es pot dir que aquesta gent 
del PP han mostrat la seva virilitat. Res d’erotisme, els nous 
temps de la majoria absoluta ja no requereixen refinaments. Si 
algú es preguntava si els del govern havien vist la filmografia de 
Rocco Siffredi, suposo que ara ja no tindran dubtes. Com en 
tantes pelis porno, els mascles mostren una potència inaudita. 
Fins a cinc llargues vegades s’ho han fet amb una economia 
espanyola que, aparentment, no s’esperava glopades 
liberalitzadores tan fortes2888. 

»(...) Però, no es pensin, el cinema “X” no és una 
exclusiva de Madrid. Sento per la ràdio que, a Barcelona, els de 

                                                           
2883 El Consell Insular d’Eivissa i Formentera, governat llavors per Pilar Costa amb el Pacte de Progrés, 
va prohibir la construcció de nous camps de golf a les Illes Pitiüses durant els quatre anys posteriors. 
Font: El Temps, núm. 813, 11-17/I/2000, pp. 28-30. «Eivissa prohibeix els camps de golf». Reportatge de 
Joan Lluís Ferrer. Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Joan Lluís Ferrer va signar un 
total de 69 pàgines en El Temps. 
2884 El Temps, núm. 813, 11-17/I/2000, p. 31. «La guerra del golf». Informe de Joan M. Oleaque. 
2885 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Miquel Ramon va signar un total de 55 pàgines 
en El Temps. 
2886 Entenent per perspectiva socialdemòcrata de l’economia un model en el qual el mercat és acceptat 
però amb la intervenció estatal per tal de regular el mercat i així garantir el benestar de la població i no 
només el de les classes socials més afavorides. cf. OBREGÓN VALVERDE, Enrique., Abc de la 
socialdemocracia: pensamiento mínimo dosificado, Costa Rica, EUNED, 2005, p. 233. En aquest cas, 
hem considerat aquest aspecte del setmanari com a socialdemòcrata pel fet que, segons el redactor, l’estat 
ha intervingut per beneficiar l’economia privada, acció que, segons el que hem pogut llegir en aquesta 
mateixa nota, és contrària a l’esperit socialdemòcrata que defensa El Temps i que anirem analitzant al 
llarg del treball. 
2887 Referint-se a Rodrigo Rato (1949), llavors ministre d’Economia del govern espanyol (1996-2004); i a 
Rocco Siffredi (1964), conegut actor pornogràfic. 
2888 Per consultar la política econòmica i social durant la segona legislatura del govern d’Aznar, cf. 
TUSELL, Javier., El Aznarato: El gobierno del Partido Popular 1996-2003, Madrid, Santillana, 2004, 
pp. 310-329. 
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CiU amb el suport del PP acaben d’aprovar ajuts públics per fer 
guarderies privades2889. On és l’erotisme? [sic]»2890. 

Es detecta cert disgust a l’hora de valorar les mesures neoliberals del govern del 
Partit Popular a Espanya i del de CiU al Principat. Tot i així, també hi va haver articles 
que aplaudiren, d’alguna manera, les mesures econòmiques del Partit Popular al govern 
i, alhora, criticaven la tasca del PSOE en aquest sentit. Escriu Jordi Fortuny. 

«L’acord entre les cúpules estatals de la gran patronal i 
els dos grans sindicats, Comissions Obreres i UGT, sortirà als 
llibres d’història2891 (...) que per primera vegada els 
representants dels treballadors i dels empresaris s’hagin posat 
d’acord per modificar una llei tan fonamental com l’Estatut dels 
Treballadors és un fet transcendental. 

»Perquè, a més a més, el contingut del pacte és notable. 
No és paper mullat. Canviarà amb tota seguretat les regles del 
joc del mercat laboral, al marge del gran canvi cultural que 
significa que patrons i sindicalistes s’asseguin al voltant de la 
taula per gestionar els canvis del temps en la parcel·la que els 
toca. 

»(...) Cert que també hi ha crítiques més difícils 
d’explicar. La reacció de Felipe González2892 (...) és ben difícil 
d’entendre. Més valdria que s’hagués quedat mut i a la gàbia, 
sense posar-se públicament en evidència, pel paper forçat 
d’espectador pacient i responsable que li ha tocat de fer en tot 
aquest afer. Els temps canvien, ja fa molt que no són el que eren, 
i que el pacte per la reforma laboral s’hagi fet ara, quan és el 
Partit Popular qui governa, ha de servir perquè l’esquerra 
moderada i no tan moderada reflexioni. I, si pot ser, perquè en 
tregui conclusions. No perquè digui ximpleries»2893. 

                                                           
2889 Mesura impulsada per la llavors consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Carme Laura 
Gil. Font: <http://elpais.com/diario/2000/06/29/catalunya/962240868_850215.html>. El País, 
29/VI/2000. «Carme Laura Gil recurre al sector privado para crear plazas de guardería». Notícia de José 
María Martí Font. Consulta: [26/I/2016]. 
2890 El Temps, núm. 838, 4-10/VII/2000, p. 13. «Rato Siffredi». Article de Miquel Ramon. 
2891 Es tracta de la reforma laboral signada per patronal i sindicats el mes d’abril de l’any 1997. Tenia com 
a punts bàsics agilitzar la contractació, abaratir el comiat, combatre la precarietat del treball, reformar la 
negociació col·lectiva i cobrir els buits normatius. Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/04/09/economia/860536821_850215.html>. El País, 9/IV/1997. «Patronal 
y sindicatos sellan la reforma laboral». Notícia de Carmen Parra. [26/I/2016]. 
2892 Llavors era secretari general del PSOE, principal partit de l’oposició. Malgrat el que afirma Jordi 
Fortuny, no hem trobat cap reacció negativa de González envers la reforma laboral de 1997. Encara més, 
la notícia que hem posat com a exemple destaca que González valorava la reforma com «positiva». Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/04/09/economia/860536821_850215.html>. El País, 9/IV/1997. «Patronal 
y sindicatos sellan la reforma laboral». Notícia de Carmen Parra. [26/I/2016]. 
2893 El Temps, núm. 670, 21/IV/1997, p. 18. «I després del pacte...». Article de Jordi Fortuny. 

http://elpais.com/diario/2000/06/29/catalunya/962240868_850215.html
http://elpais.com/diario/1997/04/09/economia/860536821_850215.html
http://elpais.com/diario/1997/04/09/economia/860536821_850215.html
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Mostrem que la tendència econòmica socialdemòcrata del setmanari no 
impedeix que accepte mesures impulsades pel PP, sobretot quan estan aprovades des del 
consens. La cara econòmicament socialdemòcrata d’El Temps, distanciada del 
neoliberalisme2894 i del socialisme més estricte2895, es consolida amb aquest altre article 
de Toni Cañís, en el qual s’alegra per la identificació dels sindicats catalans amb la 
consciència nacional. 

«Una de les grans aportacions que ha fet la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya a aquest país des dels seus 
orígens és haver lligat drets i llibertats nacionals amb drets 
socials i democràtics. Així ho recorda el manifest elaborat per 
aquest sindicat amb motiu de l’Onze de Setembre d’enguany i 
també ho feia fa uns dies el seu ex-secretari general, Josep Lluís 
López Bulla (català de Granada), en una entrevista radiofònica. 
Ho destacava com un fet innovador. Tant a Catalunya, on el 
catalanisme i els moviments socials havien anat sovint al segle 
XIX i començaments del XX per camins diferents si no 
divergents, com a nivell europeu. Posava l’exemple del sindicat 
polonès Solidarnosc2896, els líders dels quals s’inspiraren 
sobretot en les Comissions Obreres de Catalunya per definir la 
seva lluita laboral, democràtica i alhora nacional. 

»Comissions ha treballat sempre per la integració dels 
immigrants en aquesta societat i en un projecte de país. Ho ha 
fet sense ambigüitats, quan les classes benestants autòctones 
havien optat majoritàriament per una actitud dimissionària, i ho 
continuen fent ara amb els nous immigrants que arriben de més 

                                                           
2894 «Fenómeno mundial que se basa en las nuevas formas de acumulación de capital a escala mundial, 
que implica la competitividad internacional, donde se propone que no haya presencia de un control 
gubernamental y donde exista una liberalización del mercado». cf. ÁVILA Y LUGO, José., Introducción 
a la economía, Mèxic, Plaza y Valdés, 2004, p. 103. Segons una visió crítica, el neoliberalisme provoca la 
«difusión de un clima cultural postmoderno (...) especialmente en las sociedades occidentales 
industrializadas y en aquellos segmentos de población con acceso a un consumo muy por encima de la 
satisfacción de las necesidades básicas (...) se compromete con un Estado más orientado a mitigar las 
tensiones entre las distintas fuerzas sociales y los distintos intereses, que a cuestionar la legitimidad de 
dichas fuerzas y la distribución asimétrica del poder i la riqueza». cf. SAMOUR, Héctor., «El marxismo 
en tiempos de globalización», en Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 115, 
2008, pp. 66 i 67. 
2895 «La definición de Laveleye: “Toda doctrina socialista, dice, aspira a introducir más igualdad en las 
condiciones sociales y, en segundo lugar, a realizar esas reformes mediante la acción de la ley o del 
Estado”. Pero (...) este objetivo (...) dista mucho de ser el único. La incorporación al Estado de las 
Grandes industrias, de las grandes explotaciones económicas que, por su importancia, abarcan toda la 
sociedad, mineas, Ferrocarriles, banco, etc., tiene la finalidad de proteger los intereses colectivos contra 
ciertas influencias particulares». DURKHEIM, Émile., El Socialismo, Torrejón de Ardoz, Akal Bolsillo, 
1987, p. 24. 
2896 (1980). Sindicat polonès que naix en un context de precarietat i crisi econòmica sota el règim 
comunista del seu país. Una onada de vagues en foren la conseqüència. Solidarnosc naix com a sindicat i 
s’alimenta de sectors dissidents i catòlics, promovent la llibertat sindical, l’augment salarial, millora de 
condicions laborals, control dels preus, la democratització del sistema polític i la dissidència al règim 
soviètic establert a Polònia. cf. BARLINSKA, Izabela., La sociedad civil en Polonia y “Solidaridad”, 
Madrid, CIS, 2006, pp. 17-18, 98-101 i 112. 
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al sud. Defensant els drets de Catalunya, és a dir, de tots els que 
vivim a Catalunya. 

»Són plantejaments que s’han estès com una taca d’oli en 
el món sindical català. Tal com ho ha estat la normalització 
lingüística, també la reivindicació d’un marc propi de relacions 
sociolaborals català ja és un patrimoni tant de Comissions com 
de la UGT catalana. Es tracta d’una eina bàsica per millorar les 
condicions de treball i de benestar social dels treballadors i 
treballadores de Catalunya2897. No s’ha de reivindicar com a cap 
privilegi ni s’ha de renunciar a la solidaritat amb altres pobles. 
Simplement, és fàcil de constatar que partint d’unes condicions 
econòmiques i socials diferents, la uniformació econòmica i 
laboral defensada per l’estat i les elits sindicals i empresarials 
espanyoles suposa un greu perjudici per a les classes 
treballadores catalanes»2898. 

Es distancia del marxisme quan identifica positivament CCOO amb el sindicat 
polonès Solidaritat2899. I es distancia del neoliberalisme quan alerta del perjudici de la 
classe treballadora davant dels interessos empresarials. 

Destaca també la identificació que El Temps mostrava cap als moviments 
antiglobalització. Si bé el setmanari es mostrava més socialdemòcrata en termes 
econòmics, els antiglobalització també plantejaven alternatives que podrien apropar-se a 
la que hem identificat com a corrent ideològica d’El Temps2900. Per això, potser, la 
revista s’identifica amb aquests moviments que es van posar de moda a finals dels 90. 
Un exemple és aquest article editorial. 

«Representants d’estats d’arreu del món es van reunir a 
Seattle2901 la setmana passada per posar-se d’acord sobre el 
ritme de la liberalització del comerç de productes i serveis. La 

                                                           
2897 Per consultar la tasca de CONC amb la normalització lingüística al Principat de Catalunya, cf. 
PASTOR GOSÀLBEZ, Imma., «L’anàlisi dels immigrants d’àrea lingüística davant una llengua en 
procés de normalització. El cas dels afiliats i les afiliades a la CONC (Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya) davant la llengua catalana», en Revista de Llengua i Dret, núm. 25, 1996, pp. 119-164. 
2898 El Temps, núm. 847, 5-11/IX/2000, p. 11. «L’Onze de Setembre dels Treballadors». Article de Toni 
Cañís. 
2899 Tenint en compte que, com hem vist, Solidarnosc va sorgir com a entitat contrària al règim soviètic 
comunista establert a Polònia. 
2900 «Se puede hablar de dos vertientes asociadas (...) la rama de la propuesta y la rama de la protesta. 
Representan el histórico debate reforma/revolución en el que el sector que defiende la estrategia de la 
propuesta conformaria la rama reformista del movimiento, a favor de la introducción de mecanismos 
reguladores en el sistema de producción capitalista (...) La rama de la protesta, en cambio, es de carácter 
rupturista e integra las ramas autonomista y socialista del movimiento». PEREA OZERIN, Iratxe., «El 
papel del feminismo en el movimiento antiglobalización: contribuciones y desafíos», en Revista CIDOB 
d’afers internacionals, núm. 105, 2014, p. 75. 
2901 Va ser una gran mobilització contra la globalització. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/11/28/economia/943743607_850215.html>. El País, 28/XI/1999. «La 
‘cumbre alternativa’ de Seattle». Reportatge de Rosa Townsend. Consulta: [26/I/2016]. 

http://elpais.com/diario/1999/11/28/economia/943743607_850215.html
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cimera de l’Organització Mundial del Comerç (OMC)2902 (...) 
serveix si més no perquè els que opinen d’una i altra manera es 
vegen les cares. Però com s’ha pogut comprovar aquests dies, 
segons quines opinions no es tindran en compte ni es recolliran a 
les actes oficials de la reunió. I ací ja hi ha un primer escull que 
cal tenir en compte per la legitimitat de l’OMC. Mentre tothom 
no siga tractat en les mateixes condicions sempre hi haurà 
desconfiança. Aquest és un dels principals arguments dels 
manifestants contra els quals han carregat els “robocops” de les 
comissaries de Seattle i de les ciutats dels voltants, acompanyats 
de la Guàrdia Nacional. Un corrent emergent de protesta que es 
nodreix del descontentament sorgit al primer món, que veu amb 
mals ulls i pateix en carn pròpia la globalització 
desenfrenada»2903. 

Tot i no pronunciar-se específicament a favor de les propostes dels moviments 
antiglobalització, El Temps sembla identificar-se, almenys en part, amb els manifestants 
de Seattle. I aquesta vinyeta que mostrem a continuació és l’últim exemple de com El 
Temps compartia el fons de les protestes dels moviments antiglobalització. 

 
Figura 81. El Temps, núm. 851, 3-9/X/2000, p. 3.2904 

                                                           
2902 Organització internacional que que s’ocupa de les normes que regeixen el comerç entre els estats. 
Serveix com a fòrum per al negoci d’acords comercials entre els governs. Amb seu a Ginebra i fundada 
l’any 1995. Font: <https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm>. Cosulta: [26/I/2016]. 
2903 El Temps, núm. 808, 7-13/XII/1999, p. 5. «Cinisme a Seattle». Editorial. 
2904 El lletrer que apareix a sobre de la població rica que celebra una festa mentre la població pobra es veu 
desposseïda dels seus recursos cita “FMI”, Fons Monetari Internacional. «Promueve la estabilidad 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm
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Una de les raons del moviment antiglobalització era la desigualtat creixent entre 
primer i tercer món, produïda, segons ells, gràcies al model contra el qual 
protestaven2905. El dibuix expressa aquesta idea. 

 

7.5.2.- Feminisme 

El Temps també es va apropar al feminisme2906 en diverses ocasions, corrent que 
vincula el setmanari a matisos més propis de l’esquerra2907. Un exemple és l’ampli 
reportatge que van publicar en el número 768, que va eixir al carrer precisament el 8 de 
març de l’any 1999, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona2908, i en el qual, tant 
en el títol com en el subtítol, denunciaven la discriminació sexista. 

«Al marge del poder. 
»L’exclusió de la dona dels centres de decisió 

periodístics és un fet. Un estudi2909 sobre sis grans diaris 
denuncia la marginació del col·lectiu de llocs de responsabilitat, 
així com l’ús d’estereotips i l’ocultació de les dones com a 
subjecte de la informació»2910. 

                                                                                                                                                                          
financera y la cooperación monetaria internacional (...) busca facilitar el comercio internacional, 
promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo 
entero (...) administrado por los 188 países miembros». Fundat l’any 1944 als EUA. Font: 
<http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/glances.htm>. Fons Monetari Internacional. Consulta: 
[26/I/2016]. 
2905 cf. BRATOS MARTÍN, Miguel., «Movimiento antiglobalización: espontaneidad y crecimiento», en 
Destiempos. Revista de curiosidad cultural, núm. 23, 2010. pp. 67-69. 
2906 Hi ha moltes classes de feminisme, per la qual cosa donar un concepte general és complicat. Per això, 
destaquem aquest text en el qual se’n resumeixen breument els més destacats. «El feminismo clásico o de 
la igualdad (...) se preocupa por el genérico “mujer” y la justicia social hacia ese genérico. Pretende situar 
la aportación de las mujeres a la vida social en su verdadera importància, se ocupa de desenmascarar la 
supuesta esencialidad femenina y poner de manifiesto la influencia de la sociedad en los rasgos de 
comportamiento (...) añade la reivindicación política de una igualdad básica de derechos, roles y 
obligaciones. Otros feminismos más modernos o posmodernos criticant la excessiva atención al genérico 
mujer, acusando al feminismo clásico de referirse a las mujeres occidentales blancas heterosexuales de 
clase media o alta, es decir, solo una parte del colectivo de las mujeres. Surgen entonces feminismos más 
contextualizados o situados referidos al lesbianismo, las mujeres negras, las mujeres del tercer mundo, las 
mujeres prostitutas, etc (...) Por otra parte (...) el llamado feminismo de la diferencia (...) se caracteriza por 
la reivindicación de la diferencia esencial de las mujeres y vaornes (...) estas necesidades “esenciales” se 
parecen mucho a los rasgos de los roles tradicionales de genero definidos por la ideologia patriarcal: la 
dependencia de los hijos y la maternidad». FERNÁNDEZ VILLANUEVA, Concepción., «La equidad de 
género: presente y horizonte próximo», en Quaderns de psicologia, vol. 10, núm. 2, 2010, p. 99. 
2907 cf. RENAU, María Dolores., «Feminismo y derecha», en Leviatán, núm. 59, 1995, pp. 211-219. 
2908 Per consultar els orígens de la data, cf. MARTÍNEZ QUINTEIRO, M. E., La igualdad como 
compromiso: estudios de género en homenaje a la profesora Ana Díaz Medina, Centro de Estudios de la 
Mujer, Universidad de Salamanca, 2007, p. 86. Part escrita per Enrique Cabero Morán. 
2909 Es refereix a l’estudi «Radiografia d’una Absència», informe elaborat per un equip d’investigadores 
de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya que determina que El País, l’Avui, El Mundo, Abc, El 
Periódico de Catalunya i La Vanguardia discriminen les dones en tant que practicava l’exclusió de les 
dones dels seus centres decisoris. Font: El Temps, núm. 768, 8/III/1999, p. 36. «Al marge del poder». 
Reportatge d’Isabel Olmos. 
2910 El Temps, núm. 768, 8/III/1999, p. 36. «Al marge del poder». Reportatge d’Isabel Olmos. Entre els 
números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Isabel Olmos va signar un total de 4 pàgines en El Temps. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/glances.htm
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Més endavant, en el mateix dossier2911, llegim aquest títol i subtítol igualment 
intencionats. 

«Per un nou contracte social. 
»Tot i que la discriminació per raons de sexe no està 

tolerada per llei, la realitat demostra que la igualtat entre homes 
i dones en el món laboral no existeix. Les dones tenen dificultats 
per accedir al món laboral i pateixen una discriminació 
salarial»2912. 

Només un número després, a ‘Gatonera’ es publicava aquest dibuix que 
denunciava novament la situació social de les dones en el món. 

 
Figura 82. El Temps, núm. 769, 9-15/III/1999, p. 3. 

Un últim exemple. Com hem vist anteriorment, El Temps va rebre amb molt 
d’optimisme i amb molt bon tractament la formació del Pacte de Progrés a les Illes 
Balears, un govern pactat entre diverses forces polítiques que va servir per fer fora el 
Partit Popular de Jaume Matas, enemic polític del setmanari, que no va assolir la 
majoria absoluta al Parlament balear després de les eleccions de 19992913. Entre els 
molts reportatges i articles que es van publcar en la revista afavorint aquest nou govern 

                                                           
2911 El Temps, núm. 768, 8/III/1999, pp. 36-49. 
2912 El Temps, núm. 768, 8/III/1999, p. 40. «Per un nou contracte social». Reportatge de Teresa Salas. 
Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Teresa Salas va signar un total de 83 pàgines en El 
Temps. 
2913 El Partit Popular va aconseguir 28 escons a les eleccions de les Illes Balears de 1999, quedant-se a 
només a dos de la majoria absoluta. La resta de partits en van sumar 31 i van formar un govern plural de 
centre-esquerra. 
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plural, està aquest reportatge que parla de les dones que formaven part d’aquest govern. 
El reportatge estava signat per Joan Lluís Ferrer, Miquel Payeras i Jordi Alzina 
Villalonga2914. I diuen coses com aquestes: 

«Sis dones a l’encalç de la modernitat. 
»Les dones balears han aconseguit de trencar amb els 

estereotips més encarcarats de la dona tradicional. Avui dia 
protagonitzen, malgrat les desigualtats persistents, els més 
diversos càrrecs de responsabilitat en el món de la cultura, 
l’economia i la política. 

»(...) Qui és na Pilar Costa? 
»La presidenta del Consell Insular d’Eivissa i 

Formentera és una jove advocada de 32 anys amb una visió 
atípica de la política i de les relacions personals i professionals, 
per la qual cosa no pensa renunciar a la seva gran passió: el 
teatre. Defensora del dret a l’homosexualitat i antiracista. 

»(...) Munar, el poder del pragmatisme. 
»Diuen que Maria Antònia Munar és pragmàtica i freda, 

que no té escrúpols i que fins i tot presenta un cert punt de 
sadisme. Ella ho nega. Es considera una persona gens 
temperamental perquè, diu, les decisions s’han de prendre amb 
el cap fred. 

»(...) Joana Barceló, somiant de peus a terra. 
»Joana Barceló és la primera dona que arriba a la 

presidència del Consell Insular de Menorca. Durant la transició, 
va treballar en el Moviment Socialista de Menorca2915 (...) Avui 
és la protagonista del Pacte de Progrés de Menorca2916»2917. 

Com es pot comprovar, totes les polítiques del llavors nou govern balear són 
analitzades amb favoritisme i sobretot en una clau: en clau feminista. 

 

7.5.3.- Immigració 

                                                           
2914 Entre els números 655 (6/I/1997) i 863 (26/XII/2000), Jordi Alzina Villalonga va signar un total de 32 
pàgines en El Temps. 
2915 Partit sorgit durant els anys 70 partidari del nacionalisme i del socialisme autogestionari. cf. FONT 
AGULLÓ, Jordi., Història i memòria: el franquisme i els seus efectes als Països Catalans, Publicacions 
de la Universitat de València, 2007, p. 107. Part escrita per David Ginard Ferron. 
2916 El Consell Insular de Menorca era presidit per l’esmentada Joana Barceló gràcies a la suma de PSIB 
(5), PSM (1) i EU-V (1), superant així el PP (6). 
2917 El Temps, núm. 802, 26-1/X-XI/1999, pp. 24-35. Reportatges de Joan Lluís Ferrer, Miquel Payeras i 
Jordi Alzina Villalonga. 
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El Temps també va mostrar compromís amb les persones menys afortunades, 
com eren els immigrants2918. Aquest editorial ho demostra. 

«Les informacions referides a actituds racistes contra 
immigrants, en especial d’origen africà, han tornat a aflorar 
després dels aldarulls del barri de Ca n’Anglada, a Terrassa2919, i 
de l’atac contra un habitatge de gambians a Banyoles2920 i contra 
una mesquita a Girona2921. Són exemples d’un racisme latent 
que es radicalitza i s’exterioritza quan la crisi econòmica o 
social amenaça de castigar una comunitat. Tot i això, reduir la 
causalitat de les actituds racistes a motivacions estrictament 
econòmiques pot resultar massa reduccionista. No podem obviar 
que darrere de moltes actituds xenòfobes hi ha comportaments 
socials i culturals que tendeixen –si es vol d’una manera molt 
primària– a protegir-se de tot allò que pot semblar una amenaça. 
En aquest cas, la diferència pot ser l’amenaça i el 
desconeixement mutu un perfecte conductor d’aquest sentiment. 

»A principis dels anys noranta la xifra total d’immigrants 
amb situació regulada (amb permís de residència), procedents de 
països musulmans, superava les 45.000 persones als Països 
Catalans. Una xifra que durant aquests anys ha anat augmentant 
i, a més a més, no engloba el nombre de treballadors en situació 
irregular, els “sense papers. Aquest flux migratori, ara per ara, 
és lluny d’estancar-se. Caldrà, doncs, acceptar d’una vegada que 
aquesta tendència és imparable i sobretot que existeix. I fins a 
cert punt, és una mica cínica l’actitud de voler impermeabilitzar 
les fronteres dels països més rics quan el model econòmic, cada 
vegada més internacionalitzat, facilita que les indústries dels 
mateixos països que tanquen les seues fronteres, emigren cap a 
països més pobres per tal d’aconseguir mà d’obra més barata. 
Precisament la mateixa mà d’obra que quan marxa del seu país 

                                                           
2918 Tradicionalment, la defensa dels immigrants sempre ha estat més constant des dels sectors de 
l’esquerra política. cf. MARTÍN DÍAZ, Emma., «Instrumentalismo, “wishful thinking” y nuevos sujetos 
sociales: los discursos sobre la inmigración desde la llamada izquierda política», en Imagonautas: Revista 
Interdisciplinaria sobre Imaginarios Sociales, vol. 2, núm 1, 2012, p. 22. 
2919 A l’estiu de 1999, una baralla entre un nadiu i un immigrant desencadenà les protestes del barri contra 
la immigració, agressions incloses. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/07/15/espana/931989621_850215.html>. El País, 15/VII/1999. «Una pelea 
en una verbena desata una ola de agresiones xenófobas a magrebíes en Terrassa». Notícia de Cristina 
Andreu. Consulta: [27/I/2016]. 
2920 Incendi provocat l’estiu de 1999 contra un pis en el qual vivien immigrants. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/07/20/catalunya/932432838_850215.html>. El País, 20/VII/1999. «Tres 
inmigrantes gambianes, heridas en Banyoles en un incendio intencionado». Notícia de Pere Ríos. 
Consulta: [27/I/2016]. 
2921 Incendi provocat contra una mesquita a Girona l’estiu de 1999. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/07/20/catalunya/932432848_850215.html>. El País, 20/VII/1999. «Un 
incendio intencionado causa destrozos en una mezquita de Girona». Notícia de Nuria Casanova. Consulta: 
[27/I/2016]. 

http://elpais.com/diario/1999/07/15/espana/931989621_850215.html
http://elpais.com/diario/1999/07/20/catalunya/932432838_850215.html
http://elpais.com/diario/1999/07/20/catalunya/932432848_850215.html
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emigra cap els països desenvolupats, seguint el miratge de la 
terra promesa, ocupa els llocs de treball més durs i menys 
remunerats. Fins i tot alguns sectors empresarials defensen la 
necessitat de disposar d’aquesta nova mà d’obra. 

»(...) les administracions han d’afavorir les activitats de 
diàleg i convivència que permeten superar els malentesos, les 
reticències mútues i les desconfiances entre ciutadans de 
diferents orígens. 

»Els Països Catalans han estat tradicionalment receptors 
de grans onades d’immigració (...) Els errors que (...) es van 
cometre (...) haurien de servir de lliçó per afrontar la nova onada 
d’immigració del segle XXI»2922. 

En l’article comprovem que el setmanari exigeix a les administracions que 
busquen una solució al problema. La revista mostra el seu compromís amb les persones 
menys afavorides. 

 

7.5.4.- Els drets dels homosexuals 

Igualment que El Temps es mostrava contrari a la discriminació contra les dones 
i contra els immigrants, també es mostrava contrari a la discriminació contra els 
homosexuals2923. Una prova és aquest article de Llibert Ferri, que critica els estats que 
no protegeixen els drets d’aquestes persones. 

«una bona part de la societat civil europea, encoratjada, no ha 
impedit que els homosexuals, pel fet de ser-ho, siguin executats 
al Paquistan, a l’Iran, a l’Aràbia Saudita, als Emirats Àrabs, al 
Iemen, a l’Afganistan, a Mauritània, al Sudan i fins i tot al 
territori de Txetxènia controlat per la guerrilla islàmica. 

»A l’Europa de l’Est el passos cap a la simple tolerància 
social o legal són encara lents. El Parlament de Romania acaba 
de despenalitzar l’homosexualitat2924 (...) a partir d’ara cap home 

                                                           
2922 El Temps, núm. 789, 27-2/VII-VIII/1999, p. 5. «Racisme». Editorial. 
2923 Aquesta lluita pels drets dels homosexuals també ha estat relacionada amb l’esquerra política. cf. 
LEBON, Nathalie i Elizabeth MAIER., De lo privado a lo público: 30 años de lucha ciudadana de las 
mujeres en América Latina, Madrid, Siglo XXI, 2006, p. 196. Capítol escrit per Norma Mogrovejo. 
2924 Segons les nostres comprovacions, aquesta despenalització es va produir l’any 2001. «En 1993, el 
Consejo de Europa obtuvo del Gobierno rumano la promesa de derogar su legislación homófoba como 
condición para su adhesión (...) En 1994 el Parlamento rechazó votar el nuevo Código Penal a causa de 
esta derogación. Finalmente, se levantó la prohibición en 1996, pero sólo en apariencia. Efectivamente, el 
nuevo artículo 200 penaliza cualquier tipo de acto homosexual “realizado en público o que provoque 
escándalo público”, fórmula que deja la Puerta abierta a todas las interpretaciones, ya que este concepto 
no está definido en el derecho rumano. Además, es necesario que “toda persona que haya incitado, a 
través de la seducción o por otro medio, a una persona a mantener con ella relaciones homosexuales, que 
haya creado asociaciones propagandísticas o realizado, en la forma que sea, proselitismo con este fin” 
puede ser condenada a una pena de hasta cinco años de prisión (...) En junio de 2001 el Parlamento 
rumano suprimió por fin los aspectos discriminatorios del artículo 200 y se crearon asociaciones gays en 
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gai ni cap dona lesbiana no se sentiran amenaçats per penes que 
anaven d’un any de presó a cinc pel fet de voler gaudir de les 
seves preferències sexuals en la intimitat d’una habitació d’hotel 
o de casa seva. Abans qualsevol cambrer o veí podia cridar la 
policia. Però aquesta despenalització no ha estat el resultat de 
cap esforç en favor de la tolerància sorgit de la societat mateixa 
(la majoria dels romanesos hi veuen “vici” i “instint animal”), 
sinó una mesura política. Una decisió presa a contracor pel 
govern de Bucarest (democristians, liberals i socialdemòcrates) 
per frenar les denúncies d’Amnistia Internacional i sobretot del 
Consell d’Europa, i evitar així entrebancs en el procés 
d’acostament a les institucions comunitàries. 

»La República Txeca ha anat una mica més de pressa i 
ara el Parlament de Praga discuteix una llei de parelles de fet 
que abasta els homosexuals: tots els drets de convivència menys 
els d’adopció2925. Els socialdemòcrates txecs del govern, més 
pragmàtics que no pas els romanesos, no s’han deixat pressionar 
per la conferència episcopal que ha recordat que “respectar i ser 
delicat amb els altres no vol dir acceptar-ne l’anormalitat”. 

»Precisament una altra veu que ve de l’est, la de la líder 
de la Unió Cristianodemòcrata alemanya, Angela Merkel, no 
s’ha estat de denunciar que la llei de matrimoni civil per a 
persones del mateix sexe que prepara el govern del canceller 
Gerhard Schroeder “atempta contra la família com a pilar de la 
societat”2926 [sic]»2927. 

S’hi pot comprovar que els estats criticats en aquest sentit són de tots els caires 
ideològics: antics estats soviètics com la República Txeca, estats islàmics i fins i tot 
europeus com Alemanya. El to de l’article evidencia la defensa dels drets dels 
homosexuals. 

 

 

7.6.- Conclusions del capítol 7 

                                                                                                                                                                          
algunas provincias (...) pero los discursos violentamente xenófobos siguen siendo un eje identitario de la 
poderosa extrema derecha local». TIN, Louis-George., Diccionario de la homofobia, Madrid, Akal, 2012, 
pp. 79 i 80.  
2925 Llei que va aprovar-se l’any 2006. Font: 
<http://elpais.com/diario/2006/03/26/sociedad/1143327602_850215.html>. El País, 26/III/2006. «La 
República Checa legaliza las parejas de hecho homosexuales». Notícia sense signar. Consulta: 
[27/I/2016]. 
2926 No hem pogut trobar cap informació sobre aquestes declaracions. 
2927 El Temps, núm. 844, 15-21/VIII/2000, p. 16. «Després de la ‘Gay Parade’». Article de Llibert Ferri. 

http://elpais.com/diario/2006/03/26/sociedad/1143327602_850215.html
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Entre els anys 1997 i 2000 El Temps manté el seu compromís amb una línia 
editorial catalanista. Ho hem vist clarament amb textos que aposten per la catalanitat del 
País Valencià i de les Illes Balears. I en articles que reten homenatge a personatges 
compromesos amb la catalanitat d’aquests territoris, com Nadal Batle o Enric Valor. 
També en la insistència del setmanari perquè la Generalitat Valenciana recuperara el 
llegat del difunt Joan Fuster, principal referent ideològic del setmanari i del catalanisme 
valencià. 

Quant a política, allò més destacat podria ser el suport que El Temps va donar, 
durant aquesta època, a una branca federal del PSOE: el PSIB, amb Francesc Antich 
com a líder, va aconseguir llevar el PP del Govern balear després de les eleccions de 
1999 mitjançant el conegut com Pacte de Progrés, en el qual va pactar amb Esquerra 
Unida, Els Verds i Unió Mallorquina, entre d’altres. Aquest pacte va ser molt defensat 
pel setmanari, i va rebre suport sobretot en clau anti-PP. Perquè el partit de Jaume 
Matas era l’enemic polític de la revista i aquesta va afavorir tot pacte que servira per 
impedir un nou govern conservador a les Illes Balears. En aquest sentit, tant Francesc 
Antich com els consellers d’aquell govern –molts d’ells– van ser recolzats pel setmanari 
i una federació del PSOE va rebre un suport per part d’El Temps com mai abans s’havia 
vist. 

Quant a qüestions de terrorisme, El Temps mostra una vegada més el seu 
compromís amb el pacifisme. El fet que no estiga d’acord amb les polítiques del govern 
d’Aznar per acabar amb ETA no significa que done suport a l’entorn abertzale. Si bé en 
determinades ocasions donen suport a Egin, quan Garzon va donar llum verda al 
tancament del diari abertzale; i fins i tot van mostrar simpatia cap a la cúpula d’Herri 
Batasuna quan tots van ser detinguts; el límit del setmanari estava en les accions 
violentes. Hem vist articles editorials i d’altres textos que condemnaven portades d’Egin 
o les accions d’Herri Batasuna per, simplement, no condemnar amb fermesa els actes 
terroristes d’ETA. El Temps apostava per una eixida dialogada del conflicte, pel simple 
fet que creien no hi havia una altra eixida possible i l’objectiu del setmanari era 
implantar el diàleg per evitar, fóra com fóra, més assassinats. L’actitud del govern 
d’Aznar no era la ideal, segons el setmanari, perquè segons les seues pàgines, la guerra 
cara a cara contra ETA servia per fer la guerra, però no per fer-la desaparéixer. 

L’enemistat amb el govern de Zaplana, a la Generalitat Valenciana, és total i es 
mostra en les nombroses crítiques que el setmanari fa a aquest govern. Aquesta 
discrepància procedeix pel fet que el govern de Zaplana es mostrava totalment contrari, 
segons El Temps, a la catalanitat del valencià i a un model polític i econòmic 
mínimament aprovable pel setmanari. La retirada de les subvencions a la revista per part 
de la Generalitat i les cartes redactades pels llavors nous alcaldes d’Alboraia i Nàquera, 
ambdós del PP, en les quals demanaven explícitament i intencionadament la suspensió 
de les subscripcions d’ambdós ajuntaments a El Temps, són clara mostra de l’enemistat 
política entre el setmanari i el PP. Aquesta enemistat provoca que la revista, en 
ocasions, sospire per un creixement de vots en el PSPV, partit amb el qual va discrepar 
en nombroses ocasions quan va ocupar el govern de la Generalitat Valenciana. En 
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definitiva, El Temps preferia un govern valencià del PSPV que no pas del PP, per 
qüestions simples i pures de mal menor. 

Destaca també el distanciament cap a CiU. El govern de Jordi Pujol, com 
havíem vist en anteriors capítols, va tindre el suport d’El Temps i el van justificar quasi 
sempre2928. Fins i tot quan va signar pactes de governabilitat amb PSOE, primer; i PP 
després per facilitar el govern d’aquests partits a l’estat espanyol. Però tot va canviar 
quan després de les eleccions catalanes de l’any 1999, CiU podia triar entre assolir la 
governabilitat amb els independentistes catalans d’ERC o amb els nacionalistes 
espanyols del PP. Van triar la segona opció i El Temps va mostrar clarament el seu 
disgust. Els articles de la revista van mostrar un augment de suport cap a ERC, que ja 
rebia el vistiplau del setmanari pel fet de ser un partit independentista, però que després 
del pacte CiU-PP per la governabilitat de la Generalitat de Catalunya, el partit liderat 
per Carod-Rovira va rebre un major nombre de mostres de suport per part d’El Temps. 

Per últim, afegim tres articles en aquest apartat de conclusions que, pensem, són 
molt útils per comprendre el fons de la línia editorial d’El Temps. El primer, aquest de J. 
J. Pérez Benlloch, que determina molt clarament la posició del setmanari en el tauler 
polític valencià. 

«Un pressentiment lúgrube transita pels partits 
valencians de l’oposició: el PP pot consolidar-se durant un altre 
mandat, o més. I no perquè la seua política tinga la mà foradada 
en qüestió de gastar nervi i imaginació o les enquestes delaten 
una gran adhesió de l’opinió pública. El fet és que el partit 
governant no acaba d’emprendre el vol ni d’espolsar-se el clima 
de sospita que suscita. El vertader problema és el desvaliment de 
l’esquerra, que no ha arribat ni l’esperen, sumida en un 
imprevisible i enutjós canvi de pell. Els d’Esquerra Unida estan 
embolicats en les seues lluites fraccionals2929 i han perdut 
l’oportunitat, una vegada més, de clavar mos en les clienteles 
socialistes. Els del PSOE no saben com alliberar-se de la llosa al 
coll que significa per a ells la tenacitat de l’apagat Joan 
Lerma2930, entestat a garantir el futur d’Eduardo Zaplana. Així 

                                                           
2928 Especialment quan va pactar la governabilitat de l’estat espanyol amb el PSOE primer (apartat 
6.3.4.1) i amb el PP després (apartat 6.3.4.2). 
2929 Enfrontaments que provocaren la dimissió d’Albert Taberner. Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/09/12/espana/874015202_850215.html>. El País, 12/IX/1997. «Dimite por 
falta de apoyo el líder de IU en el País Valenciano». Notícia de Joaquín Ferrandis. Consulta: [16/II/2016]. 
2930 Joan Lerma continuava com a líder del PSPV l’any 1997, quan Benlloch escriu l’article que estem 
tractant, un any després d’haver perdut la presidència de la Generalitat Valenciana i amb un desgast 
evident derivat de tretze anys de govern i d’una contundent derrota electoral l’any 1995. En aquest sentit, 
Pérez Benlloch anhela canvis en la direcció del PSPV per dur a terme una renovació que resulte atractiva 
per a l’electorat, cosa que no s’estava produint. Aquesta renovació arribaria de forma efímera, com ja hem 
vist, el mes de juliol de 1997, amb l’arribada de Joan Romero a la presidència del PSPV. Font: 
<http://elpais.com/diario/1997/07/07/espana/868226418_850215.html>. El País, 7/VII/1997. «El 
renovador Romero, nuevo líder del socialismo valenciano por tres votos». Notícia de Joaquín Ferrandis. 
Consulta: [19/IV/2016]. 

http://elpais.com/diario/1997/09/12/espana/874015202_850215.html
http://elpais.com/diario/1997/07/07/espana/868226418_850215.html
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doncs, i novament, no guanyarà la dreta: perdran els nostres 
[sic]»2931. 

Pérez Benlloch distingeix entre “la dreta” i “els nostres”. Dins dels nostres, hi 
entren PSPV i Esquerra Unida. No sorprèn, pel fet que El Temps preferia sempre una 
coalició d’esquerres per governar al País Valencià que no pas un govern conservador. 
Però mai no s’havia dit tan clarament. La clara distinció que estableix Pérez Benlloch 
no deixa cap espai per als dubtes. 

Afegim ara un altre article que determina també d’una forma molt clara la 
tendència editorial del setmanari El Temps. Escriu Ramon Barnils i fa una distinció 
entre nacionalistes catalans i nacionalistes espanyols, oblidant-se intencionadament de 
les esquerres i les dretes polítiques. 

«Vejam: és ser de dretes o d’esquerres fer costat al poble 
kurd2932, en favor del qual hi ha constituïdes tot un pom 
d’organitzacions no governamentals, totes elles ben vistes fins 
ara tant pels ciutadans com pels polítics? 

»El PNB, partit de dretes, hi va a favor. El PP, partit de 
dretes, hi va contra. El PSOE i ramals, partit d’esquerres, hi va 
contra. ERC, partit d’esquerres, hi va a favor. 

»Per tant, fer costat al poble kurd és de dretes i 
d’esquerres, per la mateixa raó que anar-hi contra és d’esquerres 
i de dretes. Si no és que esquerra equivalgui a llibertat, que 
llavors sí que anar amb els kurds és anar amb l’esquerra, com ho 
demostra que un partit liberal com el PP hi va contra. 

»Un martiri. No pas dels kurds, si us plau, sinó dels 
justificadors de les diverses posicions que aquests dies 
proliferen, (...) per mor de la invitació als kurds de reunir-se al 
Parlament basc2933»2934. 

Ramon Barnils distingeix, simplement, un nacionalisme que es posa al costat 
dels pobles oprimits i sense estat i un nacionalisme que se’n posa en contra. El 
nacionalisme solidari amb els kurds pot ser tant d’esquerres com de dretes; si és català o 
basc; i el nacionalisme que renega dels drets o del problema kurd pot ser tant 
d’esquerres com de dretes, si és espanyol. Aquesta és una nova prova de com El Temps, 
tot i semblar més proper a l’esquerra política és, abans de tot, nacionalista. Ho demostrà 
quan es posicionà a favor de Jordi Pujol i el seu govern més clarament durant etapes 
                                                           
2931 El Temps, núm. 665, 17/III/1997, p. 4. «Repetir la jugada». Article de J. J. Pérez Benlloch. 
2932 Per estudiar la història i els problemes del poble kurd, cf. SAMMALI, Jacqueline., Ser kurdo, ¿es un 
delito? Retrato de un pueblo negado, Tafalla, Txalaparta, 1995, pp. 11-40. 
2933 El permís per celebrar aquesta reunió fou, efectivament, aprovat pels partits nacionalistes bascos i 
rebutjat pels partits nacionalistes espanyols al País Basc. Els bascos, però, eren majoria. Font: 
<http://elpais.com/diario/1999/02/10/espana/918601204_850215.html>. El País, 10/II/1999. «Los 
nacionalistas vascos cedent el Parlamento de Vitoria para que se reúnan los kurdos en el exilio». Notícia 
de José Miguel Larraya i Pedro Gorospe. Consulta: [16/II/2016]. 
2934 El Temps, núm. 767, 1/III/1999, p. 18. «El galliner». Article de Ramon Barnils. 

http://elpais.com/diario/1999/02/10/espana/918601204_850215.html
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anteriors; ho demostra quan es posiciona també a favor d’Esquerra Republicana o d’HB; 
ho demostra quan veu un exemple quasi paradigmàtic en el PNB; i ho demostra, 
explicant-ho, quan assegura que dreta i esquerra poden estar a favor dels drets d’un 
poble quan ambdós posicionaments formen part del nacionalisme català; i ambdós 
bàndols poden ser contraris al reconeixement dels drets d’un poble quan ambdós 
bàndols formen part del nacionalisme espanyol. 

Un últim exemple. Llibert Ferri mostra en un article el rostre més 
socialdemòcrata d’El Temps, parlant del neoliberalisme implantat a l’antiga URSS una 
vegada fou eliminat el sistema comunista. Critica aquest nou model econòmic i aposta 
per una altra política econòmica, distanciant-se tant del marxisme com del capitalisme 
salvatge. 

«La grisa i nostàlgica tardor de Praga es perfila com un 
decorat escènic de la fallida d’una de les fórmules de transició al 
capitalisme més neoliberals i compulsives de totes les assajades 
a l’Europa de l’Est. Les fallides fraudulentes, la corrupció i 
l’empobriment dels sectors socials més dèbils han fet esclatar la 
crisi. La República Txeca, governada des de la caiguda del 
comunisme per la dreta del primer ministre Václav Klaus2935, no 
ha pogut convertir-se, doncs, com pretenia, en el model 
alternatiu dels sistemes més gradualistes. 

»(...) La crisi del neoliberalisme txec va tenir la primera 
expressió política la primavera del 19962936, quan els 
socialdemòcrates històrics no vinculats als comunistes es van 
convertir en el primer partit de l’oposició en les eleccions 
parlamentàries. Al mateix temps la dreta governant perdia la 
majoria absoluta2937. Des d’aleshores Klaus ha hagut de fer 
autèntics malabarismes per continuar governant, i el juny passat 
va ser a punt de dimitir per causa d’una moció de censura que 
segons els sondatges tenia el suport d’una mica més de 50% de 
la població. 

»Els rebomboris electorals i parlamentaris es 
corresponen amb uns altres d’econòmics i socials. La inflació ha 
arribat a la barrera psicològica del 10%; el dèficit comercial s’ha 
disparat; la indústria txeca, la mateixa dels temps soviètics amb 
alguns canvis cosmètics, és incapaç de competir en els mercats 
internacionals. Tot plegat ha fet que la corona, la divisa ex-

                                                           
2935 (1941). Polític txec. Ocupà càrrecs de funcionari durant l’era soviètica. Es convertí en primer ministre 
de la República Txeca l’any 1993 amb l’ODS, Partit Democràtic Cívic, de caire liberal-conservador, 
després de la divisió de l’antiga Txecoslovàquia. Exercí el càrrec fins 1997. 
2936 El dèficit de la República Txeca l’any 1996 representà un important percentatge del seu PIB, segons 
l’FMI. Font: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/97/s97/pdf/file02.pdf>. Fons Monetari 
Internacional. «La economía mundial: informe anual de 1997». p. 21. Consulta: [16/II/2016]. 
2937 Aconseguia 99 escons dels 200 que tenia la cambra txeca i Klaus passava a governar en minoria. 
Font: Abc, 9/VI/1996, p. 45. «República Checa». Breu sense signar. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/97/s97/pdf/file02.pdf
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comunista més forta i orgullosa, s’hagi devaluat almenys un 
10% i, segons els experts, encara vindran més daltabaixos, tot i 
les importants entrades de divises del turisme. El resultat 
immediat en un sistema que té tendència a aprimar al màxim les 
estructures de l’estat ha estat una retallada de pressupostos 
concretada en la congelació dels salaris dels treballadors públics 
i, per tant, un nou cop al que quedava de l’estat assistencial 
heretat del socialisme real. 

»Naturalment, els sindicats i l’esquerra han començat a 
mobilitzar una societat que durant més de cinc anys ha estat 
adormida, quasi hipnotitzada per l’espectacle de la febre del 
dòlar i del consumisme del “tot a cent”. Ara, mentre proven 
d’acaparar dòlars i marcs per por que una sacsejada com la 
d’Albània no ensorri l’economia, els txecs veuen com ha quedat 
en no res aquell paradís promès del capitalisme popular. Els 
cupons de privatització repartits entre la població no han servit 
per fer que tothom fos accionista de la propietat estatal, al 
contrari: els cupons han estat acaparats per especuladors i 
mafiosos que s’han convertit en propietaris de fàbriques, 
comerços i immobles. 

»El final del somni va unit al naufragi del primer 
ministre Václav Klaus, el seu inductor. Amb fama de sectari i 
arrogant, Klaus “decidí”, l’any 1994, que la reforma txeca 
s’havia acabat, que s’havien posat les bases econòmiques i 
jurídiques, i que des d’aquell moment eren els mercats i la 
societat qui havia de “jugar” sense interferències de l’estat, 
reduït a la mínima expressió2938. No va tenir en compte que per a 
una societat depauperada com la txeca que acabava de sortir 
d’una dictadura col·lectivista, l’estat eren unes crosses 
insubstituïbles que servien tant per sostenir els febles com per 
barrar el pas als depredadors. 

»(...) El seu error més greu ha estat d’aplicar el 
neoliberalisme com una veritat econòmica i com una cirurgia 
social amb la mateixa fe amb què els comunistes defensaven el 
materialisme dialèctic2939». 

Primer de tot, cal reconèixer que l’article de Llibert Ferri es basa en dades 
documentades i explica la crisi de la República Txeca d’una manera contrastada. Però hi 
trobem diversos elements que determinen el caràcter socialdemòcrata del text. Primer, 
critica l’implantament d’una economia salvatge de lliure mercat en un estat que 
                                                           
2938 Alguns altres mitjans de comunicació coincidiren amb El Temps en que el canvi de model econòmic 
del govern txec fou sobtat i radical. Font: 
<http://elpais.com/diario/1994/04/17/internacional/766533622_850215.html>. El País, 17/IV/1994. 
«Fascinados por el dinero». Reportatge d’Ángela Santa Cruz. Consulta: [16/II/2016]. 
2939 El Temps, núm. 688, 25/VIII/1997, p. 15. «Tardor a Praga». Article de Llibert Ferri. 

http://elpais.com/diario/1994/04/17/internacional/766533622_850215.html


 
 

740 
 

recentment acabava d’abandonar el sistema comunista. Segon, critica que aquest estat, 
per culpa d’aquesta implantació econòmica, havia colpejat «l’estat assistencial heretat 
del socialisme real», és a dir, se’n desprèn que el columnista reconeixia un tret positiu 
de l’anterior sistema comunista, que era l’atenció a l’assistència social. Critica també la 
«febre del dòlar», és a dir, el capitalisme salvatge, i veu lògica la mobilització de 
l’esquerra i els sindicats, a més del benefici que, segons Ferri, especuladors i mafiosos 
han tret del nou sistema econòmic. Rebutja l’actitud del primer ministre txec i l’acusa 
de no utilitzar l’estat com una eina per regular l’economia, argument habitual dels 
socialdemòcrates2940. L’articulista sembla apostar pel model socialdemòcrata com un 
terme mitjà i més raonable, en el qual s’eviten els abusos produïts tant pel comunisme 
com pel neoliberalisme. 

Per acabar amb les conclusions, fem una mostra de l’esperit plural del setmanari 
El Temps, amb una taula en la qual apareixen els noms dels columnistes representants 
de diversos partits polítics que van publicar escrits en el setmanari. 

Nom Número Pàgina/es Títol de l’article 
(tema) 

Partit / Sindicat 

Pasqual 
Maragall 

688 49-52 Federalisme: 
poder proper o 

distant? 

PSC 

Joan Vallvé 719 45 Europa creix CDC 
Lluís M. de 

Puig 
721 25 Defensors de la 

pau (exèrcit) 
PSC 

Josep Huguet 726 17 El model 
(fiscal) català 

ERC 

Glòria Marcos 727 17 Crònica d’un 
intent de 

criminalització 
(actuació 

policial durant 
la manifestació 
del 25 d’Abril) 

EUPV 

Pere Mayor 733 17 Els 
nacionalistes i 

el CVC 

BNV 

Artur Mas 743 23 Una revisió 
necessària 

(pacte fiscal) 

CDC 

Aureli 
Martínez 

743 24 La mateixa 
cançó de 

sempre (pacte 
fiscal) 

PSPV-PSOE 

Pere Sampol 743 25 Un fals 
concepte de 
solidaritat 

PSM 

                                                           
2940 cf. OBREGÓN VALVERDE, Enrique., Abc de la socialdemocracia: pensamiento mínimo dosificado, 
Costa Rica, EUNED, 2005, p. 233. 
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(pacte fiscal) 
Rafael Ribó 745 17 Recuperar la 

cultura unitària 
(de l’esquerra 

catalana) 

ICV 

Glòria Marcos 758 17 El perfil 
democràtic de la 
dreta (contra el 
PP Valencià) 

EUPV 

Carme Alborch 768 48 i 49 Les noves 
protagonistes 

(Dia 
Internacional de 

la Dona) 

PSPV-PSOE 

Miquel 
Sellarès 

783 26 i 27 Per una policia 
catalana 

desacomplexada 

ERC 

Josep Huguet 786 17 La desagregació 
d’Espanya 

ERC 

Víctor Baeta i 
Subias 

798 17 País Valencià, 
any zero per al 

BNV 

EV 

Francesc 
Antich 

798 31 i 32 Discurs de 
Francesc Antich 
(relacions entre 
les Illes Balears 

i Catalunya) 

PSIB-PSOE 

Ignasi Farreres 800 17 Conciliar la 
família i el 

treball 

UDC 

Miquel Roca 800 50 El document és 
un bon mostrari 

de possibles 
actuacions a 

realitzar 
(universitats) 

CDC 

Antoni Vives 802 17 i 18 Les relacions 
Catalunya–

Espanya 

CDC 

Francesc 
Antich 

803 24 i 25 El Pacte del 
Canvi a les Illes 

Balears 

PSIB-PSOE 

Ferran 
Puchades 

808 17 L’aposta 
valenciana 

BNV 

Josep Huguet 809 17 Declarar o 
actuar? (crítica 
a CiU pel pacte 
de govern amb 

el PP a la 
Generalitat) 

ERC 
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Carme Rangil 812 23 Reduir i 
reordenar en el 
temps de treball 

UGT 

Alfons Cucó 818 17 Una opció 
valenciana i 
d’esquerra 

Valencians pel 
Canvi 

Carme Porta 823 17 Tolerància zero 
a la violència 

contra les dones 

ERC 

Jaume Bosch 829 17 El 6 de maig, a 
València 

(propostes 
polítiques per 

als Països 
Catalans) 

IC 

Mara Cabrejas 831 45 i 46 El monoteisme 
urbanístic 

contra l’horta de 
València 

Els Verds 

David 
Hammerstein 

831 47 i 48 Salvar l’Horta i 
salvar la ciutat 

Els Verds 

Vicent Flor 835 17 La fal·làcia de 
la transversalitat 
(contra l’intent 
de satel·litzar el 

nacionalisme 
valencià dins 

del PSPV) 

BNV 

Miquel 
Sellarès 

838 17 L’espai polític 
de l’esquerra 

ERC 

Ricard Pérez 
Casado 

840 16 i 17 Francesc Ferrer 
Pastor 

PSPV-PSOE 

Ricard Pérez 
Casado 

849 16 i 17 Crisi i 
recuperació del 

socialisme 
valencià 

PSPV-PSOE 

Josep Lluís 
Carod-Rovira 

850 17 Teatre amb E 
d’Aznar 

ERC 

Antoni 
Gutiérrez Díaz 

863 18 i 19 Segle primer 
després de Pujol 

ICV 

Manuel Milián 
Mestre  

863 20 Catalunya 
després de Jordi 

Pujol 

PP 

Josep Huguet 863 55 i 56 Per la sobirania 
fiscal de 

Catalunya 

ERC 

Antoni Castells 863 57 i 58 Autonomia i 
igualtat 

PSC 

Emèrit Bono 863 96 i 97 El futur 
ambiental del 

PSPV-PSOE  
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País Valencià 
Figura 85. Representants de partits polítics o sindicats que van escriure articles per a El Temps 

entre 1997 i 2000 (núm. 655–863). 

Comprovem que el Partit Popular té menys protagonisme que en èpoques 
anteriors. Trobem articles de molts altres partits polítics, sense que en destaque cap 
d’una manera molt diferencial. D’un total de trenta-vuit articles, cinc estan escrits per 
membres de la coalició CiU. La branca valenciana federal del PSOE compta amb sis 
articles. El PSC, amb tres articles. El PSIB, més afavorit per El Temps durant aquesta 
època analitzada, compta amb només dos articles. Els nacionalistes valencians del BNV 
i Esquerra Valenciana compten amb quatre articles. Entre EUPV i Els Verds sumen 
quatre articles. Iniciativa per Catalunya compta amb tres articles. I el partit que més 
presència té durant l’època estudiada d’El Temps, entre els anys 1997 i 2000, és 
Esquerra Republicana de Catalunya, que compta amb un total de vuit articles, cosa que 
explica el que hem comprovat abans: el setmanari feia un gir i s’apropava més cap als 
postulats d’ERC alhora que es distanciava dels de CiU. 

 

 

7.7.- La publicitat institucional i política (1997-2000) 

 A continuació, adjuntem les taules de la publicitat inserida en el setmanari El 
Temps durant entre els anys 1997 i 2000, any per any, per observar quins organismes i 
per tant quins governs van invertir més publicitat en la revista. Comencem per la de 
l’any 1997. 

Entitat CiU PSC PP PSPV BNV UM ICV PSAN PLA2941 
Generalitat 250  522942       
Diputacions 182943 262944    62945    
Ajuntaments 12946 412947 32948 212949   12950   
Organització     7   1  

Serveis   42951      12952 

                                                           
2941 Partit Liberal d’Andorra. 
2942 45 anuncis de la Generalitat Valenciana i 7 del Govern Balear. 
2943 13 anuncis de la Diputació de Lleida; 3 de la Diputació de Tarragona; i 2 del Consell Comarcal de la 
Noguera. 
2944 Tots els anuncis són de la Diputació de Barcelona. 
2945 Els 6 anuncis són del Consell Insular de Mallorca. 
2946 L’anunci és de l’Ajuntament de Vic. 
2947 35 anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; 2 del de Girona; 3 del de Reus; i 1 del de Santa Coloma de 
Gramenet. 
2948 1 anunci correspon a l’Ajuntament d’Alzira i 2 a l’Ajuntament de Palma. 
2949 6 anuncis de l’Ajuntament d’Alboraia; 4 de l’Ajuntament de Gandia i altres 4 de l’Ajuntament de 
Sueca; 2 anuncis per cadascun d’aquests ajuntaments: l’Alfàs del Pi i Mislata; i 1 anunci per cadascun 
d’aquests ajuntaments: Alcoi, Benetússer i Elx. 
2950 L’anunci és de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
2951 Tres anuncis de Renfe i l’altre del Ministeri de Turisme. 
2952 L’anunci promou el turisme a Andorra. 
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Total 269 67 59 21 7 6 1 1 1 
% 62,26 15,5 13,65 4,86 1,62 1,38 0,23 0,23 0,23 

Figura 86. Publicitat política o institucional inserida en El Temps entre els números 655 i 706. 
Classificada per institucions i per partits. Elaboració pròpia. 

 El PP es manté com a tercera força política que més publicitat inverteix en El 
Temps a través de les institucions que governa al País Valencià i a les Illes Balears. 
Això sorprèn atesa la declarada enemistat que setmanari i partit mantenen, com hem 
comprovat fins ara. CiU continua sent la força que més pàgines de publicitat compra al 
setmanari, amb més d’un 60% del total de la publicitat institucional inserida. La segueix 
el PSC com a segona força. El PSPV inverteix mitjançant els ajuntaments que governa. 
A continuació, analitzem la publicitat de l’any 1998. 

Entitat CiU PP PSC PSPV UM BNV PSAN 
Generalitat 199 592953      
Diputacions 232954  212955  142956   
Ajuntaments 42957 82958 492959 182960  42961  
Organització      9 1 

Serveis  72962      
Total 226 74 70 18 14 13 1 

% 54,32 17,78 16,82 4,32 3,36 3,12 0,24 
Figura 87. Publicitat política o institucional inserida en El Temps entre els números 707 i 758. 

Classificada per institucions i per partits. Elaboració pròpia. 

 CiU es continua mantenint com a principal força política que compra espais 
publicitaris a El Temps a través de les institucions públiques que governa. Sorprèn que 
el PP supere el PSC en inversió publicitària, tot i la declarada enemistat entre el PP i el 
setmanari. A continuació, afegim la taula publicitària de l’any 1999. 

Entitat CiU PS
C 

PP PSP
V 

UM ER
C 

PSI
B 

BN
V 

PSA
N 

EUP
V 

PL
A 

EVE
2963 

Generalit
at 

188  25
2964 

   4
2965 

     

                                                           
2953 54 anuncis de la Generalitat Valenciana i 5 del Govern Balear. 
2954 11 anuncis corresponen a la Diputació de Lleida; 7 a la Diputació de Girona; i 5 a la diputació de 
Tarragona. 
2955 Tots els anuncis corresponen a la Diputació de Barcelona. 
2956 Tots els anuncis corresponen al Consell Insular de Mallorca. 
2957 3 anuncis corresponen a l’Ajuntament de Tarragona i l’altre al de Torelló. 
2958 4 anuncis de l’Ajuntament d’Alzira; 3 de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna; i 1 de 
l’Ajuntament de Benicàssim. 
2959 35 anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; 11 de l’Ajuntament de Lleida; 2 de l’Ajuntament de Reus; 
1 de l’Ajuntament de Girona. 
2960 5 anuncis de l’Ajuntament d’Alcoi; 4 del de Gandia; 3 del d’Alboraia; 2 del de Silla; altres 2 del 
d’Elx; 1 del de Sueca; i 1 del de Torrent. 
2961 Els 4 anuncis són de l’Ajuntament de Dénia. 
2962 4 anuncis de Renfe; 2 de l’Euromed i 1 del Ministeri d’Educació. 
2963 Esquerra Verda Europea. Coalició entre Els Verds, Esquerres pels Pobles i Iniciativa per Catalunya 
que es va presentar a les eleccions europees l’any 1999. 
2964 Tots els anuncis són de la Generalitat Valenciana. 
2965 Tots els anuncis són del Govern Balear. 
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Diputaci
ons 

33
2966 

17
2967 

  11
2968 

       

Ajuntam
ents 

 48
2969 

5
2970 

18
2971 

   3
2972 

    

Organitz
ació 

     2  1 3    

Electoral  3
2973 

 2
2974 

 4
2975 

   12976  12977 

Serveis   2
2978 

       1
2979 

 

Total 221 68 31 20 11 6 4 4 3 1 1 1 
% 59,

56 
18,
32 

8,3
5 

5,39 2,9
6 

1,6
1 

1,0
7 

1,0
7 

0,8 0,26 0,2
6 

0,26 

Figura 88. Publicitat política o institucional inserida en El Temps entre els números 759 i 811. 
Classificada per institucions i per partits. Elaboració pròpia. 

 CiU continua sent la formació que més publicitat insereix en El Temps a través 
de les institucions que governa. El PSC torna a superar el PP en publicitat i cal destacar 
que l’any 1999, any electoral, el partit polític que més publicitat compra en el setmanari 
que estudiem és Esquerra Republicana de Catalunya, seguit de PSC i PSPV. EUPV i la 
coalició europea d’aquest últim partit i d’altres compren un anunci. És destacable pel fet 
que CiU compra publicitat en El Temps pel fet que és el partit amb més poder polític al 
Principat, però a l’hora d’inserir publicitat electoral hi ha d’altres partits com ERC que 
compren més pàgines en la revista, segurament perquè estan segurs que els lectors d’El 
Temps seran més propers a votar ERC. CiU, sembla, va preferir inserir la seua publicitat 
electoral en altres mitjans de comunicació. Afegim, per últim, la taula publicitària de 
l’any 2000.  

Entitat CiU PSC PSPV PSIB PP BNV ERC 
Generalitat 176   222980 112981   

                                                           
2966 15 anuncis de la Diputació de Lleida; 9 de la Diputació de Girona; 8 de la Diputació de Tarragona; i 1 
del Consell Comarcal de la Noguera. 
2967 Tots els anuncis són de la Diputació de Barcelona. 
2968 Tots els anuncis són del Consell Insular de Mallorca. 
2969 43 anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; 3 del de Cardedeu; 1 del de Lleida; i 1 del de Terrassa. 
2970 4 anuncis de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i 1 de l’Ajuntament de Beniarjó. 
2971 5 anuncis corresponen a l’Ajuntament de Gandia; 4 al de Xirivella; 2 per cadascun d’aquests 
ajuntaments: Alboraia i Alcoi; i 1 per cadascun d’aquests ajuntaments: Albalat de la Ribera, Alzira, 
Benetússer, Elx i Silla. 
2972 2 anuncis de l’Ajuntament de Torreblanca; i 1 del d’Els Poblets. 
2973 1 anunci per a les eleccions municipals celebrades al Principat el 13 de juny de 1999 i dos anuncis per 
a les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 17 d’octubre del mateix any. 
2974 Els dos anuncis són per a les eleccions municipals i a les Corts valencianes celebrades el 13 de juny 
de l’any 1999. 
2975 1 anunci per a les eleccions europees, celebrades el 13 de juny de l’any 1999; i els altres 3 per a les 
eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el 17 d’octubre del mateix any. 
2976 L’anunci correspon a les eleccions a les Corts Valencianes celebrades el 13 de juny de l’any 1999. 
2977 Anunci per a les eleccions eurepees, celebrades el 13 de juny de l’any 1999. 
2978 Els dos anuncis són de Renfe. 
2979 Anunci del govern d’Andorra. 
2980 Tots els anuncis són del Govern Balear. 
2981 Tots els anuncis són de la Generalitat Valenciana. 
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Diputacions 262982 162983  22984    
Ajuntaments 62985 252986 262987  22988 62989 22990 
Organització   12991    2 

Electoral  12992    12993 12994 
Serveis     52995   
Total 208 42 27 24 18 7 5 

% 62,83 12,68 8,15 7,25 5,43 2,11 1,51 
Figura 89. Publicitat política o institucional inserida en El Temps entre els números 812 i 863. 

Classificada per institucions i per partits. Elaboració pròpia. 

 CiU continua sent el partit que més inverteix en El Temps a través de les 
institucions que governa. Observem que el Partit Popular redueix molt la publicitat de 
les institucions en les quals governa, i la pujada considerable del PSIB, que entrà a 
governar a les Illes Balears i el govern del qual va rebre el suport del setmanari, com 
hem vist anteriorment. Trobem tres anuncis electorals: un del PSC, un altre del BNV i 
un altre més d’ERC. Aquests dos últims partits, tot i tindre escàs poder en les 
institucions públiques, inverteixen en publicitat en El Temps en la mesura que poden, el 
qual és significatiu, ja que ens convida a pensar que el públic del setmanari tendia a 
votar aquestes formacions polítiques: el BNV al País Valencià i ERC al Principat de 
Catalunya. 

 

 

7.8.- Càrrecs (1997-2000) 

A continuació, mostrem els càrrecs més destacats en El Temps entre els anys 
1997 i 2000, adjuntant el càrrec, la persona que l’exercia i el número, amb el mes i l’any 
que corresponia, en el qual començaren a exercir cada càrrec. 

- Editor: Eliseu Climent (núm. 655, gener 1997). 

                                                           
2982 15 anuncis de la Diputació de Lleida; 7 de la de Tarragona; i 4 de la de Girona. 
2983 Tots els anuncis són de la Diputació de Barcelona. 
2984 Els dos anuncis són del Consell Insular de Menorca. 
2985 2 anuncis de l’Ajuntament de Montblanc; 2 anuncis de l’Ajuntament de Vic; 1 anunci de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries; i 1 anunci de l’Ajuntament de Palafrugell. 
2986 19 anuncis de l’Ajuntament de Barcelona; 2 anuncis de l’Ajuntament de Girona; 2 anuncis de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès; 1 anunci de l’Ajuntament de Manresa; i 1 anunci de l’Ajuntament de 
Reus. 
2987 6 anuncis de l’Ajuntament de Gandia; 6 del de Xirivella; 4 del d’Alcoi; 3 del d’Alzira; 3 del de Llíria; 
2 del de Benetússer; i 1 del de Godella. 
2988 1 anunci de l’Ajuntament de Castelló de la Plana; i 1 anunci de l’Ajuntament de València. 
2989 2 anuncis de l’Ajuntament de Bellreguard; altres 2 del de Sueca; 1 anunci de l’Ajuntament dels 
Poblets; i 1 del d’Ondara. 
2990 Els dos anuncis són de l’Ajuntament de Banyoles. 
2991 L’anunci correspon a Valencians pel Canvi, plataforma en la qual estava integrada el PSPV. 
2992 L’anunci és de les eleccions al Parlament espanyol celebrades el 12 de març de l’any 2000. 
2993 L’anunci és de les eleccions al Parlament espanyol celebrades el 12 de març de l’any 2000. 
2994 L’anunci és de les eleccions al Parlament espanyol celebrades el 12 de març de l’any 2000. 
2995 Els cinc anuncis són de Renfe. 
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- Director: Joan Marí (núm. 655, gener 1997); Jordi Sebastià (en funcions) (núm. 
687, agost 1997); Jordi Fortuny (núm. 691, setembre 1997); Jordi Fortuny (núm. 
737, agost 1998); Joan Morales (en funcions) (núm. 737, agost 1998); Francesc 
Viadel (en funcions) (núm. 742, setembre 1998); Desapareix (núm. 744, 
setembre 1998)2996. 

- Director d’Art: Domènec Òrrit (núm. 655, gener 1997); Desapareix (núm. 664, 
març 1997). 

- Redacció de València: Miquel Calvet, Laia Climent (Coordinació Llibres), Àlex 
Milian, Joan Morales (Cap de Tancament), Joan M. Oleaque, Jordi Sebastià i 
Xelo Tortosa (Secretària de Redacció) (núm. 655, gener 1997); Miquel Calvet, 
Laia Climent (Coordinació Llibres), Joan Morales (Cap de Tancament), Joan M. 
Oleaque, Jordi Sebastià, Francesc Viadel (Cap de Redacció) i Xelo Tortosa 
(Secretària de Redacció) (núm. 691, setembre 1997); Francesc Viadel (Cap de 
Redacció), Miquel Calvet, Laia Climent (Coordinació Llibres), Joan Morales 
(Cap de Producció), Joan M. Oleaque, Jordi Sebastià i Xelo Tortosa (Secretària 
de Redacció) (núm. 711, febrer 1998); Francesc Viadel (Cap de Redacció), 
Miquel Calvet, Laia Climent (Coordinació Llibres), Mario Reyes, Jordi Sebastià 
i Xelo Tortosa (Secretària de Redacció) (núm. 713, febrer 1998); Francesc 
Viadel (Cap de Redacció); Miquel Calvet, Laia Climent (Coordinació Llibres), 
Salvador Giménez, Mario Reyes i Xelo Tortosa (Secretària de Redacció) (núm. 
718, març 1998);  Francesc Viadel (Cap de Redacció), Miquel Calvet, Laia 
Climent (Coordinació Cultura i Llibres), Mario Reyes i Xelo Tortosa (Secretària 
de Redacció) (núm. 746, octubre 1998); Miquel Calvet, Mario Reyes i Xelo 
Tortosa (Secretària de Redacció) (núm. 798, setembre 1999); Miquel Calvet, 
Rosanna Melià, Mario Reyes i Xelo Tortosa (Secretària de Redacció) (núm. 
7999, octubre 1999); Miquel Calvet, Rosanna Melià, Joan M. Oleaque, Mario 
Reyes i Xelo Tortosa (Secretària de Redacció) (núm. 813, gener del 2000); 
Miquel Calvet, Rosanna Melià, Joan M. Oleaque i Xelo Tortosa (Secretària de 
Redacció) (núm. 823, març del 2000); Miquel Calvet, Víctor Maceda, Rosanna 
Melià, Joan M. Oleaque i Xelo Tortosa (Secretària de Redacció) (núm. 827, abril 
del 2000); Miquel Calvet, Laia Climent (Opinió), Víctor Maceda, Rosanna 
Melià, Joan M. Oleaque i Xelo Tortosa (Secretària de Redacció) (núm. 854, 
octubre del 2000). 

- Redacció de Barcelona: Eduard Voltas (Cap de Redacció), Eliseu T. Climent, 
Oriol Cortacans (Coordinació La Setmana), Pere Martí, Francesc Viadel i Mercè 
Montoliu (Secretària de Redacció) (núm. 655, gener 1997); Eliseu T. Climent, 
Oriol Cortacans, Pere Martí, Francesc Viadel i Mercè Montoliu (Secretària de 
Redacció) (núm. 682, juliol 1997); Oriol Cortacans, Pere Martí, Francesc i 
Mercè Montoliu (Secretària de Redacció) (núm. 686, agost 1997); Oriol 
Cortacans, Pere Martí (Cap de Redacció), Àlex Milian i Gemma Morales 
(Secretària de Redacció) (núm. 691, setembre 1997); Pere Martí (Cap de 

                                                           
2996 Des del número 691, tot i aparèixer de manera esporàdica la figura de ‘Director en funcions’, Jordi 
Fortuny continua sent el ‘Director’ d’El Temps. 
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Redacció), Joan Morales (Cap de Producció), Oriol Cortacans, Àlex Milian i 
Gemma Morales (Secretària de Redacció) (núm. 707, gener 1998); Pere Martí 
(Cap de Redacció), Oriol Cortacans, Àlex Milian i Gemma Morales (Secretària 
de Redacció) (núm. 711, febrer 1998); Pere Martí (Cap de Redacció), Joan 
Morales (Cap de Producció), Oriol Cortacans, Àlex Milian i Gemma Morales 
(Secretària de Redacció) (núm. 713, febrer 1998); Joan Morales (Cap de 
Producció), Oriol Cortacans (Coord. Món), Àlex Milian, Enric Rimbau i 
Gemma Morales (Secretària de Redacció) (núm. 726, maig 1998); Joan Morales 
(Cap de Producció), Oriol Cortacans (Coord. Món), Àlex Milian, Enric Rimbau i 
Gemma Morales (Secretària de Redacció) (núm. 728, juny 1998); Pere Martí 
(Cap de Redacció), Joan Morales (Cap de Producció), Oriol Cortacans, Àlex 
Milian i Gemma Morales (Secretària de Redacció) (núm. 732, juny 1998); Joan 
Morales (Cap de Producció), Oriol Cortacans (Coord. Món), Àlex Milian, Enric 
Rimbau i Gemma Morales (Secretària de Redacció) (núm. 733, juliol 1998); 
Oriol Cortacans (Coord Món), Àlex Milian, Enric Rimbau i Gemma Morales 
(núm. 740, agost 1998); Toni Cañís (Cap de Redacció), Joan Morales (Cap de 
Producció), Oriol Cortacans (Coord. Món), Àlex Milian, Enric Rimbau i 
Gemma Morales (Secretària de Redacció) (núm. 744, setembre 1998); Joan 
Morales (Cap de Producció), Oriol Cortacans (Coord. Món), Àlex Milian, Enric 
Rimbau i Gemma Morales (Secretària de Redacció) (núm. 787, juliol 1999); 
Joan Morales (Cap de Producció), Bea Cabezas (La Galeria), Oriol Cortacans 
(Coord. Món), Àlex Milian, Enric Rimbau i Gemma Morales (Secretària de 
Redacció) (núm. 799, octubre 1999); Joan Morales (Cap de Producció), Bea 
Cabezas (La Galeria), Oriol Cortacans (Coord. Món), Àlex Milian, Enric 
Rimbau, Francesc Vila (El Temps electrònic) i Gemma Morales (Secretària de 
Redacció) (núm. 810, desembre 1999); Joan Morales (Cap de Producció), 
Bàrbara Amorós, Bea Cabezas, Oriol Cortacans (Coord. Món), Àlex Milian, 
Enric Rimbau, Francesc Vila (El Temps electrònic) i Gemma Morales 
(Secretària de Redacció) (núm. 827, abril del 2000); Joan Morales (Cap de 
Producció), Bàrbara Amorós, Oriol Cortacans (Coord. Món), Joan Esculies, 
Àlex Milian, Enric Rimbau, Francesc Vila (El Temps Electrònic) i Gemma 
Morales Secretària de Redacció) (núm. 849, setembre del 2000); Joan Morales 
(Cap de Producció), Bàrbara Amorós, Oriol Cortacans (Món), Joan Esculies, 
Àlex Milian, Enric Rimbau, Francesc Vila, Núria Zayas (La Galeria) i Gemma 
Morales (Secretària de Redacció) (núm. 854, octubre del 2000); Joan Morales 
(Cap de Redacció), Bàrbara Amorós, Oriol Cortacans (Món), Joan Esculies, 
Àlex Milian, Enric Rimbau, Núria Zayas (La Galeria) i Gemma Morales 
(Secretària de Redacció) (núm. 858, novembre del 2000). 

- Redacció de Palma: Miquel Payeras (núm. 655, gener 1997). 
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8.- EL TEMPS ENTRE L’ANY 2001 I EL NÚMERO 
1000 

Arribem a l’últim capítol de l’estudi, que analitza la línia editorial del setmanari 
El Temps entre els números 864 i 1000, que corresponen al primer de 2001 fins al mes 
d’agost de l’any 2003. Durant aquesta última etapa, destaca l’augment de crítiques 
contra el govern espanyol del PP, consolidat en una còmoda majoria absoluta i que es 
veurà afectat per la qüestió de la guerra d’Iraq. El desgast de CiU al capdavant del 
govern de la Generalitat de Catalunya també es farà evident, com veurem més endavant. 
Al País Valencià, el PP assolirà una nova majoria absoluta, aquesta vegada liderada per 
Francisco Camps. I el Pacte de Progrés de les Illes Balears, tan defensat pel setmanari, 
perdrà les eleccions de 2003 en favor d’una altra majoria absoluta del PP illenc, en mans 
de Jaume Matas. En l’àmbit internacional, destaca l’atemptat de l’11 de setembre contra 
els EUA. Aquestes i altres qüestions seran comentades en aquest capítol que encetem a 
continuació, com sempre analitzant els temes de portada per detectar quins eren els afers 
que El Temps considerava prioritaris. 

Temes principals de portada Nombre de portades dedicades al tema 
Política 48 

Món 37 
Societat 31 
Cultura 10 

Economia 5 
Esport 3 

El Temps 1 
Figura 90. Temes principals tractats en les portades d’El Temps entre gener de 2001 i agost de 2003 
(números 864-1000). 

I a continuació, inserim la taula amb els temes secundaris de portada, és a dir, 
aquells temes que ocupaven les portades d’El Temps durant l’època esmentada però que 
no eren el tema principal d’aquestes. 

Temes secundaris de portada Nombre de portades dedicades al tema 
Suplements 86 

Societat 47 
Cultura 31 
Política 25 

Internacional 17 
El Temps 2 

Esport 2 
Ciència 1 

Figura 91. Temes secundaris tractats en les portades d’El Temps entre gener de 2001 i agost de 
2003 (números 864-1000). 
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8.1.- La qüestió nacional, tan present com sempre 

El Temps va continuar, evidentment, donant mostres del seu compromís 
catalanista en diversos articles, reportatges, entrevistes i altres gèneres periodístics. A 
continuació ho comprovarem amb diversos exemples que tornen a determinar la 
tendència editorial del setmanari. Un exemple, quan al primer número de l’any 2001, 
Joan F. Mira2997 expressava els seus desitjos en la seua columna. I aquests anhels es 
feien en clau nacionalista. 

«m’agradaria almenys expressar alguna bona intenció, desig 
piadós i auguris de felicitat personal, nacional o universal. 
Auguris d’un quart de segle d’èxits, laboriosos per aquest 
setmanari, d’increment de lectors indulgents per a la meua 
pàgina mentre la puga escriure, i que els propers anys de la dreta 
espanyola ens governe tan poc com siga tècnicament possible, 
que encara serà massa2998. Que als Països Catalans cada any més 
gent, que sempre en serà poca, cavil·le que combinats en 
cultura, en economia, en política i en algunes altres coses ens 
anirà més bé que no anant separats. Que a Catalunya el 
pujolisme es transforme en alguna cosa que siga més que 
postpujolisme, i el pasqualmargallisme també. Que al País 
Valencià paren de cobrir de ciment el litoral, que la malaltia de 
la llengua no esdevinga incurable i mortal, que el PSPV torne a 
ser –ai dolor– una mica PV, que el nacionalisme polític arribe a 
la condició adulta (...) que Eliseu Climent continue omplint 
carrers amb manifestacions2999, que no s’acabe el país i, si pot 
ser, que no s’acabe el món. 

»Però no sé si és demanar massa [sic]»3000. 

Com hem vist en exemples d’etapes anteriors i tornarem a veure més endavant, 
el setmanari exigeix més nacionalisme a CiU i a les federacions catalana i valenciana 
del socialisme espanyol. I a més, espera que València experimente un creixement 
nacionalista de la mà d’Eliseu Climent, editor d’El Temps. Aquest compromís no només 
es mostrava amb desitjos emmarcats dins dels territoris dels Països Catalans. També es 
mostrava mitjançant exigències en l’àmbit europeu. Per exemple, aquest petit article 
signat per Jordi Fortuny3001, en la secció ‘Als nostres lectors’3002: 

                                                           
2997 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Joan F. Mira va signar un total de 134 
pàgines en El Temps. 
2998 Llavors encara quedaven dos anys per a les eleccions autonòmiques i tres per a les generals. 
2999 Les plataformes que comptaven amb la presència d’Eliseu Climent, com ACPV o l’efímer Bloc de 
Progrés Jaume I, tenien un gran protagonisme a l’hora d’impulsar les mobilitzacions nacionalistes del 
País Valencià.  
3000 El Temps, núm. 864, 2-8/I/2001, p. 82. «Auguris». Article de Joan F. Mira. 
3001 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Jordi Fortuny va signar un total de 42 
pàgines en El Temps. 
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«Els nacionalismes democràtics europeus es preparen 
perquè la pròxima batalla institucional a la Unió Europea (Berlín 
2004)3003 no signifiqui un nou pas enrere per a les 
reivindicacions culturals i polítiques de les nacions sense estat. 
És evident que ho tindran difícil, sobretot amb personatges com 
el president del govern espanyol, que encara surt dia sí dia 
també amb la cantarella dels nacionalismes “excloents”, 
“tancats” i tot això3004. En canvi, sonen millor paraules com les 
de l’eurodiputat socialista Sami Naïr3005, francès d’origen 
algerià, que fa pocs dies assegurava a Sabadell, al Vallès 
Occidental, que ara ve l’època de les identitats, de la 
policulturalitat. Per a Naïr, la història ha demostrat que “les 
identitats són innegociables” 3006. “Haurem de trobar la fórmula 
perquè puguin conviure”, deia i en proposava una, universal i 
rotunda: “hi ha una cosa comuna que permet la coexistència de 
les identitats: la democràcia”. Així de senzill»3007. 

Fortuny, que encara era director del setmanari, argumentava la seua preferència 
per la convivència de les identitats nacionals que pels nacionalismes centralistes. No cal 
dir que el catalanisme es benficiaria en cas que es complira aquest desig. Com també 
eixiria beneficiada aquesta tendència nacional si es complira l’anhel que Josep Guia3008 

                                                                                                                                                                          
3002 ‘Als nostres lectors’ és un breu inserit en El Temps signat pel director o directora del setmanari, que 
introduïa el contingut principal del número corresponent. Present des del número 592 (23/X/1995) fins al 
1000 (12-18/VIII/2003). 
3003 El text està escrit en el context de la llavors recentment celebrada cimera de Niza, el mes de desembre 
de l’any 2000, en la qual es van reunir els estats membres de la Unió Europea per parlar de l’ampliació de 
la UE, davant de la imminent incorporació d’antics estats soviètics. cf. SÁBADA GARRAZA, Teresa i 
María Teresa LA PORTE FERNÁNDEZ-ALFARO., «Niza: una cumbre, dos temas, tres visiones. 
Aproximación a la cumbre de Niza a través de la cobertura de la prensa española», en Anàlisi: Quaderns 
de comunicació i cultura, núm. 30, 2003, pp. 125-144. L’any 2004 se celebraria la següent cimera 
europea, la de Berlín, i El Temps, en aquell mateix número, exigia un major protagonisme de les nacions 
sense estat en aquella cimera. 
3004 «José María Aznar, en su presentación programática ante los populares europeos, hizo referencia al 
reto que tiene la Unión Europea procedente de la exclusión nacionalista, étnica y el terrorismo». Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/02/06/espana/949791607_850215.html>. El País, 6/II/2000. «El presidente 
destaca el peligro del nacionalismo excluyente». Notícia de Luis R. Aizpeolea. Consulta: [21/IV/2016]. 
3005 1946, Tlemcen. Catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de París VIII, és un filòsof francès 
d’origen algerià de gran popularitat, expert en temes d’immigració. Font: <http://www.levante-
emv.com/valencia/2014/04/10/sami-nair-sera-investido-honoris/1099691.html>. Levante-EMV, 
10/IV/2014. «Sami Naïr será investido honoris causa por la Universitat». Sense signar. Consulta: 
[21/IV/2016]. 
3006 Sorprèn que, en canvi, en una entrevista concedida al diari Abc, el diari espanyol destaca unes 
paraules contradictòries amb allò que destaca El Temps. Declaracions publicades coetàniament en l’article 
que analitzem. «Lo que importa no es enseñar islam, ni árabe, ni bereber. Importa enseñar castellano, para 
que la gente pueda integrarse en la sociedad, participar de su movilidad. He hablado con muchos 
inmigrantes en Cataluña, y dicen: “No quiero aprender catalán, sino castellano”. Nuestra experiencia en 
Francia es que la enseñanza del islam ha sido un fracaso». Abc, 28/I/2000, p. 46. «Sami Naïr: “Hay 
mucho ruido para nada; la política española de inmigración es buena”». Entrevista de José María Ortiz. 
3007 El Temps, núm. 868, 30-5/I-II/2001, p. 6. «Als nostres lectors». Signat per Jordi Fortuny. 
3008 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Josep Guia va signar un total de 6 
pàgines en El Temps. 

http://elpais.com/diario/2000/02/06/espana/949791607_850215.html
http://www.levante-emv.com/valencia/2014/04/10/sami-nair-sera-investido-honoris/1099691.html
http://www.levante-emv.com/valencia/2014/04/10/sami-nair-sera-investido-honoris/1099691.html
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explicava en un altre article que exigia a Espanya el dret d’autodeterminació3009, acusant 
d’antidemòcrates aquells que no l’acceptaven. 

«És un espectacle lamentable veure els polítics 
convencionals –tant els d’ascendència feixista com els de passat 
antifranquista– omplir-se la boca amb allò tan tronat de 
“nosotros, los demócratas”, esgrimit sovint enfront dels qui 
lluitem per l’alliberament de les nacions oprimides per l’estat 
espanyol. 

»Els primers, els que provenen del feixisme, potser ho 
fan per ignorància supina, ja que ells, en això de la democràcia, 
no estan molt posats: només cal recordar que al règim de Franco 
li deien “democràcia... orgànica”!3010 Però els altres, els que eren 
als nostres rengles, “ho saben molt bé” (...) Saben molt bé que, 
en un estat plurinacional, no hi ha democràcia si no hi ha 
reconeixement dels drets col·lectius dels pobles, saben molt bé 
que amb el reconeixement dels drets individuals no n’hi ha prou, 
saben molt bé que sense dret d’autodeterminació no hi ha encara 
estat de dret (entès l’estat de dret com aquell que els garanteix 
tots). Ho saben tant que, tots ells, abans de pactar amb els 
franquistes, ho tenien en les seves declaracions programàtiques.  

»(...) L’estat espanyol, amb aquella componenda de la 
Constitució del 1978, es va quedar a mig camí de la definició 
democràtica, a mig camí de l’estat de dret, més pròxim en això 
al Marroc (que no vol reconèixer el dret d’autodeterminació als 
sahrauís)3011 que al Canadà (que reconeix als quebequesos)3012, 
amb els matisos que calgui. I abans de la Constitució, sota el 
règim de Franco, tots sabien i acceptaven que, contra un règim 
de força, antidemocràtic, eren legítimes totes les formes de 

                                                           
3009 Autodeterminació és «la capacidad que tiene un pueblo o nación para determinar el sistema de 
gobierno que desea darse (vertiente interna), así como las relaciones que quiere mantener con otros 
grupos semejantes (vertiente externa)». PAYERO LÓPEZ, Lucía., «Catalunya y el derecho de 
autodeterminación», en El derecho y sus razones: aportaciones jóvenes investigadores, 2013, p. 35. 
3010 «El término “democracia orgánica” alude al sistema de representación política que fue implantado en 
España durante la dictadura de Franco. Un régimen que no aceptaba el sufragio universal de las 
democracias liberales y rechazaba tanto el parlamentarismo como la existencia de partidos políticos. En 
su lugar, se establecieron nuevos cauces de participación para los ciudadanos en la toma de decisiones 
públicas, que se correspondían con las denominadas “unidades naturales” de la sociedad: la familia, el 
municipio y el sindicato». GIMÉNEZ MARTÍNEZ, Miguel Ángel., «La democracia orgánica: 
participación y representación política en la España de Franco», en Espacio, tiempo y forma, sèrie V, 
Historia Contemporánea, núm. 27, 2015, p. 107. 
3011 El Sàhara, sota domini del Marroc des de 1975 –abans sota l’Espanya franquista– viu sense cap dret a 
l’autodeterminació i en una situació de conflicte constant contra el Marroc. cf. LÓPEZ GARCÍA, 
Bernabé., «El Sahara y las relaciones hispano-marroquíes», en RIPS, Revista de Investigaciones Políticas 
y Sociológicas, vol. 12, núm. 2, 2013, pp. 65-85. 
3012 Al Quebec, llavors, s’havien impulsat dos referèndums d’autodeterminació, els anys 1980 i 1995. cf. 
FERNÁNDEZ MANJÓN, Desiderio i TORRADO SANCHO, Julián., «Autodeterminación en sistemas 
democráticos: El caso de la consulta en Euskadi», en Revista Vasca de Administración Pública (Herri-
Arduralaritzako Euskal Aldizkaria), núm. 83, 2009, pp. 281-316. 
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lluita. Fins i tot, alguns ho aplaudien amb entusiasme. I gairebé 
tots ells, a més, deuen la seua vida política al fet que Carrero 
Blanco va saltar pels aires3013. 

»A què ve, doncs, actualment, tant d’estripar-se els 
vestits com si fossin uns fariseus hipòcrites, quan saben 
perfectament que l’estat espanyol encara no ha arribat a la 
democràcia i que només amb el reconeixement d’un dret 
democràtic com és el dret d’autodeterminació es podrà arribar a 
una situació de pau? O és que, potser, no volen arribar-hi? 

»(...) Potser també convé recordar, als qui realment volen 
la pau, que més enllà de les formes (“diàleg”, “negociació”) és 
el fons allò que importa (“autodeterminació”): Que cada poble 
pugui decidir per ell mateix la independència o la dependència 
que vol tenir [sic]»3014. 

El fenomen de la immigració3015 també era analitzat en clau catalanista per El 
Temps. Així ho explica un article editorial: 

«la immigració és una de les qüestions que més preocupen els 
catalans, cosa que lògicament hauria de preocupar també les 
formacions polítiques catalanes. I les seues implicacions afecten 
tant l’eix social com l’eix nacional on s’identifiquen els partits 
(...) Com es poden dir nacionalistes o catalanistes uns partits que 
obliden que la supervivència dels Països Catalans passa per fer 
partícip de la catalanitat aquells que tot just hi ha arribat, però 
que volen viure-hi i treballar-hi?»3016. 

D’aquesta manera, el setmanari, a banda de defensar els immigrants, veia en el 
fenomen una possibilitat de fer país, que al cap i a la fi era l’objectiu d’El Temps. Un 
altre exemple va ser el del Congrés de Cultura i Municipalisme a Alcoi l’any 2001, que 

                                                           
3013 Luis Carrero Blanco fou assassinat per ETA el 20 de desembre de 1973 a Madrid. cf. PINILLA 
GARCÍA, Alfonso., «El asesinato de Carrero Blanco en la prensa: desinformación, ruido y silencio», en 
Historia Actual Online, núm. 3, 2004, p. 27 
3014 El Temps, núm. 867, 23-29/I/2001, p. 16. «Democràcia sense autodeterminació?». Article de Josep 
Guia. 
3015 Un fenomen llavors ascendent. Només al Principat, l’any 2001, el 4,40% de la población era d’origen 
extracomunitària. Al País Valencià, el percentatge era del 2,3% i a les Illes Balears del 4,3%. Fonts: 
<https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/948/1._El_catal__i_la_immigraci_.pdf>. Plataforma 
per la llengua. «El català i la immigració: anàlisi de l’oferta de cursos de català als immigrants adults 
extracomunitaris»; <http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_09/grupos-
trabajo/area06/GT03/06.pdf>. Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. «Las 
políticas de inmigración e integración ciudadana en la Comunitat Valenciana: Análisis de situación, retos 
y propuestas normativas de desarrollo político»; i 
<http://www.consellescolarib.es/documentacio/Informes/immigracio.pdf>. Consell Escolar de les Illes 
Balears. «La immigració a les Illes Balears: descripció de la situació». Consultes: [21/IV/2016]. 
3016 El Temps, núm. 869, 6-12/II/2001, p. 5. «Absentisme polític». Editorial. 

https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/948/1._El_catal__i_la_immigraci_.pdf
http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_09/grupos-trabajo/area06/GT03/06.pdf
http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_09/grupos-trabajo/area06/GT03/06.pdf
http://www.consellescolarib.es/documentacio/Informes/immigracio.pdf
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va servir com a trobada per a regidors de diversos punts dels Països Catalans3017. El 
Temps, evidentment, ho celebrava: 

«Quan els lectors llegesquen aquest editorial s’haurà 
celebrat ja el Congrés de Cultura i Municipalisme a Alcoi, el 31 
de març. Així de senzill: el primer congrés de cultura amb 
participació d’alcaldes i regidors de tots els Països Catalans, de 
quasi totes les forces de progrés, amb la voluntat de treballar 
conjuntament i sense manies en la coordinació de les accions de 
política cultural que impulsen els ajuntaments i les forces 
polítiques presents en les institucions locals. És, com diem, un 
fet senzill, però al mateix temps d’una gran transcendència, 
perquè supera una situació fins ara anòmala –la manca de 
relacions fluides entre institucions, gents i territoris d’una 
mateixa cultura– i perquè és el resultat de la força de voluntat de 
les bases locals, dels alcaldes i regidors, i no de les consignes 
dels partits polítics o dels governs autonòmics. 

»(...) El gran retard acumulat en el nostre procés de 
recuperació cultural i nacional, a causa de les limitacions del 
marc polític i institucional, feia inajornable un moviment de 
vertebració d’aquest estil, que no hauria estat possible sense la 
desinhibició, l’espontaneïtat i la flexibilitat que permeten les 
iniciatives sorgides del món municipal, el que està més a prop 
de la voluntat popular i té més facilitat per a interpretar-la. 
L’experiència històrica recent ha demostrat que la via municipal 
pot fer més per la normalització cultural i nacional que altres 
vies. Ara es tracta d’aplicar la lliçó»3018. 

El compromís catalanista del setmanari conduïa, fins i tot, al fet que Jaume 
Fàbrega3019 afirmara que el concepte gastronòmic de “dieta mediterrània” era un terme 
intencionadament erroni. 

«Baldament el concepte de “dieta mediterrània”, ara tan 
en voga, sigui una mena de discurs que ens trobem fins a la 
sopa. Però aquesta noció de dieta pot esdevenir sospitosa –i fins 
i tot poc seriosa– si la reduïm només a una moda i, fins i tot, a 
un pretext polític per evitar designar, per exemple, l’espai dels 
Països Catalans. Tot és “mediterrani”, fins al cansament: el 
cinema, els festivals de cançó, l’esport, les pintures, 

                                                           
3017 Font: <http://www.vilaweb.cat/noticia/143528/20010330/congres-cultura-municipalisme-alcoi.html>. 
Vilaweb, 30/III/2001. «I Congrés de Cultura i Municipalisme a Alcoi». Sense signar. Consulta: 
[22/IV/2016]. 
3018 El Temps, núm. 877, 3-9/IV/2001, p. 5. «L’hora dels regidors». Editorial. 
3019 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Jaume Fàbrega va signar un total de 
170 pàgines en El Temps. 

http://www.vilaweb.cat/noticia/143528/20010330/congres-cultura-municipalisme-alcoi.html
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prehistòriques o la moda, encara que s’hi confongui la 
gimnàstica amb la magnèsia»3020. 

I en la secció de breus d’informació general ‘La setmana’ es feia el balanç d’una 
hipotètica lliga de fútbol dels Països Catalans: 

«A manca de dos partits, el Reial Mallorca ja es pot 
considerar campió de la lliga de futbol dels Països Catalans. 
Això es pot comprovar en la classificació feta a la web 
socjove.com/esports/index.asp, on han pres com a base la Lliga 
espanyola i els enfrontaments entre equips dels Països Catalans. 
Encara queden dos partits per jugar-se (Barça-València i Vila-
real-Espanyol), el 17 de juny, però cap d’aquests equips pot 
arribar als 15 punts del Mallorca. Darrere dels illencs, hi ha 
actualment l’Espanyol (10 punts), el Barça (9), el València (7) i 
el Vila-real (5)3021»3022. 

Més seriós era l’article de Pau Viciano3023, que celebrava l’obertura d’una 
delegació de l’Institut d’Estudis Catalans3024 a Castelló i, en conseqüència, l’expansió 
d’aquesta entitat més enllà de les fronteres del Principat, cap a altres territoris de parla 
catalana: 

«Amb la inauguració de la seu de Castelló de la  
Plana3025, l’Institut d’Estudis Catalans ha fet un pas important 
per a dotar de contingut real unes competències sobre el conjunt 
de la llengua catalana que, malgrat la seua fonamentació 
científica i legal, fins ara han semblat paper mullat. Ben mirat, 
obrir una delegació més enllà de la Sénia3026 hauria de ser una 
notícia relativament banal, però tal com van les coses per 
aquesta banda del riu, el fet no resulta irrellevant. Des de la 
perspectiva d’una institució acadèmica encarregada de vetllar 
per la unitat de la llengua, la voluntat de tenir una presència 

                                                           
3020 El Temps, núm. 882, 8-14/V/2001, p. 15. «La moda de la dieta mediterrània». Article de Jaume 
Fàbrega. 
3021 Aquella temporada 2000/2001 va acabar amb el Mallorca tercer, el Barça quart, el València cinquè, el 
Vila-Real setè i l’Espanyol novè. Font: <http://www.laliga.es/estadisticas-
historicas/clasificacion/primera/2000-01/jornada-38/>. Lliga de Futbol Professional. Consulta: 
[22/IV/2016]. 
3022 El Temps, núm. 885, 29-4/V-VI/2001, p. 10. «El Mallorca, campió». Sense signar. 
3023 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Pau Viciano va signar un total de 57 
pàgines en El Temps. 
3024 Entitat acadèmica fundada a Barcelona l’any 1907 que s’ocupa de tots els àmbits de la cultura 
catalana –història, literatura, filosofia, filologia, etc.– i amb presència arreu dels Països Catalans. 
3025 <http://elpais.com/diario/2001/06/08/cvalenciana/992027909_850215.html>. El País, 8/VI/2001. «El 
Institut d’Estudis Catalans inaugura sede en Castellón». Sense signar. Consulta: [22/IV/2016]. 
3026 La Sénia dóna nom a un municipi i a un riu que comparteixen espai geogràfic al sud del Principat i 
que marquen la geografia física que separa el Principat del País Valencià. cf. COLLET, Raimon., 
«Fronteres de la comunitat, comunitat de frontera: el cas del Sénia», en Revista d’Etnologia de 
Catalunya, núm. 38, 2012, p. 149. 

http://www.laliga.es/estadisticas-historicas/clasificacion/primera/2000-01/jornada-38/
http://www.laliga.es/estadisticas-historicas/clasificacion/primera/2000-01/jornada-38/
http://elpais.com/diario/2001/06/08/cvalenciana/992027909_850215.html


 
 

756 
 

visible arreu del territori lingüístic és d’una lògica evident. Si 
l’Institut vol esdevenir realment l’acadèmia de la llengua 
catalana, no basta a obrir les seues portes a membres valencians 
i d’altres territoris de fora del Principat. És necessari també que 
la institució s’implique en la societat perquè, encara que no ho 
semble a primera vista, hi ha vida (cultural) més enllà de la mar 
i al sud de la Sènia. La decisió de “desregionalitzar” l’Institut, 
doncs, només pot tenir resultats positius. El problema seria que 
aquest intent es quedàs a mig camí. Si s’ha pres la decisió de 
projectar-se cap al País Valencià, la inauguració de seus no pot 
aturar-se a la capital de la Plana»3027. 

Tot i que l’esperit de vertebració dels Països Catalans no es limitava als aspectes 
polítics, culturals o lingüístics. La branca de les infraestructures també era fonamental 
per a El Temps, que apostava decididament per l’Arc Mediterrani3028: 

«El desembarcament de polítics catalans (Artur Mas, 
Pasqual Maragall i Josep Piqué) al País Valencià per parlar 
sobre l’arc mediterrani dins Europa –posant especial èmfasi en 
la necessitat de millorar les connexions entre Catalunya i el País 
Valencià dins aquest espai–3029 i la presentació oficial de la 
Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga3030 davant 
el Govern balear la setmana passada són símptomes que alguna 
cosa està canviant (...) ni Mas ni Maragall descobreixen res quan 

                                                           
3027 El Temps, núm. 887, 12-18/VI/2001, p. 19. «L’Institut». Article de Pau Viciano. 
3028 L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (EURAM) es projecta sobre l’eix Barcelona-València i té una 
influència determinant sobre les Illes Balears i el Rosselló. «Se sustenta en unes bases clarament 
identificables, definides per un predomini de petites i mitjanes empreses, la rellevància de la indústria 
manufacturera i del turisme, una clara vocació exportadora i un elevat nivell d’integració comercial entre 
les regions que la configuren. Tot plegat, juntament amb un dèficit crònic d’infraestructures i un saldo 
fiscal aclaparadorament negatiu amb l’Estat espanyol, conforma un model econòmic que presenta la seva 
pròpia lògica i que es diferencia d’altres models. Des d’aquesta perspectiva, l’EURAM es configura com 
una de les grans àrees europees amb un model de producció específic i amb potencialitats per a fer de 
contrapès a la gran àrea del nord d’Europa. Per garantir l’èxit del model, cal aplicar polítiques pròpies que 
permetin optimitzar-ne els avatatges competitius i contrarestar-ne les limitacions». CASAS, Joan B., 
«Economia i competitivitat per l’Arc Mediterrani», en Paradigmes: economia productiva i coneixement, 
núm. 3, 2009, pp. 147 i 150. 
3029 Artur Mas apostava per impulsar les infraestructures de comunicació per articular l’Euroregió; 
Pasqual Maragall defensava en un acte organitzat pel PSPV una estratègia conjunta de valencians i 
catalans envers Madrid; i Josep Piqué participava amb Mas en un seminari per tractar aquest afer. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/07/10/cvalenciana/994792685_850215.html>. El País, 10/VII/2001. 
«Apuesta por el triángulo que Valencia y Barcelona forman con Madrid». Notícia de Cristina Vázquez i 
Joaquín Ferrandis. Consulta: [22/IV/2016]. 
3030 «L’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa (IIVEE) és una institució que agrupa empresaris, 
professionals i institucions de Catalunya, Andorra, el País Valencià, les Illes Balears i de la Catalunya 
Nord amb la intenció de fomentar la cooperació entre les regions del Mediterrani nord-occidental, a partir 
d’unes coincidències històriques, lingüístiques, socials, i de mentalitat empresarial. Aquest objectiu passa 
per aprofitar les potencialitats i sinèrgies d’aquest gran territori estratègic que forma l’Euroregió de l’Arc 
Mediterrani davant els canvis econòmics i polítics que s’estan produint a Europa en l’actualitat». Font: 
<http://euroregioeuram.eu/footer/linstitut-ignasi-villalonga/>. Institut Ignasi Villalonga. Consulta: 
[22/IV/2016]. 

http://elpais.com/diario/2001/07/10/cvalenciana/994792685_850215.html
http://euroregioeuram.eu/footer/linstitut-ignasi-villalonga/
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sostenen que cal trencar l’actual model basat en l’hegemonia de 
Madrid i apostar per l’eix mediterrani dins Europa. Senzillament 
es tracta d’una realitat que s’ha mantingut durant molt temps en 
la recambra. I, llavors, per què s’han desperat a hores d’ara? La 
resposta està a Europa, on els estats tremolen cada vegada que 
veuen que els seus poders es van retallant (...) Les voluntats ja 
s’han trobat. Ara el que cal és concretar actuacions, i que el 
debat arrele en el món empresarial, que és qui ha de confiar en 
les possibilitats d’aquesta regió econòmica perquè siga una via 
realment útil per entrar a Europa amb garanties»3031. 

Un altre editorial mostrava el compromís catalanista del setmanari des de l’àmbit 
acadèmic, demanant la pervivència de la Universitat Catalana d’Estiu3032: 

«deixar morir l’UCE, l’únic centre universitari que pensa 
totalment en clau de Països Catalans, seria un error i una mostra 
de deslleialtat i egoisme imperdonable. Pel que ha significat en 
el passat i pel que significa en el present i pel que hauria de 
significar en el futur3033. Més en un moment com l’actual, en 
què patim una manca preocupant de referents nacional»3034. 

En termes estrictament conceptuals s’expressava Joan F. Mira en la seua secció 
defensant el terme “nacionalisme”: 

«Circulen ja fa molts anys massa discursos i papers que 
coincideixen a lamentar la maldat intrínseca de qualsevol 
nacionalisme, cosa que implica una curiosa posició mental 
negativa sobre el fet nacional, com si fóra una mena de 
xarampió de la humanitat, una desgràcia històrica, una plaga, i 
en tot cas un arcaisme a extingir3035. Estranya ideologia que 
pretén passar sovint per progressista o liberal, mentre ignora que 
ja fa temps que les societats humanes organitzen el progrés i la 
llibertat dins d’uns espais que nomenen nacions, i que qui no 

                                                           
3031 El Temps, núm. 892, 17-23/VII/2001, p. 5. «Un arc que marca futur». Editorial. 
3032 Aquesta universitat d’estiu té la seu a Prada, Conflent, Catalunya Nord. Té lloc ininterrompudament 
des de 1969 i té com a objectiu ser el punt acadèmic i cultural de trobada dels habitants dels Països 
Catalans, oferint espais de participació, debats, conferències i en definitiva vies de comunicació que tenen 
l’eix central en els interessos comuns dels Països Catalans, destacant-ne l’aspecte intel·lectual. Font: 
<www.uce.cat>. Universitat Catalana d’Estiu. Consulta: [22/IV/2016]. 
3033 Dins del mateix número en què trobem l’editorial que tractem s’explica que s’havia desencadenat 
certa tensió dins de la Fundació de la UCE i això podia generar resultats catastròfics per a una institució 
històrica com ho és la UCE. Font: El Temps, núm. 893, 24-30/VII/2001, pp. 57-59. «Núvols sobre la 
Universitat d’Estiu». Reportatge d’Oriol Cortacans. Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-
18/VIII/2003), Oriol Cortacans va signar un total de 565 pàgines en El Temps. 
3034 El Temps, núm. 893, 24-30/VII/2001, p. 5. «UCE, una responsabilitat de tots». Editorial. 
3035 Tal com hem fet en l’apartat 6.2.1, per a consultar un escrit que s’expressa en els termes que rebutja 
Joan F. Mira, recomanem SAVATER, Fernando., Contra las patrias, Barcelona, Tusquets, 1984, assaig 
de tot un filòsof reconegut que rebutja visceralment els nacionalismes mentre destaca amb orgull el seu 
espanyolisme.  

http://www.uce.cat/
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disposa d’aquest espai, o no de manera suficient i satisfactòria, 
difícilment pot trobar-se còmode entre tants que sí que en 
disposen plenament. Perquè afirmar que la “vida en nació” és la 
forma i el marc que defineix la vida moderna en societat no és 
cap “nacionalisme” de perillosa espècie doctrinal, no és una 
posició ideològica: és una constatació. Pensar, per tant, que el 
“tema de la nació” és cosa superada i arcaica, sense interès 
pràctic ni teòric, o que és font de tots els mals, equival 
simplement a navegar pel món de les idees volàtils i sense pes. 
O pensar –pensar poc, en realitat– amb una molt interessada 
mala fe, per molt que es disfresse de liberalisme 
constitucional3036. 

»(...) les nacions no són construccions folklòriques 
particulars que es puguen desmuntar i substituir amb un folklore 
universal, ni conjunts d’obradors d’artesania que seran anul·lats 
per la Microsoft o la General Motors, ni simples estructures de 
poder local que s’esvaeixen davant de Wall Street o dels 
euròcrates de Brussel·les. Són una altra cosa: són l’hàbitat propi 
de les societats modernes dins un hàbitat universal compartit, o 
més exactament la forma moderna d’habitar el món, 
substitutòria d’aquesta i igualment universal. Però no veig enlloc 
senyals que estiga pròxima l’aparició d’àmbits d’identitat 
equivalents i substituts dels que ara són percebuts com a 
nacionals: complementaris sí, però substituts i equivalents, no. 
Una altra cosa és que tots ens trobem, o no ens trobem, 
còmodes, reposats i pacífics, en la nació o el tros de nació que 
ens ha tocat. I que el nostre mapa, frontera i estat, siguen un 
espai estable o inestable, fet o a mig fer, tranquil o conflictiu. 
Supose que són més feliços els qui tenen la nació en pau –si més 
no perquè tenen un problema menys–, però potser a nosaltres no 
ens ha tocat aquesta felicitat. Ens queda el deure, o la passió, de 
continuar buscant-la. I si, per aquesta modesta i humaníssima 
pretensió, hem d’assumir el qualificatiu de “nacionalistes” –com 
un retret que ens associa a la gent de la pitjor espècie–, ens hi 
resignarem practicant alternativament el comprensible vici de la 
indignació i la universal virtut de la paciència [sic]»3037. 

                                                           
3036 Un exemple d’aquesta comparació interessada entre constitució i nacionalisme la va fer Mariano 
Rajoy l’any 2005 quan era cap de l’oposició amb el PP en un article en el diari Abc. El text volia incidir 
en la “bondat” de la Constitució espanyola i la responsabilitat de negar els “capricis” nacionalistes. Font: 
Abc, 6/II/2005, p. 3. «Una cierta idea de España». Article de Mariano Rajoy. 
3037 El Temps, núm. 910, 20-26/XI/2001, p. 114. «Nacions, nacionalistes». Article de Joan F. Mira. 
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L’aspecte de les relacions econòmiques entre els territoris dels Països Catalans i 
l’estat espanyol tampoc passaren desapercebudes per al setmanari. Joan Corbera3038 
denunciava el que ell considerava una discriminació d’Espanya contra Catalunya, País 
Valencià i les Illes Balears quant a les seues relacions econòmiques, titulant «Ciutadans 
de furgó de cua»: 

«Les limitades inversions previstes als pressupostos de 
l’estat del 20023039 per als Països Catalans amenacen amb frenar 
el seu desenvolupament econòmic. Les xifres del proper any 
confirmen la discriminació històrica que pateixen Catalunya, el 
País Valencià i les Illes Balears en matèria d’infraestructures. 

»Quina és la inversió a Catalunya que finançarà realment 
l’estat el proper any? Una anàlisi dels comptes revela que de 
cada 100 pessetes d’inversió estatal als Països Catalans, 17 
correspondran al Govern central, i 83 les finançaran els usuaris 
dels serveis. Això s’explica perquè hi ha unes inversions 
públiques que decideix i finança l’estat, però n’hi ha d’altres que 
decideix igualment l’estat però que financen els usuaris d’un 
determinat servei. Així, per exemple, les inversions en 
aeroports, executades a través d’AENA, les paguen els usuaris a 
través de taxes de diversos tipus. El mateix passa amb els ports, 
correus, les autopistes de peatge... L’estat dissenya i els catalans 
paguen. I què passa fora dels Països Catalans? Doncs que 
regions com Madrid o Andalusia per cada 100 pessetes 
d'inversió que fa l’estat, el Govern en paga 51 i els usuaris, 
49»3040. 

El mateix expressava en un article d’opinió Toni Cañís3041, qui negava que el fet 
que Catalunya demanara un nou pacte fiscal fóra una qüestió de victimisme, sinó de 
justícia. En aquesta ocasió es referia només al Principat: 

«Cada any, prop del 10% de la riquesa que generem els 
ciutadans de Catalunya l’aportem a l’estat espanyol i aquest no 
la retorna. D’això, se’n diu dèficit fiscal. No és cap dada nova. 
El que és nou és un estudi fet per tres professors de la 
Universitat de Barcelona, Jacint Ros, Ramon Tremosa i Jordi 
Pons, i publicat a la revista Nota d’Economia3042, que demostra 

                                                           
3038 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Joan Corbera va signar un total de 73 
pàgines en El Temps. 
3039 Per a consultar aquesta llei, <https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/01/16/pdfs/A00242-
00310.pdf>. BOE, núm. 313, 16/I/2002, pp. 242-308. «Llei 23/2001, de 27 de desembre de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2002». Consulta: [22/IV/2016]. 
3040 El Temps, núm. 915, 25-31/XI/2001, p. 20. «Ciutadans de furgó de cua». Reportatge de Joan Corbera. 
3041 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Toni Cañís va signar un total de 172 
pàgines en El Temps. 
3042 L’article en qüestió es titula «Capital públic i dèficit fiscal: l’impacte sobre l’economia catalana», i 
fou publicat en Nota d’Economia, núm. 75, 1r trimestre 2003, pp. 103-117. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/01/16/pdfs/A00242-00310.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/01/16/pdfs/A00242-00310.pdf
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que si aquest dèficit durant quatre anys s’hagués invertit a 
Catalunya, el PIB català seria un 31% superior a l’actual. Quan 
es plantegen dades d’aquest tipus, la resposta des de l’estat és 
sempre la mateixa: la balança fiscal de Catalunya amb l’estat no 
té sentit, com no la té la de Reus; o també: Catalunya aporta més 
del que rep perquè és rica i ha de ser solidària. Aquests 
economistes contribueixen a desfer les dues fal·làcies. Si no té 
sentit parlar de dèficits fiscals, per què és l’argument 
d’alemanys, britànics i holandesos per oposar-se a l’increment 
de la despesa comunitària?3043 I si es tracta de solidaritat, perquè 
regions riques com París o Baden-Wuttemberg aporten 
proporcionalment la meitat que Catalunya?3044 Segons aquests 
economistes, la diferència està en el fet que els altres estats 
compensen l’esforç solidari que fan les regions més riques 
revertint una part del que aporten a través de la construcció 
d’infraestructures, que en potencien el dinamisme. Aquí, però, 
les infraestructures beneficien Madrid i es prefereix matar la 
gallina dels ous d’or. Saben que la renda disponible dels catalans 
ja és un dotze per cent inferior a la dels madrilenys? Això és 
victimisme? Si l’estat no tracta de la mateixa manera tots els 
seus territoris, això és colonialisme»3045. 

Continuant amb el tema econòmic, El Temps va celebrar l’arribada de l’euro3046 
també en clau catalanista. 

«no hem d’oblidar, però, l’aposta estratègica que significa la 
posada en marxa de la nova moneda única. Per primera vegada 
en la història, els territoris de parla catalana tindran una moneda 
comuna: de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó es podrà pagar 
en euros»3047. 

Antoni Strubell3048, que es declarava agnòstic3049, apostava pel nacionalisme de 
l’església catalana i comprenia que aquesta institució havia de ser una peça fonamental 
per a fer país: 

                                                           
3043 cf. ROS I OMBRAVELLA, Jacint, Ramon TREMOSA I BALCELLS i Jordi PONS I NOVELL., 
«Capital públic i dèficit fiscal: l’impacte sobre l’economia catalana», en Nota d’Economia, núm. 75, 1r 
trimestre 2003, pp. 107 i 108. 
3044 cf. ROS I OMBRAVELLA, Jacint, Ramon TREMOSA I BALCELLS i Jordi PONS I NOVELL., 
«Capital públic i dèficit fiscal: l’impacte sobre l’economia catalana», en Nota d’Economia, núm. 75, 1r 
trimestre 2003, p. 105. 
3045 El Temps, núm. 997, 22-28/VII/2003, p. 13. «Colonialisme». Article de Toni Cañís. 
3046 Aplicat l’any 2002. 
3047 El Temps, núm. 917, 8-14/I/2002, p. 5. «Una moneda més nostra». Editorial. 
3048 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Antoni Strubell va signar un total de 6 
pàgines en El Temps. 
3049 Font: El Temps, núm. 917, 8-14/I/2002, p. 14. «Un Cisma d’Occident, no fa?». Article d’Antoni 
Strubell. 
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«Avui l’església catalana, tant la direcció com la base, s’ha de 
mostrar disposada a combatre per la identitat del país3050, com es 
fa des d’algunes altres –no massa, cal dir-ho– instàncies 
polítiques i socials. S’ha de celebrar que a les Illes, l’església 
hagi dedicat un esforç a esbossar una política lingüística d’acord 
amb la identitat i la cultura del país3051. Caldria que al País 
Valencià passés el mateix i que es denunciessin en públic els 
bisbes que eliminen la catequesi en valencià i torpedinen la 
nostra llengua en diferents estrats de la institució eclesial3052. Els 
bisbes dels Països Catalans s’haurien d’unir (...) per fer treballs i 
declaracions públiques en comú i vetllar col·legiadament per 
l’existència i els interessos d’una Església diferenciada. Haurien 
de començar per exigir al nunci papal que deixi de fer de braç 
executor dels designis de l’església espanyola»3053. 

I si calia que l’església catalana reivindicara la seua identitat nacional, més 
encara ho havia de fer una entitat catalanista com Òmnium Cultural. Pere Martí3054 
exigia la renovació d’aquesta entitat amb intenció d’augmentar-ne la influència i el seu 
paper dins la societat catalana: 

«El silenci amb què la societat civil catalana està rebent 
l’ofensiva nacionalitzadora del PP és sorprenent, per no dir 
preocupant. 

»(...) Per camuflar el debat, alguns el provincialitzen, i el 
redueixen a un problema entre dues ciutats, Madrid i Barcelona, 
dues ciutats “espanyoles” que pugnen per veure quina és la més 
important. Provincialitzant-lo, el que busquen és avortar el 
debat, perquè no estem davant un problema entre ciutats, sinó 
davant una política d’estat, impulsada pel PP i aplaudida pel 
PSOE3055, que pretén construir un centre productiu i deixar una 
perifèria de serveis (...) El que fa Eudardo Zaplana amb el País 
Valencià, ho intenta fer José María Aznar amb el conjunt dels 
Països Catalans. 

»Enfront d’aquesta ofensiva, no n’hi ha prou amb 
respostes polítiques des dels àmbits institucionals, que d’altra 

                                                           
3050 Per a consultar la participació de l’església catòlica en la construcció de la identitat nacional catalana, 
cf. FERNÁNDEZ CAÑUETO, Daniel., La Iglesia Católica y la nacionalización de Cataluña, 
Universidad Pontificia Comillas-Universitat de Lleida, 2016. 
3051 Per a consultar la tasca de l’església catòlica mallorquina en el manteniment o abandonament de la 
llengua catalana, cf. JULIÀ PROHENS, Miquel., Clarobscurs: L’església dels mallorquins, Mallorca, 
Documenta Balear, 2003. 
3052 En l’apartat 4.2.1 hem analitzat les resistències de l’església valenciana a acceptar la catalanitat del 
valencià. 
3053 El Temps, núm. 917, 8-14/I/2002, p. 14. «Un Cisma d’Occident, no fa?». Article d’Antoni Strubell. 
3054 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Pere Martí va signar un total de 65 
pàgines en El Temps. 
3055 Aquesta qüestió la tractarem posteriorment, en els apartats 8.2.1 i 8.2.2. 
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banda són cada cop més febles, més tous. Enfront d’aquesta 
ofensiva, el paper de la societat civil és clau. Al País Valencià i 
a les Illes, ja fa temps que Acció Cultural i l’Obra Cultural 
Balear van entendre el paper que els tocava tenir, i el van 
assumir amb valentia i eficàcia. 

»En el cas del Principat, aquesta resposta no ha existit. 
Existia als anys vuitanta, però després dels Jocs del 1992 va 
desaparèixer3056. Aquesta absència de mobilització de la societat 
civil té moltes causes, que seria llarg d’enumerar, però en té una 
de molt clara: Òmnium Cultural. Qualsevol persona 
mínimament observadora haurà pogut constatar la desaparició 
d’aquesta prestigiosa entitat del debat públic, de la intervenció 
social, producte de la paràlisi organitzativa que pateix. Per 
canviar això, per renovar Òmnium i retornar-li el protagonisme 
que es mereix, s’ha presentat una candidatura renovadora a la 
seva presidència, que encapçala una persona de la qualitat de 
Jordi Porta3057 (...) Seria important que tots els socis d’Òmnium 
li donessin suport, perquè Catalunya no es pot permetre el luxe 
de tenir un Òmnium congelat [sic]»3058. 

I una altra institució catalana, el Futbol Club Barcelona, també havia de ser una 
garantia de nacionalisme, segons un article editorial d’El Temps que celebrava 
l’arribada de Joan Laporta3059 a la presidència del club. 

«La victòria de Laporta (...) es pot assemblar (...) a la victòria de 
Jordi Porta a la presidència d’Òmnium, en què un equip de gent 
jove amb un projecte nou i engrescador ofereix alternatives a 
l’estancament. En el cas de Laporta es tracta d’un equip de 
professionals molt qualificats, però connectats amb una 
generació jove, filla dels seixanta, arrelada a la societat i, 
sobretot, que no arrossega els complexos i els condicionants de 

                                                           
3056 Es refereix al treball constant d’activisme cultural de La Crida durant els Jocs Olímpics de 1992, 
qüestió tractada en l’apartat 6.1.2. 
3057 Jordi Porta i Ribalta (Barcelona, 1936). Filòsof i activista cultural, presidí Òmnium Cultural entre 
2002 i 2010. Fou elegit president d’Òmnium el mes de novembre de 2002. Font: La Vanguardia, 
18/XI/2002. «“El catalán aún necesita defensa”». Entrevista de Rosa María Piñol a Jordi Porta. 
3058 El Temps, núm. 924, 26-4/II-III/2002, p. 17. «Renovar Òmnium». Article de Pere Martí. 
3059 Joan Laporta i Estruch (Barcelona, 1962). Advocat i polític, fou president del Barça entre 2003 i 
2010, club des del qual va impulsar el catalanisme i un posicionament polític desacomplexadament 
independentista. Com a anècdota, és curiós com el diari Abc va advertir Laporta, escassos dies després de 
ser elegit president, que si impulsava la catalanització del club, seria marginat pels socis. «Tras su 
contundente y arrolladora victoria del pasado domingo, Joan Laporta no tardó en mostrar sus simpatías 
hacia el grueso de las fuerzas políticas catalanes, de uno a otro lado del arco parlamentario, pero dejando 
fuera de la ronda al PP. Próximo al sector soberanista de CiU y simpatizante de ERC, Laporta quizá 
olvida que el candidato que trató de capitalizar el voto independentista del club azulgrana no llegó al 2 
por ciento de los votos de los socios, una masa social de la más diversa procedencia y condición y a la 
que sería torpe tratar de conducir por otros derroteros que los deportivos, con o sin los fichajes 
evanescentes, que el fútbol da más de si que la política». Abc, 19/VI/2003, p. 5. «Mucho más que un 
club». Sense signar. Laporta es va mantenir en la presidència fins al 2010. 
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la generació marcada pel franquisme i la transició. És una 
generació que assumeix la seua catalanitat sense romanticisme 
ni autoodi, ans al contrari, amb una normalitat absoluta, i més 
mirant al futur que no pas al passat. Mirant Catalunya i els 
Països Catalans, però també amb l’ull posat a l’exterior, un 
exterior que en cap cas s’acaba a les fronteres d’Espanya. És una 
generació que en molts casos s’ha allunyat dels partits, però no 
de la política, és a dir que no es deixa endur per l’exercici naïf 
de considerar-se apolítica. I encara una altra característica no 
menys important. Aquesta generació no planteja el seu projecte 
de país, de club o d’organització, en contraposició a un altre 
país, un altre club o una altra organització. Té un projecte propi, 
que no necessita crear-se a la contra de ningú, i precisament això 
és el que el fa més fort i més independent. 

»(...) Un dels compromisos de Joan Laporta i d’aquesta 
generació desacomplexada és recatalanitzar el club, i fer-ho així, 
sense complexos. I això passa, entre altres coses, com va dir el 
mateix Laporta, per aconseguir un club que puga representar 
amb orgull els catalans a l’exterior, així com per tenir una 
atenció especial a socis i simpatitzants valencians i balears, que 
no són ni eren pocs. Cal recordar que fins ara, per exemple, el 
Barça dividia el món de les penyes en les del Principat i la resta 
del món, i a més la llengua de les trobades internacionals de 
penyes era el castellà. Tot això i altres coses han de canviar, en 
aquesta modernització que ha promès Laporta»3060. 

 

8.1.1.- Les institucions pròpies com a eina essencial per a fer país 

Afegim aquest subapartat per aprofundir un poc més en la tendència catalanista 
d’El Temps. Per al setmanari, un dels mitjans fonamentals per a assolir l’anhel de la 
independència política era dotar el territori català d’institucions capaces de treballar en 
aquesta direcció. Posarem dos exemples. El primer, d’Enric Rimbau3061, que exigeix la 
necessitat d’una agència catalana de notícies3062. 

«Objectiu necessari. De la mateixa manera que ningú 
qüestiona la importància de l’existència de mitjans de 

                                                           
3060 El Temps, núm. 993, 24-30/VI/2003, p. 5. «Sense complexos». Editorial. 
3061 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Enric Rimbau va signar un total de 398 
pàgines en El Temps. 
3062 Les agències de notícies són «organizaciones que recogen hechos, noticias, de sus corresponsales en 
distintos lugares de su área de actividad y las transmiten inmediatamente a la central, donde, después de 
tratar la información, la envían, lo más rápido posible, a sus clientes, conocidos en el argot periodístico 
como abonados». NUÑO MORAL, María Victoria; Felipe ZAPIC ALONSO i Jorge CALDERA 
SERRANO., «Las agencias internacionales de noticias como fuente de información audiovisual», en 
Scire: Representación y organización del conocimiento, vol 10, núm. 2, 2004, p. 139. 
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comunicació per a la normalització política, cultural i social 
d’un país, les agències de notícies3063 són un element clau 
d’aquesta normalitat comunicativa. Per tant, clau en el procés de 
generació de continguts informatius»3064. 

I d’altra banda, Josep Gifreu3065 exigia en un article la creació d’un CIS3066 
català amb la mateixa funció: la de servir com a eina de treball per a fer país. «El CIS, 
eina nacional» era el títol, que en deixa molt clar l’objectiu. 

«L’acusació al CIS (Centre d’Investigacions 
Sociològiques) d’estar al servei del govern de Madrid ha estat 
un recurs habitual de tots els partits de l’oposició. El CIS és, en 
efecte, un instrument polític del Ministeri de la Presidència. 
Qualsevol majoria de govern procura tenir a disposició 
instruments d’observació i de vigilància per poder actuar amb 
coneixement de causa com a govern, i com a partit de govern, 
no ens enganyem. La demanda que els estudis del CIS estiguin a 
disposició dels partits amb representació parlamentària no 
invalida la missió fonamentalment política del CIS, i no tècnica 
o acadèmica, per més que les sigles indueixin a la confusió. 

»(...) El CIS contribueix de manera decisiva a delimitar i 
articular un objecte d’atenció, d’interès i d’estudi que se sol 
anomenar l’opinió pública nacional, espanyola. I, per tant, no 
solament es proposa de conèixer i fer conèixer una determinada 
realitat o un estat d’opinió. El seu propòsit va molt més enllà. És 
cert que els mitjans solen destacar els aspectes més cridaners, els 
més directament traduïbles a resultats electorals futurs (...) 
Busca d’imprimir una imatge de referència sobre una realitat 
sociopolítica, que l’estudi del CIS certifica des de la mirada 
científica com a realitat nacional espanyola. 

»Aquest baròmetre (...) ofereix un ventall de preguntes 
especialment productives des del punt de vista nacionalitzador. 
La mateixa estructuració de l’enquesta (...) és pensada per 

                                                           
3063 L’Agència Catalana de Notícies ja havia estat creada l’any 1999. En aquest reportatge, Enric Rimbau 
exigeix l’impuls de l’ACN per part de les institucions catalanes, ja que segons el periodista es trobava «en 
un moment d’impàs». Font: El Temps, núm. 924, 26-4/II-III/2002, p. 32. «Agències de notícies, la clau de 
la informació». Reportatge d’Enric Rimbau. 
3064 El Temps, núm. 924, 26-4/II-III/2002, p. 34. «Agències de notícies, la clau de la informació». 
Reportatge d’Enric Rimbau. 
3065 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Josep Gifreu va signar un total de 9 
pàgines en El Temps. 
3066 «El CIS desenvolupa la seva funció d’anàlisi i coneixement científic de la societat espanyola 
mitjançant la realització d’enquestes i estudis qualitatius. Aquests estudis es duen a terme, bé a iniciativa 
del mateix organisme, bé a través d’acords amb institucions públiques o privades sense ànim de lucre. El 
CIS fomenta, mitjançant convenis, l’organització de cursos i seminaris –o la participació en els mateixos– 
destinats a la formació, l’anàlisi o la difusió de resultats d’investigació, en els àmbits propis de la 
sociologia i la ciència política». 
<http://www.cis.es/cis/opencms/CA/8_cis/comotrabaja/comotrabaja.html>. CIS. Consulta: [23/IV/2016]. 

http://www.cis.es/cis/opencms/CA/8_cis/comotrabaja/comotrabaja.html
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generar mitjanes “nacionals” i fabricar el discurs dels grans 
números. La mitjana estatal preval dos grans problemes sobre la 
resta, amb mitjanes superiors al 60% de respostes: són l’atur i el 
terrorisme d’ETA. (Però a Catalunya només ho veuen així el 
48,8% si es tracta d’Espanya, i només un 14,3% si es tracta de 
Catalunya.) Aconseguir de situar un determinat ordre de 
conflictes com a principals en l’atenció pública mediàtica és una 
funció típica de la creació i projecció de l’agenda pública 
nacional. 

»Però la funció del CIS no s’atura aquí. Busca també de 
crear cultura política i cultura política “nacional”. Del baròmetre 
que comento hi ha preguntes explícites sobre l’adscripció a 
identitats nacionals. Una d’aquestes inquireix expressament 
sobre si hom considera la pròpia comunitat autònoma una regió 
o una nació. Naturalment, la immensa majoria (un 75,9%) 
declara que és una regió, i només un 12,3% la consideren una 
nació. Conclusió a inferir: la llei dels grans números ratifica que 
la nació és Espanya. Poc importa que a Catalunya el 36,8% la 
considerin una nació (entre altres raons perquè un 47,4% la 
consideren una regió) o que a les Illes Balears la hi considerin 
un 18,1% (però en canvi, només un 8,2% al País Valencià). En 
realitat, les respostes ja a la primera pregunta deixen clar que els 
problemes de l’autonomia o de l’autodeterminació no són 
percebuts per ningú com a principals. Hi ha encara la inevitable 
pregunta sobre el sentiment d’espanyolitat. La mitjana general 
afirma que tres quartes parts no tenen cap problema de sentir-se 
espanyols, i només un 6,4% se senten “únicament de la meva 
comunitat”. En tot cas, la malèvola gamma de matisos entre les 
preguntes sobre si un se sent “més espanyol que”, o “tan com” o 
“únicament”, acaba de desviar el tema i evita preguntes més 
explícites. Per exemple: si s’està a favor del dret a 
l’autodeterminació d’una comunitat o en contra de l’oficialitat 
del català o a favor de la independència d’Euskadi, etc. 

»I és que ja se sap que qui fa les preguntes determina les 
respostes. És la gran lliçó del CIS. El dret a preguntar. El govern 
del País Basc ho ha entès i ha creat el propi baròmetre3067. Ni el 
govern de les Illes ni el del País Valencià no ho han sabut 
apreciar. Però resulta paradoxal que el govern de CiU a 

                                                           
3067 L’euskobaròmetre, projecte iniciat l’any 1995, «aprovechando una dilatada experiencia de 
investigación desde los años setenta, con un objetivo prioritario en torno al estudio del comportamiento 
político y la opinión pública vasca, al que se han añadido otros de análisis y evaluación institucional y de 
políticas públicas [sic]». <http://www.ehu.eus/documents/1457190/1525260/eb_2013_11.pdf>. 
Euskobaròmetre. Consulta: [23/IV/2016]. 

http://www.ehu.eus/documents/1457190/1525260/eb_2013_11.pdf
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Catalunya, després de vint-i-dos anys, no disposi d’un servei 
com el CIS. Qui farà les preguntes adients? [sic]»3068,. 

 

8.1.2.- Catalunya Nord: un compromís ferm 

Quant a la qüestió nacional, és fonamental destacar com El Temps va treballar 
per cohesionar, des de les seues possibilitats periodístiques, el territori francès de la 
Catalunya Nord amb el conjunt dels Països Catalans. Prova d’això és l’atenció que 
dedicaven a aquest territori, que resumim amb tres exemples que mostren la voluntat de 
protegir i recordar la catalanitat del territori situat al nord dels Pirineus. El primer 
exemple, un article de Jaume Bosch3069 en el qual exigeix convenis radiofònics entre les 
emissores del Principat i les de la Catalunya Nord que emeten en català: 

«Et revolta comprovar que, des del Principat, no sempre 
el que arriba a la Catalunya Nord és suport i comprensió. Ràdio 
Arrels3070, l’única emissora que emet íntegrament en català, tan 
sols disposa d’un modest conveni de col·laboració amb una 
cadena privada de ràdio: Què esperen les emissores públiques 
Catalunya Ràdio i COM Ràdio, per signar-ne un?»3071. 

En clau política analitzava un article editorial l’ascens de vots de Le Pen a 
França, candidat del partit ultradretà Front National, que havia obtingut un especial èxit 
a la Catalunya Nord. L’editorial es queixava de la manca d’atenció que aquest territori 
patia des del Principat i denunciava, segons el mateix article, la ignorància de certs 
periodistes catalans a l’hora d’analitzar què podia haver facilitat l’ascens de Le Pen3072 
al territori esmentat. «Catalans només quan convé» era el títol de l’article. 

«Els resultats de la primera volta de les eleccions 
presidencials franceses, del diumenge 21 d’abril, han sotragat 
Europa i les essències del republicanisme francès. L’ascens de 
l’ultradreta liderada pel ja veterà polític Jean-Marie Le Pen, al 

                                                           
3068 El Temps, núm. 967, 24-30/XII/2002, p. 14. «El CIS, eina nacional». Article de Josep Gifreu. 
3069 Vicepresident d’Iniciativa per Catalunya-Verds. Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-
18/VIII/2003), Jaume Bosch va signar un total de 3 pàgines en El Temps. 
3070 Emissora creada l’any 1981. cf. FERRANDO FRANCÉS, Antoni i Miquel NICOLÁS AMORÓS., 
Història de la llengua catalana (nova edició revisada i ampliada), Barcelona, Editorial UOC, 2011, p. 
432. 
3071 El Temps, núm. 909, 13-19/XI/2001, p. 15. «Arrels de la Catalunya Nord». Article de Jaume Bosch. 
3072 Segons informava Oriol Cartacans en el mateix número d’El Temps, l’ultradretà Front National fou el 
partit més votat a la Catalunya Nord a les eleccions presidencials de 2002, amb el 20,92% del vot, 
superant el conservador Chirac (16,96%) i el socialdemòcrata Jospin (16,64%). Font: El Temps, núm. 
933, 30-6/IV-V/2002, p. 23. «Catalunya Nord també tria Le Pen». Reportatge d’Oriol Cortacans. Aquell 
any 2002, després de la segona volta disputada entre els dos candidats més votats a França –Chirac i Le 
Pen– el conservador es va imposar a l’ultradretà amb contundència. Font: 
<http://internacional.elpais.com/internacional/2002/05/06/actualidad/1020636002_850215.html>. El 
País, 6/V/2002. «Jacques Chirac, reelegido presidente de la República con un apoyo del 82%». Notícia 
d’agències. Consulta: [23/IV/2016]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2002/05/06/actualidad/1020636002_850215.html
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capdavant del seu Front Nacional, i l’esfondrada del candidat 
dels socialistes francesos, Lionel Jospin, han disparat les veus 
d’alarma a Europa, davant del que es considera un nou exemple 
de l’impuls i del ressò popular que reben les opcions d’extrema 
dreta a diferents llocs del vell continent. 

»En un moment històric tan delicat per a la Unió 
Europea com és el procés d’ampliació cap als països de l’Est3073, 
creix en un dels estats fundadors –amb l’etiqueta d’impulsor de 
la liberté, égalité, fraternité– una opció clarament antieuropea, 
feixista i xenòfoba3074. 

»L’èxit de Le Pen i el protagonisme que ha assolit en el 
panorama polític francès i europeu és acompanyat 
indestriablement d’una profunda crisi d’identificació entre una 
important bossa de població i les institucions democràtiques 
tradicionals. El distanciament entre institucions i ciutadania s’ha 
convertit en un excel·lent adob per al creixement de les opcions 
d’extrema dreta populistes. 

»És aquesta l’anàlisi de fons que pertoca en un context 
com aquest. No es pot optar per exercicis simplistes davant 
d’una realitat molt més complexa. El creixement de Le Pen no 
és l’única qüestió. Hi ha també la crisi dels partits tradicionals 
d’esquerra i l’imparable creixement de l’abstenció, un fenomen, 
aquest darrer, que és generalitzat a quasi la totalitat d’Europa. 

»Catalunya Nord no n’és una excepció, però l’anàlisi de 
la situació d’aquestes comarques del nord del país ha estat feta 
sota el paraigua de la simplificació: Catalunya Nord és un feu 
del Front Nacional i punt. I, per acabar de reblar el clau, al sud 
dels Pirineus, a diversos mitjans de comunicació, no els ha 
costat gens circumscriure l’explicació de l’èxit de Le Pen a la 
catalanitat del Rosselló. 

»La ignorància sistemàtica de la realitat d’aquestes 
comarques catalanes sota l’administració francesa en la premsa 
barcelonina és tan gran que ara els sorprèn una situació que s’ha 
gestat des de fa temps i a la qual ningú mai ha prestat la més 
mínima atenció. 

                                                           
3073 Tal com vam indicar en l’apartat 8.1, al mes de desembre de l’any 2000 tingué lloc la cimera de Niza, 
en la qual es van reunir els estats membres de la Unió Europea per parlar de l’ampliació de la UE, davant 
de la imminent incorporació d’antics estats soviètics. cf. SÁBADA GARRAZA, Teresa i María Teresa 
LA PORTE FERNÁNDEZ-ALFARO., «Niza: una cumbre, dos temas, tres visiones. Aproximación a la 
cumbre de Niza a través de la cobertura de la prensa española», en Anàlisi: Quaderns de comunicació i 
cultura, núm. 30, 2003, pp. 125-144. 
3074 Per consultar els trets ideològics del Front National de Le Pen, cf. SIMÓN, Miguel Ángel., «El 
“totalismo ideológico” en el Front National», en Foro Interno: anuario de teoría política, núm. 4, 2004, 
pp. 59-86. 
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»(...) Un altre exemple del desconeixement dels opinants 
i contertulians de torn sobre la realitat nord-catalana és la 
progressiva conversió d’aquestes comarques en un refugi de 
gent gran, provinent d’altres zones de l’estat francès, amb un alt 
poder adquisitiu. Aquests col·lectius francòfons són 
especialment sensibles als problemes de la inseguretat 
ciutadana, atribuïts per les mateixes autoritats franceses a la 
pressió de la immigració irregular. Tampoc no s’explica que la 
Catalunya Nord siga una de les regions amb un dels índexs més 
elevats de la República, amb un 13% d’aturats. Ni tampoc no 
s’explica que el nombre de vots de Le Pen no haja augmentat 
especialment al Rosselló, sinó que és el fracàs de les opcions 
polítiques tradicionals el que ha fet créixer el percentatge de 
vots del Front Nacional. 

»No n’hi ha prou d’endur-se les mans al cap a l’hora 
d’analitzar un fenomen com el que ha passat a les eleccions 
franceses. Si es vol evitar l’augment constant del divorci entre 
societat i institucions democràtiques no ens podem permetre el 
luxe de fer interpretacions banals, arquetípiques i 
desinformadores»3075. 

Demanava, en definitiva, més atenció per a un territori que formava part del 
propi país, segons entenia El Temps, i que segons el mateix setmanari es veia marginat i 
desatès des de la resta del país. Per últim, la portada d’un reportatge3076 signat per 
diversos periodistes que tracta, una vegada més, d’apropar la Catalunya Nord a la resta 
dels Països Catalans. La imatge de fons, amb el castell de Perpinyà abanderat per la 
senyera catalana i la bandera d’Europa sembla tota una declaració d’intencions: 

                                                           
3075 El Temps, núm. 933, 30-6/IV-V/2002, p. 5. «Catalans només quan convé». Editorial. 
3076 El Temps, núm. 996, 15-21/VII/2003, pp. 21-39. «Catalunya Nord, el nostre camí a Europa». 
Reportatge de Carles Pont, Àlex Milian, Èric Forcada i Núria Cadenas. Entre els números 864 (2-
8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Carles Pont va signar un total de 38 pàgines en El Temps; Entre els 
números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Àlex Milian va signar un total de 323 pàgines en El 
Temps; Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Èric Forcada va signar un total d’11 
pàgines en El Temps; Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Núria Cadenas va 
signar un total de 429 pàgines en El Temps. 
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Figura 92. El Temps, núm. 996, 15-21/VII/2003, p. 21. 

 

8.1.3.- Ibarretxe: l’anhel nacionalista 

Tot i que més endavant analitzarem la tendència d’El Temps envers els partits 
polítics durant l’època que tractem, hem volgut afegir en aquest apartat de qüestió 
nacional el tracte que el setmanari va tindre cap a Juan José Ibarretxe, lehendakari al 
País Basc entre 1999 i 2009 amb el PNB. El fet que l’habitual anàlisi dels partits polítics 
el fem sobre les formacions amb presència als Països Catalans, ens obliga a analitzar la 
tasca d’Ibarretxe en aquest apartat. Ibarretxe va ser un exemple polític per a El Temps, 
que anhelava una figura política similar als Països Catalans per a dur a terme els 
objectius polítics de la revista. A continuació, ho analitzem. 

Així parlava un article editorial d’El Temps sobre el Pla Ibarretxe3077, lloat pel 
setmanari i que serviria com a motiu per a defensar el president basc en clau 
nacionalista. 

                                                           
3077 El Pla Ibarretxe, formalment anomenat «Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi», 
fou acordat el 25 d’octubre de 2003 pel govern basc i traslladat al govern espanyol, que rebutjà 
automàticament la proposta emparant-se en raons constitucionals. cf. RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás., 
«Sobre la viabilidad de la impugnación jurisdiccional del Plan Ibarretxe», en Teoría y realidad 
constitucional, núm. 14, 2004, p. 118. Aquell pla proposava una important descentralització del País Basc 
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«Malgrat la pressió sota la qual desenvolupa la seua tasca 
el Govern basc, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, aconseguia, 
en el debat de política general del Parlament basc, introduir un 
proposta amb alt contingut polític3078. 

»Ibarretxe proposa que el País Basc negocie amb l’estat 
espanyol una nova fórmula de relació, que defineix com un 
estatut “de lliure associació” amb Espanya3079. Un estatut que 
parteix de la base que la sobirania resideix en el poble basc3080, 
que és qui té dret a l’autodeterminació i que abraça tots els 
territoris històrics3081, independentment de l’estatut polític que 
tinguen actualment. El nou estatut polític també permetria 
esdevenir “regió o nació associada” dins la Unió Europea i la 
facultat de signar tractats internacionals3082. La proposta del 
lehendakari s’hauria de sotmetre a referèndum. Ibarretxe també 
va reclamar en el seu discurs la configuració d’un poder judicial 

                                                                                                                                                                          
com a subjecte polític en relació amb l’estat espanyol mitjançant una relació de “lliure associació”, al 
mateix temps que reconeixia la nacionalitat basca, la lliure incorporació d’altres territoris a Euskadi i el 
dret a decidir del poble basc. Per a consultar la proposta formal sencera, 
<http://estaticos.elmundo.es/documentos/2003/10/estatuto_vasco.pdf>. Propuesta de Estatuto Político de 
la Comunidad de Euskadi. Consulta: [25/IV/2016]. 
3078 <http://elpais.com/diario/2002/09/28/espana/1033164001_850215.html>. El País, 28/IX/2002. 
«Ibarretxe promueve para Euskadi un estatus de nación libre asociada». Sense signar. Consulta: 
[25/IV/2016]. 
3079 La proposta deia, textualment, en el seu article 12, que «Los ciudadanos y ciudadanas de la 
Comunidad de Euskadi, de acuerdo con su propia voluntad y con el respeto y actualización de los 
derechos históricos que contempla la disposición adicional primera de la Constitución, acceden al 
autogobierno mediante un régimen singular de relación política con el Estado español, basado en la libre 
asociación, desde el respeto y el reconocimiento mutuo, conforme se establece en el presente Estatuto 
Político, que constituirá a dichos efectos su norma institucional básica. La aceptación de este Régimen de 
Libre Asociación no supone renuncia alguna de los derechos históricos del Pueblo Vasco, que podrán ser 
actualizados en cada momento en función de su propia voluntad democrática». 
3080 La proposta deia, textualment, en el seu primer article, que «Como parte integrante del Pueblo Vasco 
o Euskal Herria, los Territorios vascos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como los ciudadanos y 
ciudadanas que los integran, en el ejercicio del derecho a decidir libre y democráticamente su propio 
marco de organización y de relaciones políticas, y como expresión de su nacionalidad y garantía de 
autogobierno, se constituyen en una Comunidad vasca libremente asociada al Estado español bajo la 
denominación de Comunidad de Euskadi». 
3081 La proposta deia, textualment, en el seu segon article, que «Desde el respeto democrático, podrán 
agregarse a la Comunidad de Euskadi los enclaves territoriales que, estando situados en su totalidad 
dentro de su territorio, se manifiesten, libre y democráticamente a favor de su incorporación, mediante el 
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que soliciten la incorporación los Ayuntamientos 
interesados; b) Que lo acuerden los habitantes de los Municipios del enclave, mediante un referéndum 
que deberá ser convocado al efecto, aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos; c) Que lo 
aprueben el Parlamento Vasco y las Cortes Generales del Estado». En aquest sentit, els articles 6 i 7 de la 
mateixa proposta parlen de les relacions amb la Comunitat Foral de Navarra i amb els territoris bascos 
d’Iparralde –zona basca de l’estat francès– incloent-hi la possibilitat d’incorporació de Navarra a Euskadi 
i la cooperació amb Iparralde, sempre emparant-se en els vincles històrics, socials i culturals. 
3082 La proposta deia, textualment, en el seu article número 66, que «Las instituciones vascas, en 
aplicación del principio de subsidiariedad, promoverán la cooperación transfronteriza e interregional en el 
ámbito de la Unión Europea, como instrumento básico sobre el que edificar la construcción de una 
Europa basada en el reconocimiento de sus diferentes pueblos y colectividades regionales como factor de 
enriquecimiento cultural y de profundización democrática». En l’article 65 exigia una participació 
singular del govern basc a Europa, amb representació directa en totes les institucions continentals. 

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2003/10/estatuto_vasco.pdf
http://elpais.com/diario/2002/09/28/espana/1033164001_850215.html
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basc autònom de l’espanyol, d’un marc laboral i de protecció 
social propi, la gestió dels recursos naturals i infraestructures, 
així com la creació d’un marc de garanties comú entre Espanya i 
Euskadi, sota el concepte de “cosobirania”. 

»Així, cal apel·lar a la responsabilitat política d’aquells 
que d’una manera o altra s’han aproximat a aquesta via 
proposada pel Govern basc per donar sortida a les aspiracions de 
les nacions que avui integren l’estat, així com trobar una sortida 
democràtica a l’actual procés de regressió de les llibertats 
individuals i col·lectives que avui experimenta l’estat espanyol 
en mans del PP. És, doncs, el moment d’abandonar 
definitivament els interessos de partit i afrontar amb rigor i 
valentia un procés de diàleg entre les forces que veritablement 
creguen en els valors de la democràcia com a garants de la 
llibertat dels pobles i les persones [sic]»3083. 

Per establir una comparació, podem afegir una columna d’Abc que discrepa 
completament del Pla Ibarretxe amb certa intenció de burla: 

«Lo que Ibarreche (o Ibarretxe) quiere es no ser España, 
sino socio de España. Quiere que España tenga el socio vasco 
igual que tiene al vecino francés, al hermano portugués o al 
moro amigo, que ahora es un decir. Quiere ser socio de España 
cuando es España misma desde los primeros vagidos de España 
(...) Lo que quiere Ibarretxe es un despropósito, claro, porque 
quiere asociarse consigo mismo. Antes de que Ibarretxe se 
asocie con Ibarretxe, el propio Ibarretxe tendría que disociarse 
de Ibarretxe. Eso es todavía más chusco que deivorciarse de la 
mujer con el propósito de casarse con ella. 

»Me parece que trengo dicho que cuando la estrella, el 
lucero, el cometa o el meteorito Ibarretxe apareció en el 
firmamento político de España, de España, de España, alguien 
me dijo que se trata sin duda de una buena persona, de un 
hombre inteligente y de un sujeto laborioso y cortés. “Lo que 
pasa –añadió– es que cree que no es español”. Quizá sea una 
definición demsiado rotunda. Yo creo que es un español que 
quiere dejar de ser español para demostrar luego que es español 
porque le da la real gana de serlo, y que puede dimitir de 
español en cuanto le pete o se le contraríe en algo. Esa es, por 
cierto, una manera muy española de ser español. 

»Pero todo eso, allí, en el País Vasco, o mejor dicho 
aquí, en el pedazo español llamado Vasconia, hay gente que 
hace de ese capricho cuestión de principios y lo lleva a sus 

                                                           
3083 El Temps, núm. 955, 1-7/X/2002, p. 5. «La proposta Ibarretxe». Editorial. 
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últimes consecuencias, y sus últimes consecuencias son las de 
admitir la violencia como medio de lograrlo. O sea, que quieren 
que eso sea así, por las buenas o por las males. Sobre todo, 
cuando no lo logran por las buenas, aceptan las males, y 
entonces ya no hay manera de saber, por las buenas, lo que la 
gente quiere. Ibarretxe, claro está, habla de referéndum, o sea de 
las buenas, de las urnes y los votos. Pero es que, mientras exista 
terrorismo en el País, es decir, mientras no se extirpen las 
maneres violentes y criminales, no sabremos lo que dicen las 
urnes. El miedo las hace engañosas»3084. 

L’article no es centra en la proposta sinó en dos factors politics per desmuntar-
la: l’espanyolitat dels bascos i el terrorisme d’ETA. 

Un altre exemple del suport que El Temps donava al PNB, aquest editorial en 
què, sense citar el partit ni el president del govern basc, el setmanari fa una clara 
distinció dels seus enemics: per un costat, PP i PSOE, que segons la revista tractarien de 
relacionar el nacionalisme no espanyol amb el terrorisme. I d’altra banda, ETA, amb la 
qual sempre va discrepar rotundament dels seus mètodes. El terme mitjà per a El Temps 
era el PNB i la seua política nacionalista basca aliena a la violència. 

«Aquest factor, el de les eleccions basques3085, 
impregnarà també el dia a dia de la política a tot l’estat espanyol 
durant els pròxims dos mesos i mig, tant perquè el que passarà a 
Euskadi ens afectarà a tots de manera inevitable –com sempre–, 
com perquè els grans partits estatals, PP i PSOE –especialment 
el primer–, s’encarregaran prou d’escampar la tensió electoral a 
tot Espanya. Tot plegat, amb els macabres atemptats d’ETA com 
a decorat, fa preveure una nova ofensiva contra els 
nacionalismes “perifèrics” basada en els coneguts principis 
madrilenys que la Constitució és més important que la pau i que 
tots els nacionalismes no espanyols són còmplices del 
terrorisme3086. Preparem-nos»3087. 

                                                           
3084 Abc, 28/IX/2002, p. 9. «El socio Ibarretxe». Article de Jaime Campmany 
3085 Es refereix a les eleccions al Parlament basc que tindrien lloc el 13 de maig de 2001 i en les quals el 
PNB fou la força més votada amb 33 representants, seguida de PP (19), PSE-PSOE (13), EH (7) i EB-IU 
(3). 
3086 Un exemple d’açò és un article editorial d’Abc en el qual afirmava intencionadament que tots els 
“nacionalismes” –llevat de l’espanyol, és clar–, violents i no violents, tenen l’estratègia comuna 
sobiranista, suggerint que al cap i a la fi, amb els matisos pertinents, tots són una mateixa cosa. «ETA 
vuelve a exigir al PNV más compromiso con la construcción nacional, frente al “autonomismo 
particionista” que se le imputa. En definitiva, el viejo reproche etarra sobre la territorialidad parcial y la 
lentitud de los ritmos del proceso de construcción nacional, algo que, constituyendo una discrepancia 
táctica importante, no altera la estrategia común soberanista que comparten todos los nacionalismos». 
Abc, 29/X/2001, p. 11. «El desconcierto de ETA». Editorial. 
3087 El Temps, núm. 872, 27-5/III/2001, p. 5. «2001, any d’eleccions». Editorial. 
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Les eleccions basques de l’any 2001 van donar la victòria a Ibarretxe3088 i El 
Temps ho va celebrar, carregant a més contra PP i PSOE. Miquel Calvet3089 feia 
referència, a més, a les relacions entre el nacionalisme basc i el català: 

«Aquest dimecres, dia 11 de juliol, comença el debat 
d’investidura de Juan José Ibarretxe com a lehendakari basc3090. 
Un esdeveniment que ha estat precedit per una campanya 
electoral brutal que a les nostres terres va ser seguida per molta 
gent amb interès, encara que per raons diferents a les que tenien 
els mitjans de Madrid, els quals van declarar un estat de guerra 
insòlit3091. El País Basc és inevitablement un mirall en què es 
miren molts catalans, i EL TEMPS ha volgut aprofitar aquest 
nou triomf del nacionalisme basc sobre l’espanyolisme més 
ranci perquè molts dels autors, des de perspectives ben diverses, 
analitzen i comparen la situació nacional al País Basc i als 
Països Catalans. Volem aportar als nostres lectors les claus per 
entendre un poc millor un nacionalisme que ha estat vist pels 
catalans històricament amb fascinació o amb desconfiança»3092. 

Enric Rimbau, en un reportatge de quatre pàgines, explicava el Pla Ibarretxe i 
com podia afectar aquesta proposta als Països Catalans i a l’estat espanyol. En el 
subtítol de la notícia, el periodista assegurava que la proposta «ha posat en evidència la 
crisi de l’estat de les autonomies. Una crisi més general que ha empentat el 
nacionalisme d’arrel catalanista a començar a plantejar també la necessitat de revisar la 
relació amb Espanya»3093. És evident que el pla del lehendakari basc es convertia en un 
anhel per al setmanari, que somiava plantejar un pla similar als Països Catalans. 

«La proposta d’Ibarretxe d’un “estatus de lliure 
associació amb Espanya” per al País Basc significa l’establiment 
d’un nou marc de relacions entre els pobles que avui integren 
l’estat espanyol. 

                                                           
3088 El PNB, amb Ibarretxe al capdavant, va aconseguir 33 dels 75 diputats del Parlament basc, el que es 
tradueix en un 42,38% del vot. 
3089 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Miquel Calvet va signar un total de 418 
pàgines en El Temps. 
3090 Juan José Ibarretxe fou investit lehendakari el 12 de juliol de 2001 amb els vots favorables de la seua 
formació (PNB-EA) i Ezker Batua-Izquierda Unida. Font: 
<http://www.congreso.es/consti/constitucion/cronologia/cronologia.jsp?anio=2001>. Congrés dels 
Diputats. Consulta: [25/IV/2016]. 
3091 Una campanya que es va prolongar després de les eleccions. Per exemple, la portada del diari Abc del 
dia posterior a les eleccions explicava així la victòria d’Ibarretxe: «El PNV ganó ayer con holgura las 
elecciones autonómicas vascas gracias al masivo trasvase de votos procedentes de los proetarras de EH». 
Abc, 14/V/2001, portada. En aquesta mateixa portada es fa una distinció entre partits 
“constitucionalistes”, que són PP i PSOE; i els no constitucionalistes, PNB i EH. Una distinció que 
aquells mitjans explotaren durant la campanya electoral, com comprovarem en aquest mateix treball. 
3092 El Temps, núm. 891, 10-16/VII/2001, p. 6. «Als nostres lectors». Signat per Miquel Calvet. 
3093 El Temps, núm. 957, 15-21/X/2002, p. 35. «La via d’Ibarretxe als Països Catalans». Reportatge 
d’Enric Rimbau. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/cronologia/cronologia.jsp?anio=2001
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»Tenint en compte el que ha passat fins ara, es pot dir 
que el setge polític permanent que l’estat ha aixecat contra el 
nacionalisme democràtic basc, amb el trencament de relacions 
institucionals entre els governs basc i espanyol3094, ha estat el 
cultiu necessari per a la conformació de la proposta d’Ibarretxe. 
I al marge de l’èxit que pugui assolir, ha significat que, per 
primera vegada, una institució de govern d’una de les 
anomenades “comunitats històriques”, ha fet una proposta 
oficial i concreta per canviar l’estatus de les relacions entre els 
pobles que són dins d’Espanya. Un proposta que, en paraules del 
mateix Ibarretxe, podria aplicar-se a altres nacions de l’estat. 

»(...) Diverses institucions i formacions polítiques 
d’arreu dels Països Catalans han plantejat, en diferents mesures, 
la necessitat de revisar les relacions amb l’estat. 

»En un moment en què la majoria absoluta del Partit 
Popular ha deixat clars els magres marges de maniobra en l’estat 
de les autonomies, el nacionalisme català ha reforçat la 
reivindicació dels drets històrics. 

»Canvi d’arrel. La reivindicació dels drets històrics 
forma part d’una tradició política que no ha estat hegemònica 
dins del nacionalisme als Països Catalans. Del territori on ha 
governat més temps una formació nacionalista –Catalunya amb 
CiU–, la reivindicació nacional sempre s’ha basat en la millora 
de l’autogovern dins del marc legal constituït (...) es tracta, d’un 
catalanisme pragmàtic, que ha basat la seva reivindicació en el 
possibilisme del marc legal de cada context històric. 

»(...) Aquesta tradició ideològica, majoritària del 
nacionalisme d’arrel catalanista, contrasta amb la tradició 
política de les reivindicacions d’altres nacions sense estat. És el 
cas, per exemple, del basquisme, que sempre ha basat el seu 
corpus ideològic en la reivindicació d’uns drets històrics. 

»(...) Els drets històrics dels Països Catalans. El 
desenvolupament del nacionalisme d’arrel catalanista, com 
qualsevol altra ideologia política, no és homogeni. De fet, també 
hi ha corrents que han defensat sempre aquesta via basada en els 
drets històrics, encara que no hagin esdevingut majoritaris. Tot i 
així, l’estancament de les vies més pragmàtiques per millorar 
l’autogovern ha fet que aquests dies el referent dels drets 
històrics hagi pres relleu en el debat polític, fins i tot 
l’institucional, com poques vegades havia passat. L’aplicació de 

                                                           
3094 Després de les eleccions de 2001 que va guanyar el PNB, les relacions entre el govern espanyol, 
presidit per Aznar, i el basc, presidit per Ibarretxe, passaren per moments de tensió important, tal com 
explica aquest reportatge: <http://www.elmundo.es/nuevaeconomia/2002/109/1010229398.html>. El 
Mundo, 6/I/2002. «El desconcierto vasco». Reportatge d’Asier Díez Mon. Consulta: [25/IV/2016]. 

http://www.elmundo.es/nuevaeconomia/2002/109/1010229398.html
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l’anomenat “cafè per a tothom” del mapa de l’Espanya 
autonòmica ha anat pesant com una llosa, cada cop més, en les 
relacions entre l’estat i les anomenades nacionalitats. De manera 
que els “fets diferencials” s’han reduït a administracions 
perifèriques que, més que exercir l’autogovern, han acabat 
gestionant part dels pressupostos generals de l’estat. La via de la 
reivindicació basada en la recuperació dels drets històrics, 
doncs, es comença a perfilar com una de les poques possibilitats 
per trencar la dinàmica en la qual les “nacionalitats” han quedat 
difuminades entre les regions, ja que introdueix una legitimació 
política prèvia a la Constitució espanyola. 

»(...) A Catalunya, al País Valencià o a les Illes, doncs, 
cada vegada és més evident la necessitat de reformar les 
relacions amb l’estat per millorar l’autogovern i aconseguir un 
ple reconeixement nacional. El model de l’estat teixit durant la 
transició, amb tots els seus llasts i equilibris, ha entrat en crisi. 

»Una crisi que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha tret 
a la llum amb la seva proposta d’estatus de lliure associació per 
al País Basc. Però es tracta d’una crisi més general que posa de 
manifest la poca voluntat de l’estat espanyol a reconèixer la 
pròpia naturalesa plurinacional [sic]»3095. 

Més endavant analitzarem com el setmanari va tractar aquest esdeveniment 
polític, que va ocupar moltes pàgines i va mostrar encara més la seua tendència 
editorial, sobretot quant al seu distanciament envers PP i PSOE. Joan F. Mira anava més 
enllà i desitjava un Ibarretxe com a president de la Generalitat Valenciana. En el context 
d’unes jornades que tingueren lloc a Sant Feliu de Guíxols3096, a les quals va acudir el 
lehendakari, el columnista explica les preguntes que va fer el públic, les respostes 
d’Ibarretxe i una petita conversació que tindrien entre els dos. 

«Parlà [Ibarretxe] d’algunes coses més, amb una 
claredat, una sensació de serena integritat, una dignitat i una 
coherència tan grans que el públic escoltava impressionat i en 
silenci, i al final l’ovació va ser digna d’ocasions memorables. 
Després, havent sopat, amb l’estómac lleuger i el cap clar, el 
lehendakari va respondre una dotzena llarga de preguntes ben 
triades. No se’n deixà cap per contestar: sobre la infausta llei de 
partits que aconseguirà fer reviscolar ETA3097, donar-li nous 

                                                           
3095 El Temps, núm. 957, 15-21/X/2002, p. 35 i 38. «La via d’Ibarretxe als Països Catalans». Reportatge 
d’Enric Rimbau. 
3096 Jornades que tingueren lloc els dies 10, 11 i 12 de maig de 2002 sobre la qüestió de «l’autogovern en 
la nova Europa». Font: El Temps, núm. 936, 21-27/V/2002, p. 114. «Lehendakari». Article de Joan F. 
Mira. 
3097 La Llei de Partits, oficialment Llei Orgànica 6/2002 de 27 de juny, fou la que va permetre il·legalitzar 
la formació Batasuna per les seues relacions amb ETA. Es pot consultar aquest procés en ESPARZA 
OROZ, Miguel., La ilegalización de Batasuna: el nuevo régimen jurídico de los partidos políticos, Zizur, 
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pretextos, i tornar a cohesionar Batasuna i el seu entorn (a 
Madrid no li interessa una hegemonia nacionalista i pacífica, i 
això explica moltes coses); sobre la incomoditat dels dirigents 
del PSOE3098, donant suport públic a una llei que saben que és 
perversa, perquè a Espanya s’hi juguen molts vots; sobre els 
implacables efectes que a Euskadi tindrà aquesta llei (què 
passarà, per exemple, quan l’Ertzaintza haja de desallotjar a la 
força els regidors de Batasuna als ajuntaments, perquè així ho 
mane un jutge en compliment de la llei?). Davant de tot això, i 
de moltes coses més que ací no puc escriure, el lehendakari 
expressava una serena confiança, una claríssima voluntat de fer 
allò que caldrà fer. No tinc cap dubte que ho farà. Li vaig 
demanar si vindria a València a explicar totes aquestes coses, i 
em va dir que sí. Espere que el faré vindre. No li vaig preguntar 
si vindria, per favor, a fer una temporada de lehendakari de la 
Generalitat Valenciana»3099. 

Per últim, un altre elogi de Joan F. Mira a Ibarretxe, que el situava dins la 
modernitat política, enfront de l’antiguitat en la qual, segons ell, s’enquadraven PP i 
PSOE. 

«en els últims tres segles no hi ha res constant en la història 
d’Europa, i menys que res les fronteres, el nombre i forma dels 
estats, i la seua estructura territorial. I que si hi ha algú que 
estiga fora de la història, no són els qui proposen o desitgen 
redefinicions territorials, sinó els qui sostenen com a veritat 
eterna, mantenen com a seguretat metafísica, que a Europa els 
estats constituïts són eterns i intocables, les ratlles immutables, 
les sobiranies no divisibles, compartibles o associables per dins. 
És Ibarretxe, vist el curs dels darrers segles, qui està ple dins del 
curs de la història d’Europa. Cosa que, per això mateix, 
possiblement li servirà de ben poc: Espanya i França no són 
història, són metafísica i teologia. Aquest és el problema»3100. 

Més endavant comprovarem com aquest anhel sobiranista del PNB perjudicà a 
CiU per culpa de la inevitable comparació entre ambdós partits nacionalistes. En aquell 

                                                                                                                                                                          
Aranzadi, 2004, pp. 275-304; i també consultant la disposició oficial de la llei: 
<https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01947-01954.pdf>. BOE, 16/VII/2002, pp. 
1.947-1.954. «Llei Orgànica 6/2002 de 27 de juny». Consulta: [25/IV/2016]. 
3098 El llavors cap del PSOE i de l’oposició a l’Estat espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, donava 
suport a aquesta iniciativa sense cap matís. Font: 
<http://elpais.com/elpais/2002/08/06/actualidad/1028621819_850215.html>. El País, 6/VIII/2002. 
«Zapatero dice que “es el momento” de aplicar la Ley de Partidos». Notícia d’agències. Consulta: 
[25/IV/2016]. 
3099 El Temps, núm. 936, 21-27/V/2992, p. 114. «Lehendakari». Article de Joan F. Mira. 
3100 El Temps, núm. 956, 8-14/X/2002, p. 98. «Independències, Europa». Article de Joan F. Mira. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01947-01954.pdf
http://elpais.com/elpais/2002/08/06/actualidad/1028621819_850215.html
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moment, el PNB s’apropava molt més al que El Temps esperava d’un partit nacionalista 
que no pas CiU. 

 

8.1.4.- Altres nacions defensades per El Temps 

Previament a les eleccions de Galícia de l’any 20013101, el setmanari analitzava 
aquests comicis també en clau nacionalista, donant suport a les entitats nacionalistes i 
criticant el PP, liderat allí per Manuel Fraga, que era el president autonòmic. María Pilar 
García3102 analitzava així les eleccions llavors imminents: 

«Avui dia vivim una crisi esquemàticament resumible en 
els termes següents. La causa de la recuperació del gallec va ser 
històricament –i continua sent– fruit del nacionalisme que actua 
socialment. Els últims dotze anys, sota el Govern autonòmic del 
PP i de Fraga, han significat una greu involució en aquesta 
matèria (com en tantes altres...). L’invent del “bilingüisme 
harmònic”3103, utilitzat com a ideologema recurrent del PP i de 
la Xunta de Galícia encobreix una política de menyspreu i 
inaplicació de la legislació existent; una conversió de la Llei de 
normalització lingüística (1983)3104 en paper mullat; un 
aprofundiment de la diglòssia preexistent; un incompliment de 
drets lingüístics; un intent de reconsolidació descarada de 
l’espanyol com a únic idioma oficial de facto, en contra de la 
legislació vigent. 

»Tot això és el que perjudica i sobra en el progrés 
normalitzador de la llengua gallega. Falta que tots els esforços 
normalitzadors de la base cívica, associativa, sindical i política 
es vegen reflectits, animats i correspostos per uns poders públics 
que meresquen el nom de Govern gallec: això és, observants de 
la legislació; complidors dels deures d’implantació i planificació 
d’usos del gallec, i al servei de Galícia i dels seus habitants. 

                                                           
3101 Aquelles eleccions del 21 d’octubre de 2001 van determinar una nova majoria absoluta de Manuel 
Fraga, del PP, que va assolir 41 dels 75 diputats del Parlament gallec. Li van seguir el nacionalista BNG i 
el PSG-PSOE, ambdós amb 17 representants cadascú. 
3102 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), María del Pilar García va signar una 
sola pàgina en El Temps. 
3103 Model lingüístic impulsat pel PP gallec entre 1989 i 2000 que tindria com a objectiu el bilingüisme 
social, entenent per això que la societat fóra bilingüe i que les dues llengües pogueren ser emprades en les 
mateixes interaccions. Es promouria el gallec en certs àmbits, evitant els conflictes socials, inhibint-se 
així els poders públics, que preservarien “l’harmonia”. El gallec seria així una llengua subordinada al 
castellà. cf. CASTILLO LLUCH, Mónica i Johaness KABATEK., Las lenguas de España: política 
lingüística, sociología del lenguaje e ideología desde la transición hasta la actualidad, Madrid, 
Iberoamericana, 2006, p. 85. Capítol escrit per Xosé Luis Regueira. 
3104 Per consultar aquesta llei, <http://www.boe.es/ccaa/dog/1983/084/g01893-01899.pdf>. Diario Oficial 
de Galicia núm. 84, 14/VII/1983, pp. 1.893-1.899. «Lei 3/1983 de 15 de xuno, de normalizacion 
linguistica». 

http://www.boe.es/ccaa/dog/1983/084/g01893-01899.pdf
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»El punt de partida potencial és, a més a més, 
immillorable: autoctonisme pràcticament absolut de la població, 
coneixement generalitzat de l’idioma i pertinença del gallec al 
comú sistema galaicoportuguès3105, amb milions de parlants 
arreu del món [sic]»3106. 

Un altre compromís nacionalista d’El Temps és la defensa que fa de 
l’independentisme canari3107. Oriol Cortacans elabora un reportatge de tres pàgines 
inserit intencionadament en la secció Món3108 en el qual defensa aquest corrent 
separatista. El títol desprèn la intenció de l’escrit. «Canàries: som i serem berbers»3109. 

«Els canaris són d’origen amazigh o berber. Això no ho 
diuen només els independentistes de l’arxipèlag, sinó que des de 
fa uns anys també o confirmen els estudis genètics de la Facultat 
de Biologia de la Universitat de la Laguna. El darrer estudi es va 
presentar a principi d’any per part del departament de genètica 
d’aquesta universitat, i s’hi destacava que el 54% dels canaris 
manté un substrat genètic idèntic al dels berbers. És a dir, que 
berber és l’origen dels habitants que poblaven les illes abans de 
la conquesta espanyola, que va començar el 1402 i es va acabar 
el 14963110. Una altra dada reveladora del mateix estudi és que el 
75% de la contribució genètica espanyola en els canaris és per 

                                                           
3105 «Algunos grupos independentistas, como Primeira Linha-Movimento de Libertaçom Nacional 
(MLN), la Assembleia Mocidade Independentista (AMI), la Associaçom de Grupos Independentistas 
Revolucionários (AGIR), o Nós-Unidade Popular (Nós-UP), formados en general por jóvenes urbanos de 
clase media, propugnan el monolingüismo social a partir del gallego-portugués, un estándar 
fundamentalmente idéntico al portugués, aunque conservando algunas particularidades léxicas y 
fonológicas del gallego. Estos objetivos lingüísticos también son compartidos por algunos grupos de 
agitación cultural y lingüística (...) El uso de una forma del gallego escrito fuertemente diferenciada 
ejerce una función de identificación ideológica y de diferenciación respecto del resto de las fuerzas 
políticas (consideradas agentes o colaboradoras del colonialismo español) y también respecto de las clases 
bajas que hablan gallego». CASTILLO LLUCH, Mónica i Johaness KABATEK., Las lenguas de 
España: política lingüística, sociología del lenguaje e ideología desde la transición hasta la actualidad, 
Madrid, Iberoamericana, 2006, p. 87. Capítol escrit per Xosé Luis Regueira. 
3106 El Temps, núm. 904, 9-15/X/2001, p. 28. «Moltes possibilitats, poca ajuda». Article de María del Pilar 
García. 
3107 Les raons històriques d’aquest moviment obeeixen a la singularitat geogràfica de les Illes Canàries, 
als seus vincles sentimentals amb Amèrica Llatina, on molts canaris van emigrar al llarg de molts segles, i 
també a un tracte colonial de l’estat espanyol, que l’any 1852 definia l’arxipèlag com un “domini 
espanyol” i el percebia com una possessió colonial. cf. FONDATION SIGNER-POLIGNAC., Nation et 
nationalités en Espagne XIXe-XXe s.: actes du Colloque International organisé du 28 au 31 mars 1984, 
París, 1984, pp. 371-374. Capítol escrit per Morales Padrón. 
3108 Aquesta secció arreplegava notícies que es produïen fora de l’estat espanyol. 
3109 Per a consultar l’origen berber –població que procedeix del nord d’Àfrica– del poble canari, cf. DÍAZ 
ALAYÓN, Carmen i Francisco Javier CASTILLO., «Sobre la relación del bereber y la lengua 
prehispánica de Canarias: los estudios de Abercromby, Marcy y Wölfel», en Archivo de Filología 
Aragonesa, vol. 59-60, núm. 2, 2002-2004, pp. 1223-1236. 
3110 Les canàries quedaren sota domini castellà l’any 1479, després del pacte Alcázovas-Toledo. cf. 
FONDATION SIGNER-POLIGNAC., Nation et nationalités en Espagne XIXe-XXe s.: actes du Colloque 
International organisé du 28 au 31 mars 1984, París, 1984, p. 371. Capítol escrit per Morales Padrón. 
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via paterna, i això duu als autors de l’estudi a concloure que la 
conquesta de les illes va significar una alta mortalitat masculina. 

»(...) Els independentistes canaris celebren cadascun 
d’aquests estudis que confirmen la berberitat del seu poble, però 
també s’afanyen a assegurar que ells no fonamenten les seves 
reivindicacions amb arguments radicals. Per Tomás Quintana, 
secretari del Frente Popular por la Independencia de Canarias 
(Frepic-Awañak)3111, “nosaltres no hem usat mai aquest 
element, en canvi la ideologia espanyola a les Canàries si que ho 
ha fet. Sempre han assegurat que ja no teníem relació genètica ni 
informació hereditària en relació amb els berbers, i que tots els 
aborígens van ser completament extingits”, i afegeix: “Tot això 
desmunta la fal·làcia colonial.” 

»El Frepic-Awañak no és l’únic grup independentista a 
les Canàries, però sí el més actiu3112. El seu discurs es basa en la 
lluita “per deixar de ser una colònia espanyola”, i asseguren que 
el sentiment d’estar sota el domini d’una metròpoli està molt 
estès. 

»(...) Govern titella. Actualment el govern de l’arxipèlag 
està en mans de Coalició Canària (CC)3113, un col·lectiu de 
partits que, segons el Frepic, és “un govern titella, un club 
empresarial, una amalgama heterogènia, més proper al model de 
la UPN de Navarra que a CiU a Catalunya”. 

»(...) L’oportunitat africana. Un dels aspectes més 
desconeguts de l’independentisme canari és el marcat discurs 
africanista i en particular berber. Per als membres del Frepic, tot 
i la mala imatge del continent africà no és cap inconvenient 
associar-hi la seva lluita: “Àfrica viu un procés de cohesió que 
ve de la creació de l’Organització per la Unitat Africana 
(OUA)3114, de les estratègies panafricanistes. Hi ha un procés de 
modernització de tot el nord de l’Àfrica, i no ens oblidem que, si 

                                                           
3111 El Frepic-Awañak es presentà en una coalició anomenada Canarias por la Independencia l’any 1991, 
a les eleccions municipals de l’arxipèlag. Aconseguí només 2.452 vots i cap representant. Font: 
<http://www.infoelectoral.mir.es>. Ministeri d’Interior. Consulta: [26/IV/2016]. 
3112 Per a consultar els distints moviments i partits nacionalistes canaris al llarg del segle XX, cf. 
HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, Juan., «El nacionalismo y el regionalismo canarios en torno al 
siglo XX», en Cuadernos del Ateneo, núm. 18, 2004, pp. 13-24. 
3113 Coalició fundada l’any 1993 gràcies a la unió de distints partits d’àmbit canari, ha sigut la formació 
amb més protagonisme polític a les Illes Canàries des de la seua fundació. Font: 
<http://coalicioncanaria.org/historia/>. Coalición Canaria. Consulta: [26/IV/2016]. Aquesta coalició s’ha 
mantingut en el poder gràcies a pactes amb distints partits d’àmbit estatal i ha emprat un discurs 
nacionalista que no ha fet efectiu. cf. LUIS LEÓN, Ángel Dámaso., «Nacionalismo canario de izquierdas: 
la efímera Unión del Pueblo Canario», en El Futuro del Pasado: revista electrónica de historia, núm. 6, 
2015, p. 314. 
3114 Els vincles entre el nacionalisme canari i l’OUA es van fer molt intensos durant la transició 
espanyola, quan Àfrica vivia processos de descolonització. cf. UTRERA, Federico., Canarias: secreto de 
Estado. Episodios inéditos de la Transición política y militar en las islas, Madrid, Mateos López 
Editores, 1996, pp. 22 i 23. 

http://www.infoelectoral.mir.es/
http://coalicioncanaria.org/historia/
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hem de tenir un sentit oportunista i pragmàtic, el nord de 
l’Àfrica és un territori riquíssim: tenen petroli, gas, pesca, 
sulfats, agricultura, més de 3.500 hores de sol a l’any, unes 
perspectives de turisme que pujaran un 15% en deu anys. 
Aquesta és la nostra nova oportunitat, així com ho va ser en la 
seva època situar-se en les vies comercials cap a Amèrica, 
després ho va ser als anys setanta amb el turisme europeu.” El 
Frepic llueix amb orgull que a tota la cartografia de l’OUA hi 
figuren les Canàries i asseguren que hi tenen un expedient obert 
de descolonització sobre el seu cas. 

»(...) l’independentisme canari està convençut de l’aposta 
africana, i sobretot berber. Ara només falta que això, tant si és 
veritat com si no, convenci la resta de canaris. Mentrestant 
continuaran a dins el “taüt” que els han dissenyat els mapes 
espanyols»3115. 

El que més crida l’atenció és el final del reportatge, quan especifica que allò més 
important és que aquest independentisme canari convença els illencs, tant si és certa 
com si no ho és la qüestió de l’origen dels canaris. Una frase que evidencia la postura 
del setmanari a favor de l’independentisme canari. Per acabar amb el subapartat, afegim 
l’exemple del nacionalisme kurd, també defensat per El Temps, com hem vist en 
anteriors apartats3116 i que aquesta vegada va ocupar un editorial a propòsit de la guerra 
d’Iraq, que analitzarem més endavant3117. Per al setmanari, la guerra contra Saddam 
Hussein era una oportunitat per alliberar el poble kurd. 

«La caiguda de l’estàtua de Saddam Hussein del centre 
de Bagdad ha estat etiquetada com la fi de la guerra d’Iraq3118, 
però el conflicte no ha acabat ni de bon tros. Ara vindrà la 
postguerra, l’hora de posar els fonaments perquè els iraquians se 
senten representats en els homes i dones que dirigesquen el país. 
Amb tot, el punt de partida no fa les coses fàcils (...) un dels 
elements clau que marcaran de ben segur el futur del país serà 
com queda resolta la qüestió kurda3119. La pressió que està fent 
Turquia sobre els Estats Units per mantenir el poble kurd sota 
l’opressió en un nou Iraq és del tot inadmissible i en aquest 
aspecte la Unió Europea sí que hi pot tenir alguna cosa a dir3120. 

                                                           
3115 El Temps, núm. 913, 11-17/XII/2001, pp. 33-35. «Canàries: som i serem berbers». Reportatge d’Oriol 
Cortacans. 
3116 Apartats 6.7.3 i 7.6. 
3117 Apartat 8.2.1.4. 
3118 <http://elpais.com/diario/2003/04/10/internacional/1049925601_850215.html>. El País, 10/IV/2003. 
«Caen las estatuas de Sadam». Reportatge d’Ángeles Espinosa. Consulta: [26/IV/2016]. 
3119 El poble kurd es troba repartit en distintes zones dels estats d’Armènia, Iran, Iraq, Síria i Turquia. cf. 
RODRÍGUEZ FRANCISCO, Olga., El hombre mojado no teme la lluvia: voces de Oriente Medio, 
Barcelona, Debate, 2009, p. 87. 
3120 Precisament, la intenció d’intervenció de Turquia obeïa a l’intent de sufocar revoltes nacionalistes 
kurdes a l’Iraq i que aquestes tingueren possibilitats d’expansió. Font: 

http://elpais.com/diario/2003/04/10/internacional/1049925601_850215.html
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Turquia aspira a entrar a la Unió Europea i de moment ja s’ha 
forçat a Ankara a fer algunes modificacions constitucionals per 
reconèixer el poble kurd, però amb això no n’hi ha prou, i 
menys veient com tracta d’imposar la seua voluntat sobre una 
població que ni tan sols pertany al seu estat. 

»I no és tan sols una qüestió de Turquia, si d’alguna cosa 
no es pot titllar els kurds en general i els d’Iraq en particular, és 
d’intransigents en els seus postulats independentistes. Molts 
d’ells tenen la independència i reunificació com l’objectiu final 
de la seua nació, però saben que cal anar-hi a poc a poc, però 
sense perdre l’ambició pel camí. En aquest sentit parteixen 
d’una bona base a l’Iraq, i és haver viscut de manera 
semiautònoma al nord de l’estat des de la fi de la primera guerra 
del golf Pèrsic3121. I precisament una de les propostes sorgides 
de l’oposició a l’exili era mantenir aquests “èxits” amb la 
constitució d’un estat federal no-àrab, on kurds, xiïtes i sunnites 
si senten còmodes. 

»(...) emprendre una solució valenta que supose el 
reconeixement del dret dels kurds a la seua identitat i a decidir 
per ells mateixos el seu futur, encara que puga generar algun 
descontentament en el Govern turc, pot significar un element 
d’estabilització de llarga durada que no és precisament abundant 
a la regió [sic]»3122. 

El Temps semblava mantenir un compromís amb les nacions sense estat, ja que 
el setmanari en defensava una altra d’aquestes, la dels Països Catalans, i aspirava que 
aquesta nació esdevenira un estat. La identificació amb altres territoris amb les mateixes 
aspiracions sembla coherent. 

 

8.1.5.- Espanya: el nacionalisme divergent 

Com hem fet en anteriors apartats3123, analitzarem la tendència d’El Temps 
envers el nacionalisme espanyol durant l’etapa corresponent. Com a setmanari 
independentista i defensor dels Països Catalans, El Temps s’enfrontava principalment al 
nacionalisme espanyol des de les seues pàgines, d’una forma pacífica i democràtica. El 
primer exemple és un article editorial que es lamentava del fet que, segons una 
enquesta, els espanyols pensaren que els catalans parlaven el català «per diferenciar-se»: 

                                                                                                                                                                          
<http://internacional.elpais.com/internacional/2003/11/07/actualidad/1068159606_850215.html>. El 
País, 7/XI/2003. «El Gobierno turco renuncia a enviar soldados a Irak». Notícia d’agències. Consulta: 
[26/IV/2016]. 
3121 La primera guerra del golf pèrsic (1990-1991) l’hem tractada en els apartats 6.7.2.1 i 6.7.3. 
3122 El Temps, núm. 983, 15-21/IV/2003, p. 5. «L’hora dels kurds». Editorial. 
3123 4.2.3, 5.1.5, 6.2.1, 7.1.6 i 7.1.7. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2003/11/07/actualidad/1068159606_850215.html
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«Segons una enquesta (...) encarregada pel govern de la 
Generalitat de Catalunya i divulgada la setmana passada, el 
59,6% dels espanyols creuen que els catalans (els del Principat 
de Catalunya) parlen la llengua catalana per a “diferenciar-se”, 
però no perquè siga la seua primera llengua. La resta d’opinions 
expressades pels enquestats sobre els catalans i la llengua donen 
resultats similars. A banda d’això, l’estudi no diu res de l’opinió 
dels espanyols sobre la llengua dels valencians, mallorquins, 
menorquins, eivissencs, formenterers i aragonesos de la Franja, 
segurament perquè aquest tema no ha estat objecte d’enquesta. 

»Som al març del 2001, no a l’any 1975, ni al 77, ni al 
78... sinó al 2001, ja al segle XXI, uns vint-i-cinc anys després 
de la mort de Franco i de la restauració de la democràcia. Vint-i-
cinc anys que han canviat moltes coses, han millorat moltes 
coses, però tot i així la majoria dels nostres veïns continuen en la 
inòpia i encara consideren que els catalans parlen diferent 
perquè són estranys, no perquè siga una cosa tan normal com el 
que fan ells mateixos quan obren la boca i parlen en castellà. 

»Fora de lamentar aquesta realitat, que evidentment 
explica moltes coses, és qüestió de preguntar-nos què haurem fet 
malament perquè en tant de temps no hajam aconseguit remoure 
el pòsit que les dictadures, l’espanyolisme i la catalanofòbia han 
deixat en el subconscient dels espanyols. Acusar Madrid i el 
centralisme d’aquesta situació és fàcil, però no resol res. Hem de 
fer també autocrítica i acceptar que la moderació i les actituds 
políticament correctes tenen uns resultats molt limitats, com 
demostren les enquestes... i els fets. Per exemple: tant hauria 
costat fer l’enquesta per a conèixer l’opinió dels nostres veïns 
sobre la llengua de tots els catalanoparlants, no solament els del 
Principat? Mentre la prudència –o el que siga– fragmente 
enquestes, estudis, polítiques i mentalitats; mentre continuem 
així, costarà molt que els espanyols entenguen res. Cal ajudar-
los a veure-hi clar de manera més enèrgica, perquè a aquest pas 
no acabarem mai. 

»(...) Manifestos i declaracions, però, no faran el seu 
efecte si, a més, no es passa a l’acció amb mesures polítiques: 
pedagogia a l’interior i a l’exterior, evidentment, però també 
reconeixement de drets col·lectius i discriminació positiva a 
favor de la llengua catalana, desacomplexament, unió d’esforços 
i, sobretot, considerar la llengua pròpia com una cosa tan normal 
que no calga pensar-hi més [sic]»3124. 

                                                           
3124 El Temps, núm. 876, 27-2/III-IV/2001, p. 5. «A aquest pas no acabarem». Editorial. 
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L’article, a més, defensa la unitat de la llengua dels Països Catalans i es queixa 
que l’enquesta no tinguera en compte aquest factor a l’hora de fer l’estudi. I parla, una 
vegada més, de l’anhelada normalitat lingüística. Els suplements d’El Temps 
d’història3125, d’altra banda, serviren per a apropar el lector a la història dels Països 
Catalans. S’hi van fer crítiques també al nacionalisme espanyol en el sentit 
historiogràfic, com aquesta que mostrem, signada per Antoni Simon i Tarrés3126: 

«En la conferència inaugural del congrés Calderón y de 
la España del Barroco3127, celebrat a Madrid a la fi de l’any 
2000, el professor Gonzalo Anes3128, president de la Real 
Academia de la Historia3129, va dedicar els darrers deu minuts de 
la seva intervenció –el discurs sobre l’Espanya del segle XVII 
s’havia quedat curt– a arremetre contra la historiografia 
catalana, i afirmà que un àmbit d’estudi local –que textualment 
va equiparar amb Villaverde de Abajo– no mereixia tanta 
profussió de llibres i articles. Pocs mesos després, el professor 
Carlos Martínez Shaw3130 ha afirmat contundentment en una 
monografia dedicada a Felip V que el primer Borbó va ser el 
millor rei que mai havien tingut els catalans3131. 

                                                           
3125 El Temps d’història foren una sèrie de suplements interiors del setmanari El Temps que s’inclogueren 
amb periodicitat mensual des del número 865 (9-15/I/2001) fins al 992 (17-23/VI/2003), tenint en compte 
que nosaltres hem estudiat el setmanari fins al número mil. El nombre de pàgines era irregular. El primer 
suplement consultat en tenia 16 i l’últim 32 pàgines. Solia rebre el patrocini de la Generalitat de 
Catalunya i comptava amb una gran llista de col·laboradors del món acadèmic i periodístic distints en 
cada número. 
3126 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Antoni Simon i Tarrés va signar un 
total de 2 pàgines en El Temps. 
3127 Congreso Internacional Calderón de la Barca y la España del Barroco. Tingué lloc a Madrid entre el 
27 i el 30 de novembre de l’any 2000. Organitzat per la Sociedad Estatal Nuevo Milenio. Font: 
<http://www.cervantesvirtual.com/bib/Calderon/boletin.shtml>. Cervantes Virtual. Consulta: 
[26/IV/2016]. 
3128 Coaña, Astúries, 1931-2014. Gonzalo Anes fou un destacat historiador espanyol. Font: 
<http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/31/actualidad/1396259560_849819.html>. El País, 
31/III/2014. «Fallece Gonzalo Anes, director de la Real Academia de la Historia de España». Article de 
Carlos Martínez Shaw. Consulta: [26/IV/2016]. 
3129 Segons el web d’aquesta institució, el seu origen està en l’any 1738, durant el regnat de Felip V. Font: 
<http://www.rah.es/laAcademia/breveHistoria/realCedula.htm>. Real Academia de la Historia. Consulta: 
[26/IV/2016]. 
3130 Sevilla, 1945. Destacat historiador espanyol. Font: 
<http://www.rah.es/pdf/CurriculumCarlosMartinezShaw.pdf>. Real Academia de la Historia. Consulta: 
[26/IV/2016]. 
3131 En aquella monografia es qüestionava amb una important subjectivitat la historiografia catalana sobre 
Felip V. «los historiadores de la Corona de Aragón, que presentaban al soberano como el vengativo 
déspota que abolía los fueros y borraba siglos enteros de autogobierno y que llegaban, en algún caso, 
incluso a hacerle responsable del “fin de la nación catalana” (...) su biliosa animadversión contra el 
soberano, su insistencia en la lujuria del monarca como clave explicativa, su aceptación del tópico 
nacionalista llevado a la exacerbación (llegando a hablar de “holocausto catalán” en el capítulo dedicado 
a la Guerra de Sucesión), su desconocimiento de la bibliografía más elemental son otros elementos de una 
aproximación caricaturesca (...) nuestro texto, que se propone una valoración sustantiva tanto de la figura 
como de la obra de gobierno de Felipe V, se mueve en una línea que, apartándose tanto de los 
posicionamientos tradicionales en el planteamiento general como de las descalificaciones nacionalistas en 
la interpretación de la Guerra de Sucesión y la Nueva Planta (...) lo hacemos llevados de la convicción, 
basada en el análisis de los documentos y en la lectura de las recientes aportaciones de la investigación, 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/Calderon/boletin.shtml
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/31/actualidad/1396259560_849819.html
http://www.rah.es/laAcademia/breveHistoria/realCedula.htm
http://www.rah.es/pdf/CurriculumCarlosMartinezShaw.pdf
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»Aquestes afirmacions, cal inserir-les en l’ofensiva 
nacionalista espanyola dels darrers anys protagonitzada per 
historiadors i intel·lectuals de distint signe. Això és prou 
evident, però cal remarcar-ne determinats perfils. El primer és 
que aquesta ofensiva ha arribat a traspassar els límits que la 
ponderació i l’honestedat interpretativa imposen a qualsevol 
discurs històric –no parlo d’objectivitat, la qual no existeix en 
l’exercici de l’historiador–. El fet que facin aquestes 
asseveracions historiadors de reconeguda trajectòria acadèmica 
–no publicistes o tertulians que treballen més o menys a sou– és 
prou alarmant, perquè minimitzar fins aquest extrem la 
significació històrica de Catalunya i alhora devaluar una tradició 
historiogràfica catalana, perfectament homologable a la de 
qualsevol cultura del món occidental, és quelcom que es troba a 
mig camí entre la provocació i l’agressió. Com també ho és 
afirmar que el monarca que no solament va anorrear les lleis i 
institucions pròpies de la formació històrica catalana, sinó que 
va perpetrar una sanguinària i llarga repressió contra els seus 
homes i dones –tal com demostren a bastament els treballs de 
Josep M. Torras i Ribé3132–, fos el millor rei que van tenir els 
catalans»3133. 

També en sentit historiogràfic s’expressava Joan F. Mira quan condemnava 
l’actitud de l’espanyolisme contra el nacionalisme basc, que la comparava amb temps 
passats previs a la Guerra d’Espanya: 

«Vostès ja deuen haver llegit més d’una vegada, estimats 
lectors d’estiu, que el nacionalisme espanyol feliçment vigent és 
una ideologia liberal, democràtica, pacífica i respectuosa, que té 
com a contingut i fonament la lleialtat constitucional (...) Fa 
pocs dies, un dels més acreditats representants d’aquesta 
ideologia nacional espanyola, de nom Andrés de Blas 
Guerrero3134, catedràtic de Teoria de l’Estat (que ja és una 
càtedra ben impressionant, valga’m Déu!), pensador públic en 

                                                                                                                                                                          
de que el reinado de Felipe V constituyó la piedra fundacional de una época signada por la recuperación 
económica, el reformismo político y la reactivación cultural». MARTÍNEZ SHAW, Carlos., Felipe V, 
Madrid, Arlanza, 2001, pp. 7 i 20. 
3132 Josep Maria Torres i Ribé (Igualada, 1942). Historiador català d’enorme trajectòria acadèmica. L’obra 
a la qual es refereix El Temps és TORRAS I RIBÉ, Josep Ma., La Guerra de Successió i els Setges de 
Barcelona (1697-1714), Barcelona, Rafael Dalmau, 1999. 
3133 El Temps, núm. 935, 14-20/V/2002, p. 46. «Historiografia i polítics en temps difícils». Article 
d’Antoni Simon i Tarrés. 
3134 Donosti, 1947. cf. GONZÁLEZ CUEVAS, Carlos., «Andrés de Blas Guerrero: escritos sobre el 
nacionalismo», en Revista de Estudios Políticos, núm. 141, 2008, p. 199. Catedràtic de Ciència Política 
de la UNED. Font: 
<http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,710985&_dad=portal&_schema=PORTAL>. UNED. 
Consulta: [27/IV/2016].  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,710985&_dad=portal&_schema=PORTAL
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tribunes, congressos, simposis i debats, es despatxava amb un 
impagable article de títol Posible ofensiva secesionista del 
nacionalismo vasco3135, pàgina d’honor del diari més liberal i 
constitucional del Regne d’Espanya3136. I deia, per exemple, que 
si els bascos continuen amb l’ofensiva esmentada (no l’ofensiva 
d’ETA i companyia, sinó l’“ofensiva” del Govern del País Basc, 
del seu president i de la majoria parlamentària que el sosté)3137, 
cal pensar ja en la resposta inevitable, i en la seua justificació, 
perquè “en un escenario democrático la fuerza debe ir siempre 
acompañada de la legitimación aportada por un discurso 
convincente y razonable”. Vol dir que, com que la força és 
necessària, cal per endavant el “discurs polític”. Almenys no 
enganyen ningú. El discurs es fonamenta en “elementales 
razones de superviviencia del Estado y la nación españoles”, en 
virtut de les quals “no seria difícil de entender el rechazo a la 
eventual iniciativa del nacionalismo vasco”. Sembla que, si la 
iniciativa basca prospera (referèndum consultiu, majoria per 
l’autodeterminació, referèndum per la sobirania)3138 no podrà 
sobreviure la nació espanyola, i tampoc el seu estat, o això 
afirma el teòric de la càtedra. I la legítima defensa ho justifica 
tot: “Un rechazo que habrá de explicarse en todos los frentes”. 
Avisant que Espanya impedirà que un hipotètic País Basc 
independent tinga lloc en el marc europeu. Avisant que el 
patriotisme constitucional, reforçat per un “genuino 
nacionalismo español de signo liberal”, és ben present i actiu, 
disposat a “arropar un eventual recurso a medidas de excepción 
proporcionadas al posible desafío nacionalista”. Clar i ras: si 
l’altre nacionalisme ens desafia, el nostre farà el que ha de fer, 
que ja saben què és: “Que no dude el nacionalismo vasco de que 
esas medidas se tomarán de no quedar otro remedio.” 

»Quines mesures? Recordem la història, diu el teòric de 
l’estat: “España tiene un antecedente en la adopción de una 
posición de fuerza ante el desafío al orden constitucional por 
parte de un poder autónomo: Cataluña, octubre de 1934.” Que 

                                                           
3135 Article publicat en El País el 26 de juliol de 2001. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/07/26/opinion/996098409_850215.html>. El País, 26/VII/2001. «Posible 
ofensiva secesionista del nacionalismo vasco». Tribuna d’Andrés de Blas Guerrero. Consulta: 
[27/IV/2016]. 
3136 Referint-se a El País. 
3137 Cal recordar el context: llavors, pocs mesos abans de la publicació d’aquest article, Juan José 
Ibarretxe havia guanyat les eleccions al Parlament Basc de 2001, després d’aquella campanya electoral 
que, segons El Temps, havien escalfat tant els mitjans nacionalistes espanyols. 
3138 L’autodeterminació, tot i ser plantejada en el Pla Ibarretxe, va ser una constant en el discurs del PNB 
d’aquell temps. Font: Abc, 24/VII/2001, p. 19. «La autodeterminación, eje del discurso del PNV en los 
últimos dos años». Sense signar. 

http://elpais.com/diario/2001/07/26/opinion/996098409_850215.html
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va ser quan el president Companys3139 proclamà, no la 
independència, sinó “l’Estat Català dins la República Federal 
Espanyola”, amb la fórmula de Macià3140. I el Govern de 
Madrid, constitucional, patriota, proclamà l’estat de guerra, 
envià l’artilleria i les metralladores contra el palau de la 
Generalitat, i va suprimir l’Estatut3141. Dos mesos després, hi 
havia 3.400 detinguts polítics a Catalunya, la major part dels 
ajuntaments havien estat destituïts, els centres polítics 
clausurats, i eren vigents la censura de premsa i l’estat 
d’excepció. El president Companys i el seu govern van ser 
condemnats a trenta anys de presó. Tot per tal d’“enderezar la 
actitud desleal de un amplio sector del nacionalismo catalán del 
momento”. Bé, doncs: aquest és el precedent invocat pel 
professor Andrés de Blas, i qui no siga constitucionalment lleial, 
patriòticament constitucional, ja sap què li pot passar. Artilleria, 
i trenta anys de presidi. Artilleria democràtica, això sí. Presidi 
liberal»3142. 

Un altre escrit de Joan F. Mira, també historiogràfic, desmuntava les paraules de 
Joan Carles I sobre la «no imposició del castellà»3143 en els territoris de parla catalana 
després de la guerra de successió3144: 

«Tenia el sant propòsit de no comentar despropòsits com 
els que pronuncià el senyor rei Borbó, distret, instruint els seus 
súbdits sobre el fet que el castellà és llengua mai no imposada a 
ningú, mai obligada, llengua d’encontre voluntari i pacífic, 
excepció a totes les regles dels imperis, admirable alè de 
l’esperit, miracle de recepció agraïda pels pobles peninsulars 
ibèrics (no s’entén, tanmateix, que els portuguesos el parlen poc: 
deu ser que la seua voluntat és dèbil), insulars i continentals de 
l’altra banda de l’Atlàntic, i altres meravelles explícites o 

                                                           
3139 Lluís Companys i Jover (el Tarròs, Tornabous (1882-1940). Polític català, destacà per ser cofundador 
i dirigent d’Esquerra Republicana de Catalunya i ser president de la Generalitat de Catalunya durant part 
de la II República i també durant la guerra civil. Fou afusellat pels vencedors l’any 1940. 
3140 Francesc Macià i Llusà (Vilanova i la Geltrú, 1859-1933). Polític català, fou un dels dirigents 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a principis de la II República, quan també ocupà la presidència de 
la Generalitat de Catalunya. 
3141 Per a consultar aquells fets, cf. LÓPEZ ESTEVE, Manuel., «Els fets d’octubre de 1934: més enllà de 
l’acció governamental», en Segle XX: Revista Catalana d’Història, núm. 3, 2010, pp. 31-35. 
3142 El Temps, núm. 895, 7-13/VIII/2001, p. 82. «Un patriotisme constitucional». Article de Joan F. Mira. 
3143 Les paraules textuals del monarca foren: «Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de 
encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes 
hicieron suyos, por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes». Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/04/25/cultura/988149601_850215.html>. El País, 25/IV/2001. «La 
afirmación del Rey de que ‘nunca se obligó a hablar en castellano’ provoca una tormenta política». 
Notícia de P. Marcos i E. Company. Consulta: [28/IV/2016]. 
3144 Per a consultar un breu resum de la política de Felip V envers el català durant el seu regnat, cf. 
FERRANDO FRANCÉS, Antoni i Miquel NICOLÁS AMORÓS., Història de la llengua catalana, 
Barcelona, Editorial UOC, 2011, pp. 281-284. 

http://elpais.com/diario/2001/04/25/cultura/988149601_850215.html
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implícites sobre la fortuna que ens ha tocat amb aquest idioma 
que mai no ens han obligat a saber ni a parlar, i que és la nostra 
porta d’accés al paradís. Amén. Jo ja sabia que els reis no 
escriuen els propis discursos, altra faena tenen, que no són 
responsables dels seus actes polítics –dels altres actes, no se sap 
massa bé–, i que alguna mà inepta, ignorant o malèvola, o les 
tres coses alhora, devia ser l’autora dels desficacis reials. Però 
també és cert que, pel sou que cobra i per la dignitat del càrrec 
de monarca, el senyor rei hauria de repassar, la nit anterior, 
abans d’anar a dormir, els discursets que haurà de pronunciar 
l’endemà, per si de cas els escrivents hi han posat alguna 
collonada poc llegible, alguna paraula massa llarga i mala de 
pronunciar, algun parany, algun insult al públic en general o als 
oients en particular. Com ara en aquest cas, que era un insult a la 
decència i a la ciència. 

»En tot cas, no valia massa la pena esforçar-se a criticar 
asprament un desficaci de tan reial magnitud: es critica sol, i a 
més a més aprofita per constatar la burrera dels redactors 
oficials, la immutable estolidesa del espíritu nacional, l’afegit 
doblement insultant del president del govern espanyol, la 
patriòtica justificació del portaveu del PSOE3145, i altres normes 
i formes de comportament regular, altament il·lustratives no 
solament de la direcció del vent que bufa –de ponent–, sinó 
d’una ideologia espanyola tan antiga i moderna, renovada i 
perenne, que és miracle –però miracle fugaç– que haja estat 
alguns anys com si diguéssim adormida o almenys dissimulada 
sota formes constitucionals, liberals, autonomistes, socialistes, 
monàrquiques, tolerants, convivents o com el vulguen dir o 
suposar. Era estrany que durara tant, aquesta moderació de 
l’espanyolisme militant: no hi ha precedents d’aquesta discreció 
en els darrers tres o quatre segles, per això dic que era estrany. 
Però per fi tornen les aigües al curs natural, la reconquesta 
castellana està en marxa, el Cid cabalga, i ens tocarà rebre als 
mateixos que hem rebut sempre. La novetat és que ara neguen 
que ens hagen pegat mai. No us hem obligat mai a res, afirmen, 
mai no us hem prohibit res, no us hem imposat res, tot era 
amable, voluntari, cordial. I a més a més, és que no queda 
encara gent que parla català, per exemple? Si parleu català, vol 

                                                           
3145 El portaveu del PSOE, Jesús Caldera, afirmava que «el castellano ha sido siempre una lengua de 
riqueza y no de imposición». Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/04/25/cultura/988149601_850215.html>. El País, 25/IV/2001. «La 
afirmación del Rey de que ‘nunca se obligó a hablar en castellano’ provoca una tormenta política». 
Notícia de P. Marcos i E. Company. Consulta: [28/IV/2016]. 

http://elpais.com/diario/2001/04/25/cultura/988149601_850215.html


 
 

788 
 

dir que no ho us havíem prohibit mai, diu la ministra del ram3146. 
La senyora ministra de l’educació i de la cultura d’Espanya és 
una dona d’aire molt modern, espavilada, ben vestida, suau de 
maneres, segurament centrista i liberal, progressista fins i tot, 
comparada amb més d’un company de govern. I en una llarga 
entrevista que vaig llegir fa uns dies, afirma amb perfecta 
naturalitat que la prova que el català mai no ha estat prohibit és 
que encara el parlem3147. Sensacional. I la prova que mai no ha 
existit l’extermini dels jueus és que encara en queden uns quants 
milions pel món. Massa, segons alguns. Massa català es parla 
encara, deu pensar la moderna ministra, en el secret del seu cor, 
i això és perquè som tan bons i mai no el vam prohibir. Llàstima 
que la responsable política de la cultura –ella sí que és 
responsable, supose, o tampoc?– no tinga una idea molt clara 
sobre la història de la cultura que administra. Hi ha llibres sobre 
el tema, podria llegir-ne algun, o que li’n facen un resum. 
Encara enyorarem Solé Tura3148, vés per on»3149. 

                                                           
3146 La ministra de Cultura era Pilar del Castillo. 
3147 L’entrevista en qüestió fou realitzada per Arcadi Espada a Pilar del Castillo per a El País. Aquestes 
foren les paraules en qüestió de la ministra. En cursiva, les preguntes del periodista: «¿Usted cree que la 
expansión de las lenguas es fruto de la violencia? La historia está llena de sometimientos y de violencias. 
La historia de España y América está llena de encuentros. Lo que distingue a la política colonizadora 
española de la de otros países europeos es el mestizaje y la fusión cultural. Y eso es un elemento a no 
olvidar, singular y positivo; Lo que no acabé de entender en las palabras del Rey es la voluntad de que el 
castellano quede al margen de una violencia histórica que han practicado ingleses, franceses... y hasta 
catalanes. Ya le digo que las lenguas van con la historia del país. En un determinado momento la lengua 
puede ser también un elemento que se trate de imponer. Pero no sé dónde queremos llegar. No lo digo por 
sus preguntas, lo digo porque un debate como éste es impensable en otros países europeos. No sé cuál es 
el fin último del debate, se lo digo sinceramente; El debate nace a partir de una frase que hace del 
castellano una lengua blanca. No hay lenguas blancas, salvo la de aquellos países que no se han movido 
de su sitio; Entonces, ¿por qué el Rey de España sostiene que el castellano es una lengua blanca? La 
frase no se puede sacar de contexto. Decir o suponer que detrás de ella hay toda una teoría, es absurdo. 
Pero, vaya, yo no voy a discutir más sobre un discurso del Rey, que ha pronunciado el Rey. El debate que 
se ha originado en torno a eso no tiene nada que ver con si el castellano es o no una lengua blanca. Tiene 
que ver con las aspiraciones políticas de las élites nacionalistas; No está tan claro. Si a usted hace medio 
siglo le hubiesen prohibido hablar en su lengua materna, obligándole a hablar otra, y medio siglo 
después alguien le dijera que esa lengua que le obligaron a hablar no se identifica con ninguna forma de 
violencia, supongo que se sentiría herida y diría que a usted sí le impusieron con violencia esa lengua 
supuestamente blanca. Habría que ver cuándo se ha prohibido hablar una lengua en España y con qué 
intensidad; ¿Qué quiere decir? Sí, que cuándo se ha producido esa imposición; Se produjo después de la 
guerra civil, en Cataluña y... En Cataluña se ha hablado catalán durante todo el franquismo; No, no. Digo 
sobrevivido... que habría tenido más dificultades; La intimidación llegó hasta la salitas de estar de la 
burguesía. Ya..., bueno, ustedes deben de conocerlo mejor. Pero lo cierto es que es una lengua que de 
todas las maneras se ha seguido hablando; Por la voluntad de los que la hablaban. Bien. Lo que no me 
parece adecuado es que se utilice una frase del Rey para promover debates que no adecuan al contexto en 
que esa frase se ha pronunciado». 
<http://elpais.com/diario/2001/05/06/domingo/989117207_850215.html>. El País, 6/V/2001. «“Habría 
que ver cuando se ha prohibido hablar una lengua en España”». Entrevista d’Arcadi Espada a Pilar del 
Castillo. Consulta: [28/IV/2016]. 
3148 Jordi Solé i Tura havia estat ministre de Cultura entre 1991 i 1993 amb el govern de Felipe González. 
En l’apartat 6.2.1 hem assenyalat les crítiques del setmanari contra ell, relacionades sobretot amb l’afer 
dels papers de Salamanca. 

http://elpais.com/diario/2001/05/06/domingo/989117207_850215.html
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Per últim, un exemple llavors actual. Quan va tindre lloc el conflicte Espanya-
Marroc per l’illot de Perejil3150, Salvador Cot3151 va escriure aquesta columna, criticant, 
novament, aquest cop amb humor, el nacionalisme espanyol: 

«Després d’un grapat de segles perdent batalles, guerres i 
territoris, l’exèrcit espanyol ha guanyat una coseta. Quan passin 
els anys, uns quants militars espanyols podran passar les 
llargues vesprades d’hivern explicant als seus néts com van 
atacar l’illot, van derrotar la guarnició marroquina, els van fer 
presoners i, al final, cavallerosament, els van repatriar a casa 
seva3152. Ja ho feia l’avi Cebolleta3153, i això que tot indicava 
que, en aquell cas, les proeses bèl·liques devien ser contra 
l’enemic tradicional de l’exèrcit espanyol: el poble que els paga 
el sou. 

»En qualsevol cas, queda clar que és la primera vegada 
en molt de temps que l’exèrcit espanyol no ataca els propis 
conciutadans, sinó soldats enemics. De fet, els militars 
espanyols deuen estar en un estat d’excitació extraordinari, 
perquè sempre han tingut comptes pendents amb els moros 
invasors i ara han aconseguit derrotar una unitat militar 
marroquina, amb el respectable nombre de sis combatents i el 
suport logístic d’una senyora de poble del davant que els feia 
arribar cada dia una olla de cuscús3154. Això, sense tenir en 
compte una llegendària traïdoria que distingeix l’enemic de la 
mitja lluna des del segle VIII, quan van ensarronar els visigots 
amb males arts, que si no, per què havien d’envair Espanya... 

»Però ara que la unitat d’Espanya s’ha restablert per la 
via militar, que és la més constitucional, és l'hora de passar 
comptes. Ja sé que els catalans no hi entenem gens, d’honor ni 

                                                                                                                                                                          
3149 El Temps, núm. 883, 15-21/V/2001, p. 98. «La llengua, el rei i la ministra». Article de Joan F. Mira. 
3150 «El once de julio de 2002 un grupo de militares marroquíes se instalaron en el Islote Perejil (según 
España) o Leila (según Marruecos). Este suceso provocó un conflicto entre España y Marruecos, al 
reclamar ambos la soberanía del islote. No tardó el gobierno español en reforzar los enclaves militares de 
Ceuta y Melilla para hacer una demostración de poder además de trasladar varios buques de guerra a la 
zona. La soberanía sobre el islote es discutida, ya que a pesar de haber estado vinculado históricamente a 
Ceuta, no existe documentación oficial sobre su españolidad». CORTÉS GONZÁLEZ, Alfonso., «El 
conflicto del islote Perejil en la prensa española a através de la información fotográfica», en Estudios 
sobre el mensaje periodístico, núm. 15, 2009, p. 176. 
3151 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Salvador Cot va signar un total de 90 
pàgines en El Temps. 
3152 L’operació Romeo-Sierra donà nom a la maniobra de l’exèrcit espanyol per a recuperar l’illot 
deshabitat, en aquell moment simbòlicament ocupat per sis marroquins. Foren emprats, fins i tot, 
helicòpters. Font: <http://elpais.com/diario/2002/07/18/espana/1026943206_850215.html>. El País, 
18/VII/2002. «Operación Romeo Sierra». Consulta: [28/IV/2016]. 
3153 Així ho referencia també CASAS, Narciso., Historia y análisis de los personajes en el cómic, Madrid, 
Bubok Publishing, 2015, p. 154. 
3154 La senyora en qüestió era Rajma Lachili, propietària de les cabres que vivien a l’illot. 
<http://elpais.com/diario/2002/07/16/espana/1026770423_850215.html>. El País, 16/VII/2002. «“La isla 
es de mis cabras”». Reportatge de Santiago Fernández Fuertes. Consulta: [28/IV/2016]. 

http://elpais.com/diario/2002/07/18/espana/1026943206_850215.html
http://elpais.com/diario/2002/07/16/espana/1026770423_850215.html


 
 

790 
 

de glòries militars, però és que jo vull saber quant ens costarà tot 
el desplegament militar per recuperar això del Perejil. Ens 
compensaran les possibles collites del julivert que es facin en un 
futur o les despeses del sofregit seran les mateixes? Quin serà el 
futur de les cabres? El sector cabrum notarà l’increment en la 
quota de producció o, ben al contrari, els ramaders veuran com 
un bestiar que té el julivert a disposició sense cap sobrecost 
haurà de patir una competència deslleial? Encara més, hi ha 
garanties que aquestes cabres estiguin sotmeses a la legislació 
tributària corresponent? O no paguen l’IVA que els pertoca? 
Podem assegurar que les cabres no s’hauran tornat boges com 
una cabra amb tanta guerra i tanta pamplina? Hi ha prevista 
alguna mena de compensació per a la senyora del cuscús, que ha 
perdut uns ingressos regulars per culpa del prestigi nacional 
d’Espanya? Es podrà obrir una oficina de turisme patriòtic que 
permeti que els militants del PP visitin l’illa? 

»Atesa l’agressivitat de la política exterior espanyola 
esperem que, a cap graciós, no se li acudeixi fer la brometa a les 
illes Medes3155. Queda clar que no tenen cap mena de sentit de 
l’humor [sic]»3156. 

 

8.1.6.- Mor Ramon Barnils 

Afegim en aquest apartat de qüestió nacional la trista notícia que es va donar 
l’any 2001. El periodista Ramon Barnils, que havia participat amb una columna 
personal en El Temps des del primer número i de forma quasi ininterrompuda fins poc 
abans de desaparèixer3157, moria als seixanta anys víctima d’un càncer3158. Qui havia 
estat un dels periodistes fixos del setmanari, dels més destacats i compromesos des del 
primer número, havia de rebre un homenatge digne, com així va ser. I els homenatges, 
com era previsible, es feren també en clau nacionalista. Li van dedicar columnes al 

                                                           
3155 Arxipèlag situat al Baix Empordà de gran interés zoogeogràfic. 
3156 El Temps, núm. 945, 23-29/VII/2002, p. 17. «Microimperialistes». Article de Salvador Cot. 
3157 L’última columna de Barnils en El Temps fou publicada en el número 846, 29-4/VIII-IX/2000, p. 16. 
«Trias Fargas». Fins llavors, Barnils havia participat en El Temps de forma contínua, amb columnes que 
anaven introduïdes pel títol d’una secció pròpia. L’última d’aquestes fou ‘Cap-i-pota’, present entre els 
números 817 (8-14/II/2000) i 846 (29-4/VIII-IX/2000). Abans, havia signat seccions com ‘Arròs a Banda’ 
(núms. 0-97), ‘La cosa nostra’ (núms. 98-144), ‘Galeria’ (núms. 147-191), ‘Opinió’ (núms. 192-203) 
‘Contrapunt’ (núms. 204-266), ‘Pas de Ratlla’ (núms. 267-308), ‘Opinió’ (núms. 309-381), ‘Duralex-
Sedlex’ (núms. 382-488), ‘Televisió’ (núms. 489-504), ‘L’ull de Déu’ (núms. 505-590), ‘Amunt...’ 
(núms. 591-788 i 796-800), una columna sense títol de secció (núms. 801-816), i l’esmentada ‘Cap-i-
pota’ (núms. 817-846). 
3158 Font: <http://elpais.com/diario/2001/03/17/cvalenciana/984860302_850215.html>. El País, 
17/III/2001. «Barnils». Columna de Miquel Alberola. Consulta: [28/IV/2016]. 

http://elpais.com/diario/2001/03/17/cvalenciana/984860302_850215.html
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setmanari personatges com Pere Gimferrer3159, Biel Majoral3160, Pau Riba3161 o Josep 
Maria Solé i Sabaté3162. Però n’hem volgut destacar dues. La primera, la de Víctor 
Alexandre3163: 

«El dia que vaig descobrir Ramon Barnils, d’això ja fa 
molts anys, em va cridar poderosament l’atenció. No era una 
persona com la majoria, obedient i disciplinada, no era un 
periodista com n’hi ha tants, submís i complaent, no era un 
tertulià convencional, políticament correcte. Res d’això. Ramon 
Barnils era un d’aquests homes singulars, insubornables i lliures 
amb què algunes vegades, poques, ens obsequia la vida. 

»Flagell de poderosos i desacomplexat cantador de 
veritats, Ramon Barnils no va haver d’entaular mai cap debat 
intern entre l’ambició i el compromís, no ho va necessitar 
perquè en el seu cas, ambició i compromís, es fonien en una 
única prioritat: el delit per uns Països Catalans lliures i 
plenament sobirans i el propòsit de treballar per aconseguir-ho. 
D’acord amb això, no és estrany que fos per a molts un 
personatge incòmode, no és estrany que la seva sola existència 
despertés en les ànimes claudicants d’aquest país irreprimibles 
antipaties. No podia ser de cap altra manera, tractant-se d’un 
home que va fer de la coherència entre pensament i acció una 
impertorbable opció de vida. 

»(...) Ens calen molts Ramon Barnils, als Països 
Catalans, ens calen persones valentes capaces de proclamar 
obertament la seva catalanitat, ens calen persones honestes 
disposades a exercir la seva identitat sense ambigüitats, ens 
calen, en definitiva, catalans radicalment normals. 

»Perquè això és el que era Ramon Barnils, un català 
radicalment normal. Parlava en català, escrivia en català, llegia 
en català i vivia en català a Catalunya amb la mateixa naturalitat 
amb què un danès parla en danès, escriu en danès, llegeix en 
danès i viu en danès a Dinamarca. I era aquesta naturalitat, 
pacífica però fermament exercida, aquesta naturalitat, sense 
renúncies indignes ni genuflexions, el que treia de polleguera el 

                                                           
3159 El Temps, núm. 876, 27-2/III-IV/2001, p. 13. «L’obra i la personalitat de Ramon Barnils». Entre els 
números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Pere Gimferrer va signar un total de 77 pàgines en El 
Temps. 
3160 El Temps, núm. 876, 27-2/III-IV/2001, p. 15. «Viure en positiu». Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 
1000 (12-18/VIII/2003), Biel Majoral va signar una sola pàgina en El Temps. 
3161 El Temps, núm. 876, 27-2/III-IV/2001, p. 15. «Logonoma de Ramon Barnils». Entre els números 864 
(2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Pau Riba va signar una sola pàgina en El Temps. 
3162 El Temps, núm. 876, 27-2/III-IV/2001, p. 16. «El millor record». Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 
1000 (12-18/VIII/2003), Josep Maria Solé i Sabaté va signar una sola pàgina en El Temps. 
3163 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Pere Gimferrer va signar un total de 3 
pàgines en El Temps. 
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nacionalisme espanyol disfressat d’universalisme i el que posava 
en evidència el regionalisme claudicant que ha convertit 
Catalunya en un país nacionalment estabornit, políticament 
vençut i socialment desconcertat. 

»Hi ha pocs Ramon Barnils al món, i això fa més 
dolorosa la seva partença, més sentida la seva absència, més 
emotiu el seu record. Gràcies, per tant, Ramon, per parlar clar i 
català, pel teu periodisme, pel teu exemple, per la teva fermesa i 
per la teva insubornable catalanitat»3164. 

Alexandre destaca l’exemple de Barnils com a «català radicalment normal». 
Aquest concepte, el de normalitat, és el que Barnils acostumava a utiltizar per a definir 
El Temps, com veurem a continuació. Normalitzar volia dir per a ells assumir la 
nacionalitat catalana amb naturalitat i sense complexos per exercir-la al món com 
qualsevol altra nacionalitat. L’altre article destacat, el de Pere Martí, que també insistia 
amb el concepte de «normal»: 

«Els que durant un període de la nostra vida professional 
hem treballat en aquest setmanari hem tingut la immensa sort de 
conèixer el Ramon, el periodista, el patriota i sobretot la 
persona. Per això ara ens sentim orfes. Perquè amb el Ramon 
hem après a fer de periodistes, a estimar aquest país i a ser una 
mica més persones. De la mà d’Oriol Castanys3165, de 
l’Assumpció Maresma3166, de Vicent Partal3167, Barnils ha fet 
escola i ha deixat deixebles en el món periodístic català. La 
nostra obligació, la de tots els que l’estimem, és treballar perquè 
aquest país tingui una premsa normal. Perquè un país que no pot 
explicar-se ni explicar el món des del seu punt de vista és un 
país que senzillament no existeix»3168. 

I és que ho hem destacat en anteriors capítols, però cal tornar a dir que Barnils 
va ser una de les peces principals per a construir el setmanari que ocupa aquest estudi. 
Com a proves, dos exemples. Un, quan el mateix Barnils definia així El Temps, deixant 
clar l’objectiu del setmanari. 

«No gaire més de dos anys després, tenim una revista 
setmanal d’informació general, d’abast gairebé nacional i amb 
pretensions. Ser una revista normal en un país normal. O sigui, 
allò que, les persones dedicades a l’especulació angèlica, les 

                                                           
3164 El Temps, núm. 876, 27-2/III-IV/2001, p. 16. «Gràcies, Ramon Barnils». Article de Víctor Alexandre. 
3165 Oriol Castanys va ser director d’El Temps entre els números 307 (7-13/V/1990) i 430 (14/IX/1992). 
3166 Assumpció Maresma va ser directora d’El Temps entre els números 431 (21/IX/1992) i 567 
(1/V/1995). 
3167 Vicent Partal ha estat un dels redactors més destacats d’El Temps. Tingué presència en molts aspectes, 
especialment en la secció ‘Internacional’. Entre 1984 i 1995 signà un total de 1.191 pàgines. 
3168 El Temps, núm. 876, 27-2/III-IV/2001, p. 17. «Els ‘delictes’ del Ramon». Article de Pere Martí. 
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desanima tant, i que en diuen un peix que es mossega la cua: no 
hi ha país normal sense informació normal i no es pot fer 
informació normal sense un país normal»3169. 

I l’altre, en la mort de Joan Fuster, l’any 1992, Barnils explicava que gràcies a 
l’escriptor de Sueca ell va entrar a treballar en El Temps: 

«Quan, ara fa deu anys, a València uns quants volien fer 
una revista que s’havia de dir EL TEMPS, van preguntar a Joan 
Fuster que qui li semblava que convidessin a escriure-hi, del 
Principat. Fuster va dir que el Barnils, que és l’únic valencià que 
hi ha per allà dalt. ‘Nar-hi’nant, senyor Fuster [sic]»3170. 

Davant d’aquests fets, Barnils havia de ser homenatjat pel setmanari, per haver 
estat una de les seues figures clau i per haver sigut una de les seues cares més 
representatives. 

 

8.1.7.- Dos exemples predictius 

Per acabar amb aquest aparat, hi afegirem dos exemples de com El Temps va 
saber detectar una realitat que es donaria més endavant. El procés sobiranista català, 
present seriosament des de 20123171, va ser un fenomen que alguns columnistes van 
saber endevinar, d’alguna manera. El primer, Pere Martí a l’octubre de l’any 2001, quan 
escrivia la columna següent en la qual assegurava que les estratègies de 
l’autonomisme3172 i el federalisme3173 es quedarien curtes per a Catalunya, animant a 
anar més enllà: 

                                                           
3169 El Temps, núm. 97, 28-4/IV-V/1986, p. 67. «Paco». Article de Ramon Barnils. L’article estava 
dedicat a Francesc Pérez i Moragon, qui havia estat director d’El Temps entre el primer número del 
setmanari i el 94 (7-13/IV/1986). 
3170 El Temps, núm. 421, 13/VII/1992, p. 7. «Els Borja i el martamatisme». Article de Ramon Barnils. 
3171 Arran de la manifestació de l’11 de setembre d’aquell any, que va reunir a Barcelona més d’un milió 
de catalans sota el lema «Catalunya, nou estat d’Europa». cf. XAMBÓ I OLMOS, Rafael, Cristina 
PERALES i Enric XICOY I COMAS., «La confrontació per l’opinió pública: Els editorials dels diaris 
sobre la diada de Catalunya de 2012», en Arxius de Sociologia, núm. 30, 2014, p. 110. 
3172 El concepte d’autonomisme aplicat a Catalunya té distintes interpretacions. Josep Pich Mitjana 
diferencia, a principis de segle XX, dins de l’autonomisme català, des d’aquells catalanistes intransigents 
que volien establir el major grau d’autonomia fins aquells més regionalistes que no renegaven en absolut 
de la idea d’Espanya. cf. PICH MITJANA, Josep., «El projecte polític catalanista, progressista i 
modernitzador de Valentí Almirall i Llozer», en Recerques: Història, economia i cultura, núm. 44, 2002, 
p. 124. 
3173 «El federalismo de la época contemporánea busca la unión real de lo diverso, mediante bases 
equitativas que hagan posible conciliar y coordinar los intereses locales y regionales con los de la nación. 
Dichas normas deben quedar consignadas en normas constitucionales muy claras. Cada región necesita 
disponer de recursos fiscales propios y suficientes, así como de capacidad decisoria en asuntos 
administrativos y políticos. El centralismo deteriora la democracia y estorba el desarrollo equilibrado de 
las regiones. Sin régimen federal la descentralización no funciona, y será siempre un anhelo frustrado». 
VIDAL PERDOMO, Jaime., El federalismo, Colòmbia, Ediciones Rosaristas, 1997, pp. 74 i 75. 
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«Durant dècades i dècades el catalanisme polític ha 
dedicat esforços ingents a modernitzar Espanya a canvi d’un 
reconeixement diferenciat que mai ha acabat d’arribar de forma 
satisfactòria. Des de Catalunya s’ha contribuït històricament al 
desenvolupament econòmic, social i polític d’Espanya d’una 
manera clarament generosa. Des del reformisme de Cambó3174 
passant pel republicanisme confederal de Companys3175 i 
acabant pel federalisme de Serra i Maragall i l’autonomisme de 
Roca i Pujol. La tesi de tots ells, amb diferències, és o era 
sempre la mateixa: a Catalunya li convé una Espanya que 
funcioni, que sigui democràtica, econòmicament pròspera i 
europeïtzada perquè només així podrà reconèixer l’estatus de 
Catalunya com a nació. Doncs bé, la primera part de la tesi ja 
s’ha aconseguit. Espanya avui és un estat modern, tan 
democràtic com ho puguin ser França o Itàlia, econòmicament 
solvent, integrat a la UE i reconegut a àmbit internacional. 

»El que no s’ha complert és la segona part de la tesi dels 
catalanistes: Catalunya no és reconeguda com a nació 
diferenciada dins l’estat espanyol, i encara menys el conjunt de 
la nació catalana, els Països Catalans. Som només tres 
comunitats autònomes dins un conjunt de disset, amb l’única 
excepció que mantenim unes “peculiaritats” culturals. Però el 
poder polític de què disposa Catalunya s’acosta més al de La 
Rioja que al del País Basc, tal com s’acaba de demostrar amb el 
recent acord de finançament3176. A canvi d’aquesta contribució 
catalana a la modernització d’Espanya, l’estat no ha assumit la 
pluralitat nacional, cultural o lingüística que molts catalanistes 
de bona fe demanaven, tant des de CiU com des del PSC. Al 
contrari, l’estat continua manifestant-se excloent vers tot allò 
que no sigui nacionalment espanyol i culturalment castellà. Dos 
exemples recents. El primer, l’exclusió pactada entre PP i PSOE 
de magistrats amb “sensibilitat autonomista” del Tribunal 

                                                           
3174 Francesc Cambó i Batlle (1876-1947). Polític català, fou un dels fundadors i dirigents de la Lliga 
Regionalista. Amb aspiracions polítiques catalanistes-federalistes, fou ministre amb el govern espanyol 
d’Antonio Maura i promotor de l’Estatut d’Autonomia català de 1919, frustrat per la negativa del govern 
espanyol. Per a consultar les seues aspiracions catalanistes, cf. GUIMERÁ PERAZA, Marcos., «Maura y 
Cambó», en Anuario de estudios atlánticos, núm. 54, 2008, pp. 269-290. 
3175 Lluís Companys i Jover (el Tarròs, Tornabous, 1882-1940). Polític català, presidí la Generalitat de 
Catalunya entre gener i octubre de 1934 i també entre febrer de 1936 i 1940, l’últim període des de l’exili, 
on fou capturat i després afusellat. Per a consultar la seua tasca política en relació amb el catalanisme, cf. 
DUARTE, Àngel., Republicans jugant amb foc: De Lluís Companys a Josep Tarradellas, Barcelona, 
L’esfera dels llibres, 2006, pp. 51-74. 
3176 Acord signat el 27 de juliol de 2001 i publicat en el BOE el 12 de gener de 2002. Font: 
<https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/01/16/pdfs/A00206-00238.pdf>. BOE, suplement num. 2, 
12/I/2002, pp. 206-238. «Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i 
administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb 
estatut d’autonomia». Consulta: [28/IV/2016]. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/01/16/pdfs/A00206-00238.pdf
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Constitucional3177, que deixa l’autogovern català en la 
indefensió més absoluta. El segon, la simbologia dels nous 
euros, estrictament monolingües espanyols, cosa que demostra 
una vegada més el tarannà excloent de l’espanyolisme. 

»Davant aquesta realitat, el catalanisme polític ha de 
canviar d’estratègia. Seguir contribuint a la regeneració 
d’Espanya ja no té sentit, perquè Espanya ja està regenerada. 
Reclamar una Espanya diferent, tampoc, perquè Espanya no vol 
canviar, està encantada de ser com és. Mantenir aquesta 
estratègia només pot ser la coartada del regionalisme o de la 
renúncia a ser»3178. 

L’altre article d’aquest tipus el signava Salvador Cardús3179 en la secció ‘Assaig’ 
i predeia un tomb polític i nacionalista al Principat a partir de dos casos analitzats abans: 
els canvis a les presidències d’Òmnium Cultural i del Futbol Club Barcelona3180. Potser 
la reacció política catalana viscuda els últims anys no ha sigut conseqüència directa 
d’aquells canvis, però és innegable que els llavors nous presidents d’ambdues 
institucions van introduir temporalment, casualment o no, aquella reacció. Per això, la 
bona visió futura de Cardús és òbvia. 

«No és fàcil pronosticar grans canvis socials a partir de 
la coincidència de tres o quatre fets significatius. Sovint en 
forcem la interpretació i no és segur que el canvi ho sigui més en 
la lectura dels fets que no pas en els mateixos esdeveniments. 
D’altra banda, tan bon punt es detecten canvis socials, es posen 
en marxa tot de mecanismes per aturar-los o reorientar-los a 
favor dels que hi poden sortir perdent. Per tant, dir que els 
resultats d’Òmnium i del Barça apunten a una inflexió en la 
societat civil que tindria la seva correspondència en els canvis 
polítics observats en les darreres eleccions municipals3181 i en 
els que s’esperen en les eleccions catalanes de la tardor3182 és tan 

                                                           
3177 A més, un dels nous magistrats que entrava per substituir un “autonomista”, havia tingut un paper 
destacat durant el franquisme. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/10/13/espana/1002924012_850215.html>. El País, 13/X/2001. «El pacto 
deja un solo constitucionalista en el Constitucional». Notícia de B. De la Cuadra. Consulta: [28/IV/2016]. 
3178 El Temps, núm. 906, 23-29/X/2001, p. 16. «Catalanisme de bona fe». Article de Pere Martí. 
3179 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Salvador Cardús va signar un total de 
13 pàgines en El Temps. 
3180 Ambdós casos analitzats en l’apartat 8.1. Els nous presidents eren Joan Laporta, al Futbol Club 
Barcelona; i Jordi Porta, a Òmnium Cultural. 
3181 Les eleccions municipals catalanes de 2003 van tindre lloc el 25 de maig d’aquell any. La força més 
votada fou el PSC, amb el 34% dels vots. Després va seguir CiU, amb el 24,3%. I la tercera força fou 
ERC, amb el 12,7% dels vots. Aquest últim partit fou la gran revelació, que passà de ser la cinquena força 
en les anteriors eleccions municipals de 1999, amb el 7,7% del vot, superada també per PP i ICV, a la 
tercera, superant aquestes dues darreres formacions i sumant cinc punts percentuals de vot. Font: 
<http://www.infoelectoral.mir.es/>. Ministeri d’Interior. Consulta: [28/IV/2016]. 
3182 Aquelles eleccions al Parlament de Catalunya  tingueren lloc el 16 de novembre de 2003 i suposaren 
també un gran canvi. Després de 23 anys de govern convergent, la formació nacionalista, aquest cop 

http://elpais.com/diario/2001/10/13/espana/1002924012_850215.html
http://www.infoelectoral.mir.es/
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temptador com aventurer. El més raonable, doncs, és que ni que 
es comparteixi aquesta hipòtesi d’un canvi de fons, d’entrada hi 
posem algunes cauteles. 

»(...) El dia que la renovació que s’ha vist a Òmnium –o 
encara més al Barça–, de generació, estil, qualitat, 
independència i compromís nacional, arribi al món econòmic, 
aquell dia començaré a creure que som davant només d’un parell 
de bones excepcions. És a dir, el dia que hi hagi canvis de fons a 
la direcció de La Caixa, a les patronals o a les associacions 
d’empresaris. D’altra banda, aquest canvi hauria d’arribar també 
als mitjans de comunicació. 

»(...) La segona gran precaució s’ha de tenir en l’espai 
polític. Els resultats d’ERC, certament, han estat prou 
importants com per no atribuir-los a una situació conjuntural. I, 
si hi ha un mínim de racionalitat en el funcionament del món, és 
de preveure que això es consolidi en les eleccions de la tardor 
vinent3183. Fins i tot, podria ser un progrés electoral més 
contundent encara, donat que és l’espai més còmode per a ERC i 
en el que les alternatives mostren un esgotament de discurs 
difícil d’entendre si no és que es guarden algun secret per 
després de vacances. Les victòries es poden consolidar o 
malbaratar amb facilitat. I ERC tindrà davant grans dificultats a 
l’hora dels pactes. No per la qüestió que se’ls planteja 
habitualment de saber “amb qui voldran pactar”, sinó per la de 
veure qui voldrà pactar amb ells (...) La paradoxa, segons el meu 
punt de vista, és que, com més grans són les expectatives d’ERC 
de fer uns resultats molt bons, més s’allunya la possibilitat 
d’entrar al govern. Per tant, en política és on menys es pot dir 
blat que no sigui al sac i ben lligat. I és on resulta més fàcil 
malbaratar una bona posició, no tant per incompetència pròpia, 
sinó per la manera com els adversaris es poden moure si veuen 
en perill més cadires de les previstes. 

»I encara en el camp de la política, seria una insensatesa 
associar qualsevol possible canvi polític només a un canvi 
d’equilibris de partit al poder. En tot cas, la inflexió de què 
parlem s’hauria de veure a cadascun dels partits i a les 
institucions que governen. I, encara més, a les regles de joc amb 
què juguen. No crec que convingui a ningú, ni a ells mateixos, 
que ERC hagi de ser portadora en solitari del gir que el país ha 

                                                                                                                                                                          
liderada per Artur Mas, fou la força més votada, tot i que només obtingué 46 escons, a 22 de la majoria 
absoluta, i amb 10 menys que en les eleccions anteriors. PSC (42), ERC (23) i ICV (9) formaren un 
tripartit per governar. ERC experimentà un enorme creixement, que quasi duplicà el nombre de 
representants al Parlament, ja que en els anteriors comicis havia obtingut 12 representants. 
3183 Com hem assenyalat en la nota anterior, el creixement d’ERC es va consolidar. 
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de fer cap a l’emancipació nacional3184. Cal començar a 
especular amb el relleu de Maragall al PSC –aquesta és per mi la 
gran qüestió que es posarà damunt de la taula l’endemà mateix 
de les properes eleccions, a la vista d’uns resultats que, a hores 
d’ara, ja es pot pronosticar que en qualsevol cas seran 
insatisfactoris per als socialistes3185. I la qüestió serà, també, si 
Mas aguanta bé, a partir de quins compromisos interns i amb 
quin pes real dels sectors veritablement sobiranistes i renovadors 
de CiU ho haurà aconseguit. A CiU, siguin quins siguin els 
resultats, el nou període no el podrà afrontar de manera 
endreçada sense una gran neteja interior. O, encara, caldrà veure 
si desaparegut Ribó, ICV mantindrà la coherència nacional a 
què mai no havia renunciat3186. En definitiva, que més que no 
pas amb els resultats electorals de la tardor, serà amb les 
conseqüències d’aquests a les cúpules dels partits que podrem 
saber si el nou cicle és de gran abast o si tot plegat no ha estat 
gaire res més que una millora discreta de posicions. I tota 
aquesta recomposició, possiblement, no serà visible fins després 
de les eleccions espanyoles de la primavera3187. 

»(...) Ara bé, fetes aquestes reserves mínimes, alguna 
cosa fa pensar que, efectivament, hi ha algun tipus de desglaç en 
la vida social i política que, per primera vegada des de principis 
dels anys 80, anuncia canvis de fons. Un cert esgotament dels 
lideratges antics al marge del balanç poc o molt positiu de la 
seva gestió; una certa desconfiança en els representants de 
l’establishment descoberts massa vegades amb la mentida a la 
boca; un gran avorriment per les promeses polítiques de curta 
volada i pels copets condescendents a l’espatlla dels qui 
protesten... Hi ha raons, en definitiva, per a esperar escenaris 
nous a la societat catalana»3188. 

No cal dir que aquells escenaris nous es van donar. 

 
                                                           
3184 De fet, a aquest objectiu es va sumar Convergència Democràtica de Catalunya des de setembre de 
2012. Font: <http://politica.elpais.com/politica/2014/10/13/actualidad/1413235769_383851.html>. El 
País, 15/X/2014. «La aventura soberanista de Artur Mas». Sense signar. Consulta: [28/IV/2016]. 
3185 Certament, el PSC passà de 50 diputats a 42 en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2003. 
Paradoxalment, Pasqual Maragall esdevingué president de la Generalitat gràcies a la suma d’ERC i ICV. 
Entre les tres forces sumaren 74 diputats, 6 per damunt de la majoria absoluta. 
3186 ICV formà part d’aquell tripartit. L’any 2003 aconseguí 9 representants, 4 més que l’any 1999. 
3187 Aquelles eleccions també suposaren un tomb polític. El 14 de març de 2004, el PP va perdre les 
eleccions espanyoles i la presidència va anar a parar a mans del PSOE, liderat per José Luis Rodríguez 
Zapatero. Font: <http://elpais.com/elpais/2004/03/14/actualidad/1079255834_850215.html>. El País, 
14/III/2004. «El PSOE gana las elecciones con una mayoría holgada sobre el PP». Sense signar. Consulta: 
[28/IV/2016]. 
3188 El Temps, núm. 997, 22-28/VII/2003, pp. 16 i 17. «Els temps canvien, però a poc a poc». Article de 
Salvador Cardús. 

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/13/actualidad/1413235769_383851.html
http://elpais.com/elpais/2004/03/14/actualidad/1079255834_850215.html
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 8.2.- Els partits polítics 

 A continuació seguirem analitzant la tendència editorial d’El Temps observant 
com va tractar les distintes forces polítiques que tenien protagonisme als Països 
Catalans. 

 

 8.2.1.- El Partit Popular: creix la discrepància 

En el capítol anterior ja vam analitzar com les discrepàncies d’El Temps amb el 
Partit Popular van anar fent-se més notables quan el partit d’Aznar va assolir la majoria 
absoluta al Parlament espanyol l’any 2000. Aquestes discrepàncies van anar creixent, a 
poc a poc, tant en l’àmbit estatal com autonòmic. A continuació veurem com el 
setmanari va tractar aquest partit segons es van donar les circumstàncies. El suport del 
govern d’Aznar a la guerra d’Iraq va provocar l’augment de les crítiques d’El Temps 
cap al PP. Aquest partit, a més, va repetir majoria absoluta al País Valencià i va 
recuperar el Govern de les Illes Balears. Com calia esperar, la revista no va celebrar, ni 
de bon tros, aquests resultats electorals. 

8.2.1.1.- El PP al País Valencià: el manteniment de l’hegemonia 

Després de dues majories assolides al País Valencià, la primera relativa a l’any 
19953189 i la segona absoluta l’any 19993190, el Partit Popular valencià encarava els 
comicis de l’any 2003 amb uns sondeigs que li auguraven una pèrdua de vots que 
podien derivar en la pèrdua de la majoria absoluta i per tant, en la pèrdua del govern3191. 
No va ser així, com veurem a continuació. El fet és que El Temps es va mostrar 
totalment contrari a les polítiques d’Eduardo Zaplana, que continuava sent un dels 
principals enemics del setmanari, com anirem comprovant. 

Un dels primers fets d’aquesta etapa que estudiem que va desatar, encara més, 
l’enemistat del setmanari cap al PP, va ser la prohibició de la Diputació de València, 

                                                           
3189 Recordem que el PP assoleix el govern valencià l’any 1995 gràcies al suport d’Unió Valenciana. El 
PP aconseguia 42 diputats i se’n quedava a tres de la majoria absoluta. UV n’aconseguia 5 i donava 
suport al PP per convertir Zaplana en el nou president de la Generalitat Valenciana després del famós 
Pacte del Pollastre, tractat en l’apartat 6.3.1.2. 
3190 L’any 1999, el PP aconseguia 49 diputats, quatre per damunt de la majoria absoluta, després que la 
crisi d’UV donara com a resultat el transvasament de molts polítics de la formació regionalista al Partit 
Popular, que assumia el regionalisme d’Unió Valenciana, tal com hem tractat en l’apartat 7.2.1.1. 
3191 L’enquesta del CIS de 2003 per a les eleccions a les Corts valencianes d’aquell any auguraven la 
pèrdua de la majoria absoluta del PP, que assoliria 44 escons, un de menys que la suma de PSPV (39) i 
EUPV (6). Font: <http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/2480_2499/2491/Es2491mar.pdf>. CIS,  «Preelectoral elecciones municipales y 
autonómicas, 2003 (C.A. Valenciana)». Estudi núm. 2.491, març-abril de 2003. Consulta: [2/V/2016]. El 
resultat final d’aquelles eleccions fou una nova majoria absoluta del PP, liderat per Francisco Camps, que 
aconseguí 48 escons, tres per damunt de la majoria absoluta. El PSPV se’n quedaria amb 35 i EUPV amb 
6. Font: <http://www.cortsvalencianes.es/>. Corts Valencianes. Consulta: [2/V/2016].  

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2480_2499/2491/Es2491mar.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2480_2499/2491/Es2491mar.pdf
http://www.cortsvalencianes.es/
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governada aleshores pel popular Fernando Giner, de l’acte del 25 d’Abril a la plaça de 
bous de València, organitzat per Acció Cultural del País Valencià3192. Així ho explicava 
Núria Cadenes en la secció ‘La setmana’, amb un titular que resumia molt bé la visió 
del setmanari: «Acció Cultural desemmascara el tarannà antidemocràtic del Govern 
valencià». 

«“Prohibit!” Aquesta és la franja que Acció Cultural del 
País Valencià (ACPV), entitat organitzadora dels actes 
commemoratius de la diada del 25 d’Abril a València, ha hagut 
d’afegir al cartell de l’espectacle teatral que s’havia de fer a la 
plaça de bous el proper 5 de maig. El motiu: la Diputació de 
València, dirigida pel PP, ha denegat el lloguer de la plaça, bo i 
al·legant, primer, que pot “prohibir la celebració d’aquells 
espectacles (...) que consideri que poden afectar la conservació 
de l’edifici o el bon nom i dignitat de la plaça de València” i, 
després, en un comunicat emès el passat dia 6, qualificant l’acte 
de “vandalisme” i d’“apologia del terrorisme” [sic]»3193. 

Dos números després, l’editorial condemnava l’actitud de la Diputació de 
València i defensava els actes del 25 d’Abril: 

«Qui ho diria, que som al segle XXI, si a aquestes 
alçades de la història ens cal tornar a reclamar, a defensar drets 
elementals. De vegades, però, la naturalesa de les coses se’ns 
plantifica al davant sense gaires miraments, arranca de colp els 
vels que la podien emmascarar i ens ofereix un bany de crua i 
freda realitat. I, si bé és cert que això provoca algun refredat, 
també ho és que lleva la son de les orelles. 

»En certa mesura, la recent prohibició de l’espectacle 
que havia de celebrar-se a la ciutat de València, el proper 5 de 
maig, en commemoració de la diada del 25 d’Abril3194, 
constitueix un bany –o un ruixat– de realitat. A ningú no se li 
escapa que el fet de negar l’ús d’un espai públic, la plaça de 
bous –cosa que equival a impedir la celebració de l’acte– ha 
estat una decisió de caràcter clarament polític, destinada a 

                                                           
3192 L’última vegada que es dugué a terme el concert del 25 d’abril a la plaça de bous fou l’any 2000. 
L’any 2016, ja amb el PSPV i Compromís al govern valencià, ACPV tornava a poder commemorar la 
data a la plaça de bous amb un concert multitudinari. Font: El Temps, núm. 1.662, 19/IV/2016, pp. 34 i 
35. «València recuperada». Reportatge de Víctor Maceda. 
3193 El Temps, núm. 878, 10-16/IV/2001, p. 9. «Acció Cultural desemmascara el tarannà antidemocràtic 
del Govern valencià». Notícia de Núria Cadenas. 
3194 Abc anunciava la prohibició d’una forma molt curiosa i a més defensava la Diputació per «cortar por 
lo sano para evitar destrozos y pintadas que se produjeron el último 25 de abril». Font: 
<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-31-03-2001/abc/Valencia/diputacion-cierra-la-plaza-de-toros-a-
los-nostalgicos-de-la-batalla-de-almansa_21460.html>. Abc, 31/III/2001. «Diputación cierra la Plaza de 
Toros a los nostálgicos de la Batalla de Almansa». Notícia signada per M. Gasparet. Consulta: 
[3/V/2016]. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-31-03-2001/abc/Valencia/diputacion-cierra-la-plaza-de-toros-a-los-nostalgicos-de-la-batalla-de-almansa_21460.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-31-03-2001/abc/Valencia/diputacion-cierra-la-plaza-de-toros-a-los-nostalgicos-de-la-batalla-de-almansa_21460.html
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silenciar qualsevol to que discrepe de la partitura uniforme, 
absoluta i centralista que el Govern espanyol vol fer sonar de 
cap a cap dels seus dominis (...) la Diputació de València (...) 
vol impedir, en la pràctica, la celebració de la mateixa diada, la 
presumpta evolució es lleva els vels i mostra la realitat 
involucionista que aquestes majories absolutes propicien. 

»Perquè la virulència i les formes intempestives amb què 
s’ha expressat la Diputació, que ha qualificat de “vàndals”, 
“incontrolats” i “terroristes”3195 els participants en l’espectacle, 
no són, precisament, expressió d’un tarannà democràtic. Ni, 
evidentment, dignes de cap representant institucional amb el 
mínim reconeixement i respecte per la cultura. Que la prohibició 
i els improperis afecten figures de reconegut prestigi 
internacional (de Comediants3196 a Carles Santos3197, de Xarxa 
Teatre3198 a La Fura dels Baus3199) no ha estat cap fre, ni en el 
fons ni en la forma, per a una decisió presa amb premeditació. 

»(...) Potser perquè les majories absolutes són l’entorn 
adequat per a desbocar fervors i ideologies (que no es 
reconeixen nacionalistes perquè es diuen nacionales), d’un 
temps ençà veiem com pren força una perillosa involució 
democràtica que afecta, essencialment, les realitats nacionals 
que no són l’espanyola (i que anomenen nacionalitats perquè de 
nación només n’hi pot haver una). I si al País Basc, i en aquesta 
campanya electoral s’està acabant d’evidenciar3200, la involució 
es mostra en un grau superlatiu, al nostre país hi ha ja alguna 
cosa més que indicis que apunten en el mateix sentit. Perquè el 
PP actua, des del poder, quan pot, amb una actitud totalment 
bel·ligerant contra qualsevol manifestació cultural que no siga 
l’espanyola, per pacífica que aquesta siga. 

»Malgrat aquest atac a la llibertat d’expressió, Acció 
Cultural del País Valencià, l’entitat que organitzava el que havia 
de ser el primer gran homenatge que rebia la ciutat de València, 
ha anunciat, per aquest 5 de maig, una manifestació que, sota el 
lema “Per València i per la llibertat”, ja es preveu massiva (i 
festiva). Perquè no és nou el treball per la cultura i per la 

                                                           
3195 Aquestes declaracions les faria Antonio Lis, vicepresident de la Diputació de València. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/04/12/cvalenciana/987103080_850215.html>. El País, 12/IV/2001. «Lis 
vuelve a las andadas». Columna de J. J. Pérez Benlloch. Consulta: [3/V/2016]. 
3196 Grup català de teatre especialitzat en espectacles al carrer i amb un gran component folklòric, present 
des de 1971. Font: <http://comediants.com/>. Comediants. Consult: [3/V/2016]. 
3197 Carles Santos i Ventura (Vinaròs, 1940). Pianista i compositor valencià, ha estat director del Grup 
Instrumental Català, ha participat en la música dels Jocs Olímpics de Barcelona i està especialitzat en 
representacions escèniques, reconegut amb una gran quantitat de premis. 
3198 Grup de teatre de Vila-Real nascut el 1983, amb un important currículum d’actuacions internacionals. 
3199 Grup de teatre fundat a Barcelona l’any 1979, també de prestigi internacional. 
3200 Qüestió que tractarem en l’apartat 8.2.1.4. 

http://elpais.com/diario/2001/04/12/cvalenciana/987103080_850215.html
http://comediants.com/
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llibertat; per això mateix lluitaren els qui s’enfrontaren a les 
tropes borbòniques el 25 d’abril de 17073201. És clar que, perquè 
la història avança, avui els hereus dels uns ens troben, als hereus 
dels altres, en prou millor posició»3202. 

I és que el president de la Diputació de València, Fernando Giner, tampoc era 
ben vist per El Temps per culpa del seu passat franquista, entre altres coses. Joan M. 
Oleaque3203 li va dedicar un reportatge biogràfic a quatre pàgines, el títol del qual era 
«Un cacic afable»: 

«Fernando Giner ha procurat d’envoltar-se d’assessors amics en 
la Diputació que contraresten els nuls suports interns que té en la 
institució. Giner és un polític forà a les estructures del PP, que 
entén la Diputació com un objecte de fer màrqueting de les 
seues idees. Així considera també l’alcaldia del poble de 
Vallada (la Costera), càrrec que exerceix amb majoria absoluta. 
El seu poble el gestiona amb mà amistosa, però ferma, i sempre 
com a ell li sembla. Una estratègia de formal capataç que li 
permet fer el que vol creant-se més amics de conveniència que 
enemics mortals. “Pensa que l’església i el blaverisme són 
poders fàctics, i equilibra sobre les bones relacions que manté 
amb els seus representants la falta de suport orgànic que pateix 
dins del partit”, afirma un advocat del seu poble. Com tothom, 
coincideix a dir que Giner sempre ha estat un home al servei de 
la peça de força més sòlida. Per això, el seu ídol és Zaplana. Tot 
i que en altres temps ho va ser José Antonio Primo de Rivera3204. 

»El magisteri de Falange. Vallada és un municipi que té 
prop de 3.000 habitants. És un poble auster on la religiositat té 
una presència profunda. L’Església sempre ha estat l’única 
organització al marge de l’administració municipal i la dreta és 
“nacionalcatòlica i tradicionalista”. Al si d’una família de 
Vallada, de la dreta catòlica de tota la vida, va nàixer fa 48 anys 
Fernando Giner. Els pares tenien una botiga de teixits i roba, i 
compartien amb els germans un taller de cistelleria, que es 
convertiria en fàbrica de mobles de vímet. El seu pare, arribaria 
a ser jutge de pau de Vallada. Un oncle seu, alcalde. I un altre, 

                                                           
3201 Data de la Batalla d’Almansa, <http://www.uv.es/charco/documentos/almansa.htm>. «La Batalla 
d’Almansa». Universitat de València. Consulta: [22/III/2016]. 
3202 El Temps, núm. 880, 24-30/IV/2001, p. 5. «25 d’Abril». Editorial. 
3203 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Joan M. Oleaque va signar un total de 
432 pàgines en El Temps. 
3204 José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), polític espanyol fundador de Falange, partit d’ideologia 
propera al feixisme. cf. SESMA LANDRÍN, Nicolás., «“La dialéctica de los puños y las pistolas”: una 
aproximación a la formación de la idea de estado en el fascismo español (1931-1945)», en Historia 
política: ideas, procesos y movimientos sociales, núm. 27, 2012, pp. 51-64. 

http://www.uv.es/charco/documentos/almansa.htm
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director a les escoles del poble. Entre els tres representaven el 
poder municipal. 

»En aquest ambient va créixer Giner. La política com a 
promoció personal assequible era una opció que sempre havia 
vist de prop. I de jove, va ser delegat del Frente de Juventudes 
de Falange a Vallada. “Ell era joseantonià –diu un veí seu– i, en 
els temps més durs, acudia a València a participar en actes 
contra la llibertat.” Impulsor de diversos homenatges locals a 
José Antonio Primo de Rivera, Giner, però, no va estudiar dret, 
sinó magisteri. Es féu professor d’EGB, i també director de 
col·legi. Però les possibilitats polítiques pesaven més, i, encara, 
amb poca visió estratègica, es va presentar per Falange al 
Congrés de Diputats a les eleccions generals de 1977. Era el 
número 4 per València. “El míting de rigor el va fer vestit de 
camisa blava”, recorda u veí que va assistir a aquella arenga. 

»Amb el fracàs de Falange3205, el jove Fernando queda 
fora de joc i examina opcions. Durant un temps simpatitza amb 
Fuerza Nueva3206. Però, ja amb certa visió de futur, al 1980 
ingressa en UCD i forma l’agrupació del partit de Vallada. Amb 
Giner ingressaran altres militants que l’acompanyaran en el seu 
transfuguisme envers posteriors formacions, sempre amb la 
voluntat d’adequar-se a les necessitats conjunturals de la dreta. 

»(...) Potser la seua devoció per Suárez, i molt 
probablement l’abisme a què s’abocava UCD, fan que Giner 
trasllade la seua militància al CDS, el nou partit de Suárez, el 
setembre del 1982, poc temps després de ser elegit diputat. 
Sembla haver oblidar els dies de Falange i, en un escrit 
periodístic, manifesta que es trasllada al CDS perquè és un partit 
de “centre-centre”, “i això és el que necessita Espanya”. Llavors 
aprofita l’oportunitat i se situa com a tercer candidat en la llista 
al Congrés de Diputats en les eleccions generals d’octubre del 
1982. Els resultats electorals3207 fan obvi que el CDS no és la 
millor opció, i aleshores Giner orienta tota la seua tenacitat cap 
al benefici propi. De fet, l’any 1983, i encara en el CDS, ell i 
altres amics es presenten a les eleccions municipals amb la 

                                                           
3205 L’any 1977, Falange Española de las JONS Auténtica va traure 4.697 vots al País Valencià, per 
darrere de tretze partits i sense obtenir cap representant. Font: <http://www.infoelectoral.mir.es/>. 
Ministeri d’Interior. Consulta: [3/V/2016]. 
3206 Formació nostàlgica del franquisme fundada l’any 1976 per Blas Piñar cf. CLEMENTE, Josep 
Carles., Historias de la transición (1973/1981): el fin del apagón, Madrid, Fundamentos, 1994, pp. 52 i 
124. 
3207 L’any 1982, el CDS aconsegueix 51.891 vots al País Valencià, per darrere de PSOE, AP, UCD i PCE. 
No va obtindre cap representant del País Valencià. Font: <http://www.infoelectoral.mir.es/>. Ministeri 
d’Interior. Cosulta: [3/V/2016]. 

http://www.infoelectoral.mir.es/
http://www.infoelectoral.mir.es/
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candidatura independent “Unidad Valladina”3208. El menyspreu 
a un CDS abans tan venerat encara es farà més patent en les 
eleccions municipals de l’any 1987: després d’haver 
confeccionat la candidatura del CDS, encapçalada per ell 
mateix, Giner, que ja havia mantingut tractes amb UV i amb el 
seu líder, Vicent González Lizondo, dóna de baixa tots els 
militants del CDS... i passa a encapçalar la candidatura d’UV. 
Fernando Giner es converteix en alcalde de Vallada, càrrec que 
manté fins avui3209. 

»(...) el poder de l’alcaldia li ha donat en la zona de la 
Costera i la Canal de Navarrès li va permetre deixar UV quan 
era evident que el partit anava a quedar com un satèl·lit davant 
de la força que anava guanyant el PP. El salt el va fer d’un dia 
per l’altre, justament l’any 1995, quan el PP guanya per primera 
vegada les autonòmiques3210. De nou, Giner, que era diputat a 
les Corts Valencianes per UV3211, feia gala de bona previsió 
política. Lizondo, en el míting que aquell any va efectuar en 
Vallada, va acusar Giner de tot allò amb què es podia acusar una 
persona. Però el fet és que el PP va triomfar, i Giner amb ell. El 
traspàs de Giner al PP va arribar acompanyat del de cinquanta 
importants militants més d’UV, fonamentals per a la 
preeminència del poder popular en la Costera. L’escàndol va 
trasbalsar UV, però Giner i els seus sabien molt bé el que feien. 

»Ja era diputat per UV, i continua sent-ho com a membre 
del PP. L’any 1999, en pagament per favors, Zaplana eleva 
Giner a la presidència de la Diputació de València. Substitueix 
Manuel Tarancón, que feia ombra a Zaplana i que volia dotar la 
institució d’una política diferencial. Giner no fa ombra al Gran 
Eduardo, ni ho pretén. Giner, en canvi, fa d’ogre per a Zaplana 
quan ha de fer-ho, i ho fa bé. Giner nega la plaça de bous de 
València a Acció Cultural per sistema per als actes del 25 
d’Abril, i insulta els milers i milers de persones que acudeixen a 
aquests actes; paral·lelament, subvenciona amb 38 milions de 

                                                           
3208 Llavors, Unidad Valladina fou segona força a Vallada, per darrere d’un altre partit independent i per 
davant de PCE i PSPV. Font: 
<http://www.argos.gva.es/ahe/pls/argos_elec/DMEDB_Elecmunicipios.informeElecDetallado?aNMuniId
=46251&aNNumElec=1&aVTipoElec=L&aVFechaElec=1983&aVLengua=c>. Argos. Portal 
d’Informació de la Generalitat Valenciana. Consulta: [3/V/2016]. 
3209 L’any 1987, Unió Valenciana és la força més votada a Vallada. L’any 1991 aconsegueix una majoria 
absoluta molt àmplia, amb set dels onze regidors del poble. L’any 1995, ja amb el PP, aconsegueix una 
nova majoria absoluta amb sis regidors. I l’any 1999, novament amb set. Font: 
<http://www.infoelectoral.mir.es/>. Ministeri d’Interior. Consulta: [3/V/2016]. 
3210 Aquest canvi de partit de Fernando Giner l’hem tractat en l’apartat 6.3.1.1. 
3211 Fernando Giner va ser diputat a les Corts Valencianes amb Unió Valenciana entre 1991 i 1995, i 
després amb el Partit Popular entre 1995 i 1999. Font: <http://www.cortsvalencianes.es/>. Corts 
valencianes. Consulta: [3/V/2016]. 

http://www.argos.gva.es/ahe/pls/argos_elec/DMEDB_Elecmunicipios.informeElecDetallado?aNMuniId=46251&aNNumElec=1&aVTipoElec=L&aVFechaElec=1983&aVLengua=c
http://www.argos.gva.es/ahe/pls/argos_elec/DMEDB_Elecmunicipios.informeElecDetallado?aNMuniId=46251&aNNumElec=1&aVTipoElec=L&aVFechaElec=1983&aVLengua=c
http://www.infoelectoral.mir.es/
http://www.cortsvalencianes.es/
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pessetes la blavera Real Academia de Cultura Valenciana, i amb 
12 milions el més blaver encara Lo Rat Penat3212. 

»Què més pot demanar un antic falangista? Què més pot 
demanar Zaplana? [sic]»3213. 

Una altra data dels valencians, la del 9 d’Octubre, va ser motiu de crítica contra 
el PP valencià pel fet de pensar que el dia no era commemorat com calia. Glòria 
Marcos3214, militant d’Esquerra Unida del País Valencià i llavors exdiputada a les Corts 
valencianes amb aquesta formació, va ser l’autora d’una d’aquestes crítiques que a més 
servien perquè ella mateixa es posicionara amb el catalanisme valencià. I si es 
posicionava ella mateixa també ho havia de fer, suposem, per posicionar el seu partit en 
la mateixa tendència nacional, ja que l’any 2007 també va tornar a ser escollida 
diputada a les Corts valencianes per una coalició en la qual figurava EUPV3215. 

«Una vegada més se celebra el Nou d’Octubre i, una 
vegada més, el PP del País Valencià ens regala una sèrie de 
“presents” que fan palès, de bell nou, quina és la seua manca de 
voluntat política pel que fa a l’autogovern i a la recuperació de 
les nostres senyes d’identitat. 

»L’oblit intencionat de la Conselleria d’Educació del 
Govern valencià pel que fa a l’aplicació del “requisit lingüístic” 
ja provocat que l’inici del curs escolar es produïra sense 
garanties que els alumnes que ho desitgen puguen utilitzar la 
seua llengua en el procés d’aprenentatge3216. A més, els retalls 
dels continguts curriculars de llengua i literatura, que han exclòs 
els autors no nascuts al País Valencià3217, suposen un 
empobriment incomprensible i un posicionament evident contra 
la unitat de la llengua i la cultura catalana. 

                                                           
3212 Subvencions que van anar prolongant-se fins al final de la seua etapa al capdavant de la Diputació de 
València, l’any 2007. Font: <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-02-2006/abc/Valencia/giner-
seguira-subvencionando-desde-la-diputacion-a-lo-rat-penat-y-la-racv_13240930698.html>. Abc, 
7/II/2006. «Giner seguirà subvencionando desde la Diputación a Lo Rat Penat y la RACV». Notícia 
d’M.C. Consulta: [3/V/2016]. 
3213 El Temps, núm. 921, 5-11/II/2002, pp. 65-68. «Un cacic afable». Reportatge de Joan M. Oleaque. 
3214 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Glòria Marcos va signar un total de 29 
pàgines en El Temps. 
3215 Font: <http://www.cortsvalencianes.es/>. Corts Valencianes. Consulta: [3/V/2016].  
3216 En canvi, en El País es publicava una notícia pocs mesos abans en la qual s’anunciava que el 
conseller Manuel Tarancón havia aprovat l’exigència del requisit lingüístic per als docents del País 
Valencià, si bé no es va aprovar per a la resta de funcionaris d’altres àmbits, fet pel qual es manifestaven 
entitats com Escola Valenciana. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/06/04/cvalenciana/991682286_850215.html>. El País, 4/VI/2001. «Escola 
Valenciana pide que el requisito lingüístico se amplíe al funcionariado». Notícia de Luis D. Martínez. 
Consulta: [3/V/2016]. 
3217 Efectivament, Zaplana va promoure l’exclusió dels autors literaris no valencians en llengua catalana 
dels llibres d’ensenyament. Font: <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-09-
2001/abc/Cultura/polemica-por-los-nuevos-planes-de-ense%C3%B1anza-de-literatura-
valenciana_44795.html>. Abc, 7/IX/2001. «Polémica por los nuevos planes de enseñanza de literatura 
valenciana». Notícia de Juan Manuel Debido. Consulta: [3/V/2016]. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-02-2006/abc/Valencia/giner-seguira-subvencionando-desde-la-diputacion-a-lo-rat-penat-y-la-racv_13240930698.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-02-2006/abc/Valencia/giner-seguira-subvencionando-desde-la-diputacion-a-lo-rat-penat-y-la-racv_13240930698.html
http://www.cortsvalencianes.es/
http://elpais.com/diario/2001/06/04/cvalenciana/991682286_850215.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-09-2001/abc/Cultura/polemica-por-los-nuevos-planes-de-ense%C3%B1anza-de-literatura-valenciana_44795.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-09-2001/abc/Cultura/polemica-por-los-nuevos-planes-de-ense%C3%B1anza-de-literatura-valenciana_44795.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-09-2001/abc/Cultura/polemica-por-los-nuevos-planes-de-ense%C3%B1anza-de-literatura-valenciana_44795.html
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»També la setmana passada, a la Diputació de València, 
és va aprovar, amb la majoria absoluta del PP, que la plaça de 
Bous no podrà ser utilitzada per les organitzacions que ells 
denominen “antivalencianistes”. En clara al·lusió a Acció 
Cultural, els responsables del PP volen boicotejar els aplecs, els 
concerts i tota mena de manifestació pacífica i cultural que no 
s’atenga a la seua concepció curta, instrumental, folklòrica..., del 
que ells denominen valencianitat. 

»Tot açò ha estat acompanyat d’una actuació que els 
situa, malgrat les proclames de centrisme i liberalisme, en clara 
connivència política amb l’ultradreta (...) De nou, davant el Nou 
d’Octubre, Zaplana i el seu partit volen evitar que celebrem que 
“ser valencians és la nostra manera de ser catalans” [sic]»3218. 

La tendència catalanista de Glòria Marcos és evident quan parla de «cultura 
catalana». Més endavant analitzarem la seua presència en El Temps. 

El PP valencià era durament criticat pel setmanari, com hem vist. I el president 
de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que encara ocupava el càrrec, era, evidentment, la 
figura més assenyalada, ja que era el màxim representant del PP valencià. Joan F. Mira 
comparava així Zaplana amb Berlusconi, quan aquest últim guanyà les eleccions 
italianes de 20013219: 

«En primer lloc, el senyor Silvio Berlusconi, que en pocs 
dies ocuparà el Palazzo Chigi de Roma3220 (...) és un personatge 
amb una creixent tendència a l’autocràcia i a la megalomania: 
no solament es pensa que és “el més gran dirigent del món 
occidental”, capaç de fer miracles i de vèncer els poders 
infernals de l’esquerra3221, heroi que portarà el poble italià a un 
futur d’accionistes triomfants i consumidors feliços, no solament 
es pensa això, sinó que vol que ho pense tothom, a través de les 
televisions, premsa i editorials pròpies o apropiades3222, a través 
de la publicitat, de les finances i, si cal, com ara cal, a través de 
l’ocupació de la presidència del govern. En segon lloc, Sílvio 

                                                           
3218 El Temps, núm. 904, 9-15/X/2001, p. 18. «De nou el 9». Article de Glòria Marcos. 
3219 Font: Abc, 15/V/2001, p. 35. «Tras su clara victoria, Berlusconi promete a los italianos “hablar poco y 
hacer mucho”». Reportatge de Juan Vicente Boo. 
3220 Seu de la presidència del Consell de Ministres d’Itàlia. cf. MASI, Stefano., Arte e Historia: Roma y el 
Vaticano, Itàlia, Bonechi, 1989, p. 161. 
3221 Berlusconi, dirigent de l’equip de futbol A.C. Milà, acusava fins i tot els àrbitres de ser d’esquerres. 
cf. DONOFRÍO, Andrea., «Berlusconi y el deporte como estrategia de comunicación política», en 
Historia y comunicación social, núm. 17, 2012, p. 122. 
3222 Per consultar la influència de Berlusconi en els mitjans de comunicació, cf. GONZÁLEZ CORTÉS, 
Maria Eugenia., «Sobre la libertad de prensa en Italia: el conflicto de intereses de Berlusconi y su 
influencia en la democracia del “Bel Paese”», en Estudios sobre el mensaje periodístico, núm. 17, 2, 
2011, pp. 325-338. 
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Berlusconi és un demagog de primera magnitud3223, capaç de 
prometre el paradís en la terra, pensions elevades, obres 
públiques multiplicades, beneficis empresarials universals, 
impostos universalment baixos, i seguretat per tothom, si pot ser 
sense immigrants indesitjables3224, i amb una mica de 
parafernàlia d’inesborrables reminiscències mussolinianes. En 
tercer lloc, el cavaller Silvio Berlusconi té molt més de nou ric 
sense cultura que de cavaller3225: un nou ric fabulosament 
exhibicionista, pagat de si mateix fins a extrems de deliri, que 
mostra la riquesa de manera descarada, i que ha fet bona part 
d’aquesta mateixa riquesa amb televisions que promouen la 
barroeria i el mal gust de manera permanent i metòdica. I en 
quart lloc, l’empresari Silvio Berlusconi ha guanyat unes 
eleccions amb el principi que els valors empresarials són els 
únics valors, i que aquests valors poden imposar-se a la política, 
la qual, quan no està al servei de l’empresa, és una activitat 
pròpia d’intel·lectuals d’esquerra, ecologistes, i altres elements 
menyspreables que cal eliminar de la vida pública. 

»(...) no hem de pensar que el berlusconisme és una 
exòtica exclusiva italiana: si vostès repassen els elements de la 
definició, comprovaran que no són tan diferents dels que 
promou la dreta actualment al poder al regne d’Espanya i molt 
especialment al de València. Inflació de lideratge, megalomania, 
autoritarisme, control indirecte i directe dels mitjans de 
comunicació, descrèdit de la intel·ligència, perversió de 
conceptes sagrats com democràcia o llibertat (allà és la Casa 
delle Libertà3226, ací la “defensa de la llibertat” contra el 
nacionalisme basc, i podríem allargar la llista sense esforç), mal 
gust institucional, nous rics en el centre del poder i el poder al 
servei dels nous rics, i alguns petits detalls més que l’aznarisme 
representa de manera discreta i el zaplanisme encarna de manera 
gairebé perfecta. No sé si Berlusconi a Itàlia és o no un fenomen 
històric semblant al de George W. Bush als Estats Units 
d’Amèrica, no sé si l’un i l’altre suposen un canvi d’època que 
anuncia un nou món regit per rics sense cultura. Sí que sé que al 

                                                           
3223 Per a consultar els mètodes populistes de Berlusconi a l’hora de fer política, cf. DONOFRÍO, 
Andrea., «Berlusconi y la espectacularización de la política», en Más poder local, núm. 18, 2013, pp. 24-
32. 
3224 Per a consultar les polítiques de Berlusconi en relació amb la immigració, cf. FINOTELLI, Claudia i 
Giuseppe SCIORTINO., «Nuevas tendencias en las políticas de inmigración italianas: “cambiar algo para 
que nada cambie”», en Análisis del Real Instituto Elcano, núm. 23, 2009. 
3225 Berlusconi és conegut popularment a Itàlia com Il Cavaliere. Font: 
<http://www.abc.es/internacional/20140204/abci-italia-industrial-cavaliere-201402031707.html>. Abc, 
5/II/2014. «¿Por qué a Berlusconi le llaman “Il Cavaliere”?». Notícia d’Ángel Gómez Fuentes. Consulta: 
[3/V/2016]. 
3226 Aquest era el nom de la coalició política liderada per Berlusconi. 

http://www.abc.es/internacional/20140204/abci-italia-industrial-cavaliere-201402031707.html
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País Valencià ja fa anys que s’ha instal·lat, amb èxit indubtable, 
una trista variant de berlusconisme civil, cultural i polític. I que, 
vista la inèpcia de l’oposició oficial, la passivitat dels 
intel·lectuals i l’acceptació del públic en general, té tota la traça 
de durar més que a Itàlia [sic]»3227. 

Evidentment, per a Joan F. Mira Berlusconi era un mal exemple polític i veia en 
ell paral·lelismes amb Eduardo Zaplana. Rics sense cultura, control dels mitjas de 
comunicació, ineptitud de l’oposició, intel·lectuals passius, acceptació, autoritarisme, 
megalomania... Tot açò representava per a ell el zaplanisme. I en termes d’escàs sentit 
democràtic s’expressava aquest editorial, també sobre Zaplana, quan els tribunals 
donaren la raó a El Temps sobre la improcedència de la declaració de lesivitat que el 
president valencià va fer pel tema de les subvencions al setmanari, qüestió anteriorment 
esmentada3228 i que concloïa així. 

«el Tribunal Superior de Justícia de València dictava sentència 
en contra del Govern de la Generalitat Valenciana per la retirada 
d’una subvenció legal concedida el 1995 a Edicions del País 
Valencià –l’empresa editora d’EL TEMPS– en concepte de 
promoció de l’ús del valencià als mitjans de comunicació social. 
És a dir, mentre Eduardo Zaplana pretenia aparèixer als ulls de 
l’opinió pública com “el pacificador” de l’artificial batalla 
lingüística –atiada anys enrere des de la dreta espanyolista–, al 
mateix temps vulnerava la legislació a favor de la llengua i 
negava a tota la premsa escrita en valencià els ajuts previstos per 
la llei. Finalment, els tribunals han donat la raó a EL TEMPS, 
declarant improcedent la declaració de lesivitat contra el 
setmanari amb què el govern Zaplana pretengué justificar la 
seua actitud. Actuacions com aquesta, allunyades del que hauria 
de ser un comportament democràtic i a favor de la promoció de 
le llengua, són massa freqüents com per a confiar en els 
propòsits de Zaplana, fins que no es demostre el contrari 
[sic]»3229. 

En el mateix sentit parlava Manuel S. Jardí3230, qui tampoc donava mostres de 
simpatia cap al president valencià: 

«El discurs d’Eduardo Zaplana, triomfalista fins a 
l’extravagància, i la realitat desacreditada que viuen els 
ciutadans s’assemblen ben poc. La terra mítica presidencial, la 
del parc temàtic i la dels seus delers, és del tot incompatible amb 

                                                           
3227 El Temps, núm. 885, 29-4/V-VI/2001, p. 82. «Berlusconismes». Article de Joan F. Mira. 
3228 Qüestió tractada en l’apartat 7.2.1.2. 
3229 El Temps, núm. 888, 19-25/VI/2001, p. 5. «Zaplana i El Temps». Editorial. 
3230 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Manuel S. Jardí va signar un total de 33 
pàgines en El Temps. 
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unes finances públiques abocades a la insolvència, una gestió 
obscurantista i oberta a tota classe de sospites, un parlament 
desamortitzat, uns serveis públics cada vegada menys serveis i 
menys públics, un territori sobreexplotat difícilment recuperable 
i, també, el domini quasi absolut d’uns mitjans propagandístics 
que a dures penes poden amagar l’abisme entre allò que predica 
el president de la Generalitat Valenciana i el que s’esdevé sota el 
núvol irreal on es belluga»3231. 

I així fins que Zaplana va ser nomenat ministre de Treball3232. Va arribar llavors 
l’hora del balanç de la seua presidència, que, com calia esperar, era negatiu. 

«Tot el seu mandat, però, ha estat una demostració constant 
d’aquest menyspreu: les vegades que ha parlat en valencià es 
poden comptar amb els dits d’una mà; s’ha enfrontat amb el 
món universitari i científic del país3233; ha girat l’esquena a 
qualsevol manifestació cultural valenciana; ha fet el possible per 
desprestigiar el sistema sanitari públic al mateix temps que ha 
potenciat el model privat, i ha promogut tota una sèrie de 
projectes faraònics buits de contingut sense tenir cap cura del 
territori3234 per aconseguir només un augment escandalós del 
deute públic3235. 

»Ara, com a ministre de Treball, s’enfrontarà amb uns 
sindicats que han estat menystinguts abans i després de la vaga 
general3236 i que, malgrat el menyspreu que va mostrar el govern 
davant l’èxit de la convocatòria de protesta3237, han sortit 

                                                           
3231 El Temps, núm. 899, 4-10/IX/2001, p. 15. «El núvol de Zaplana». Article de Manuel S. Jardí. 
3232 L’estiu de 2002, quan Aznar era president del govern espanyol. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/07/10/cvalenciana/1026328677_850215.html>. El País, 10/VII/2002. 
«José Luis Olivas, presidente, y Zaplana, ministro». Notícia de Josep Torrent. Consulta: [3/V/2016]. 
3233 Recordem, per exemple, les seues baralles amb Andrés Pedreño, rector de la Universitat d’Alacant. 
Font: <http://elpais.com/diario/2000/11/29/sociedad/975452418_850215.html>. El País, 29/XI/2000. «El 
rector de Alicante dimite tras su pugna con Zaplana». Notícia d’Ezequiel Moltó. Consulta: [9/II/2000]. 
3234 Com la construcció de Terra Mítica, tractada en l’apartat 7.2.1.4. 
3235 Segons la pàgina web de dades diari Expansión, l’any 1995, quan Zaplana entra a governar la 
Generalitat Valenciana, el País Valencià patia un deute de 2.750 milions d’euros, el 6,3% del PIB. L’any 
2002, quan Zaplana deixa la Generalitat per convertir-se en ministre de Treball, el País Valencià tenia un 
deute de 7.112 milions d’euros, el 9,7% del PIB. L’augment del deute públic fou del 258,6%. Font: 
<http://www.datosmacro.com/deuda/espana-comunidades-autonomas/valencia>. Datos Macro, 
Expansión. Consulta: [3/V/2016]. 
3236 Convocada el 20 de juny de 2002 per CCOO i UGT com a resposta a una reforma del govern d’Aznar 
que, segons els sindicats, abaratia l’acomiadament i agreujava les ajudes als aturats. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/05/25/economia/1022277601_850215.html>. El País, 25/V/2002. «Aznar 
responde a la huelga con un ‘decretazo’». Reportatge de Carmen Parra, Lucía Abellán, Anabel Díez i Luis 
Barbero. Consulta: [3/V/2016]. 
3237 Segons els sindicats organitzadors, la vaga tingué un seguiment del 84% del total dels treballadors. 
Segons el Govern, el seguiment fou d’un 17%. Font: 
<http://economia.elpais.com/economia/2010/06/14/actualidad/1276500781_850215.html>. El País, 
14/VI/2010. «Las huelgas generales de la democracia». Informe elaborat per El País amb dades pròpies i 
de l’agència EFE. Consulta: [3/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2002/07/10/cvalenciana/1026328677_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/11/29/sociedad/975452418_850215.html
http://www.datosmacro.com/deuda/espana-comunidades-autonomas/valencia
http://elpais.com/diario/2002/05/25/economia/1022277601_850215.html
http://economia.elpais.com/economia/2010/06/14/actualidad/1276500781_850215.html
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reforçats després de la crisi de govern. És previsible que, en 
aquest context, Zaplana faça el que ha fet amb qualsevol tema 
polèmic a València: intentarà fer callar tothom sense deixar 
ningú content»3238. 

En el mateix número, Àlex Milian feia un balanç molt més llarg i argumentat 
amb dades i fets3239, que finalitzava assegurant un futur pròsper per al ja antic president, 
anara com anara la seua aventura com a ministre: 

«Un salt amb paracaigudes. L’ambició de l’expresident, 
però, ja s’ha fet realitat. Pocs mesos després que s’hagi 
materialitzat el somni dels benidormers de tenir l’hotel més alt 
d’Europa –com que no ho era però volien que ho fos, li han 
afegit un pal de 25 metres–3240, Zaplana ha volat a Madrid, que 
està més a prop del cel. Per si la nova aventura dura menys del 
que està previst, ja s’ha teixit un paracaigudes: només cinc dies 
abans de deixar de ser president, les Corts Valencianes van 
aprovar una llei per garantir un sou de 70.000 euros anuals, 
durant quinze anys, per als expresidents de la Generalitat 
Valenciana3241»3242. 

Tot i abandonar la presdiència de la Generalitat del País Valencià, Zaplana va 
continuar rebent crítiques per part d’El Temps, que mitjançant reportatges denunciava la 
seua forma de fer política durant els anys com a president de la Generalitat. Miquel 
Calvet i Joan M. Oleaque elaboraven un reportatge de quatre pàgines en el qual 
descrivien la tasca d’Eduardo Zaplana a l’hora d’intentar controlar o posseir certs 
mitjans de comunicació per augmentar la seua influència al País Valencià. 

«El diari Abc revelava el dilluns 16 de desembre, amb la 
publicació de documents interns del grup francès Bouygues 
(soci de referència de l’empresa Aguas de Valencia, responsable 
del subministrament hídric del cap i casal), que l’expresident 
valencià Eduardo Zaplana va pressionar aquesta companya 
francesa perquè entrara en l’accionariat de Tabarka, una societat 
propietat d’empresaris pròxims al PP amb interessos en premsa, 
televisió i ràdio. Segons aquests documents, el grup francès va 

                                                           
3238 El Temps, núm. 944, 16-22/VII/2002, p. 5. «Zaplana fa el salt». Editorial. 
3239 A banda d’un repàs de la biografia política de Zaplana, Àlex Milian exposa dades estadístiques del 
seu govern, com el del creixement del deute del País Valencià. Font: El Temps, núm. 944, 16-
22/VII/2002, pp. 25-28. «L’herència de Zaplana». Reportatge d’Àlex Milian. 
3240 Aquesta proposició de llei fou aprovada per populars i socialistes i publicada el 2 de juliol de 2002 en 
el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, núm. 162, pp. 21.547-21.550. Font: 
<http://www.cortsvalencianes.es/>. Corts Valencianes. Consulta: [3/V/2016]. 
3241 Referint-se a l’Hotel Bali de Benidorm, on efectivament fou col·locat un pal de 25 metres per superar 
l’edifici Ukrania, de Moscou, de 190 metres. El Bali arribava als 210 metres. Font: 
<http://external.cache.el-mundo.net/elmundo/2002/graficos/may/s2/hotel_bali.swf>. El Mundo, 2002. «El 
hotel más alto de Europa». Gràfic de David Alameda. Consulta: [3/V/2002]. 
3242 El Temps, núm. 944, 16-22/VII/2002, p. 28. «L’herència de Zaplana». Reportatge d’Àlex Milian. 

http://www.cortsvalencianes.es/
http://external.cache.el-mundo.net/elmundo/2002/graficos/may/s2/hotel_bali.swf
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desestimar la inversió perquè les informacions financeres 
d’aquesta societat li semblaven poc fiables i perquè els gestors 
de Tabarka no tenien experiència en el sector de la comunicació. 
Finalment, però, Aguas de Valencia, pressionada perquè en el 
moment d’aquesta interferència política, en el segon semestre de 
l’any 2001, negociava el subministrament d’aigua a València 
dels pròxims cinquanta anys (que al remat va obtenir), va 
mantenir un dipòsit d’1,2 milions d’euros al Banc de València 
per avalar un crèdit del mateix import que aquesta darrera 
institució financera havia concedit a Tabarka3243. 

»Arribava així al clímax, la setmana passada, 
l’enrariment en una societat, Aguas de Valencia, que pateix des 
de fa anys contínues convulsions accionarials amanides 
d’interferències polítiques del Govern d’Eduardo Zaplana. 
Aquestes incursions polítiques van ser denunciades per qui ha 
estat fins ara conseller delegat, Aurelio Hernández, alcalde 
Càrcer (Ribera Alta) pel PP, que va arribar a l’agost del 2000 a 
la presidència d’Aguas de Valencia i que era expulsat d’aquest 
darrer càrrec per pressions de l’actual ministre de Treball, 
Eduardo Zaplana, segons el mateix Hernández va assegurar al 
consell d’administració en el qual es va decidir a despatxar-lo, 
juntament amb el director general, Francisco Pontes, el passat 28 
de novembre3244. 

»Amb l’aparició dels documents del grup Bouygues, dies 
després de l’acomiadament d’Hernández, comença també a 
clivellar-se el laberíntic entramat mediàtic que va crear Eduardo 
Zaplana des que va arribar a la presidència de la Generalitat 
Valenciana, l’any 1995. De fet, Zaplana, un home obsessionat 
pel control dels mitjans de comunicació com una de les 
principals eines de la seua carrera política, va imprimir des del 
primer moment el seu peculiar segell mediàtic al capdavant de la 
Generalitat. Va potenciar tot un entramat de conglomerats 
mediàtics amb una fràgil estructura financera, gestionats, moltes 
vegades, per empresaris sense cap experiència en el món de la 
premsa, alhora que intentava atraure’s alguns dels principals 
grups multimèdia de l’estat espanyol, i va crear a través de 
Canal 9 una xarxa de periodistes madrilenys per difondre i 

                                                           
3243 Aquest reportatge està signat per A. Laso D’Lom i es pot consultar en l’edició del 16 de desembre de 
2002 del diari Abc, pàgines 74-77, sota el titular «Zaplana intermedió con AVSA-Bouygues para crear en 
Valencia un grupo mediático afín». 
3244 D’altra banda, Aurelio Hernández era acusat de cobrar mig milió d’euros com a conseller delegat 
d’Aguas de Valencia sense justificar. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/12/21/cvalenciana/1040501883_850215.html>. El País, 21/XII/2002. 
«Zaplana tiene “muy claro” lo que hay que hacer con Aurelio Hernández, pero no dice si lo expulsará del 
PP». Notícia de Jaime Prats. Consulta: [3/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2002/12/21/cvalenciana/1040501883_850215.html
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reforçar la seua imatge a la capital de l’estat3245. Tot acompanyat 
del revers d’aquesta política, la de l’assetjament informatiu i 
econòmic contra els mitjans crítics amb la seua gestió. 

»(...) Els diaris del grup Moll, per exemple, pateixen una 
evident marginació publicitària respecte a la resta de la premsa 
diària valenciana (...) Levante-EMV i Información3246 tampoc no 
han tingut accés al conveni premsa-escola, pel qual la 
Generalitat compra exemplars per enviar-los als centres escolars 
valencians. Un altre dels vessants ha estat la marginació a la 
premsa en català. L’administració del PP no tan sols va eliminar 
de seguida les ajudes a la publicació de mitjans en la nostra 
llengua que havia establert el partit socialista i va aturar 
qualsevol inserció publicitària, sinó que va enginyar-se 
subterfugis jurídics per bloquejar les ajudes que ja havia 
concedit l’anterior administració a mitjans com Els Ports Ràdio, 
Crònica d’Ontinyent o EL TEMPS. En el cas d’aquest 
setmanari, va declarar que les ajudes pendents de cobrament 
eren “lesives per a l’interès públic”. L’assetjament, però, va anar 
més enllà. La Generalitat Valenciana va arribar a pressionar els 
anunciants privats d’EL TEMPS perquè deixaren de publicitar-
se en aquest setmanari3247. 

»(...) L’intent de consolidar a Alacant un diari que es 
contraposara a la crítica de l’hegemònic Información va resultar 
catastròfica. Un empresari molt pròxim a Eduardo Zaplana, 
Eliseu Quintanilla3248, va comandar, al capdavant del Grupo de 
Comunicación Arco Mediterráneo (en el qual també tenia 
participació l’empresa Tabarka), la creació de La Prensa de la 
Provincia de Alicante3249, dirigida pel periodista més reaccionari 

                                                           
3245 El model de selecció dels treballadors de Canal 9 durant l’etapa de Zaplana no va obeir a cap concurs 
públic ni d’igualtat d’oportunitats, sinó que estigué basat en la contractació de persones fidels. cf. ZALLO 
ELGEZÁBAL, Ramón., Tendencias en comunicación. Cultura digital y poder. Anexo II: 
Radiotelevisiones autonómicas. Los casos de Radiotelevisión Valenciana y de Radio y Televisión de 
Canarias, Barcelona, Gedisa, 2016, pp. 20 i 24. Aquesta qüestió també l’hem tractada en l’apartat 6.4.1. 
3246 Ambdós diaris de tendència progressista, editats a les ciutats de València i Alacant respectivament. 
3247 Qüestió tractada en l’apartat 7.2.1.2. 
3248 Eliseu Quintanilla, empresari farmacèutic que va presidir la Cambra de Comerç d’Alacant. Font: 
<http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/10/10/juez-sentara-banquillo-empresario-eliseo-
quintanilla-presunto-delito-societario/1052723.html>. Información, 10/X/2010. «Un juez sentará en el 
banquillo al empresario Eliseo Quintanilla por un presunto delito societario». Notícia de S. LL. Consulta: 
[3/V/2016]. 
3249 «Quintanilla estaba relacionado con Zaplana a través de su parque temático Terra Mítica, o mejor, de 
los negocios forjados en torno a su construcción. Al parecer, Quintanilla compró terrenos por ocho 
millones de pesetas que, al ser seleccionados para construir el parque, vendió por 1.500 millones. En 
GCAM [Grupo de Comunicación Arco Mediterráneo] el propio Quintanilla retenía el 10 por 100 de las 
acciones, mientras el 85 por cien se las adjudicaba otro grupo de reciente creación (...) Tabarka Media. El 
objetivo inicial: publicar un diario en Alicante capaz de contrarrestar la línea editorial del Información. El 
diario en cuestión salió a la calle en noviembre de 1995 y se llamó La Prensa de la Provincia de Alicante. 
Dirigido por Enrique de Diego (...) quiso entrar de inmediato en pugna con Información para crear una 
dualidad político-mediática. Vino a decir que el diario Información, dirigido por Francisco Esquivel, 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/10/10/juez-sentara-banquillo-empresario-eliseo-quintanilla-presunto-delito-societario/1052723.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/10/10/juez-sentara-banquillo-empresario-eliseo-quintanilla-presunto-delito-societario/1052723.html
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de la ciutat, Enrique de Diego3250. La Prensa va nàixer el 
novembre del 1997 i va haver de tancar com a diari el maig del 
2000. Un altre diari muntat amb capital d’empresaris valencians 
pròxims a l’òrbita de la Generalitat Valenciana, Diario de 
Valencia, comandat pel cavernari tàndem Jesús Sánchez 
Carrascosa – María Consuelo Reyna3251, que va aparèixer quan 
la seua família de Reyna la va despatxar com a directora de Las 
Provincias3252, té un tiratge testimonial i ha estat expulsat de 
l’OJD. 

»(...) si alguna cosa ha demostrat Zaplana en les seues 
relacions mediàtiques és que considera primordial el domini de 
la televisió per fer créixer el benefici polític. 

»(...) Per exemple, les que ha efectuat, a través 
d’empreses afins, destinades a incentivar televisions locals que li 
puguen fer de promotores personals. Empreses de pocs mitjans i 
poques despeses, sense prospecció real. Però que, l’un al costat 
de l’altra, poden constituir una plataforma publicitària 
suficientment necessitada de suport polític i econòmic per 
funcionar gairebé al dictat de les ordres de Zaplana. La majoria 
d’elles són participades per altres empreses de la comunicació 
que l’actual ministre de Treball té també controlades»3253. 

Per això, com era previsible, de cara a les eleccions de maig del 2003, El Temps 
va insistir a remarcar la desfeta que, segons el setmanari, havia suposat el govern de 
Zaplana. Miquel Calvet afirmava en una notícia: 

«La gestió del PP al País Valencià ha estat marcada els 
darrers quatre anys pels problemes financers d’alguns dels 
projectes estralla d’oci del Consell, per uns processos de 

                                                                                                                                                                          
había sido el bastión del lermismo socialista en la provincia de Alicante, que buena parte de sus lectores 
“han soportado esta situación porque no había alternativa y han tragado sapos y culebras porque no había 
otra referencia” y que el nuevo periódico se ofrecía como la alternativa real. Sin embargo, el artificio no 
acabó de cuajar. En nuevo diario nunca alcanzó sus expectativas de ventas. Hubo que mantenerlo 
artificialmente, aunque para ello fuese necesario el concurso de la finaciación pública. En 1998 obtuvo un 
crédito de 90 millones de pesetas concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas. Ni así. Dejó de 
publicarse en 2000». PIQUERAS, José Antonio., El secuestro de la democracia: corrupción y 
dominación política en la España actual, Madrid, Akal, 2011, pp. 132 i 133. Part escrita per Francesc A. 
Martínez. 
3250 Enrique de Diego, periodista de la dreta alacantina, ha treballat també a Intereconomia, ha estat 
habitual columnista de Las Provincias i col·labora també en el visceral Alerta Digital, mitjà digital en el 
qual el mateix de Diego ha cremat alguna estelada en directe. Font: 
<http://www.alertadigital.com/2013/09/22/enrique-de-diego-quema-una-estelada-en-la-ratonera-ha-sido-
un-saludable-ejercicio-de-exorcismo-patriotico/>. Alerta Digital, 22/IX/2013. «Enrique de Diego quema 
una estelada en ‘La Ratonera’: “Ha sido un saludable ejercicio de exorcismo patriótico”». Notícia d’L. T. 
Consulta: [3/V/2016]. 
3251 L’antiga directora de Las Provincias i el seu marit. 
3252 Qüestió tractada en l’apartat 7.3.1. 
3253 El Temps, núm. 967, 24-30/XII/2002, pp. 28, 29 i 30. «Un ciutadà Kane de cartó pedra». Reportatge 
de Miquel Calvet i Joan M. Oleaque. 

http://www.alertadigital.com/2013/09/22/enrique-de-diego-quema-una-estelada-en-la-ratonera-ha-sido-un-saludable-ejercicio-de-exorcismo-patriotico/
http://www.alertadigital.com/2013/09/22/enrique-de-diego-quema-una-estelada-en-la-ratonera-ha-sido-un-saludable-ejercicio-de-exorcismo-patriotico/
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privatització qüestionats i per un model de creixement amb peus 
de fang. Tot sobre la base d’un endeutament que llastarà les 
finances valencianes durant molts anys»3254. 

I com més a prop estaven les eleccions, més crítiques rebia el PP per part del 
setmanari. 

«Les Corts Valencianes van viure dimecres i dijous 
passat, durant l’últim plenari de l’actual legislatura3255, el que 
probablement és el pitjor moment dels seus vint anys d’història. 
El primer dia del plenari, dimecres, els partits de l’oposició 
(PSPV, Esquerra Unida i Esquerra Verda) van demanar que es 
debatera una moció sobre la guerra3256; la presidenta de les 
Corts, Marcela Miró3257, s’hi va negar, no va respectar els cinc 
minuts de silenci que havien decidit de guardar i després, en una 
actuació difícil de veure en un parlament democràtic, van retirar 
vint vegades la paraula als portaveus de l’oposició. Dijous, en 
una sessió encara més tensa, Miró va tornar a negar la paraula 
als diputats de l’oposició cada vegada que prenien la paraula per 
parlar de la guerra, va expulsar de l’hemicicle un grup d’actors 
valencians que protestaven i va suspendre el plenari3258. 
Després, el PP demanava a la presidenta, del seu mateix partit, 
que denunciara a la fiscalia els grans grups de l’oposició, els 
artistes i la Campanya Valenciana contra la Guerra, que la nit 
anterior havia fet una protesta a prop del recinte de les Corts3259, 
per vulneració del Codi Penal. 

»Amb aquest lamentable espectacle, el PP tornava a 
demostrar, com tantes altres vegades ha fet al llarg dels seus 
quatre anys de majoria absoluta, el nul respecte que té per la 
màxima institució democràtica dels valencians. El partit presidit 

                                                           
3254 El Temps, núm. 974, 11-17/II/2003, p. 36. «I al final... la caixa buida». Reportatge de Miquel Calvet. 
3255 El debat tingué lloc els dies 26 i 27 de març de 2003, i es pot consultar en el Diari de Sessions de les 
Corts Valencianes, núms. 173, 26/III/2003, pp. 6.651-6.730; i 174. 27/III/2003, pp. 6.735-6.758. Font: 
<http://www.cortsvalencianes.es/>. Corts Valencianes. Consulta: [3/V/2016]. 
3256 Marcela Miró va interrompre Ximo Puig, del PSPV; Joan Ribó, d’EUPV; i Joan Francesc Peris, del 
grup mixt. Font: Diari de Sessions de les Corts Valencianes, núm. 173, 26/III/200, p. 6.653. Sobre la 
guerra d’Iraq, que després tractarem en l’apartat 8.2.1.4. 
3257 Marcela Miró Pérez (València, 1952). Política del PP, fou presidenta de les Corts valencianes durant 
la legislatura dels anys 1999-2003. Fou consellera de Cultura i Educació entre 1996 i 1997 i consellera de 
Benestar Social  entre 1997 i 1999. cf. PIQUERAS, José A., Diccionario biográfico de políticos 
valencianos: 1810-2006, València, Institució Alfons el Magnànim, 2006, p. 396. 
3258 Com a curiositat, entre els expulsats es trobava Josep-Vicent Marquès, sociòleg que, com hem vist al 
llarg del treball, fou col·laborador d’El Temps. Font: 
<http://elpais.com/diario/2003/03/28/cvalenciana/1048882684_850215.html>. El País, 28/III/2003. 
«Miró desaloja del pleno de las Cortes a los integrantes del colectivo Cultura contra la Guerra». Notícia 
sense signar. Consulta: [3/V/2016]. 
3259 <http://elpais.com/diario/2003/03/28/cvalenciana/1048882683_850215.html>. El País, 28/III/2003. 
«La plataforma contra la invasión pretende rodear el centro histórico de Valencia con una cadena 
humana». Notícia de Joaquín Ferrandis. Consulta: [3/V/2016]. 

http://www.cortsvalencianes.es/
http://elpais.com/diario/2003/03/28/cvalenciana/1048882684_850215.html
http://elpais.com/diario/2003/03/28/cvalenciana/1048882683_850215.html
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per Eduardo Zaplana3260 no ha dubtat a utilitzar les Corts com a 
caixa de ressonància per amplificar la seua campanya, 
convocant fins a vuit plenaris per parlar del Pla Hidrològic 
espanyol3261. En el darrer, fins i tot va decidir que les Corts 
finançaren la concentració-dinar que va promoure aquest partit a 
València el passat 2 de març3262. Alhora, però, quan es presenta 
una moció contrària als seus interessos, no tan sols no accepta 
de tramitar-la, sinó que utilitza la presidenta de les Corts, que ja 
fa molt de temps va oblidar el seu paper moderador a la 
institució, com a punta de llança de l’atac del partit tallant 
qualsevol intent de crítica a l’actuació del partit governant, 
vulnerant de manera flagrant la llibertat d’expressió dels 
representants dels valencians. El portaveu del PP, Alejandro 
Font de Mora, justificava la seua posició amb l’argument que el 
debat sobre la guerra és competència del Congrés dels 
Diputats3263, com si una guerra il·legal com la que estan duent a 

                                                           
3260 Tot i que Zaplana havia marxat a Madrid per fer de ministre de Treball, encara era president del PP 
valencià. 
3261 Més endavant analitzarem el PHN, si bé cal introduir que fou un projecte presentat pel llavors 
ministre de Medi Ambient, Jaume Matas, aprovat l’any 2001 gràcies a la majoria absoluta del PP al 
Congrés espanyol, que pretenia dur a terme una sèrie de transvasaments d’aigües fluvials, especialment 
des de Catalunya i Aragó cap a zones més àrides del País Valencià, Múrcia i Almeria. Veurem com el PP 
va fer del PHN un cavall de batalla explotat mediàticament fins a l’última possibilitat i com El Temps es 
va posicionar en contra amb una visió escèptica, tenint en compte que, segons el setmanari, aquell 
projecte augmentaria les possibilitats de la construcció immobiliària al País Valencià –llavors en una fase 
de plena expansió– i duria conseqüències mediambientals no gens desitjables, segons el nostre setmanari. 
Tot i que allò que fou més criticat per El Temps fou l’ús que el PP donà a aquest pla, al qual també 
s’oposà el PSOE i distints moviments ecologistes i civils del sud del Principat de Catalunya, territori que 
previsiblement seria afectat pel PHN. Per consultar textos sobre aquest projecte, cf. RICO AMORÓS, 
Antonio M., «Plan Hidrológico Nacional y Programa A.G.U.A: Repercusión en las regiones de Murcia y 
Valencia», en Investigaciones geográficas, núm. 51, 2010, pp. 235-267; GAITE GARCÍA, Bàrbara i Juan 
Carlos GARCÍA PALOMARES., «Datos básicos del Plan Hidrológico Nacional», en Ecosistemas: 
Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente, vol. 10, núm. 2, 2001, pp. 1-7. També trobem 
textos contraris al pla com ROSSELLÓ I VERGER, Vicenç M., «“Plan Hidrológico Nacional”: 
interrogacions», en Mètode: revista de difusió de la investigació de la Unversitat de València, núm. 30, 
2001, pp. 4-6; ó HERRERA, Encarna, Vanessa MAXÈ, Esther MENA RODRÍGUEZ i Josep PONT 
VIDAL., «El moviment a les Terres de l’Ebre: el Pla Hidrològic Nacional i la resposta ciutadana», en 
Revista Catalana de Sociologia, núm. 17, 2002, pp. 27-100. 
3262 La posició del PP era tal respecte al PHN que des de les Corts Valencianes es manifestà, en la 
resolució 211/V del número 202 del Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, del 10 de febrer del 2003, 
pàgina 28.644, «Les Corts Valencianes acorden donar suport i adherir-se a la convocatòria de la 
manifestació que en suport del Pla hidrològic nacional i del transvasament d’aigües de l’Ebre ha convocat 
la societat civil, per entendre que d’aquesta manera serveixen els interessos de la Comunitat Valenciana, 
que necessita pal·liar el seu dèficit hídric de manera imperativa per a poder mantenir el seu nivell de 
desenvolupament en benefici de tots els ciutadans. Les corts valencianes acorden manifestar el rebuig més 
rotund a totes les iniciatives que en el passat, en el present o en el futur, s’hagen oposat o s’oposen a 
qualsevol fòrum o institució, siga local, autonòmica, nacional o internacional, a la realització del Pla 
hidrològic nacional i al transvasament d’aigües de l’Ebre, per entendre-les expressió d’insolidaritat i atacs 
directes als interessos legítims de la Comunitat Valenciana». Font: <http://www.cortsvalencianes.es/>. 
Corts Valencianes. Consulta: [3/V/2016]. 
3263 De fet, el diputat d’EUPV, Joan Antoni Oltra Soler, recriminava a Font de Mora haver impedit aquell 
debat a les Corts valencianes. Font: Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, núm. 174, 27/III/2003, pp. 
6.750 i 6.751. 
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terme els Estats Units amb el suport polític del PP no poguera 
ser tractada pels representants democràtics dels valencians. Font 
de Mora, a més, va oblidar de presentar aquest argument en tots 
els debats celebrats sobre el Pla Hidrològic, que és una 
competència també de Madrid, quan convocava plenaris en els 
quals el mateix portaveu popular assegurava que “no hi haurà 
perdó” per als socialistes al País Valencià. I ara s’atreveix a 
acusar l’oposició de promoure “una situació de crispació” 
perquè arriben les eleccions. Tan curta té la memòria el senyor 
Font de Mora per oblidar que no fa encara un mes el seu partit 
es va sumar a una concentració de defensa del transvasament 
pagada per les Corts en els parlaments de la qual es deia que el 
PSPV “pagaria molt cara” la seua oposició al PHN? 3264 

»Amb totes les seues actuacions, agreujades més i més 
amb l’acostament de les eleccions, el PP ha deixat tan malmeses 
les Corts Valencianes que la seua respectabilitat serà molt difícil 
d’aixecar de nou»3265. 

L’enemistat era tal que fins i tot Manuel S. Jardí, en un article d’opinió, 
semblava demanar el “vot útil” per al PSPV amb l’únic objectiu d’entrebancar la 
majoria absoluta del PP. El Temps, totalment contrari al PSPV-PSOE per discrepàncies 
quant a la qüestió nacional, era capaç fins i tot de suggerir la intenció de vot cap als 
socialistes amb l’objectiu de fer fora el PP del govern valencià. 

«A mesura que s’acosta el 25 de maig, es multipliquen 
els signes que fan albirar l’esperança que el PP no guanye les 
eleccions autonòmiques. No obstant això, la percepció des de 
l’encara superba majoria absoluta que després de tanta glòria i 
esplendor pot anar-se’n en orris, els fa perdre les formes. De 
manera que corren cap a l’armari i desempolsen el manual que 
van heretar dels parents ideològics de la postguerra. Heus ací els 
caps de colla més significatius del PP mirant de sembrar el pànic 
davant la presumible arribada dels bolxevics. Com en el 1917. 
Perquè així s’ho miren i no els cal dissimular. I com si encara 
estiguera combatent la División Azul, demanen als socialistes 
comptes perquè de segur que, arribat el cas, seran capaços de 

                                                           
3264 Aquella mobilització, defensada i finançada també per les Corts Valencianes, inclogué fins i tot 
racions de paella per als assistents. Font: 
<http://elpais.com/diario/2003/02/27/espana/1046300419_850215.html>. El País, 27/II/2003. «El PP 
valenciano impulsa con dinero público una manifestación de apoyo al Plan Hidrológico». Notícia de 
Joaquín Ferrandis. Consulta: [3/V/2016]. En canvi, el conservador Abc donava un caire cívic i solidari a 
aquella manifestació en defensa del PHN que, com estem comprovant, fou una iniciativa sobre la qual el 
PP no va admetre cap altra interpretació aliena a la seua. Font: Abc, 3/III/2003, pp. 22 i 23. «Seiscientas 
mil personas reclaman solidaridad y el agua del Ebro en una gran manifestación en Valencia». Notícia de 
Javier Regadas i Manuel Conejos. 
3265 El Temps, núm. 981, 1-7/IV/2003, p. 5. «Corts devaluades». Editorial. 

http://elpais.com/diario/2003/02/27/espana/1046300419_850215.html
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pactar amb el que anomenen “els comunistes” (en quedarà 
algun, encara, de comunista fora dels museus?). A mesura que 
s’aproxima el 25 de març els missatges del PP es tornen més 
alarmistes i més patètics. L’agressivitat indica que la 
comptabilitat els fa fallida. 

»El mateix que, a l’altra banda, pot esdevenir totes 
aquelles opcions sense possibilitats de superar la barrera 
electoral –que, al País Valencià, es troba en el 5% dels vots 
emesos (vàlids i nuls) a la circumscripció autonòmica–. 
Qualsevol que no supere la barrera, facilita l’objectiu al PP3266. 
Amb la nova distribució d’escons entre els districtes 
“provincials”, tot es fa més difícil: s’abarateix l’escó per 
Castelló, però s’encareix el de València. Fer caure el PP 
impulsarà bona part dels electors de l’esquerra cap als vots útils. 
No és una qüestió de preferències, sinó de supervivència»3267. 

I finalment, quan el PP revalidà la majoria absoluta a les eleccions autonòmiques 
del mes de maig de l’any 20033268, El Temps es va mostrar disgustat amb el resultat. I 
amb to de burla relatava Joan M. Oleaque la celebració de la victòria per part del PP 
valencià durant aquella nit electoral: 

«el personal que va acudir a donar suport al candidat 
reaccionari3269 era d’aspecte més... variat. L’americana, pentinat 
de perruqueria, el mal gust total disfressat d’aparença adinerada, 
la gerontocràcia... tot això no era ja l’únic element dominant, 
malgrat que, òbviament, hi abundava. Però ara també, entre 
aquella tropa, hi havia molts d’aspecte informal, i una bona dosi 
de bellesa juvenil no estrictament pija, i gent vestida amb roba 
barata, i dones i homes de poble que traslluïen l’adscripció a la 
classe mitjana més típica. És a dir, hi havia molta fauna humana 
que no semblava adinerada ni rància. Molta d’aquella que, en 
teoria, no pertany al grup d’influència estricte del PP. I és que 
sembla que també els que tenen menys diners volen aparentar 
que en tenen votant al partit dels poderosos. Potser perquè així 
poden creure que ells també ho són. 

                                                           
3266 Manuel S. Jardí sembla alertar de la possible inutilitat del vot en cas que no es vote el PSPV, pel fet 
que, si no se superava la barrera del 5% dels vots, la formació en qüestió na aconseguiria representació, 
un factor que beneficiaria el PP i que el periodista sembla voler evitar. El PSPV semblava, llavors, l’única 
alternativa real si es volia derrotar el PP, tot i que no per ser la més real havia de ser la més desitjada. 
3267 El Temps, núm. 984, 22-28/IV/2003, p. 11. «Que vénen». Article de Manuel S. Jardí. 
3268 El 25 de maig de 2003, el Partit Popular, amb Francisco Camps al capdavant, aconseguia 48 diputats, 
tres per damunt de la majoria absoluta. Font: <http://www.cortsvalencianes.es/>. Consulta: [3/V/2016]. 
3269 Referint-se a Francisco Camps, guanyador d’aquells comicis, que esdevingué el nou president de la 
Generalitat Valenciana. 
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»Ara, cal dir que la penya no va acudir en massa a 
l’Alameda Palace3270 a glorificar al partit fins que l’escrutini ja 
estava avançat i les televisions no donaven per segura la 
victòria. Aleshores, sí, Aleshores arribaven de tot arreu. Però no 
abans. No fóra que ells mateixos anaren a fer costat a uns 
fracassats. Coses de la condició humana. 

»Sí a la guerra, sí a l’aigua. Una condició que ha fet 
possible que les grans manifestacions contra la guerra ara ja no 
compten, i que un acte tan folklòric i caspós com el de la recent 
gran convidada a paella com a forma de reivindicar el Pla 
Hidrològic Nacional, haja estat finalment efectiu. L’esplendor 
de la Ciutat de les Ciències3271 i la política d’aparador 
grandiloqüent ha fet sentir-se important una significativa part de 
l’electorat. Una possible conjura socialista-nacionalista-
comunista que deixarà sense aigua el país, les velles imatges de 
corrupció del PSOE a Madrid, i les grans xifres d’atur de 
l’època socialista, l’ha espantat de qualsevol altra opció política. 
“A la gent li diuen quaranta vegades per la tele que tot va bé, 
que el País Valencià està de primera, que l’economia viu 
èpoques d’esplendor; i encara que no ho constate en la seua 
pràctica diària, s’ho creu, i vota a qui li ho diu.” Eren comentaris 
que feia un periodista per explicar el fervor popular que sentia la 
multitud reunida al restaurant. 

»(...) “Gracias”, deia una gran tanca amb el retrat de 
Camps. Mentre els nombrosos assistents es dedicaven a engolir 
whisky –previ pagament en barra: el PP no convidava a les 
copes als votants, tot i que sí a la premsa–, el ministre Zaplana i 
el ministre Michavila –que és d’origen valencià– figuraven com 
a estreles al costat de Rita Barberà i Francesc Camps. La 
primera, amb 19 regidors i 220.000 vots3272, i la veu rogallosa de 
l’excés de l’eufòria, va donar les gràcies a València, i va dir que 
s’hi anava a lliurar “en cor i ànima”. Després Camps –a qui els 
votants cridaven “ese-Paco-ese-Paco-eh!-eh!”, com fan ni més 
ni menys que amb Pocholo Martínez-Bordiú (“ese-Pocho-ese-

                                                           
3270 L’Alameda Palace és el saló restaurant d’esdeveniments on el PP celebrà el seu triomf electoral de 
2003, a la ciutat de València. 
3271 La Ciutat de les Arts i les Ciències, inaugurada l’any 1998 era, segons El Temps, un exemple 
d’ostentació del PP valencià. Ben és cert que la seua inauguració despertà grans expectatives. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/04/16/cultura/892677601_850215.html>. El País, 16/IV/1998. 
«L’Hemisféric abre paso a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia [sic]». Notícia de Juanjo 
García del Moral. Consulta: [3/V/2016]. 
3272 Efectivament, els comicis municipals de 2003 a València ciutat suposaren una nova victòria de Rita 
Barbera, la seua tercera victòria consecutiva, tot i que governava des de 1991 gràcies al suport d’UV, ja 
que no fou la candidata més votada. L’any 2003, el PP a València aconseguí 19 regidors, dos per damunt 
de la majoria absoluta. Font: <http://www.infoelectoral.mir.es/>. Ministeri d’Interior. Consulta: 
[3/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/1998/04/16/cultura/892677601_850215.html
http://www.infoelectoral.mir.es/
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Pocho-eh!-eh!”) el públic d’Hotel Glam3273– va recordar als 
votants: “[els socialistes i comunistes] ens ho han fet passar molt 
malament, i encara té més mèrit el vostre suport.” El ja president 
va comunicar a tothom que no anava a defraudar el seu electorat 
mai. I com qui busca la força i la glòria en un ésser superior, va 
donar les gràcies a José María Aznar, un gest que va elevar la 
religiositat dels presents. Al seu costat, una mica darrere, però 
imposant-se a l’escena, hi era Zaplana, que somreia com si no 
sabera fer res més [sic]»3274. 

I com a última mostra d’aquell descontent, els titulars que precedien les notícies 
i els articles que es lamentaven per la nova victòria electoral del PP al País Valencià. 
Miquel Calvet titulava «És el País Valencià la nova Galícia del PP?»3275; Pérez 
Benlloch3276 ho destacava en el seu article amb «Més de la mateixa»3277; i Ricard Pérez 
Casado3278 ho feia amb «Perd el país, perdem els ciutadans»3279. El descontent era 
evident. 

Malgrat totes les crítiques, hem de ser justos. El Temps, com a setmanari plural i 
rigorós, no només va parlar malament del PP. També ho va fer de forma positiva en 
alguna ocasió aïllada, quan entenia que el PP estava fent bé les coses o podia arribar a 
fer-les correctament. Fins i tot en temes sobre els quals hem llegit crítiques importants, 
algun columnista de la revista va comprendre l’actitud del PP valencià enfront 
d’aquestes crítiques. Per exemple, Pérez Benlloch explicava l’actitud de Zaplana sobre 
l’afer del seu paper a l’hora de tractar de crear una xarxa informativa al seu favor, 
qüestió comentada en aquest mateix apartat. 

«L’expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana no se 
salvarà del chapapote que ha trepitjat a propòsit de l’afer amb 
l’empresa Aguas de Valencia i el grup mediàtic que promovia 
afí a la política del govern autonòmic i a ell mateix3280. Seria 
prodigiós que aconseguira demostrar la seua innocència, perquè 

                                                           
3273 Hotel Glam fou un reality show emès per TeleCinco durant 2003 en el qual participaven famosos 
habituals de la premsa rosa. cf. LEÓN, Bienvenido., Telerrealidad: el mundo tras el cristal, Madrid, 
Comunicación Social, 2009, p. 81. 
3274 El Temps, núm. 989, 27-2/V-VI/2003, pp. 22 i 23. «La gran maniobra del senyor ministre». 
Reportatge de Joan M. Oleaque. 
3275 El Temps, núm. 990, 3-9/VI/2003, p. 21. Cal recordar que aquella era la tercera victòria consecutiva 
del PP al País Valencià. A Galícia, fins aquell any 2003, la força més votada en totes les eleccions 
autonòmiques des de 1981 –sis en total– fou Aliança Popular els anys 1981 i 1985 i el PP, el seu 
successor, els anys 1989, 1993, 1997 i 2001. El PP sempre havia assolit majoria absoluta. 
3276 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), J. J. Pérez Benlloch va signar un total 
de 63 pàgines en El Temps. 
3277 El Temps, núm. 990, 3-9/VI/2003, p. 24. 
3278 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Ricard Pérez Casado va signar un total 
de 10 pàgines en El Temps. 
3279 El Temps, núm. 990, 3-9/VI/2003, p. 25. 
3280 Consultar Abc, 16/XII/2002, pp. 74-77. «Zaplana intermedió con AVSA-Bouygues para crear en 
Valencia un grupo mediático afín». Reportatge d’A. Laso D’Lom; i El Temps, núm. 967, 24-30/XII/2002, 
pp. 28, 29 i 30. «Un ciutadà Kane de cartó pedra». Reportatge de Miquel Calvet i Joan M. Oleaque. 
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els seus adversaris o presumptes damnificats –els executius 
acomiadats i alguns periòdics– estan proveïts d’abundant 
documentació inculpatòria. Pot, com certament ha fet l’ex-molt 
honorable, negar-ho tot i sembrar dubtes entre la clientela 
partidària i electoral, però els seus crítics no cediran fins que li 
escórreguen la fel3281. I quan al·ludesc als seus crítics tinc en 
compte un sector de l’empresariat indígena que, obseqüent fins 
la vespra de l’esclat de l’escàndol, comença a explicitar el seu 
descontentament, sia perquè no ha estat entre els beneficiaris 
dels repartiments oficials, sia perquè, encara que no ha deixat de 
percebre’n una quota, estima que és insuficient per als seus 
propis mereixements i aportacions a la causa. La fisiologia del 
ressentiment és previsible. 

»No és el meu propòsit rompre una llança per l’actual 
ministre de Treball, perquè ell ja té els seus portaveus i 
advocats. Quaranta anys de professió m’han apallissat i alliçonat 
de sobres sobre la perversa manipulació política de l’ofici de les 
empreses editores. Per això, coherent amb aquesta experiència, 
què hi ha d’especialment censurable en aquesta maniobra 
“zaplanista” que ha esquinçat les vestidures de tants col·legues i 
polítics de l’oposició? Quin partit o governant no ha propiciat la 
seua particular falange mediàtica des de les pàgines del BOE o 
no ha administrat el mai no extingit fons de rèptils? 

»(...) En la meua opinió, i al marge de la immoralitat que 
comporta la ingerència partidària en les finances i el govern 
d’una empresa privada –em referesc a Aguas de Valencia, tan 
sospitosa per uns altres motius–, el gran error del líder del PP ha 
estat haver pecat de supèrbia, sentir-se sobrat de poder i 
ensenyar indiscretament l’orella. És que entre la seua gent no 
compta amb ningú capaç de realitzar aquests treballs de 
fontaneria? I una altra cosa: com un home tan hàbil patrocina 
una colla d’editors i periodistes tan impresentables per la seua 
insolvència econòmica i professional? L’error, en política, és 
molt més greu que el delicte, va sentenciar un savi. I aquest ha 
estat el pitjor dels comesos per Zaplana»3282. 

Tot i condemnar la tasca de Zaplana en aquest sentit, Pérez Benlloch matisa que 
aquelles operacions no sols no les va inventar ell, sinó que són tristament típiques dels 
governants, generalment. El mateix Pérez Benlloch va defensar els populars valencians 
enfront dels socialistes quan les Corts Valencianes van aprovar, a petició del mateix PP, 
                                                           
3281 Efectivament, Zaplana negava les acusacions i el PSOE insistia en la seua culpabilitat. Font: 
<http://elpais.com/diario/2003/02/13/cvalenciana/1045167484_850215.html>. El País, 13/II/2003. 
«Zaplana niega cualquier intervención en Aguas de Valencia y Pla le acusa de mentiroso». Notícia de 
Cristina Vázquez. Consulta: [3/V/2016]. 
3282 El Temps, núm. 969, 7-13/I/2003, p. 17. «L’error de Zaplana». Article de J. J. Pérez Benlloch. 

http://elpais.com/diario/2003/02/13/cvalenciana/1045167484_850215.html
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el Projecte de Llei d’Unions de Fet3283. L’article també serveix per fer una dura crítica al 
PSPV: 

«Quan el conseller de Benestar Social, Rafael Blasco, va 
presentar el projecte de Llei d’unions de fets –que ja han aprovat 
les Corts Valencianes–3284 eren o érem molts els qui presentírem 
que el massís de la raça, el bloc més conservador, trauria al 
carrer la seua Brunete mediàtica i fins i tot excomunicaria la 
classe política que prestara suport a aquesta iniciativa. Ara, una 
vegada consumat favorablement el tràmit, és hora de traure 
algunes conclusions. 

»La primera ha d’apuntar al PP del País Valencià, 
connotant l’audàcia de l’empresa. És veritat que es tracta d’una 
llei de mínims, però com que des de l’esquerra declarava algú, 
aquesta és la primera pedra d’una proposta abocada a eixamplar 
el seu àmbit, equiparant més aquestes unions al matrimoni i 
donant via lliure a l’adopció de fills per part de les parelles 
homosexuals. És un mèrit dels populars que tan sols des del 
sectarisme o el partidisme es pot condemnar totalment. Els 
beneficiaris d’aquesta novetat, fins i tot lamentant les 
limitacions legals, l’han valorada positivament. 

»En contrapunt a això, resulta una mica penós que els 
socialistes s’hagen obstinat a impugnar-la de la creu a la 
ratlla3285. Al seu parer, és una ficció que no millora la situació 
dels subjectes implicats, tot i que aquests –homosexuals i 
lesbianes, particularment– la saludaven amb relativa i notòria 
satisfacció. El PSPV apostava pel maximalisme, oblidant el seu 
encongiment a l’hora de regular l’avortament. Han perdut 
l’oportunitat d’introduir o de defendre millores parcials sense 
aparèixer com un fre al projecte. 

                                                           
3283 Aquesta proposició del PP deia que «En la societat en què vivim, la societat del segle XXI, el 
matrimoni continua sent la forma d’unió predominant en occident, però arran dels canvis succeïts en 
l’últim mig segle, altres tipus d’unió demanden una regulació per part dels poders públics. Les unions 
estables, reconegudes majoritàriament per la societat i denominades “unions de fet”, es troben en 
l’actualitat amb barreres jurídiques per al seu reconeixement públic. El matrimoni i les unions de fet, per 
tractar-se d’institucions distintes, obeeixen a opcions i a plantejaments personals que requereixen el 
respecte a la diferència tant en el pla social com el jurídic». Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, 
núm. 91, 26/III/2001, p. 12.191. «Projecte de llei per la qual es regulen les unions de fet». Pérez Benlloch 
destaca que el PP tirara endavant aquesta llei progressista. 
3284 Per a consultar la llei publicada en el DOGV, 
<http://www.docv.gva.es/datos/2001/04/11/pdf/2001_3355.pdf>. Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, núm. 3.978, 11/IV/2001, pp. 7.871-7.874. «Llei 1/2001, de 6 d’abril, per la qual es regulen 
les unions de fet». 
3285 El PSPV va votar en contra d’aquesta llei. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/04/01/cvalenciana/986152679_850215.html>. El País, 1/IV/2001. «El 
arzobispo censura a los diputados que votaron la ley de parejas». Notícia sense signar. Consulta: 
[3/V/2016]. 

http://www.docv.gva.es/datos/2001/04/11/pdf/2001_3355.pdf
http://elpais.com/diario/2001/04/01/cvalenciana/986152679_850215.html
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»L’Església, per la seua banda, i una vegada vist i llegit 
el seu procedir, s’ha manifestat amb més mesura que no 
s’esperava3286. El seu secular pragmatisme l’impel·lia a 
proclamar unes quantes condemnes campanudes, però, després 
de tot, se sabia vençuda i desarmada per desactivar la iniciativa. 
Ni un sol polític popular ha prestat orelles a les seues 
admonicions. Solament l’esquerra, paradoxalment i per altres 
motius, s’alineava amb el magisteri eclesiàstic. La Santa Mare ja 
no és el que era, en gràcia a la seua santedat tant com a la nostra. 
Alguns fidels, des de les seues organitzacions confessionals, sí 
que s’han pronunciat amb certa virulència i anacronisme, però 
sense sobrepassar l’hostilitat previsible. 

»Tot i això, ben sospesat, indueix a creure que s’ha obert 
la veda i que el PP, allí on mana, empararà lleis similars. Però 
València ja porta la davantera i potser és tant per l’espenta dels 
governants com per la densitat i pes dels col·lectius afectats. En 
tot cas, i perquè és de justícia, es tracta d’un mèrit que no se li 
pot negar als pares de la criatura. Seria bo que l’oposició isquera 
alliçonada d’aquesta derrota i imaginara reivindicacions 
pendents i de més abast»3287. 

Ara, una inesperada curiositat. Bé hem comprovat que Zaplana mai no va 
inspirar gens de confiança a la línia editorial d’El Temps. Desconfiança deguda, 
segurament, al seu primer triomf polític que ja hem analitzat en capítols anteriors: 
l’assalt a l’alcaldia de Benidorm facilitada per una trànsfuga3288. D’altra banda, però, 
veurem a continuació com Francisco Camps, guanyador de les eleccions valencianes del 
2003 amb el PP, sí que va inspirar més esperança en el setmanari, malgrat la seua tasca 
com a conseller d’Educació3289, anteriorment criticada. 

«Al País Valencià, les expectatives creades pel nou 
president de la Generalitat Valenciana, Francesc Camps, també 
del PP, són ben diferents. Des del moment mateix que va ser 
elegit candidat, Camps va sorprendre tothom amb una encesa 
defensa del “valencianisme” amanida amb nombrosos gestos 
públics, com ara el d’iniciar la precampanya electoral al 
Penyagolosa, anunciar que una de les seues prioritats serà la 
reforma de l’Estatut “fins als límits constitucionals” o jurar el 
seu càrrec damunt dels Furs de València. La seua ha estat una 
aposta molt personal que s’haurà de comprovar si té alguna 

                                                           
3286 Tot i així, les màximes autoritats eclesiàstiques valencianes criticaren aquesta llei. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/03/27/cvalenciana/985720677_850215.html>. El País, 27/III/2001. «El 
obispo Reig pide a los diputados católicos que voten contra la ley de parejas». Notícia sense signar. 
Consulta: [3/V/2016]. 
3287 El Temps, núm. 878, 10-16/IV/2001, p. 17. «Parelles de fet». Article de J. J. Pérez Benlloch. 
3288 Qüestió tractada en l’apartat 6.3.1.1. 
3289 Qüestió tractada en l’apartat 7.2.1.1. 

http://elpais.com/diario/2001/03/27/cvalenciana/985720677_850215.html
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traducció en la seua actuació com a president de la Generalitat, i 
més quan encapçala una opció política com el PP, tan 
impregnada de neonacionalisme espanyol3290. 

»El nomenament del nou Govern valencià, la setmana 
passada, va deixar clar que, malgrat que Camps haurà d’afrontar 
considerables hipoteques establertes per Eduardo Zaplana, 
també tindrà marge de maniobra per fer la seua política. Ara 
comença el moment de la veritat per comprovar si la seua aposta 
per reforçar els senyals d’identitat valencianes (i no podem 
oblidar que la llengua és, sens dubte, el principal) era sincera, o 
si era un simple maquillatge electoral»3291. 

Són proves de com El Temps, tenint òbviament una tendència editorial 
determinada, com qualsevol altre mitjà de comunicació, criticava o defensava els 
polítics segons els fets, més enllà de qüestions ideològiques. De segur que les idees de 
Francisco Camps i d’El Temps es trobaven en extrems molt distants, el que no vol dir 
que el setmanari no reconeguera les bones sensacions que podia desprendre el llavors 
nou president de la Generalitat Valenciana. És una prova més de la voluntat plural d’El 
Temps. 

Hi van haver altres temes interessants relacionats amb el PP valencià que el 
setmanari va tractar amb especial atenció. Un d’aquests va ser el de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua3292. El Temps no acceptava el paper exercit per l’AVL. 
Especialment, per la seua politització. Ho analitzem. L’AVL es fundà el mes de 
setembre de 1998 i es constituí el mes de juliol de l’any 20013293. Després d’aquest 
últim esdeveniment, Miquel Calvet enumerava a dues pàgines deu «perills» de l’AVL: 

«1.- Interferència política. En la llista dels 21 membres 
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), hi ha més 

                                                           
3290 Tots aquests primers gestos de Francisco Camps també van ser destacats per El País. Font: 
<http://elpais.com/diario/2003/06/21/cvalenciana/1056223078_850215.html>. El País, 21/VI/2003. 
«Camps coloca a su gente en departamentos clave y mantiene a los pesos pesados del anterior Consell». 
Reportatge de Joaquín Ferrandis i Juanjo García del Moral. Consulta: [3/V/2016]. 
3291 El Temps, núm. 994, 1-7/VII/2003, p. 5. «Matas i Camps». Editorial. 
3292 L’AVL fou creada el 16 de setembre de 1998, sota el govern d’Eduardo Zaplana. El seu objectiu, tal 
com indica l’anunci de la seua creació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, era protegir i 
promoure l’ús de la llengua, denominada valenciana, si bé reconeixia les Normes de Castelló de 1932, 
sempre rebutjades pel blaverisme, alhora que animava a superar el conflicte lingüístic valencià i 
reconeixia que el valencià, «idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del sistema 
lingüístic que els corresponents Estatuts d’autonomia dels territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó 
reconeixen com a llengua pròpia». Font: <http://www.docv.gva.es/datos/1998/09/21/pdf/1998_7973.pdf>. 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 3.334, 21/IX/1998, pp. 14.754-14.757. Aquesta solució, 
que com hem vist en l’apartat 7.2.1.1. fou l’adoptada pel Consell Valencià de Cultura, fou acceptada pel 
govern valencià, que tractava de complir amb tothom definint la llengua dels valencians com estrictament 
pròpia i alhora reconeixent-ne la relació dins d’un sistema lingüístic al qual pertanyien els estatuts dels 
antics territoris de la Corona d’Aragó, és a dir, el Principat de Catalunya i les Illes Balears. 
3293 cf. BUFFERY, Helena i Elisenda MARCER., Historical dictionary of the catalans, Regne Unit, The 
Scarecrow Press, 2011, p. 43. 

http://elpais.com/diario/2003/06/21/cvalenciana/1056223078_850215.html
http://www.docv.gva.es/datos/1998/09/21/pdf/1998_7973.pdf
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acadèmics vinculats directament als dos partits polítics que l’han 
negociada (PP i PSPV)3294 dels que s’especulava en un principi. 

»(...) 2.- Equiparació simbòlica dels extrems (...) hi ha el 
perill que queden marginats (...) els elements irreconduïbles del 
món secessionista que han boicotat històricament qualsevol 
intent de normalització lingüística i part dels usuaris més lleials 
de la llengua3295. 

»3.- Pobra capacitació lingüística. Alguns dels membres 
de la nova institució tenen un prestigi filològic consagrat, 
mentre que d’altres no tenen cap producció coneguda3296. 

»(...) 4.- Allunyament de l’estàndard comú. L’interrogant 
cabdal que planteja la creació de l’Acadèmia és la possibilitat 
que consolide un estàndard molt dialectalitzat, allunyat de les 
variants del català de la resta del territori lingüístic. 

»(...)5.- Desconnexió de l’IEC. El mecanisme fonamental 
per a evitar el perill de segregació seria la coordinació (...) amb 
l’Institut d’Estudis Catalans, institució que per llei té atribuïda la 
potestat normativa a tota l’àrea de parla catalana. Aquesta 
cooperació és a hores d’ara una incògnita. 

»(...) 6.- Problemes editorials. Una excessiva 
dialectalització podria crear nous problemes a l’espai editorial 
en català, una llengua que ara, amb un mercat potencial de 10 
milions d’usuaris, ja té seriosos problemes per competir amb les 
llengües més fortes. El llenguatge dels llibres editats al País 
Valencià podria arribar a ser tan diferent que creara problemes 
de comprensió als usuaris del català de les altres parts del 
territori lingüística. 

»7.- Dificultats laborals. Una progressiva diferenciació 
del valencià podria també crear dificultats a tots els qui des 
d’una part de l’àrea lingüística volgueren optar a alguna plaça en 
la funció pública en un altre territori. S’entrebancaria així 
l’arribada de funcionaris valencians al Principat i a les Illes, o a 
l’inrevés. 

                                                           
3294 Dels 21 acadèmics triats, alguns procedien del secessionisme lingüístic, vinculats a Lo Rat Penat o a 
la Real Academia de Cultura Valenciana, com l’històric Xavier Casp, Artur Ahuir, Vicent Gascon o 
Alfons Vila. També estava Ascensió Figueres, vinculada al PP. Fonts: Butlletí Oficial de les Corts 
Valencianes, núm. 104, 25/VI/2001, p. 13.504; i <http://www.avl.gva.es/>. Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. Consulta: [4/V/2016]. 
3295 Com hem vist, la intenció de l’AVL era impulsar un ens normatiu de la llengua dels valencians des 
del País Valencià. El Temps temia la possibilitat que, amb l’afany d’aconseguir una pau que solucionara 
el “conflicte”, l’AVL marginara els «usuaris més lleials de la llengua», és a dir, aquells que científicament 
assumien i defensaven la seua catalanitat, com el mateix setmanari que estudiem. 
3296 Destacaven personalitats que aparentment no estaven molt relacionades amb la filologia, com el 
teòleg Ramon Arnau o el periodista i autor teatral Joan Alfons Gil Albors. Fonts: Butlletí Oficial de les 
Corts Valencianes, núm. 104, 25/VI/2001, p. 13.504; i <http://www.avl.gva.es/>. Acadèmia Valenciana 
de la Llengua. Consulta: [4/V/2016]. 

http://www.avl.gva.es/
http://www.avl.gva.es/
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»8.- Reconeixement internacional. Amb la constitució de 
la nova institució, el català passarà a estar representat legalment 
per dues institucions, l’IEC i l’AVL. En cas que no s’establiren 
mecanismes de coordinació per tenir una sola veu davant l’estat 
espanyol i davant Europa, podrien aparèixer nous problemes per 
a un idioma que compta ja amb nombrosos obstacles per ser 
reconegut en el concert de llengües europees. Podria entrar en 
escena un nou idioma que ningú no coneix a nivell 
internacional. 

»9.- Un pacte sense contingut. El PP i el PSPV, alhora 
que acordaven la composició de l’AVL, signaven un pacte per 
promocionar l’ús del valencià en camps com el món editorial, 
els mitjans de comunicació o l’educació. Aquest “Pacte pel 
valencià”3297, presentat solemnement, és de moment una 
declaració d’intencions que s’haurà de concretar amb les 
mesures que aproven les Corts Valencianes. No hi ha, però, cap 
constància que el PP que ha suprimit multitud d’ajudes a la 
llengua des de l’any 1995, canvie la seua actitud cap a la 
llengua. En la negociació entre els dos partits per elaborar el 
pacte, el PP ja es va negar a homologar els títols de valencià 
amb els de la resta de títols de català, una mesura aprovada pel 
PSPV en la Generalitat valenciana3298 que el PP va suprimir 
només arribar al poder el 19953299. 

»10.- La resolució en fals del conflicte. El principal 
argument esgrimit per defensar el pacte sobre la composició de 
l’Acadèmia és que aquesta institució posarà fi al conflicte polític 
sobre la llengua que entrebanca la normalització lingüística al 
País Valencià des de fa trenta anys. Ara bé, de moment tot són 
declaracions de bones intencions. Per saber quina serà l’actitud 
dels acadèmics i la voluntat de cooperació dels partits que els 
han elegit, caldrà esperar a comprovar com funciona l’Acadèmia 

                                                           
3297 Un pacte signat pel PP valencià i pel PSPV i que no semblava tindre massa contingut. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/06/15/cvalenciana/992632679_850215.html>. El País, 15/VI/2001. 
«Populares y socialistas cierran la constitución de la AVL y firman el Pacte pel Valencià». Notícia de J. 
Ferrandis i J. García del Moral. Consulta: [4/V/2016]. 
3298 Ordre del 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual «s’estableixen els 
certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià i s’homologuen i es revaliden d’altres títols i certificats». Font: 
<http://www.docv.gva.es/datos/1994/08/24/pdf/1994_832249.pdf>. Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, núm. 2.331, 24/VIII/1994, pp. 9614-9622. Consulta: [24/III/2016]. 
3299 «La publicació de l’Ordre de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, que 
estableix els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià i que homologa i revalida altres títols i certificats, ha creat en 
la societat valenciana un clima de divisió, alhora que ha augmentat la politització del tema lingüístic, cosa 
que, en cap cas, no contribueix a la dignificació de la nostra llengua, el valencià, vertader símbol 
d’identitat del poble valencià». Font: <http://www.docv.gva.es/datos/1995/12/22/pdf/1995_837015.pdf>. 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 2.651, 22/XII/1995, p. 17.336. Consulta: [4/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2001/06/15/cvalenciana/992632679_850215.html
http://www.docv.gva.es/datos/1994/08/24/pdf/1994_832249.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/1995/12/22/pdf/1995_837015.pdf
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i quines resolucions comença a prendre. La Llei de Creació de 
l’AVL i la composició d’aquesta institució són suficientment 
ambigües perquè l’Acadèmia puga prendre camins molt 
diferents»3300. 

El Temps pretenia, en definitiva, que es garantira oficialment la catalanitat de la 
llengua dels valencians. I temia que la creació de l’AVL poguera crear entrebancs a 
aquesta oficialitat no del tot assumida. Entrebancs que, és clar, dividirien els països de 
llengua catalana, quan allò que pretenia el nostre setmanari era cohesionar-los a través, 
entre altres coses, de la llengua comuna. Segons interpretava El Temps i segons 
desprenien els estatuts de l’AVL, l’objectiu d’aquesta entitat era posar fi al “conflicte” 
lingüístic valencià arrossegat des de la Batalla de València. Per això, el setmanari no 
s’explicava com mentre l’AVL pretenia, aparentment, superar aquest conflicte, Zaplana 
continuava potenciant el secessionisme lingüístic. 

«El Govern d’Eduardo Zaplana ha llançat un dels atacs 
més forts contra la llengua i el seu futur des que és president de 
la Generalitat Valenciana. Curiosament, ho ha fet dos mesos 
després que s’haja aprovat la composició de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, l’entitat que havia de dur la “pau” 
lingüística al País Valencià, i ha alçat en peu de guerra editors, 
sindicats, col·lectius cívics i partits polítics. Increïble, però cert. 

»El document provisional de la Conselleria d’Educació 
valenciana que estableix el contingut dels llibres de text de 
l’assignatura de literatura i llengua valenciana a l’ESO i el 
Batxillerat només obliga a estudiar escriptors nascuts al País 
Valencià3301. Els estudiants valencians no hauran de conèixer 
Ramon Llull3302, Bernat Metge3303, Àngel Guimerà3304, Mercè 
Rodoreda3305, Josep Pla3306 o Llorenç Villalonga3307. Com si els 
estudiants d’Andalusia hagueren de fer un recorregut per la 
història de la literatura espanyola tan sols amb els escriptors que 
han nascut en aquella comunitat autònoma. No cal explicar les 
conseqüències d’aquesta mutilació»3308. 

                                                           
3300 El Temps, núm. 889, 26-2/VI-VII/2001, pp. 51 i 52. «Els deu perills de l’Acadèmia». Reportatge de 
Miquel Calvet. 
3301 <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-09-2001/abc/Cultura/polemica-por-los-nuevos-planes-
de-ense%C3%B1anza-de-literatura-valenciana_44795.html>. Abc, 7/IX/2001. «Polémica por los nuevos 
planes de enseñanza de literatura valenciana». Notícia de Juan Manuel Debido. Consulta: [3/V/2016]. 
3302 Ramon Llull (1232/33-1316) fou un escriptor i filòsof mallorquí, dels primers i més importants en 
llengua catalana. 
3303 Bernat Metge (1340/46-1413), fou un escriptor barceloní. 
3304 Àngel Guimerà i Jorge (1845-1924), dramaturg i poeta català. 
3305 Mercè Rodoreda i Gurguí (1908-1983), escriptora barcelonina. 
3306 Josep Pla i Casadevall (1897-1981), escriptor de Palafrugell. 
3307 Llorenç Villalonga i Pons (1897-1980), escriptor mallorquí. 
3308 El Temps, núm. 900, 11-17/XI/2001, p. 5. «El pitjor dels escenaris». Editorial. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-09-2001/abc/Cultura/polemica-por-los-nuevos-planes-de-ense%C3%B1anza-de-literatura-valenciana_44795.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-09-2001/abc/Cultura/polemica-por-los-nuevos-planes-de-ense%C3%B1anza-de-literatura-valenciana_44795.html
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Amb més profunditat i amb més indignació ho explicava Joan F. Mira en la seua 
columna: 

«Ara és el projecte de programa, que vostès ja coneixen, segons 
el qual els alumnes dels centres escolars dependents de la 
Generalitat Valenciana veuran eliminats els autors no valencians 
en la història de la literatura pròpia3309. No n’hauran de conèixer 
ni el nom, ni en llegiran cap obra ni cap text, ni per mostra. Ni 
Llull ni Turmeda3310 ni Metge. Ni Guimerà, ni Verdaguer3311 ni 
Maragall3312. Ni Sagarra3313 ni Pla ni Villalonga. Res. Només els 
nostres, diu el decret previst, només els de casa, els autonòmics 
d’aquesta autonomia, els regionals. Inclosos Joan Fuster i Enric 
Valor: que vegen que no tenim manies. Això diu el senyor 
conseller3314, que és dubtós que haja llegit els nostres clàssics. 
Això diu el senyor president de la Generalitat, que és 
absolutament segur que no n’ha llegit cap obra: si n’hagués 
llegit alguna, se sabria. Amb la boca molt plena proclamen que 
ho fan a fi de bé, per un desig de protecció: el nostre patriòtic 
propòsit, asseguren, és fer conèixer millor els autors valencians, 
tan valuosos. No prohibim ningú, no impedirem que el professor 
que vulga cite de passada uns altres noms, siguen catalans, 
mallorquins, suecs o japonesos. Som amants de la cultura 
universal, i si no miren vostès quines Biennals fem a València, 
quins museus de la Il·lustració, quines ciutats de les ciències i 
les arts, quins parcs de terra mítica, grega i romana. Però hem de 
defensar la literatura valenciana, valenciana de veritat: és la 
nostra obligació patriòtica. 

»(...) Aquesta és la qüestió, i la llarga pràctica: quan 
aconsegueixen una cosa, miren d’aconseguir-ne una altra. Quan 
guanyen un tros de terreny, avancen posicions i maquinen el 
pròxim guany. L’objectiu és clar, antic i confessat: destruir fins 
a l’arrel qualsevol forma de valencianisme que es fonamente en 
la veritat i en la raó, en la unitat de la llengua, de la literatura, de 

                                                           
3309 Un decret que, com calia esperar, aplaudien els secessionistes lingüístics i rebutjaven aquells que 
apostaven pel criteri científic de la denominació de la llengua. Fonts: 
<http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=2523&tit=Nota%20de%20prensa%20de%20la%2
0RACV%20sobre%20el%20decret%20de%20minims>. Associació Cultural Cardona Vives. «Nota de 
premsa de la RACV sobre el decret de mínims». Real Acadèmia de Cultura Valenciana. 
<http://www.laxarxa.com/societat/actualitat/educacio/noticia/els-filolegs-de-la-uv-demanen-que-es-retiri-
el-decret-que-margina-els-autors-en-catala-no-valencians>. La Xarxa, Comunicació Local, 2/X/2001. 
«Els filòlegs de la UV demanen que es retiri el Decret que margina els autors en català no valencians». 
Sense signar. Consultes: [4/V/2016]. 
3310 Anselm Turmeda (1352/55-1423). Escriptor mallorquí. 
3311 Jacint Vergader i Santaló (1845-1902). Poeta i escriptor de Folgueroles. 
3312 Joan Maragall i Gorina (1860-1911). Escriptor barceloní. 
3313 Josep Maria de Sagarra i Castellarnau (1894-1961). Escriptor barceloní. 
3314 El conseller d’Educació era Manuel Tarancón. 

http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=2523&tit=Nota%20de%20prensa%20de%20la%20RACV%20sobre%20el%20decret%20de%20minims
http://www.cardonavives.com/artdocumentos.asp?id=2523&tit=Nota%20de%20prensa%20de%20la%20RACV%20sobre%20el%20decret%20de%20minims
http://www.laxarxa.com/societat/actualitat/educacio/noticia/els-filolegs-de-la-uv-demanen-que-es-retiri-el-decret-que-margina-els-autors-en-catala-no-valencians
http://www.laxarxa.com/societat/actualitat/educacio/noticia/els-filolegs-de-la-uv-demanen-que-es-retiri-el-decret-que-margina-els-autors-en-catala-no-valencians
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gran part de la cultura i de la història, en la necessitat de 
consolidar per al País Valencià un lloc en el seu propi espai a la 
península i a Europa. L’objectiu és trencar tot lligam del País 
Valencià amb l’únic espai més ampli que li dóna sentit com a 
país: ni història, ni llengua ni literatura ni res. Alçar el mur amb 
Catalunya, aïllar, separar, i així amb tota facilitat reduir els 
valencians a simple i útil apèndix de Castella, glòria d’Espanya, 
delegació regional, modesta autonomia. Folklore, llengua no 
catalana, i una literatura només d’estar per casa. Qui resistirà, 
llavors, l’ample esperit d’Espanya, la llengua universal, la gran 
literatura? El projecte nacional espanyol, el dels Borbons (...) 
José Antonio Primo de Rivera, Franco, Suárez, Alfonso Guerra i 
Abril Martorell, sembla incompatible amb una mínima 
catalanitat dels valencians. No dic en política, que en això no 
haurien de patir excessivament. En res. No hem de tindre res 
propi que siga també català: ni l’origen històric, ni arquitectura 
gòtica ni consolats del mar, ni la llengua mateixa. I ara ni tan 
sols la literatura, valga’m el beat Ramon Llull! Amb un objectiu 
clar, han seguit el sistema periòdic: periòdicament fan un 
moviment tàctic, guanyen terreny, fan retrocedir l’enemic. 

»Aquesta és la batalla de València, sense cometes, i no 
cap altra guerra o batalleta. Van avançar amb l’Estatut, amb el 
nom del no-país, amb la senyera, amb la lletra de l’himne 
aprovat pel lermisme3315, amb la llista de paraules prohibides a 
la TVV d’Amadeu Fabregat3316, amb l’arraconament doctrinal 
de la Universitat3317, amb l’Acadèmia de la Llengua. Ara amb la 
literatura. És el sistema: periòdicament [sic]»3318. 

El tema va interessar tant que El Temps fins i tot va ser l’escenari de debat entre 
partidaris i contraris de la tasca de l’AVL. Hi va haver molts articles sobre el cas3319. La 
llauna va ser oberta pel filòleg David Garrido3320 amb aquestes paraules: 

                                                           
3315 Apartat 4.2.1. 
3316 Apartat 6.4.1. 
3317 Apartat 7.3.1. 
3318 El Temps, núm. 901, 18-24/IX/2001, p. 114. «El sistema periòdic». Article de Joan F. Mira. 
3319 El Temps, núm. 912, 4-10/XII/2001, p. 15. «De democràcia, castració nacional i l’AVL». Article de 
David Garrido; núm. 915, 25-31/XII/2001, pp. 16 i 17. «“Democràcia, castració nacional i AVL”: tot no 
és legítim en democràcia». Article d’Albert Hauf; núm. 919, 22-28/I/2002, pp. 16 i 17. «Qui no vulga 
pols que no vaja a l’era». Article de David Garrido; núm. 919, 22-28/I/2002, p. 17. «Més encara sobre 
castració, democràcia i AVL». Article d’Anna I. Peirats; núm. 922, 12-18/II/2002, pp. 16 i 17. «Molta 
pols... I poc trellat. Preguntes a un intemperant “desconegut”, que ara resulta que no ho era tant». Article 
d’Albert Hauf; núm. 923, 19-25/II/2002, pp. 16 i 17. «AVL: molt de soroll per no res». Article de David 
Garrido; núm. 925, 5-11/III/2002, p. 15. «Contra els secessionistes il·lustrats». Article de Toni Cucarella; 
i núm. 931, 16-22/IV/2002, p. 14. «De què –i a qui– serveix l’Acadèmia». Article de Francesc Esteve. 
3320 David Garrido figurava en El Temps com a professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre 
els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), David Garrido va signar un total de 5 pàgines en 
El Temps. 



 
 

828 
 

«Tot no és legítim en democràcia, ni tan sols decisions 
èticament discutibles basades en les matemàtiques de la majoria 
absoluta; majoria, en molts casos, bastida sobre la coacció 
publicitària exercida sobre la massa electoral, com si el vot fos 
una mercaderia qualsevol. La democràcia no legitima ni l’accés 
dels nazis al poder el 1933, ni el govern d’un criminal de guerra 
a l’Israel actual, ni les barbaritats de Zaplana en matèria 
lingüística, que l’han convertit en el criminal lingüístic més 
reeixit de l’Europa occidental. 

»Del Principat estant, causen paüra les bravates 
anticatalanes del govern colonial espanyol del País Valencià, 
però hom tanca els ulls. Pujol i companyia, malalts de 
pusil·lanimitat, amaguen la seva eixorquia en el regionalisme 
recalcitrant i només s’atenen als castrats límits de la Catalunya 
estricta, aquelles quatre províncies reconegudes com a tal pel 
Govern de Madrid. De la resta del territori català no volen saber 
res. Sí, només quan convé i com a fàmuls del rei de Castella. 
Així, no han dubtat a intervenir per pressionar la classe 
universitària valenciana a acceptar l’esguerro zaplanista 
anomenat Acadèmia Valenciana de la Llengua. Més de nou 
milions per barba costa la broma anualment. Ja veieu que 
Zaplana paga bé els sicaris (en aquest cas, al contrari de Viriat, 
Roma –llegiu Espanya– sí que paga els traïdors). Direm els 
noms d’alguns, per a eterna vergonya d’ells. Aquells que han 
deshonrat llur ciència han abraçat l’or de l’estupidesa. Potser 
entre tots destaqui la figura d’Albert Hauf3321, medievalista 
reconegut, que ha consentit a condemnar una carrera fins ara 
digna a l’inframón de la burrera. 

»(...) Mireu si són tan imporants tots aquests paios, no 
esmento, per raons òbvies, els membres secessionistes ni els 
pelacanyes consensuats pel partit de Barrionuevo3322 i 
companyia, que Zaplana, l’amo, pretén desterrar de l’estudi tots 
aquells autors catalans no nascuts als estrictes límits valencians. 
És a dir, entre altres, no podrem llegir ni Jaume I, ni Llull, ni 
tampoc, veges tu!, els treballs de l’acadèmic Albert Hauf, car és 
mallorquí. La fantasmada és de les que fan època i els excelsos 
filòlegs de l’AVL amb el bec clos. Només una pregària a l’amo 
perquè no sigui tan dolent, però tothom segueix aferrat a la 
poltrona. Potser, en pro de la pretesa pau lingüística i, sens 

                                                           
3321 Albert-Guillem Hauf i Valls (Palma de Mallorca, 1938). Acadèmic de l’AVL, filòleg i reconegut 
investigador medievalista. Font: <http://www.avl.gva.es/va/AVL/academics-i-academiques/Hauf-i-Valls-
-Albert-Guillem>. Acadèmia Valenciana de la Llengua. Consulta: [4/V/2016]. A continuació, 
comprovarem com Hauf contesta a Garrido.  
3322 Referint-se al PSPV. 

http://www.avl.gva.es/va/AVL/academics-i-academiques/Hauf-i-Valls--Albert-Guillem
http://www.avl.gva.es/va/AVL/academics-i-academiques/Hauf-i-Valls--Albert-Guillem
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dubte!, del suculent benefici del càrrec, reconeixeran que el 
valencià és una llengua bantu emparentada amb el swahili, 
sempre que no surti el blavero de torn dient que el swahili és 
català, perquè llavors la tindríem de nou [sic]»3323. 

David Garrido criticava els membres de l’AVL per treballar en una entitat 
creada i pagada pel mateix govern que potenciava el secessionisme lingüístic. Un dels 
al·ludits, Albert Hauf3324, contestava aquest escrit tres números després. 

«em veig obligat a contestar l’improcedent exabrupte d’aquest 
per a mi desconegut professor de la UAB. 

»(...) “Tot NO és legítim en democràcia.” És ben cert. No 
ho és, per exemple –encara que s’hagi convertit en un lloc comú 
de la praxi quotidiana– la mala educació, la grolleria gratuïta o 
la difamació impune d’aquelles persones que no combreguen 
amb les nostres idees (...) “de València estant, causen paüra” la 
desinformació i la lleugeresa amb què certes persones ubicades 
en el Principat, com ara el Sr. Garrido, pontifiquen sobre temes 
dels quals, o no tenen ni la més remota idea, o, com sospito, en 
tenen una de fixa, del tot tendenciosa i sectària, que ignora per 
complet la raó o raons dels altres. Esborrona la facilitat amb la 
qual aquest senyor, i d’altres de la seva colla, es converteixen en 
fiscal, jutges i jurat de les actuacions alienes, que condemnen i 
anatematitzen des de l’arrogant superioritat moral que només 
ells mateixos s’atorguen, al marge de qualsevol representativitat 
i legitimació política, i en nom d’una pàtria que semblen tenir 
segrestada i acaparada, com si fóra el seu galliner particular. 

»(...) Com s’atreveix ni tan sols a invocar la paraula 
democràcia una persona carregada d’una tan odiosa com 
castradora intolerància, que creu tenir butla per atacar, 
anatematitzar i cremar en efígie els desgraciats que s’escapen 
dels límits de l’ortodòxia pel seu pobre maniqueisme 
fonamentalista? Qui són ell i els tres més que pensen com ell, 
per a repartir diplomes de patriotisme o de lesa patria? (...) Dels 
assassinats morals als assassinats amb vessament de sang real, 
com el del professor Brosseta3325, només hi ha una passa, que 
sempre hi ha algun sicari disposat a posar en pràctica. 

»(...) En bona lògica, si la meva carrera, com ell afirma, 
“era fins ara digna” i d’un prestigi “reconegut”, què li fa pensar 
que he optat per renunciar a aquesta honorabilitat professional 

                                                           
3323 El Temps, núm. 912, 4-10/XII/2001, p. 15. «De democràcia, castració nacional i l’AVL». Article de 
David Garrido. 
3324 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Albert Hauf va signar un total de 4 
pàgines en El Temps. 
3325 Manuel Broseta fou assassinat per ETA l’any 1992. Aquest assassinat l’hem tractat en l’apartat 6.5.2. 
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tan penosament adquirida, per uns diners que retornaré gairebé 
de manera directa, i potser amb escreix, a la hisenda pública? No 
seria més just i caritatiu pensar que els meus antecedents i la 
meva, crec que provada trajectòria –tanmateix no massa distinta 
de la dels altres col·legues i amics que difama– són una garantia 
i mereixen un mínim de consideració? No li sembla més 
equitatiu i prudent esperar a veure si l’actuació de l’AVL és 
mereixedora, o no, de les seves obscenes increpacions? 

»(...) I si és un fet documentable que tots els partits 
polítics representats en el parlament valencià, llevat d’UV3326, 
van donar suport a l’AVL (els grupuscles vociferants no són ni 
seran mai res més que grupuscles vociferants mentre no 
aprenguin les regles elementals de la democràcia pactista), no 
deixa també de ser una veritat comprovable que, almenys ara per 
ara, els acadèmics de totes les tendències i colors no mereixen 
els insults vergonyants que els dedica l’insigne pamfletista. Han 
renunciat motu proprio als famosos nou milions i a la generosa 
prevenda oficial atorgada; han donat una opinió clara i unànime 
sobre el tema dels autors catalans i mallorquins; han consensuat 
el reglament sense, ara per ara, claudicacions ni traumes, amb un 
esperit civilitzat de concòrdia, que com a mínim ha desterrat els 
insults i les baralles indignes que van fer famosa la “batalla de 
València”. Una batalla, per cert, a la qual, des d’una certa 
objectivitat de “mallorquí” procedent dels llims de la Gran 
Bretanya, opino que ultra el maquiavel·lisme d’una dreta 
castellanista, també va contribuir-hi, i no poc, el revulsiu 
constant de la manca de tacte, i el to sectari i intransigent que 
caracteritza i exemplifica, ara mateix l’escrit del Sr. Garrido 
[sic]»3327. 

El to de la polèmica, com hem pogut veure, va ser tens. Per acabar amb l’AVL, 
una vinyeta de Sebastià i El Gat Invisible que feia humor amb l’anticatalanisme de 
l’històric Xavier Casp, qui va abandonar l’AVL pel seu criteri secessionista3328. 

                                                           
3326 L’AVL va ser creada amb 73 vots favorables a les Corts valencianes (PP i PSPV) i 12 en contra (UV i 
part d’EUPV). Font: <http://elpais.com/diario/1998/09/03/catalunya/904784839_850215.html>. El País, 
3/IX/1998. «Creada la Academia Valenciana de la Lengua». Notícia de Joaquín Ferrandis i Miguel 
Olivares. Consulta: [4/V/2016]. 
3327 El Temps, núm. 915, 25-31/XII/2001, pp. 16 i 17. «“Democràcia, castració nacional i AVL”: tot no és 
legítim en democràcia». Article d’Albert Hauf. 
3328 Font: <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-09-2002/Valencia/casp-deja-la-academia-
reivindicando-la-identidad-de-la-lengua-valenciana_130585.html>. Abc, 20/IX/2002. «Casp deja la 
Academia reivindicando la identidad de la lengua valenciana». Notícia d’A. Caparrós. Consulta: 
[4/V/2002]. 

http://elpais.com/diario/1998/09/03/catalunya/904784839_850215.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-09-2002/Valencia/casp-deja-la-academia-reivindicando-la-identidad-de-la-lengua-valenciana_130585.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-09-2002/Valencia/casp-deja-la-academia-reivindicando-la-identidad-de-la-lengua-valenciana_130585.html


 
 

831 
 

 
Figura 93. El Temps, núm. 954, 24-30/IX/2002, p. 3. 

 L’última qüestió que volíem destacar del PP valencià va ser la del Pla Hidrològic 
Nacional. Aprovat pel govern d’Aznar l’any 2001, el PHN va ser un projecte polèmic 
que va provocar confrontació entre governants i opositors i en contra del qual es va 
pronunciar El Temps. El projecte, dissenyat per Jaume Matas, llavors ministre de Medi 
Ambient, pretenia transvasar aigua del riu Ebre cap al sud valencià i altres punts 
geogràfics3329. A continuació l’analitzem. En una de les primeres referències del 
setmanari al PHN, un article editorial exposava que en els problemes hidràulics 

                                                           
3329 Especialment des de zones d’Aragó i el sud del Principat cap a zones del sud valencià i de Múrcia. 
Aquell projecte fou explotat pel PP tant com va poder. Com hem vist anteriorment, el seu entorn mediàtic 
i els mateixos polítics del PP feren d’aquest projecte quasi una qüestió d’estat. El Temps s’oposà al 
projecte, principalment, per oposar-se al model d’urbanisme desbocat llavors present al País Valencià, ja 
que el nostre setmanari considerava que aquell projecte animaria encara més aquell model, com 
comprovarem a continuació. Per a consultar textos sobre aquest projecte, cf. RICO AMORÓS, Antonio 
M., «Plan Hidrológico Nacional y Programa A.G.U.A: Repercusión en las regiones de Murcia y 
Valencia», en Investigaciones geográficas, núm. 51, 2010, pp. 235-267; GAITE GARCÍA, Bàrbara i Juan 
Carlos GARCÍA PALOMARES., «Datos básicos del Plan Hidrológico Nacional», en Ecosistemas: 
Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente, vol. 10, núm. 2, 2001, pp. 1-7. També trobem 
textos contraris al pla com ROSSELLÓ I VERGER, Vicenç M., «“Plan Hidrológico Nacional”: 
interrogacions», en Mètode: revista de difusió de la investigació de la Universitat de València, núm. 30, 
2001, pp. 4-6; ó HERRERA, Encarna, Vanessa MAXÈ, Esther MENA RODRÍGUEZ i Josep PONT 
VIDAL., «El moviment a les Terres de l’Ebre: el Pla Hidrològic Nacional i la resposta ciutadana», en 
Revista Catalana de Sociologia, núm. 17, 2002, pp. 27-100. 
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d’aragonesos, catalans i valencians, era un error que hi intervinguera Madrid, és a dir, el 
govern d’Aznar, i convidava a «Parlar de l’aigua cara a cara», com deia el títol. 

«les estratègies d’uns i altres a favor o en contra del pla tenen 
Madrid com a punt de referència, tot descartant les possibilitats 
d’acostar posicions a través d’un diàleg cara a cara entre 
aragonesos, catalans i valencians, sense la intermediació de la 
capital del regne3330. Que és una actitud tan explicable com curta 
de mires, perquè hi ha tants motius per a esquivar la negociació 
amb els veïns com per a intentar-la. Ni els interessos particulars 
de cada regió, ni els interessos electorals de cada partit, ni el 
color polític diferent dels tres governs autonòmics haurien 
d’excloure la hipòtesi que els valencians foren capaços 
d’acceptar les raons de la gent de l’Aragó o de les Terres de 
l’Ebre, o que els catalans i aragonesos no poden comprendre la 
set del Vinalopó. En canvi, deixar la iniciativa en mans del 
govern espanyol i el missatge en mans dels mitjans de 
comunicació de Madrid garanteix amb quasi tota seguretat que 
la solució final, siga quina siga, serà que uns guanyen i els altres 
perden. 

»Però no s’acaba tot en l’actitud dels governs de Jordi 
Pujol, Marcel·lí Iglesias3331 o Eduardo Zaplana. Els respectius 
partits polítics també tenen un marge d’actuació que, fins ara, no 
han sabut gestionar. O no han volgut, com el PP, que és 
òbviament el partit més monolític pel que fa a la defensa del Pla 
Hidrològic (...) Els socialistes han evolucionat, des d’una 
posició de desconcert –amb l’excepció d’Iglesias, contrari al pla 
des del primer moment– cap a la defensa d’una alternativa 
“pròpia”, sense un suport gaire entusiasta del PSPV. I CiU, arran 
de la revolta de la gent de l’Ebre, també ha evolucionat cap a 
posicions crítiques amb el Pla Hidrològic3332, un pla que, no 

                                                           
3330 El projecte comptava amb el vistiplau total del PP, ja que estava dissenyat pel govern central. Hem 
vist que el PP valencià va donar suport a la manifestació a favor del projecte, fins i tot mitjançant una 
declaració institucional en les Corts Valencianes (Font: Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, núm. 
292, 10/II/2003, p. 28.644, Resolució 211/V). En canvi, un important moviment ecologista i civil del sud 
de Catalunya s’oposava al projecte per raons de sostenibilitat i per considerar que el projecte obeïa els 
desitjos del centralisme espanyol. cf. HERRERA, Encarna, Vanessa MAXÈ, Esther MENA 
RODRÍGUEZ i Josep PONT VIDAL., «El moviment a les Terres de l’Ebre: el Pla Hidrològic Nacional i 
la resposta ciutadana», en Revista Catalana de Sociologia, núm. 17, 2002, pp. 27-100. El govern d’Aragó, 
llavors en mans del PSOE, també s’hi oposava. Font: <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-03-
2001/abc/Nacional/marcelino-iglesias-rechaza-el-phn-del-pp-y-aboga-por-que-surja-del-pacto-entre-
comunidades_19525.html>. Abc, 23/III/2001. «Marcelino Iglesias rechaza el PHN del PP y aboga por que 
surja del pacto entre Comunidades». Notícia d’Ángel González Abad. Consulta: [4/V/2016]. 
3331 Marcelino Iglesias Ricou (Bonansa, 1951). Polític socialista aragonés, fou president d’Aragó entre 
1999 i 2011. Font: <http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7034>.  
3332 Si bé CiU va votar a favor d’aquest projecte al Congrés espanyol. Font: 
<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-26-04-2001/abc/Ultima/el-congreso-aprueba-el-phn-con-los-

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-03-2001/abc/Nacional/marcelino-iglesias-rechaza-el-phn-del-pp-y-aboga-por-que-surja-del-pacto-entre-comunidades_19525.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-03-2001/abc/Nacional/marcelino-iglesias-rechaza-el-phn-del-pp-y-aboga-por-que-surja-del-pacto-entre-comunidades_19525.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-03-2001/abc/Nacional/marcelino-iglesias-rechaza-el-phn-del-pp-y-aboga-por-que-surja-del-pacto-entre-comunidades_19525.html
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7034
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-26-04-2001/abc/Ultima/el-congreso-aprueba-el-phn-con-los-votos-de-pp-ciu-y-cc_27236.html
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obstant això, rep el suport dels seus aliats del Bloc Nacionalista 
Valencià3333. 

»Aquesta situació, que centralitza en Madrid les 
esperances d’un i les ires dels altres, és un senyal més de feblesa 
política que, per descomptat, enforteix el poder central a l’estat 
espanyol, un factor que el PP i la Moncloa van saber valorar 
oportunament quan decidiren tirar avant el “paseo militar” del 
Pla Hidrològic. A Madrid, ni els sobra aigua ni en necessiten: 
amb el govern espanyol en tenen més que suficient. Doncs 
vejam què fem»3334. 

 El Temps apostava per una solució sense intervencionisme del govern central. 
Pocs números després, Joan F. Mira es posicionava clarament en contra del PHN en la 
seua pàgina de ‘El temps que corre’. Els seus arguments anaven orientats a aturar la 
construcció massiva i el model macroturístic3335, fonamentalment: 

 «La supèrbia dels humans és infinita, vol modificar la terra, 
fer que ploga on no plou, alterar l’aire, convertir la foscor 
nocturna en llum diürna, volar més ràpid que el so, visitar els 
planetes, excavar mines al fons dels oceans. I moltes d’aquestes 
coses, moderadament, són útils i saludables, poden augmentar el 
benestar de les poblacions, incrementar el coneixement, o 
simplement distraure el personal en aquesta vall de llàgrimes. 
Però l’excés serà sempre, com sabien molt bé els autors de les 
tragèdies gregues, causa de totes les desgràcies (...) Allò que no 
podem fer, si no volem provocar la ira dels déus, és pensar que 
tenim dret a l’acumulació incessant, a produir més de tot, a 
consumir més i més de tot allò que podem espoliar de la natura. 
Dret, per exemple, a estendre sense límits l’ús i consum i 
balafiament d’aigua en un país que la natura ha fet sec. 

»Un país sec no pot assumir com a senyal i contingut del 
progrés el nombre de camps de golf3336, esport que es va 
inventar en terres on l’herbeta verda creix del seu natural i amb 
la pluja constant. Un país sec no pot imaginar-se a sí mateix 

                                                                                                                                                                          
votos-de-pp-ciu-y-cc_27236.html>. Abc, 26/IV/2001. «El Congreso aprueba el PHN con los votos de PP, 
CiU y CC». Notícia d’agències. Consulta: [4/V/2016]. 
3333 Segons un periòdic, un destacat representant del Bloc exigia a Zaplana més activitat per agilitar 
l’aprovació del PHN. Font: <http://elpais.com/diario/2000/04/04/cvalenciana/954875891_850215.html>. 
El País, 4/IV/2000. «Blanco asegura que el PHN será debatido pronto en el Parlamento». Notícia sense 
signar. Consulta: [4/V/2016]. 
3334 El Temps, núm. 874, 13-19/III/2001, p. 5. «Parlar de l’aigua cara a cara». Editorial. 
3335 Un fenomen que va conduir el País Valencià a la crisi económica i sobre el qual calen solucions 
sostenibles. cf. ROMERO, Joan i Josep SORRIBES MONRABAL., «El territorio valenciano tras la 
crisis: planificación y gestión con sentido común», en Mètode: Revista de Difusión de la Investigación, 
núm. 68, 2011, pp. 62-71. 
3336 Entre els anys 2003 i 2009, el País Valencià va incrementar un 57% el nombre de camps de golf.. cf. 
ESPEJO MARÍN, Cayetano i Gemma CÀNOVES VALIENTE., «Política de usos del agua en los campos 
de golf en España», en Documents d’Anàlisi Geogràfica, vol. 57/2, 2011, p. 257. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-26-04-2001/abc/Ultima/el-congreso-aprueba-el-phn-con-los-votos-de-pp-ciu-y-cc_27236.html
http://elpais.com/diario/2000/04/04/cvalenciana/954875891_850215.html
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cobert d’urbanitzacions fetes de casetes amb gespa i piscina. Ni 
pot pensar que el seu futur i el seu progrés passa per allargar i 
eixamplar i elevar quilòmetres i més quilòmetres de costa 
ocupada per hotels i blocs d’apartaments on cada estiu, i no 
només a l’estiu, habitaran milions de visitants o residents que 
hauran d’obrir l’aixeta, usar la cisterna del wàter, dutxar-se i, si 
és possible, beure algun got d’aigua potable. 

»(...) De manera que, els nostres governants, polítics 
d’oposició, sindicalistes, empresaris amb seny, agricultors i 
ramaders, hostalers, patriotes diversos i altres intèrprets i 
representants de la cosa pública, haurien d’asserenar-se una 
mica i pensar si no ens convé frenar segons quins creixements, 
reposar del progrés del ciment, deixar de construir més blocs 
d’apartaments, més xalets amb piscina i més hotels, reparar o 
refer les conduccions, séquies i canonades que perden tanta part 
de l’aigua que transporten, estalviar, conservar, depurar i tornar 
a usar el líquid que ens ha estat donat, i el que ja ens arriba 
d’altres rius i d’altres pluges que no són les nostres, i després, 
fet tot això i refets els càlculs, considerar si necessitem realment 
una aigua més, i per a què. Sobretot per a què. Hem viscut molt 
de temps raonablement bé sense els transvasaments gegantins 
que propugnava el govern del PSOE i ara propugna el govern 
del PP, i amb una mica d’estalvi, modèstia i moderació, encara 
podem viure millor. Però dubte que aquesta simple idea tinga 
cap pes o aplicació en política»3337. 

 I és que el setmanari era més partidari de l’estalvi i la moderació de l’ús de 
l’aigua que no del malbaratament i del consum excessiu que, segons El Temps, 
promovia el PP des del govern central. Així ho expressava Àlex Milian en un reportatge 
de la secció ‘Portada’, el qual titulava «Els amos de l’aixeta» i introduïa així: 

 «El Govern espanyol concep l’aigua com una mercaderia i no 
com un recurs natural que cal administrar amb planificació i 
mesura. Amb el Pla Hidrològic espanyol imposa un 
transvasament però poques mesures de control del consum. 
Mentrestant, nega al Govern Balear la possibilitat d’aplicar una 
ecotaxa3338 per aconseguir recursos per a la protecció del 
medi»3339. 

                                                           
3337 El Temps, núm. 878, 10-16/IV/2001, p. 98. «Un país sec». Article de Joan F. Mira. 
3338 Tal com hem referenciat en l’apartat 7.2.1.5, l’ecotaxa fou una mesura que tractà d’aplicar el Govern 
de les Illes Balears –durant l’època d’Antich– que consistia a cobrar un euro al dia als turistes d’estada en 
els hotels illencs, diners que anirien destinats a objectius ecològics i de neteja. El PP s’oposava a aquesta 
mesura. 
3339 El Temps, núm. 900, 11-17/IX/2001, p. 31. «Els amos de l’aixeta». Reportatge d’Àlex Milian. 
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 I si el govern central en promovia el malbaratament, el valencià feia el mateix i a 
més utilitzava, segons El Temps, mètodes poc legítims. Així ho explicava Miquel Calvet 
en la secció ‘Als nostres lectors’: 

 «La dreta valenciana ha tornat a descobrir en la demagògia 
victimista un filó electoral que explota sense miraments. El PP, 
amb uns arguments esbombats fins a extenuació pels mitjans 
afins, titlla de traïdors i d’antivalencians tots els qui s’oposen al 
Pla Hidrològic espanyol3340. Un discurs amanit amb tints 
anticatalanistes i, aquesta vegada també, antiaragonesistes. 
Aquest discurs menysprea tots els qüestionaments científics i 
totes les posicions polítiques contràries. Aquest tarannà, però, té 
un perill molt evident, el mateix que va tenir un debat també 
carregat de demagògia cm va ser “la batalla de València”, que és 
el risc de radicalitzar les postures en l’agressivitat. Ara bé, tot 
siga per aconseguir un bon grapat de vots, i més quan el partit 
pateix un afebliment que pot ser corregit a base d’aigua»3341. 

 Tot i les opinions contràries, El Temps va argumentar amb rigor periodístic el 
seu posicionament envers el PHN i ho va fer, com sempre, amb dades i números que 
explicaven la seua postura, més enllà de les actituds del govern valencià i de les seues 
formes polítiques, amb les quals no combregava en absolut3342. 

Hem pogut comprovar com el setmanari oferia totes les versions: les favorables i 
les contràries al PHN, prova del seu rigor periodístic. Però és clar que tot i no 
combregar amb el PHN, El Temps va criticar més les formes dels qui defensaven el 
projecte que no el fons del mateix projecte. Manuel S. Jardí explicava: 

 «La mobilització governamental en benefici propi3343, però 
intencionadament convocada en favor d’un improbable Pla 
Hidrològic Nacional, recorda els temps gloriosos del 

                                                           
3340 El president murcià, Ramón Luis Valcárcel, del PP, va arribar a dir sobre Pasqual Maragall i sobre la 
seua oposició al PHN, una vegada era president de la Generalitat de Catalunya, que «entendería la 
oposición de Margall si habláramos de vino, porque bebe muchos litros al día». Font: 
<http://elpais.com/diario/2004/02/24/espana/1077577229_850215.html>. El País, 24/II/2004. «El 
presidente de Murcia insulta a Maragall por su oposición al PHN». Signat per EFE. Consulta: [4/V/2016]. 
3341 El Temps, núm. 962, 19-25/XI/2002, p. 6. «Als nostres lectors». Signat per Miquel Calvet. 
3342 No exposem el reportatge sencer per la seua llargària, però el setmanari destacava contradiccions del 
PHN, com per exemple que Jaume Matas havia demanat la modificació d’un article del Pla per prohibir 
que l’aigua del transvasament es destinara a camps de golf, i en canvi no hi havia cap capítol de sancions. 
També es destacava la possible incapacitat dels agricultors per adquirir l’aigua i la prohibició de la Unió 
Europea en cas que el govern espanyol volguera subvencionar l’aigua als agricultors. A més, indica que 
serien més barates les dessaladores, el gran cost que suposaria depurar l’aigua de l’Ebre i algunes 
condicions que el PHN vulneraria de cara a la Unió Europea, com les d’impacte ambiental. Font: El 
Temps, núm. 962, 19-25/XI/2002, pp. 22-25. «Els dubtes del transvasament». Reportatge d’Àlex Milian i 
Miquel Calvet. 
3343 Referint-se a la manifestació esmentada anteriorment del 2 de març de 2003, que es va afavorir fins i 
tot des de les Corts Valencianes. Font: Butlletí Oficial de les Corts Valencianes, núm. 292, 10/II/2003, p. 
28.644, Resolució 211/V. 

http://elpais.com/diario/2004/02/24/espana/1077577229_850215.html
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franquisme, quan tots els aparells de l’estat s’alineaven, en 
perfecte estat de revista, a disposició de la voluntat i les 
inconfessables prioritats del dictador, Francisco Franco 
(Bahamonde)3344. L’adhesió infrangible (‘inquebrantable’, deien 
al règim) a la causa, la persecució, marcatge i condemna de 
qualsevol dissidència, i la pèrdua generalitzada dels papers que 
amb prou feines hi manté cadascú en aquest indret 
despersonalitzat i en situació permanent de compra-venda, s’hi 
fonen en el surrealisme més extremat, al qual només cal afegir el 
soroll electoral perquè esdevinga un carnaval de despropòsits 
que no amaga cap vergonya3345. 

»La convocatòria propagandística en favor de 
l’improbable pla hidràulic ens retorna a l’època dels “25 años de 
paz”3346, a les concentracions de la plaza de Oriente (...) Tot 
aquell que gose oposar-se al transvasament més delirant serà 
sotmès a l’escarni públic i executat. L’efecte Bahamonde 
vampiritza el PP i els titelles sota control. L’extravagància arriba 
a les esferes institucionals que haurien de donar exemple de 
mesura. No vols caldo? Tres tasses. Aquest circ ofereix 
l’espectacle en sessió contínua. Ara ja és el Consell qui desviarà 
fons no pressupostats per garantir l’èxit de la manifestació 
convocada en favor de l’improbable, però electoralment 
convenient, pla hidràulic. Abans que l’executiu, el legislatiu –
esdevingut fèrtil melonar gràcies a la dialèctica agropecuària de 
la majoria absoluta– ja se n’havia avançat en la iniciativa 
financera. A Madrid, el comandament suprem de la campanya 
de l’Àfrica, vull dir la campanya electoral, ha determinat que al 
País Valencià l’única causa serà el pla hidrològic. A Astúries 
deu ser el cabrales, però ací la Gran Sèquia és una qüestió 
d’estat. Tan virtual com la nova economia, però molt més 
rendible. 

»L’efecte Bahamonde humilia una esquerra sense 
mitjans i amb la imaginació limitada. L’efecte Bahamonde 
combina recursos públics i interessos molt privats. L’efecte 
Bahamonde acolloneix els socialistes fins extrems insultats (...) 

                                                           
3344 La plaça d’Oriente de Madrid serví d’escenari per una gran quantitat de manifestacions que donaven 
suport al franquisme. Font: <http://www.eldiario.es/politica/FOTOS-momentos-historicos-Plaza-
Oriente_12_272742726.html>. Eldiario.es, 19/VI/2014. «Fotos: Otros “momentos históricos” de la plaza 
de Oriente». Sense signar. Consulta: [4/V/2016]. 
3345 La manifestació tingué lloc dos mesos i mig abans de les eleccions autonòmiques de 2003. 
3346 “Celebrats” l’any 1964, quan es complien 25 anys de la fi de la guerra civil i de l’inici de la dictadura 
franquista. Un exemple d’aquest homenatge és la portada del diari Abc de l’1 d’abril de 1964, en la qual 
observem un retrat fotogràfic de Franco amb el títol de «Veinticinco años de paz». 

http://www.eldiario.es/politica/FOTOS-momentos-historicos-Plaza-Oriente_12_272742726.html
http://www.eldiario.es/politica/FOTOS-momentos-historicos-Plaza-Oriente_12_272742726.html
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Cridem tots plegats: ¡Viva el Plan Hidrológico Nacional! 
¡Arriba España! [sic]»3347. 

Més enllà de les formes dels defensors del PHN, especialment el PP valencià, El 
Temps tenia ben clar que, segons ells, els objectius del PHN eren de sobreexplotació 
turística i immobiliària i no precisament ajudar els agricultors valencians. 

 
Figura 93. El Temps, núm. 973, 4-10/II/2003, p. 3. 

A la imatge, Jaume Matas, ministre de Medi Ambient i signant del projecte del 
PHN; Rita Barberà, alcaldessa de València; i Francisco Camps, imminent president de 
la Generalitat Valenciana amb el PP. Tots tres amb roba i instruments per jugar al golf. 

8.2.1.2.- PP Balear: la tornada al poder 

                                                           
3347 El Temps, núm. 973, 4-10/II/2003, p. 18. «L’efecte Bahamonde». Article de Manuel S. Jardí. 
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Ja hem vist en els anteriors capítols com El Temps va afavorir l’anomenat Pacte 
de Progrés de les Illes Balears, en el qual distintes formacions d’esquerra s’associaren 
per constituir el govern illenc3348. Aquesta defensa es va prolongar i, al 2003, Jaume 
Matas n’assolí la majoria absoluta3349, esdeveniment que, com era previsible, no va 
agradar al setmanari. Més endavant ho analitzarem. Anem, primer, per parts. El Temps, 
especialment des del seu cap de redacció a Mallorca, Miquel Payeras3350, va dibuixar el 
PP illenc com un partit conspirador, encarregat de desbancar mitjançant tots els mètodes 
possibles Francesc Antich, el president de les Balears. En aquest article d’opinió, 
Miquel Payeras resumia, segons ell, la que era l’estratègia del PP balear per llevar 
Antich del govern: 

«S’ha acusat el Govern d’una crisi d’arribades i estades 
turístiques que ningú no veu per enlloc. Se l'ha acusat 
d’irregularitats en l’Institut Balear de Turisme, que ningú no ha 
provat3351. Se l’acusa de ser el responsable del desastre d’imatge 
i caos provocat per la vaga comentada3352... 

»És evident, el que se cerca. Com que la batalla de 
l’ecotaxa, socialment la té guanyada Antich (és el seu gran 
símbol polític de tota la legislatura) cerquen desacreditar-lo en el 
que és fonamental. Intenten deixar-lo com un polític 
irresponsable que amb el seu “desgovern” (així li diuen, els 
conservadors) s’està carregant la gallina dels ous d’or per a tots 
els balears: el turisme3353. 

»Aquesta és l’estratègia que hi ha darrere: destruir la 
bona imatge social d’Antich. És l’única manera de tenir 
garanties per al 2003. Destruir Francesc Antich perquè no 
repeteixi de president. 

»Per això, tot val ja, per carregar-se’l»3354. 

                                                           
3348 Apartat 7.2.4.3. 
3349 El PP illenc aconseguia 30 diputats, exactament els que necessitava per a formar la majoria absoluta 
al Parlament balear, amb 59 representants en total. 
3350 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Miquel Payeras va signar un total de 
483 pàgines en El Temps. 
3351 Els acusaven d’un dèficit de 240 milions de pessetes en l’Institut Balear de Turisme. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/06/28/espana/993679217_850215.html>. El País, 28/VI/2001. «El PSOE 
acusa a un ex consejero del PP de Baleares de pagar Viajes de su esposa». Notícia d’Andreu Manresa. 
Consulta: [5/V/2016]. 
3352 Una vaga de transports convocada a començaments de les vacances d’estiu de 2001 i que va afectar el 
turisme. Font: <http://elpais.com/diario/2001/07/01/portada/993938403_850215.html>. El País, 
1/VII/2001. «La huelga atrapa a miles de turistas en Baleares». Notícia sense signar. Consulta: 
[5/V/2016]. 
3353 I efectivament, un dels aspectes més criticats pel conservador era el de l’ecotaxa. Font: 
<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-04-2001/abc/Nacional/la-ecotasa-de-antich-amenaza-los-
ingresos-por-turismo-en-baleares_25073.html>. Abc, 19/IV/2001. «La ecotasa de Antich amenaza los 
ingresos por turismo en Baleares». Notícia sense signar. Consulta: [5/V/2016]. 
3354 El Temps, núm. 891, 10-16/VI/2001, p. 16. «Tot val contra Antich». Article de Miquel Payeras. 

http://elpais.com/diario/2001/06/28/espana/993679217_850215.html
http://elpais.com/diario/2001/07/01/portada/993938403_850215.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-04-2001/abc/Nacional/la-ecotasa-de-antich-amenaza-los-ingresos-por-turismo-en-baleares_25073.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-04-2001/abc/Nacional/la-ecotasa-de-antich-amenaza-los-ingresos-por-turismo-en-baleares_25073.html
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Comprovem que, en cada article que criticava el PP balear es nota també una 
defensa important del govern del Pacte de Progrés. Un altre exemple, aquest signat 
també per Miquel Payeras, en el qual es tornava a fer distinció entre bons i dolents: 

«La majoria absoluta del PP [a l’estat espanyol] ha 
significat per a Balears un setge polític total. El Govern de les 
Illes viu constantment sota la mirada de Matas, que no 
desaprofita oportunitat per intentar desestabilitzar el Govern 
Antich. 

»El Govern balear, per a Madrid, és culpable de tot i, per 
tant, és objecte d’un maltractament absolut. No és només el 
setge polític, l’ofegament econòmic o el fet d’ignorar les 
peticions d’audiència d’Antich a Aznar vol dir que 
protocol·làriament intenten humiliar-los constantment3355. Com 
a exemple, entre molts d’altres, el que li passà a la consellera de 
Medi Ambient, Margalida Rosselló, quan es disposava a mostrar 
a una delegació aragonesa la dessaladora de la badia de 
Palma3356. S’hi presentà el ministre Matas, obvià la consellera i 
s’erigí en amfitrió. Tot un símbol de com la majoria absoluta 
conservadora afecta el Govern balear [sic]»3357. 

Jaume Matas, llavors imminent president balear amb del PP i també ministre de 
Medi Ambient espanyol, era la figura que rebia la major part de les crítiques des del 
setmanari. Una altra crítica contra el PP balear, també de Miquel Payeras, que la fa 
també en clau de defensa a Francesc Antich, és aquest text inclòs en la secció ‘Política’, 
escrit a pocs mesos de les eleccions autonòmiques: 

   «Els últims moviments del Partit Popular a Madrid 
avalen que Jaume Matas serà el candidat a les Illes Balears. 
Coincidint amb aquests indicis, des de les files conservadores 
revifen l’ofensiva política, social i mediàtica contra el Govern 
del Pacte de Progrés. Les acusacions de crisi econòmica actuen 
com a teló de fons3358. 

                                                           
3355 Antich acusà Aznar de marginar les Balears i no fer d’intermediari per evitar la vaga anteriorment 
esmentada. Font: <http://elpais.com/diario/2001/07/04/espana/994197609_850215.html>. El País, 
4/VII/2001. «Antich responde a Aznar que fue ‘irresponsable’ al ‘desentenderse del conflicto’». Notícia 
sense signar. Consulta: [5/V/2016]. 
3356 En una ocasió, fins i tot, es va marginar Margalida Rosselló quan la consellera sol·licità una entrevista 
amb un representant del ministeri de Medi Ambient, presidit per Jaume Matas, per mostrar una 
dessaladora alternativa al PHN. <http://elpais.com/diario/2001/06/19/espana/992901620_850215.html>. 
El País, 19/VI/2001. «Diputados de Aragón visitan la desaladora de Palma». Notícia de Concha 
Monserrat. Consulta: [5/V/2016]. 
3357 El Temps, núm. 900, 11-17/IX/2001, p. 22. «Sota la mirada de Matas». Reportatge de Miquel Payeras. 
3358 Les acusacions de Matas a Antich de causar una crisi económica a les Balears serien una constant per 
la victòria electoral del ministre de Medi Ambient. Font: 
<http://elpais.com/diario/2003/03/03/espana/1046646008_850215.html>. El País, 3/III/2003. «A la 
‘reconquista’ de Baleares». Reportatge d’Andreu Manresa. Consulta: [5/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2001/07/04/espana/994197609_850215.html
http://elpais.com/diario/2001/06/19/espana/992901620_850215.html
http://elpais.com/diario/2003/03/03/espana/1046646008_850215.html


 
 

840 
 

   »Ho deia el conseller d’Hisenda i Pressuposts, Joan 
Mesquida3359: “Crisi? Com es pot parlar de crisi si l’afiliació a la 
Seguretat Social continua creixent?” I és que a les Balears es viu 
un ambient polític tan desfermadament enrarit que ja tot és 
possible. Fins i tot la insistència, fort i no et moguis, del PP i 
dels ambients socials, econòmics i mediàtics que li són propers, 
a dir que les Balears pateixen una profunda “crisi econòmica” 
per culpa del Govern del Pacte de Progrés, que va impulsar i 
aplicar, entre altres mesures, l’ecotaxa. Però l’ofensiva no es 
limita a això. És general i coincideix –no pot ser cap casualitat–, 
amb el fàctic anunci que Jaume Matas serà, sembla que 
definitivament, el cap de llista dels populars en les eleccions 
autonòmiques del pròxim 25 de maig. 
   »(...) El diumenge ja ningú no dubtava que Matas 
seria el candidat i, a més, els següents dies tots els engranatges 
de l’ofensiva conservadora es van començar a moure, i a tota 
màquina. 
   »El mateix cap de setmana es va saber que el 
president del Grup Sol, la principal cadena hotelera, Gabriel 
Escarrer, havia enviat una carta al president Francesc Antich 
acusant-lo d’actuar contra els interessos turístics de Balears3360. 
Naturalment, va transcendir a l’opinió pública. No era la primera 
vegada que Escarrer envia una carta al president, però en 
aquesta ocasió tenia el valor afegit del moment. Efectivament, al 
cap de quaranta-vuit hores, la Cambra de Comerç, que ha 
col·laborat estretament amb el Govern del Pacte, es despenjava 
amb una opinió demolidora per als interessos de l’executiu 
d’Antich: anunciava que els indicadors econòmics mostraven 
una evident “crisi econòmica”3361. 
   »Pel que fa al Govern balear, els principals implicats, 
Antich i Mesquida, han optat per no entrar en disputes. El 
missatge és el de sempre: si la contractació de mà d’obra 
augmenta, com es pot parlar de crisi? Però l’ofensiva de la crisi 
no para. Dia sí i dia també alguna organització, i els mitjans de 
comunicació afins, conreen i transmeten el missatge que Balears 

                                                           
3359 Joan Mesquida Ferrando (Felanitx, 1962). Polític socialista mallorquí, conseller d’Hisenda i 
pressupostos entre 1999 i 2003 a les Illes Balears. Font: 
<http://web.archive.org/web/20080429033041/http://www.mir.es/DGRIS/Biografias_Altos_Cargos/mesq
uida.htm>. Ministeri d’Interior. Consulta: [5/V/2016]. 
3360 <http://www.hosteltur.com/12835_espana-presidente-sol-melia-gabriel-escarrer-asegura-reservas-
alemanas-estan-cayendo-30.html>. Hosteltur, 20/I/2003. «El presidente de ‘Sol Meliá’, Gabriel Escarrer, 
asegura que las reservas alemanas están cayendo un 30%». Notícia sense signar. Consulta: [5/V/2016]. 
3361 Per a consultar aquests enfrontaments entre el sector empresarial turístic de les Balears amb el govern 
del Pacte de Progrés, cf. AMER FERNÁNDEZ, Joan Alfred., «Empresaris hotelers i pacte de progrés 
(1999-2003): un enfrontament més enllà de l’ecotaxa», en Territoris: Revista del Departament de 
Ciències de la Terra, núm. 6, 2004, pp. 107-124. 

http://web.archive.org/web/20080429033041/http:/www.mir.es/DGRIS/Biografias_Altos_Cargos/mesquida.htm
http://web.archive.org/web/20080429033041/http:/www.mir.es/DGRIS/Biografias_Altos_Cargos/mesquida.htm
http://www.hosteltur.com/12835_espana-presidente-sol-melia-gabriel-escarrer-asegura-reservas-alemanas-estan-cayendo-30.html
http://www.hosteltur.com/12835_espana-presidente-sol-melia-gabriel-escarrer-asegura-reservas-alemanas-estan-cayendo-30.html
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viu una profunda crisi econòmica deguda a la “irresponsabilitat” 
del Govern, que ha volgut “ficar-se” a través de l’ecotaxa en allò 
que funcionava bé, el turisme, i que de resultes d’aquesta actitud 
ara va malament. Òbviament, aquest discurs rep la 
indissimulada ajuda del Govern central. 
   »El flanc catastrofista es complementa amb noves 
aparicions en escena, que evidentment no poden ser casuals, de 
les organitzacions de propietaris rústics afectats per les 
pretensions del Govern de crear parcs naturals. El missatge 
comú és que l’executiu d’Antich és un irresponsable per voler 
“imposar” aquests parcs, i que practica, diuen, una política 
absurda “d’intromissió” en parcel·les presumptament íntimes i 
privades que afecten la sacrosanta propietat privada3362. 
   »Com es veu, el fil conductor és el mateix. El Pacte 
de Progrés es vol “entremetre” il·legítimament en àmbits que no 
li corresponen i que, a més, tenen com a conseqüència un 
“desastre” econòmic i social. I, això, precisament, és el missatge 
que després “recull” el PP. Ho ha dit Matas (...) Que la situació 
econòmica és desastrosa i que socialment el Govern del Pacte 
provoca l’enfrontament. 
   »El fet que no hi hagi cap indicador objectiu i neutral 
que avali les crítiques conservadores no sembla importar gens. 
És l’estratègia de la tensió duta a extrems de màxima crispació. I 
no ha fet més que començar»3363. 

Amb aquesta dinàmica, calia esperar que la victòria electoral de Jaume Matas el 
mes de maig de l’any 2003 no sentaria gens bé al setmanari El Temps. Així es 
lamentava Miquel Payeras: 

«Matas ha assumit des que fou nomenat candidat, el passat mes 
de març, dues banderes per sobre de qualsevol altra: la del 
bilingüisme contra la “imposició catalanista” del Pacte de 
Progrés, i el retorn a una pràctica política contra els “excessos” i 
“radicalismes” ecologistes3364. Amb aquestes dues banderes, té 
majoria absoluta. No fa falta ser massa perspicaç per imaginar 

                                                           
3362 Posteriorment, Matas recompensaria amb un càrrec públic Mariano Servera, que havia fet campanya 
contra la política ambiental del govern del Pacte de Progrés. Font: 
<http://elpais.com/diario/2003/09/08/espana/1062972016_850215.html>. El País, 8/IX/2003. «Matas 
ficha a un impulsor de protestas contra parques naturales». Notícia d’Andreu Manresa. Consulta: 
[5/V/2016]. 
3363 El Temps, núm. 972, 28-3/I-II/2003, pp. 38 i 39. «Crisi, fort i no et moguis». Reportatge de Miquel 
Payeras. 
3364 De fet, el Govern presidit per Matas va tardar pocs mesos a derogar l’ecotaxa. Font: 
<http://elpais.com/elpais/2003/10/21/actualidad/1066724225_850215.html>. El País, 21/X/2003. «El 
Parlamento balear deroga la ecotasa». Notícia d’Europa Press. Consulta: [5/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2003/09/08/espana/1062972016_850215.html
http://elpais.com/elpais/2003/10/21/actualidad/1066724225_850215.html
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que el futur per a les dues ideologies referides serà a partir d’ara 
negre, molt negre, a Balears»3365. 

En la crònica postelectoral, Miquel Payeras titulava la victòria de Jaume Matas 
com «Les raons de la catàstrofe»3366. I ja en el discurs d’investidura de Matas, les 
paraules del llavors nou president balear foren motiu de les primeres crítiques al seu 
govern per part d’El Temps en un article editorial. Article que, per cert, compara el nou 
govern de Matas amb el del Pacte de Progrés, en una mena de nostàlgia envers aquest 
últim govern ja substituït pel del PP: 

«El ja president de Balears, Jaume Matas, va fer en el seu 
discurs d’investidura una encesa defensa de les modalitats 
lingüístiques insulars del català i, a la vegada, una aposta ferma 
pel bilingüisme dels catalanoparlants3367, sobre el qual 
l’administració autonòmica en general i l’educativa en particular 
en donaran exemple. Aquest és el programa electoral amb el 
qual el candidat ha obtingut la majoria absoluta dels escons del 
Parlament balear. Per tant, és lògic que porte endavant aquesta 
anunciada política lingüística. Ara bé, també el president balear 
ha de ser conscient que la llengua no és, només, un vehicle de 
comunicació entre ciutadans, i entre aquests i l’administració. 
En els nostres països, com en tots aquells que s’han vist 
sotmesos històricament a una persecució constant de les senyes 
d’identitat, la llengua, la pròpia, és quelcom més, molt més que 
un simple instrument de comunicació. És l’ésser, és la història, 
és, en fi, la identitat com a poble, com a ens col·lectiu. És cert 
que, com sigui Jaume Matas, la legislació existent a Balears 
sobre llengua és la mateixa que aprovà el PP durant les 
presidències de Gabriel Cañellas i, també, el mateix Matas. I que 
el Pacte de Progrés no l’ha canviada. Però no és aquest el 
problema, sinó el com s’aplica. El Pacte, i particularment 
l’excel·lent tasca feta (...) no ha provocat cap conflicte social i 
ha permès posar les bases per avançar, com mai, en la 
normalització. Mutatis mutandi, el Govern Matas, amb la 
mateixa legislació, pot tornar al temps en què el no fer era l’únic 
que es feia. I després de la feina que ha realitzat el Pacte, això 

                                                           
3365 El Temps, núm. 989, 27-3/V-VI/2003, p. 31. «El PP guanya a les Balears». Reportatge de Miquel 
Payeras. 
3366 El Temps, núm. 990, 3-9/VI/2003, p. 29. «Les raons de la catàstrofe». Reportatge de Miquel Payeras. 
3367 Posteriorment, es descobrí que molts dels discursos de Jaume Matas eren escrits pel periodista 
Antonio Alemany, qui alhora escrivia articles en diaris de premsa lloant els discursos de Matas, redactats 
pel mateix Alemany. En el debat de l’estat de l’autonomia de 2004, Matas parlava d’ikastolització per 
titllar un model educatiu alié al del PP, que apostara decididament pel català. Font: 
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/09/actualidad/1326089103_012411.html>. El País, 9/I/2012. 
«Los piropos y auto-piropos del redactor de discursos de Matas». Crònica d’Andreu Manresa. Consulta: 
[5/V/2016]. 

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/09/actualidad/1326089103_012411.html
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seria socialment perillosíssim perquè excitaria la reacció i la 
conflictivitat social. La qual cosa, digué Matas, és el que s’ha 
d’evitar a tota costa. Aleshores?...»3368. 

 Per acabar, una última mostra de crítica d’El Temps cap a Jaume Matas. Quan el 
candidat popular guanyà les eleccions balears, Sebas i El Gat Invisible feien aquesta 
vinyeta amb sentit ecologista, mostrant la por del setmanari cap a la possible futura 
política turística del llavors nou president illenc. 

  
 Figura 94. El Temps, núm. 990, 3-9/VI/2003, p. 3. 

Fins al número mil del setmanari, no vam trobar cap elogi cap a Matas i el PP 
Balear durant l’època que estem tractant en aquest capítol. En altres casos, com el del 
PP valencià, El Temps sí que va mostrar certa confiança cap a Francisco Camps en 
termes nacionalistes. Matas i el PP balear no van inspirar cap esperança en el setmanari. 
Aquesta vinyeta representa Matas arribant al Govern de les Illes Balears per destruir el 
medi ambient mitjançant un model de construcció massiva. 

8.2.1.3.- El PP al Principat 

                                                           
3368 El Temps, núm. 994, 1-7/VII/2003, p. 5. «Matas i Camps». Editorial. 
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Com era previsible, les polítiques del Partit Popular al Principat tampoc no van 
ser ben vistes pel setmanari El Temps. Aquest partit, amb resultats electorals 
tradicionalment modestos al Principat3369, va tindre pàgines a la revista, tot i que va 
comptar amb més articles dedicats a la seua tasca al País Valencià, a les Illes Balears o 
al govern espanyol, on tenia més presència política. Per això, en aquest apartat, en lloc 
de parlar estrictament del PP català, parlarem de la tasca del PP al Principat de 
Catalunya, que no va ser ben vista. Per exemple, la figura de Julia García-Valdecasas, 
delegada del govern d’Aznar a Catalunya. Enric Rimbau signava en la secció ‘Als 
nostres lectors’: 

 «Julia García-Valdecasas s’ha guanyat per mèrits propis ser 
una de les persones menys estimades de Catalunya. La seva 
política des de la Delegació del Govern espanyol no només ha 
estat plena d’actes escandalosos, sinó que a més no ha sabut 
rectificar quan ha caigut. I només cal recordar el cas del 
trompetista nord-americà Rodney Mack3370, apallissat per la 
política estatal, sobre el qual García-Valdecasas només va saber 
respondre amb un lacònic “va ser un error de les dues parts”3371. 
Aquesta setmana fem un repàs de la seva gestió i de la dels seus 
familiars, que també han demostrat predilecció per les formes 
rudes»3372. 

 El mateix Enric Rimbau, en la secció ‘Portada’, exposava la tasca de Garcia-
Valdecasas com a delegada del govern espanyol a Catalunya. Titulava «Amb mà de 
ferro»: 

 «Prop d’un centenar de detinguts. Aquest és el balanç de 
l’actuació policial durant la cimera de de caps d’estat i de 
govern de la Unió Europea a Barcelona, del 15 i 16 de març3373. 

                                                           
3369 Recordem que llavors, el PP a Catalunya comptava amb 12 representants al Parlament, havia donat 
suport a Pujol en la investidura de 1999, qüestió que havia despertat discrepàncies en El Temps ja que 
Pujol podria haver-se beneficiat del suport d’ERC, que comptava amb el mateix nombre de representants 
que el PP, tal com hem comentat en l’apartat 7.2.2.1. 
3370 «la pallissa que el músic nord-americà Rodney Mack, trompetista de l’Orquestra de Barcelona i 
Nacional de Catalunya, va rebre d’uns agents de paisà, en confondre’l amb un lladre. Una confusió que la 
Policia explica amb el fet de tractar-se d’una persona negra. La pallissa va acabar amb una protesta 
formal del consolat dels EUA i amb nombroses crítiques aparegudes a la premsa d’aquell país». El 
Temps, núm. 928, 26-1/III-IV/2002, p. 21. «Amb mà de ferro». Reportatge d’Enric Rimbau.  
3371 Aquesta qüestió fue traslladada per CiU al Congrés espanyol. Font: 
<http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/DS/CO/CO_437.PDF>. Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados. Comisiones VII Legislatura. Justicia e Interior. Núm. 437, 6/III/2002, pp. 
14.092-14.103. 
3372 El Temps, núm. 928, 26-1/III-IV/2002, p. 6. «Als nostres lectors». Signat per Enric Rimbau. 
3373 La concentració dels antiglobalització tingué èxit quant a nombre d’assistents. També es produiren 
diverses detencions. Font: 
<http://internacional.elpais.com/internacional/2002/03/17/actualidad/1016319603_850215.html>. El 
País, 17/III/2002. «30.000 personas en el último acto de los antiglobalización en Barcelona». Reportatge 
d’Europa Press. Consulta: [5/V/2016]. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/DS/CO/CO_437.PDF
http://internacional.elpais.com/internacional/2002/03/17/actualidad/1016319603_850215.html
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Tant el director general de la Policia espanyola, Juan Cotino3374, 
com el conseller de l’Interior de la Generalitat de Catalunya, 
Xavier Pomés3375, van congratular-se de les actuacions policials 
durant els dies de la cimera, per haver evitat incidents majors. 

»En tot cas, aquestes felicitacions, malgrat les detencions 
multitudinàries, acompanyades d’acusacions d’arbitrarietat i 
brutalitat, és el reflex d’una manera policial d’actuar que no és 
esporàdica i que respon a una concepció política determinada. 

»Aquesta concepció política prioritza el control i el setge 
policial sobre totes les manifestacions i col·lectius que puguin 
plantejar formes polítiques alternatives, com l’independentisme, 
els col·lectius okupa o els mal anomenats moviments 
antiglobalització. I paradoxalment, amb l’augment d’aquest 
control policial sobre el món polític no institucional, les 
enquestes encarregades per diverses administracions detecten un 
augment de la percepció de la inseguretat ciutadana. 

»És en aquest context polític on se situa la gestió de la 
delegada del Govern espanyol a Catalunya, Julia García-
Valdecasas. 

»Les funcions d’aquesta institució pública, la Delegació 
del Govern espanyol, són ja en la seva gènesi un vestigi de 
control polític. Son herència directa dels governs civils del 
franquisme. És, doncs, fàcil d’entendre que per aquesta mateixa 
naturalesa aquestes institucions esdevenen a la pràctica elements 
puntals en la vigilància de qualsevol forma política i social que 
qüestioni la concepció actual de l’estat. De la Delegació del 
Govern espanyol depèn la coordinació del cos de Policia 
Nacional [sic]»3376. 

La gestió del govern d’Aznar sobre Catalunya no només va ser descrita des dels 
seus delegats. També va ser criticada la seua política d’educació que, segons El Temps, 
promovia el nacionalisme espanyol més ranci i alhora atacava els interessos 
nacionalistes dels Països Catalans. Ací es comparava la figura d’Aznar amb la de Felip 
V3377: 

                                                           
3374 Juan Gabriel Cotino Ferrer (Xirivella, 1950). Polític valencià del PP, fou director general de la Policia 
Nacional amb Jaime Mayor Oreja com a ministre d’Interior (1996-2002) i delegat del govern al País 
Valencià (2002-2004), entre altres coses. Font: <http://www.cortsvalencianes.es/>. Corts valencianes. 
Consulta: [5/V/2016]. 
3375 Xavier Pomés i Abella (Barcelona, 1948). Polític català de CDC, fou conseller de Governació de la 
Generalitat de Catalunya entre 1995 i 2002. Aquest mateix departament canvià el nom l’any 1999 pel 
d’Interior. 
3376 El Temps, núm. 928, 26-1/III-IV/2002, p. 18. «Amb mà de ferro». Reportatge d’Enric Rimbau. 
3377 Felip V (1683-1746) fou el monarca que aplicà els Decrets de Nova Planta al País Valencià i al 
Principat de Catalunya i sotmeté a les lleis de Castella aquests territoris després de la guerra de successió 
(1702-1714). La seua figura és una constant en El Temps, emprada per a ser comparada amb els polítics 
que més exercien el nacionalisme espanyol, com en aquest cas José María Aznar. 

http://www.cortsvalencianes.es/
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«Comença un nou curs polític que pot ser essencial per 
als nostres països. El govern central i el PP, amb José María 
Aznar al capdavant, lideren una veritable involució autonòmica 
que passa per un atac constant i sistemàtic contra les comunitats 
“no lleials” al poder hereu de Felip V. Tot el que no sigui 
“afecte” al règim és perseguit. No com abans. Amb noves 
armes, més subtils, però igualment efectives i cruels. Qualsevol 
desviació de l’ortodòxia unitarista conservadora (nacionalismes, 
PSOE, EU en política; pensament lliure en la cultura; 
universitats lliures i models educatius progressistes en 
l’educació...) és perseguida pel govern central i els seus epígons 
mediàtics i polítics, com és el cas, aquest últim, del govern de la 
Generalitat del País Valencià3378. Així, el Principat de Catalunya 
i les Illes Balears han sofert, i sofreixen, un vertader setge polític 
que es tradueix en inanició d’inversions, ofegament financer i 
ofensives polítiques com mai havíem vist en temps democràtics 
i que se sumen al menyspreu, quan no a la clara persecució, 
compartida en aquest cas amb el País Valencià, contra la dignitat 
cultural i identitària dels nostres països. Són els greuges de la 
majoria absoluta del PP»3379. 

Però no tota la política centralista del PP, segons El Temps, es centrava en 
l’àmbit educatiu. També la seua política de carreteres, explicava Miquel Calvet, 
perjudicava el conjunt dels Països Catalans en benefici de Madrid: 

«La política d’infrastructures de transport dels governs 
de José Maria Aznar ha accentuat la històrica concepció radial 
de l’estat amb el quilòmetre zero a Madrid.3380 Quasi totes les 
inversions estratègiques tenen com a inici la capital de l’estat. 
Mentrestant, l’eix mediterrani i d’altres corredors de 

                                                           
3378 Recordem, per exemple, les seues baralles amb Andrés Pedreño, rector de la Universitat d’Alacant. 
Font: <http://elpais.com/diario/2000/11/29/sociedad/975452418_850215.html>. El País, 29/XI/2000. «El 
rector de Alicante dimite tras su pugna con Zaplana». Notícia d’Ezequiel Moltó. També en el mateix 
apartat 7.2.1.6 referenciàrem les paraules de Carlos Fabra, president de la Diputació de Castelló, també 
del PP, contra els dirigents de les universitats. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/06/04/cvalenciana/960146278_850215.html>. El País, 4/VI/2000. «Fabra 
arremete contra una universidad “dominada por ‘ayatolás’ e integristas” Insta a Nuevas Generaciones a 
intervenir». Notícia de María Fabra. Consultes: [9/II/2000]. 
3379 El Temps, núm. 900, 11-17/IX/2001, p. 21. «Nou memorial de greuges». Text sense signar. 
3380 El Temps no va ser l’únic mitjà que es va queixar d’aquesta política centralista d’infraestructures 
impulsada pel govern d’Aznar. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/07/18/catalunya/963882459_850215.html>. El País, 18/VII/2000. 
«Infraestructuras: centralismo o pluralidad». Tribuna de Carme Miralles-Guasch i Manel Nadal Farreras. 
Consulta: [5/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2000/11/29/sociedad/975452418_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/06/04/cvalenciana/960146278_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/07/18/catalunya/963882459_850215.html
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comunicació cabdals per als Països Catalans3381 continuen 
oblidats»3382. 

El mateix ocorria en política de finançament, segons Bàrbara Amorós3383: 

«Amb el nou sistema de finançament autonòmic, el 
Govern del PP ha deixat clar un cop més l’escassa voluntat de 
dotar les autonomies d’un sistema que els garanteixi suficiència 
financera, com és el cas del concert econòmic de Navarra i el 
País Basc. El PP continua apostant per la fórmula del cafè per a 
tothom, com a fre a les aspiracions nacionalistes i com a negació 
de qualsevol tipus de particularitats»3384. 

Per acabar, dues vinyetes que mostraven la visió que El Temps tenia sobre el 
govern d’Aznar i la seua visió envers Catalunya i els Països Catalans. Primer, aquesta 
que parlava sobre la imposició nacional d’Espanya contra Catalunya, practicada pel 
govern del PP segons el setmanari3385: 

                                                           
3381 S’ha de consultar EURAM en el glossari. 
3382 El Temps, núm. 900, 11-17/IX/2001, p. 26. «Tots els camins duen a Madrid». Reportatge de Miquel 
Calvet. 
3383 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Bàrbara Amorós va signar un total de 
239 pàgines en El Temps. 
3384 El Temps, núm. 900, 11-17/IX/2001, p. 28. «El parany del finançament». Reportatge de Bàrbara 
Amorós. 
3385 La frase del català en la intimitat fou pronunciada per Aznar en una entrevista a TV3, emesa el 
21/III/1996, quan va dir, textualment: «La lengua catalana (...) la entiendo y además, cuando estoy en 
círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también». Font: 
<http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/las-frases-lapidarias-aznar-sobre-nacionalismo-
2210044>. El Periódico, 22/IX/2012. «Las frases lapidarias de Aznar sobre el nacionalismo». Notícia 
sense signar. Consulta: [12/I/2016]. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/las-frases-lapidarias-aznar-sobre-nacionalismo-2210044
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/las-frases-lapidarias-aznar-sobre-nacionalismo-2210044


 
 

848 
 

 
Figura 95. El Temps, núm. 900, 11-17/IX/2001, p. 63. 

I per últim, aquesta vinyeta sobre la qüestió del finançament autonòmic3386 
exercit pel PP que, segons El Temps, afectava els territoris amb governs discrepants del 
d’Aznar, en termes nacionalistes. Són Jordi Pujol, Francesc Antich i Juan José 
Ibarretxe, tots tres defensats pel setmanari, com hem anat comprovant. 

                                                           
3386 Per a consultar les relacions del govern espanyol durant la segona legislatura d’Aznar amb els partits 
nacionalistes perifèrics i la qüestió del finançament autonòmic, cf. El Aznarato: El gobierno del Partido 
Popular 1996-2003, Madrid, Santillana, 2004, pp. 214-218 i 284-293. 
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Figura 96. El Temps, núm. 903, 2-8/X/2001, p. 3. 

8.2.1.4.- El PP a l’estat espanyol 

El Partit Popular va ser durament criticat per El Temps durant l’època que estem 
tractant, com hem anat comprovant. El govern d’Aznar, que en aquesta època complia 
la segona legislatura en el poder i la primera amb majoria absoluta, va motivar un 
important focus de crítica per al setmanari, que durant aquesta etapa no va mostrar gaire 
simpatia pel govern espanyol. A continuació estudiarem diversos exemples i ens 
centrarem de manera especial en la política d’Aznar al País Basc i també en 
l’esdeveniment de la guerra d’Iraq. Abans, però, estudiarem altres casos. Per exemple, 
la crítica que va rebre la llavors nova llei d’Educació impulsada pel govern d’Aznar3387. 
Una crítica feta en clau nacionalista en la portada del suplement ‘El Temps d’Història’: 

                                                           
3387 Es tracta de la llei per la reforma de l’educació secundària, aprovada al Congrés gràcies a la majoria 
absoluta del PP. <https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/01/21/pdfs/A00510-00541.pdf>. Boletín 
Oficial del Estado, 21/I/2003, suplement, núm. 3, pp. 510-541. «Llei Orgànica 10/2002, de 23 de 
desembre, de qualitat de l’educació». Consulta: [5/V/2016]. Aquesta llei va rebre especials crítiques per la 
segregació d’alumnes que proposava, que es dividirien segons el seu rendiment acadèmic, així com la 
idea que els directors dels centres educatius de secundària foren triats des de l’administració estatal i el fet 
d’afavorir l’educació privada cf. DIGÓN REGUEIRO, Patricia., «La Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación: Análisis critico de la nueva reforma educativa española», en REDIE: Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, vol. 5, núm. 1, 2003, pp. 3, 5 i 8. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/01/21/pdfs/A00510-00541.pdf
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 «Com en tants altres aspectes, els decrets de mínims de 
l’Ensenyament Secundari que acaba d’aprovar el govern del PP 
són una mala còpia del model francès. Diem una mala còpia 
perquè, per exemple, els estudiants francesos de darrer curs de 
batxillerat han d’estudiar una assignatura d’història que s’inicia 
el 1945 i acaba als nostres dies, mentre que, d’ara endavant, els 
alumnes de l’estat espanyol hauran de començar-la a 
l’apassionant episodi “El procés d’hominització a la Península 
Ibèrica” per acabar-la, ni més ni menys, que en “Els governs 
democràtics i la integració a Europa”. Tot plegat, amb tres hores 
de classe setmanals. 

»L’assignatura s’organitza al voltant de la formació de la 
unitat nacional espanyola. Vegem com s’estructura un capítol 
ben significatiu: “5. Els Reis Catòlics: la construcció de l’estat 
modern. Unió dinàstica. Conquesta del Regne Nazarí i 
incorporació del Regne de Navarra. La projecció exterior. El 
descobriment d’Amèrica”. 

»El capítol ens sembla prou revelador, pel que diu i pels 
seus silencis. Els Reis Catòlics creen un estat modern (en 
singular), tot contravenint les aportacions de la historiografia 
catalano-aragonesa, i la mateixa veritat històrica. Cal conèixer 
les annexions que conformen l’actual estat espanyol3388 (...) La 
conquesta americana torna a ser presentada en termes de 
“Descobriment” (concepte historiogràfic, en majúscules!), 
contra una àmplia tradició que s’ha oposat al terme3389. I, per 
descomptat, no cal dir res de temes com la formació de la 
Inquisició3390, l’expulsió de jueus3391 (...) que són, justament, els 

                                                           
3388 El Temps es queixa de la doctrina nacionalista espanyola que desprenia aquella reforma. Segons 
alguns historiadors centralistes, com hem vist en l’article, la història d’Espanya parteix de la unió 
dinàstica entre Isabel de Castella i Ferran d’Aragó, a finals del segle XV, esdeveniment coetani a 
l’arribada a Amèrica i a la conquesta de Granada, parlant d’un estat llavors recentment creat i sense 
considerar la guerra de successió de principis del segle XVIII, guanyada pels borbons, que inaugurava, en 
aquesta ocasió sí, la formació d’un estat uniforme construït a la força. Per a consultar un text acadèmic 
que planteja l’existència d’una nació catalana, almenys fins a la fi de la guerra de successió, cf. 
ALCOBERRO I PERICAY, Agustí., «Barcelona i la Guerra de Successió: de les imatges coetànies al 
relat historicista», en Acta Artis: estudis d’art modern, núm. 3, 2015, pp. 84-87. 
3389 Alguns historiadors apliquen el terme «conquesta» i rebutgen el de «descobriment» ja que consideren 
que aquest darrer terme inclou una intenció benèvola i alhora falsa d’aquell esdeveniment històric, segons 
ells més basat en conquestes, és a dir, en sang. D’altres mantenen el terme «descobriment» per 
considerar-lo més proper a la realitat. cf. FAZIO, Mariano., «Descubrimiento de América: derecho 
natural y pensamiento utópico», en Acta Philosophica: rivista internazionale di filosofia, vol. 1, núm. 2, 
1992, pp. 231 i 232. 
3390 Per a consultar els orígens històrics de la Inquisició durant l’etapa dels reis catòlics i els seus 
precedents, cf. OLIVERA SERRANO, César i Mariano FAZIO., «La inquisición de los Reyes 
Católicos», en Clío & Crimen: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, núm. 2, 2005, pp. 
175-205. 
3391 Per a consultar el també coetani edicte d’expulsió dels jueus signat pels reis catòlics, cf. 
MÉCHOULAN, Henry., Los judíos de España: historia de una diáspora, 1492-1992, Madrid, Trotta, 
1993, pp. 635-636. 
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que ha destacat al llarg dels segles la historiografia internacional 
i local. 

»En definitiva, ens trobem davant un decret de mínims 
antiquat per a uns estudiants del segle XXI. Haurem de recórrer, 
una altra vegada, a la desobediència civil?»3392. 

 Segons El Temps, aquesta política “nacionalitzadora” del govern d’Aznar no es 
limitava només a les fronteres de l’estat espanyol. Tenia també com a espai d’actuació 
la Unió Europea. Un article editorial del setmanari alertava: 

 «El que hem de tenir clar és que l’intent d’evitar a tota costa 
que cap autonomia estiga present en la construcció europea és 
una de les puntes de llança de l’ofensiva neoespanyolista de José 
María Aznar i de nou estem al mateix cap de carrer, com passa 
amb el futbol. Només compten els estats3393. És el que deia 
l’humorista Perich. Independentista, no naixes ni et fas, et 
fan»3394. 

 La discrepància era tal que s’establien comparacions intencionades. Ja hem vist 
anteriorment com Joan F. Mira comparava Zaplana amb Berlusconi3395. En un altre 
article, Toni Cañís establia la mateixa comparació entre Aznar i el president italià per 
desprestigiar ambdós dirigents polítics. O, millor dit, ambdues formes de governar: 

«Fa dos diumenges, un dels suplements dominicals (...) 
dedicava la portada al primer ministre italià, Silvio Berlusconi, i 
a l’interior titulava “El nacionalisme del ‘tortellini’”. Em va 
cridar especialment l’atenció la frase següent: “Els italians tenen 
el capitalisme més curiós i més anòmal de la Terra: paguen els 
impostos a Berlusconi, el rebut de la llum a Agnelli, el del 
telèfon a Tronchetti, i el peatge de les autopistes a Benetton, és a 
dir, als quatre homes més rics del país.” Em va fer gràcia, 
perquè jo també sé a qui paguem els impostos, el rebut de la 
llum, del telèfon i els peatges en el nostre país. 

»És curiós que a Itàlia les principals fortunes, les que 
tenen els diners, s’hagin acabat quedant amb els principals 
serveis públics privatitzats. Mercats captius, a mans d’una 

                                                           
3392 El Temps, núm. 874, 13-19/III/2001, p. 43. «El Temps d’història». Sense signar. 
3393 Aquest article està escrit en el context de l’inici del torn d’Aznar per a presidir el Consell de la Unió 
Europea, iniciat l’any 2002, i sobre el qual El Temps no tenia cap dubte que Aznar posaria tots els 
entrebancs necessaris perquè les nacions sense estat de l’estat espanyol tingueren representació pròpia en 
les institucions continentals. Font: El Temps, núm. 918, 15-21/I/2002, p. 5. «Europa sense nosaltres». 
Editorial. La negativa era tal que Aznar fins i tot va insinuar que cedir a aquell desig dels nacionalismes 
perifèrics era sinònim de fer concessions a ETA. Font: <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-22-02-
2002/abc/Nacional/aznar-alude-a-eta-para-negar-la-presencia-de-las-regiones-en-la-ue_79694.html>. 
Abc, 22/II/2002. «Aznar alude a ETA para negar la presencia de las regiones en la UE». Notícia de C.H. 
Consulta: [5/V/2016]. 
3394 El Temps, núm. 918, 15-21/I/2002, p. 5. «Europa sense nosaltres». Editorial. 
3395 Apartat 8.2.1.1. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-22-02-2002/abc/Nacional/aznar-alude-a-eta-para-negar-la-presencia-de-las-regiones-en-la-ue_79694.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-22-02-2002/abc/Nacional/aznar-alude-a-eta-para-negar-la-presencia-de-las-regiones-en-la-ue_79694.html
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companyia dominant procedent de l’antic monopoli públic. 
Mercat a recer dels cicles econòmics, amb consums assegurats. I 
també és curiosa la connivència que hi ha a Itàlia entre les elits 
econòmiques, polítiques i mediàtiques, fins al punt de confluir 
les tres en un personatge com Berlusconi. 

»Aquí, això és molt diferent. Els impostos, els recapta 
Aznar; la llum, la paguem a Rodolfo Martín Villa3396; el telèfon, 
a César Alierta3397, i els peatges a Josep Vilarasau3398, que no 
són ni de bon tros les quatre principals fortunes del país ni, pel 
que fa als tres últims, han ocupat mai cap càrrec polític en els 
darrers vint anys. Endesa i Telefónica són de molts accionistes 
anònims, totes les televisions són plurals i La Caixa està 
controlada per una assemblea d’impositors i entitats cíviques. A 
més, tothom sap que les grans famílies com els Botín, els del 
Santander Central Hispano, no han intervingut mai en política ni 
han finançat mai cap congrés de cap partit de dretes3399. 

»(...) Políticament, veritablement, també estem a anys 
llum dels italians! Res a veure, l’europeisme d’Aznar amb el 
nacionalisme aquest de tortellini, que va de perdonavides per 
Europa (...) Cap relació, entre el populisme barat de Berlusconi i 
el pensament profund i refinat d’Aznar. Veritablement, Italy is 
different»3400. 

 El Temps va criticar el fons del govern d’Aznar, però també va criticar de 
manera molt especial les formes. Per exemple, l’autoritarisme que segons el setmanari 
exercia el president Aznar basat, segons aquest article editorial, en el 
desacomplexament de la seua ideologia: 

                                                           
3396 Rodolfo Martín Villa fou president d’Endesa entre 1997 i 2002. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/05/10/economia/1020981616_850215.html>. El País, 10/V/2002. «Martín 
Villa deja la presidencia de Endesa con una fuerte defensa de la energia nuclear». Notícia de Santiago 
Carcar. Rodolfo Martín Villa a més havia sigut diputat de la UCD i del PP al Congrés espanyol durant 
diverses legislatures, entre 1979-1986 i 1989-2000. Font: <www.congreso.es>. Congrés dels Diputats. 
Consultes: [5/V/2016]. 
3397 César Alierta Izuel (Saragossa, 1945) era un empresari habitual en l’òrbita del Partit Popular, designat 
pel PP per controlar empreses públiques. Font: 
<http://economia.elpais.com/economia/2016/03/29/actualidad/1459278812_462947.html>. El País, 
29/III/2016. «César Alierta, el hombre que consolidó Telefónica, deja los mandos». Notícia de Miguel 
Ángel Noceda. Consulta: [5/V/2016]. 
3398 Josep Vilarasau i Salat (Barcelona, 1931). Economista, fou president d’ACESA, empresa 
concessionària de les autopistes espanyoles. Font: 
<http://elpais.com/diario/1998/09/04/economia/904860011_850215.html>. El País, 4/IX/1998. «Acesa 
consigue ampliar cinco años la concesión de sus autopistes a cambio de rebajar cuatro peajes». Notícia 
sense signar. Consulta: [5/V/2016]. 
3399 El mateix Botín s’encarregà d’expressar el seu suport a Aznar. Font: 
<http://elpais.com/diario/1996/01/28/espana/822783619_850215.html>. El País, 28/I/1996. «Solbes 
pregunta a Botín qué “piensa obtener” por apoyar a Aznar e insinúa que financia al PP». Notícia de Jaume 
Esquembre Lon. Consulta: [5/V/2016]. 
3400 El Temps, núm. 919, 22-28/I/2002, p. 18. «Democràcies tutelades». Article de Toni Cañís. 

http://elpais.com/diario/2002/05/10/economia/1020981616_850215.html
http://www.congreso.es/
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/29/actualidad/1459278812_462947.html
http://elpais.com/diario/1998/09/04/economia/904860011_850215.html
http://elpais.com/diario/1996/01/28/espana/822783619_850215.html
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 «“Res no fa equivocar tant com l’èxit” (...) De ben segur que 
aquesta cita explica, en gran part, algunes de les accions i 
reaccions del president espanyol, José María Aznar, i per 
extensió de tot el seu Govern. L’èxit de la majoria absoluta va 
ser indiscutible3401 i ha permès al Partit Popular, d’una vegada 
per totes, poder actuar desacomplexadament, sense haver de 
guardar bones maneres. La comoditat ha arribat a la dreta 
espanyola, que majoritàriament mai no ha tingut cap mena de 
tradició democràtica. 

»Aquest origen en el pou de l’autoritarisme més 
retrògrad de la dreta espanyola, juntament amb la llibertat de 
moviment que ofereix una majoria absoluta, fa que les actituds 
democràtiques, en lloc de ser principis ideològics, s’hagen 
convertit només en una lleugera pàtina que pot ser liquidada a 
colp de decret o de declaració. 

»I aquesta és la línia que ha decidit seguir José María 
Aznar, que l’ha dut a considerar que no solament no és 
acceptable la diferència d’opinió o la controvèrsia democràtica, 
sinó també que no existeixen en el seu univers mental. Quan el 
Govern espanyol pren una decisió, no hi ha lloc per a la rèplica 
o la crítica. Ni el matís més mínim. Les opcions del president 
espanyol, com a bon hereu de la cultura política del franquisme 
(...) són l’inici i l’explicació de la realitat. Qualsevol altra opció 
passa a ser heretgia. I com a tal, mereix el càstig i el menyspreu. 

»Això és el que ha passat ara amb la polèmica de la 
pastoral dels bisbes bascos3402. És inqüestionable que l’executiu 
espanyol té tot el dret a discrepar sobre un text elaborat per 
l’Església basca. Però de la discrepància legítima al 
menystenimt i l’insult hi ha un gran abisme3403. I aquesta 
distància és la que diferencia les actituds democràtiques de les 
autoritàries. El Govern espanyol ha demostrat una vegada més –
de la mateixa manera que ha fet davant la convocatòria de vaga 
general3404– que no té la més remota idea del que significa el 

                                                           
3401 Recorde’m que l’any 2000, el PP assolia la majoria absoluta al Congrés espanyol amb 183 diputats, 
set per damunt de la majoria absoluta. Font: <http://www.infoelectoral.mir.es/>. Ministeri d’Interior. 
Consulta: [6/V/2016]. 
3402 Quan es plantejava la il·legalització de Batasuna, els bisbes bascos mostraren el seu desacord amb 
aquesta mesura. Font: <http://elpais.com/elpais/2002/05/31/actualidad/1022833017_850215.html>. El 
País, 31/V/2002. «Los obispos vascos dicen que la ilegalización de Batasuna agudizará la 
“confrontación”». Notícia d’agències. Consulta: [6/V/2016]. 
3403 Josep Piqué, ministre d’Exteriors, titllà aquella iniciativa d’«immoral». Font: 
<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-06-2002/abc/Nacional/pique-califica-de-inmoral-la-carta-de-
los-sacerdotes-vascos-en-apoyo-denbsp;-sus-obispos_103675.html>. Abc, 1/VI/2002. «Piqué califica de 
inmoral la carta de los sacerdotes vascos en apoyo de sus obispos». Notícia d’agències. Consulta: 
[6/V/2016]. 
3404 Sobre la vaga general del 20 de juny de 2002, Aznar afirmà que aquells que donaven suport a la vaga 
no acceptaven els vots del PP. Font: 

http://www.infoelectoral.mir.es/
http://elpais.com/elpais/2002/05/31/actualidad/1022833017_850215.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-06-2002/abc/Nacional/pique-califica-de-inmoral-la-carta-de-los-sacerdotes-vascos-en-apoyo-denbsp;-sus-obispos_103675.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-01-06-2002/abc/Nacional/pique-califica-de-inmoral-la-carta-de-los-sacerdotes-vascos-en-apoyo-denbsp;-sus-obispos_103675.html
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debat dins del marc democràtic. I ha deixat ben clar que no està 
disposat a deixar cap oportunitat al diàleg. Al contrari, ha 
preferit manipular i tergiversar el que era una acurada anàlisi de 
la situació política basca i convertir aquesta iniciativa dels 
dirigents catòlics bascos3405, un important col·lectiu al País 
Basc, en un element més de tensió d’aquella societat. I en 
l’objectiu d’aniquilar la diferència, de nou, l’executiu d’Aznar 
ha tingut d’aliat incondicional gran part de la premsa 
espanyola3406. 

»El compromís amb la pau i la democràcia, la defensa i 
la solidaritat explícita amb les víctimes del PP i del PSOE tenen 
una clara presència en les reflexions dels bisbes bascos. Titllar 
un text prudent i equilibrat com aquest d’“immoral”, com ha 
gosat fer el Govern espanyol, només pot obeir a una voluntat 
premeditada d’atiar la divisió al País Basc o a la supèrbia 
política pròpia d’un cabdill autoritari»3407. 

 Sobre aquesta mena d’autoritarisme exercit pel govern d’Aznar, segons El 
Temps, van parlar diversos articles i textos que esmentaven aquest rostre del president. 
Per exemple, la vaga general del 20 de juny de l’any 20023408 va servir per criticar 
aquesta característica exercida per Aznar, acompanyada per la prepotència, tal com 
assegurava Pere Martí: 

 «Si la vaga d’aquest dijous és un èxit, ho serà sobretot gràcies 
al Govern espanyol. La prepotència de l’executiu que presideix 
José María Aznar ha convertit una vaga sindical en una vaga 
política. La manera de fer matussera, intolerant i prepotent del 
govern del PP ha transformat aquesta aturada gairebé en una 
vaga d’obligat compliment per motius ètics i de salut 
democràtica. 

                                                                                                                                                                          
<http://elpais.com/diario/2002/05/26/espana/1022364001_850215.html>. El País, 26/V/2002. «Aznar 
apela a su mayoría absoluta para descalificar la huelga general». Notícia de Javier Casqueiro. Consulta: 
[6/V/2016]. 
3405 Per a consultar el comunicat dels bisbes bascos, <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-05-
2002/abc/Nacional/carta-pastoral-de-los-obispos-vascos_103120.html>. Abc, 30/V/2002. «Carta pastoral 
de los obispos vascos». Sense signar. Consulta: [6/V/2016]. 
3406 Un exemple perfecte d’aquesta posició de la premsa propera al PP envers la reacció dels bisbes 
bascos és un article de Jaime Campmany en el qual parlava de «terror nacionalista» i acusava els bisbes 
de condemnar la violència «vinga d’on vinga», sense acceptar, una vegada més, una altra versió del 
conflicte basc que no siga l’oficial del PP. Font: <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-08-
2002/abc/Opinion/un-tal-blazquez_121877.html>. Abc, 17/VIII/2002. «Un tal Blázquez». Article de 
Jaime Campmany. Consulta: [6/V/2016]. 
3407 El Temps, núm. 939, 11-17/VI/2002, p. 5. «El caporal de Franco». Editorial. 
3408 Convocada per CCOO i UGT com a resposta a una reforma del govern d’Aznar que, segons els 
sindicats, abaratia l’acomiadament i agreujava les ajudes als aturats. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/05/25/economia/1022277601_850215.html>. El País, 25/V/2002. «Aznar 
responde a la huelga con un ‘decretazo’». Reportatge de Carmen Parra, Lucía Abellán, Anabel Díez i Luis 
Barbero. Consulta: [3/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2002/05/26/espana/1022364001_850215.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-05-2002/abc/Nacional/carta-pastoral-de-los-obispos-vascos_103120.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-05-2002/abc/Nacional/carta-pastoral-de-los-obispos-vascos_103120.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-08-2002/abc/Opinion/un-tal-blazquez_121877.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-08-2002/abc/Opinion/un-tal-blazquez_121877.html
http://elpais.com/diario/2002/05/25/economia/1022277601_850215.html
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»És intolerable que un govern posi sota sospita els 
aturats, insinuant que si no treballen és perquè no volen3409. És 
intolerable que un govern posi sota sospita els sindicats, 
acusant-los d’anar contra el bé comú, contra un suposat interès 
general que només el PP té dret a representar per la gràcia de 
Déu, tot i que sense suport dels bisbes (...) Aquest és un govern 
que no tolera la discrepància i que recorre sempre a la 
criminalització de qui pensa diferent, siguin bisbes o sindicats 
(...) no té capacitat de diàleg amb ningú, ni la desitja, ni la busca. 
És un govern escollit democràticament a través de les urnes, 
però que, embriagat de majoria absoluta, adopta tics totalitzants, 
excloents. Ser escollit per les urnes no et dóna automàticament 
la categoria de demòcrata. Per ser-ho, s’hi ha d’exercir. 

»(...) Per això, la vaga d’aquest dijous ha de ser un èxit. 
No es tracta només de protestar contra una reforma laboral 
imposada per decret que retalla drets socials i criminalitza els 
aturats. Fins i tot aquells que estan d’acord amb aquesta reforma 
laboral, tenen motius per fer vaga. És una vaga contra la 
prepotència, una vaga per reclamar el dret a la discrepància, per 
defensar la llibertat d’expressió, una vaga a favor de la 
pluralitat, contra el pensament únic, a favor del diàleg, contra la 
xuleria, etc. Es necessiten més motius? [sic]»3410. 

 En el mateix número, Joan M. Oleaque aprofundia sobre aquesta mena de 
supèrbia exercida per Aznar, segons el setmanari, en el reportatge de ‘Portada’ que 
titulava «El president Sol» i subtitulava: 

 «José María Aznar ha perdut el cap? Potser ho sembla, però 
no. S’ha fet gran, s’ha fet fidel a ell mateix i a la significació 
transcendent a la qual aspira. Sovint els perillosos actes 
d’arrogància de la seua última legislatura són qualificats de 
franquistes. Error: ell no és franquista ni se sent així. És un 
demòcrata absolutista. És a dir, un rei Sol3411 adequat al segle 
XXI»3412. 

                                                           
3409 Juan Chozas, llavors responsable d’Ocupació, afirmava en una entrevista que «és una realitat que hi 
ha aturats que no volen treballar» i que «els que no tenen interès per accedir al treball, l’obligació del 
servei públic és conèixer-los i no dedicar-ne cap esforç cap a ells». Font: 
<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2002/abc/Economia/juan-chozas-no-veo-ni-ambiente-ni-
justificacion-para-que-se-plantee-una-huelga-general-contra-la-reforma_96247.html>. Abc, 3/V/2002. 
«Juan Chozas: “No veo ni ambiente ni justificación para que se plantee una huelga general contra la 
reforma». Entrevista de Maite Vázquez del Río. Consulta: [6/V/2016]. 
3410 El Temps, núm. 940, 18-24/VI/2002, p. 17. «L’èxit d’una vaga». Article de Pere Martí. 
3411 El Rei Sol, Lluís XIV de França (1643-1715), regnà durant un dels millors períodes de la monarquia 
absoluta francesa i la seua figura fou mitificada. cf. ROJANO SIMÓN, Marta., «La Francia de Luis 
XIV», en Revista de Clasehistoria, núm. 9, setembre 2010, pp. 1-12. 
3412 El Temps, núm. 940, 18-24/VI/2002, p. 24. «El president Sol». Reportatge de Joan M. Oleaque. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2002/abc/Economia/juan-chozas-no-veo-ni-ambiente-ni-justificacion-para-que-se-plantee-una-huelga-general-contra-la-reforma_96247.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-05-2002/abc/Economia/juan-chozas-no-veo-ni-ambiente-ni-justificacion-para-que-se-plantee-una-huelga-general-contra-la-reforma_96247.html
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 Aquesta idea d’un Aznar autoritari quedava molt ben resumida en aquesta 
vinyeta publicada en el mateix número en el qual es publicà l’anterior reportatge i 
l’últim article de Pere Martí. 

  
 Figura 97. El Temps, núm. 940, 18-24/VI/2002, p. 3. 

 L’article que millor exposa la visió d’El Temps sobre José María Aznar i el 
govern espanyol del Partit Popular és aquest que signa Josep Maria Terricabras3413 en la 
secció Idees. «Reaccionaris»: 

  «No tinc cap dubte que el Govern espanyol del PP no és un 
govern conservador –com ho poden ser el de Jordi Pujol o el de 
Tony Blair–, sinó que és pròpiament un govern reaccionari (...) 
Per començar, sembla clar que un govern serà reaccionari si 
pren mesures regressives, és a dir, mesures que no ajudin a anar 
endavant, sinó que més aviat facin anar endarrere. 
  »Això no s’ha pas d’entendre com si un govern reaccionari 
hagués de ser govern “antiquat” i hagués de viure d’esquena a la 
modernitat. Seria absurd –i impossible, en un sistema 

                                                           
3413 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Josep-Maria Terricabras va signar un 
total de 5 pàgines en El Temps. 
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capitalista– prohibir, per exemple, les màquines de rentar o el 
telèfon, i voler que la gent tornés a la font o que fes servir 
coloms missatgers. Certament, no és això el que fa un govern 
reaccionari. Sovint, fins i tot fa el contrari: per semblar més 
modern que ningú, fomenta la tecnologia i el disseny. El que fa 
un govern reaccionari és mantenir o reprendre les relacions 
socials i pràctiques polítiques ja superades per la història. En 
aquest sentit, és reaccionari, per exemple, el govern que 
afavoreix un únic model de família –com el que es donava a 
començament del segle XX–, el que dóna suport a relacions 
laborals precàries i incertes, el que creu que les diferències 
socials són “naturals” –o volgudes per déu, que ve a ser el 
mateix–, el que no defensa el pluralisme religiós i la laïcitat de 
la vida pública o el que exerceix el poder de manera autoritària –
a cops de llei i de policia–, i que no fomenta la participació 
democràtica. Aquestes són algunes de les coses que fa un govern 
reaccionari. De vegades, les fa totes. I més. 
  »Un govern, però, no és reaccionari perquè sí o perquè no ho 
pot evitar. No crec en cap determinisme, sigui històric, teològic 
o astral. Un govern és reaccionari perquè vol frenar o canviar el 
curs de la història. I ho vol fer perquè s’adona que certes idees i 
interessos estan perdent terreny. És a dir, que perden terreny i 
poder els grups que defensen aquelles idees i interessos. Llavors, 
el govern reaccionari actua a tots els nivells, però sobretot posa 
un èmfasi molt gran en dues qüestions: l’ordre públic i els 
impostos. És cert que aquests són dos capítols importants de 
qualsevol acció de govern: si no hi ha ordre públic i no es 
paguen impostos, no és possible organitzar una convivència 
democràtica en llibertat. En mans, però, d’un govern reaccionari 
aquests dos capítols es converteixen en instruments de poder de 
primer ordre. 
  »Ho diré de dret i a l’engròs: un govern reaccionari entén que 
l’ordre públic consisteix bàsicament a perseguir i reprimir. (Les 
estadístiques acabaran confirmant que la immensa majoria de les 
víctimes de la repressió no pertanyen al grup social del govern.) 
En segon lloc, la política fiscal d’un govern reaccionari 
consisteix a rebaixar considerablement els impostos directes dels 
que haurien de pagar més i augmentar els impostos indirectes 
que, evidentment, els rics poden suportar molt millor que els 
altres. Si es defensen alhora aquestes dues coses, tampoc no cal 
tenir cap política de benestar social: de fet, els únics que de debò 
la necessitarien ja són a la presó o a punt d’anar-hi. Sé que això 
només és una pinzellada ràpida, com per a una caricatura de la 
situació. Però si la caricatura és ben feta, també té raó. 
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  »Ara s’entendrà millor per què no tinc cap dubte que el 
govern del PP és reaccionari. Ho és en el terreny de l’ordre 
públic: es preocupa d’augmentar penes3414, d’augmentar el 
temor al càstig però no sembla que faci res per prevenir el 
delicte, per educar en la convivència, per establir condicions 
socials i econòmiques que facin que la vida d’acord amb la llei 
acabi resultant més atractiva que l vida delictiva. La segona gran 
obsessió del PP és “liberalitzar”3415 –així en diuen– l’economia, 
cosa que afavoreix a pocs i que, en canvi, no evita –potser 
accelera– l’augment constant de la pobresa, de la marginació, de 
l’exclusió social. 
  »La interpretació que el Govern espanyol fa de la Constitució 
també és reaccionària. De fet, pretén acceptar la Constitució 
sense que això representi cap canvi –o els mínims possibles– 
respecte a la visió uniformista del règim franquista. Aquests 
darrers dies, per exemple, els demòcrates catalans ens hem hagut 
de sentir dir, per part del mateix president del Govern espanyol, 
que volem un “gueto” i que som una “tribu”3416. A més de mal 
educat i intemperant, el senyor Aznar encarna –això sí, 
magníficament– les essències d’un passat opressor, tronat, 
imperial. És, doncs, un reaccionari. 

»(...) No puc demanar només la dimissió d’aquest senyor 
o d’aquell altre. Demano la dimissió de tots ells. I si ells no 
marxen, que almenys m’expulsin a mi. O que no impedeixin que 
jo m’expulsi. Viure amb reaccionaris que, a més, són mal 
educats, ja em resulta completament insuportable»3417. 

Per al setmanari, el problema amb el PP era, a banda de la ideologia, amb la qual 
no s’identificava, les formes del govern d’aquest partit que, segons El Temps, no 
beneficiaven gens la societat afectada per aquestes pràctiques polítiques. 
                                                           
3414 Els discursos del govern del PP caminaven en aquest sentit: augmentar les penes de presó dels 
terroristes i posar el focus en els delictes comuns i en la immigració. Fonts: 
<http://elpais.com/diario/2002/12/30/espana/1041202801_850215.html>. El País, 30/XII/2002. «Aznar 
anuncia que aumentará de 30 a 40 años la pena máxima de cárcel para los terroristas». Sense signar; 
<http://elpais.com/diario/2002/03/05/espana/1015282812_850215.html>. El País, 5/III/2002. «El 
Gobierno culpa del aumento de la delincuencia a la inmigración y a la facilidad para denunciar». Notícia 
de Jorge A. Rodríguez. Consultes: [6/V/2002]. 
3415 De fet, segons el mateix Aznar, un dels seus objectius era liberalitzar els sectors estratègics de 
l’economia. Font: <http://elpais.com/diario/2000/03/21/economia/953593231_850215.html>. El País, 
21/III/2000. «Aznar quiere que la UE se comprometa en una amplia reforma laboral y de las pensiones». 
Notícia de C. M. Consulta: [6/V/2002]. 
3416 «José María Aznar volvió ayer a realizar una defensa cerrada del marco constitucional y arremetió 
contra los nacionalismos durante una alocución a cargos públicos del PP vasco. “Saben muy bien que, 
frente a las libertades de todos, no va a imponerse ninguna obsesión identitaria; que la tribu no va a 
derrotar a la sociedad civil y que el mito étnico no prevalecerá sobre la razón democrática”, dijo en la 
sede del PP». <http://elpais.com/diario/2003/01/22/espana/1043190004_850215.html>. El País, 
22/III/2003. «Pujol acusa a Aznar de romper el pacto de la transición sobre España». Notícia de Luis R. 
Aizpeolea. Consulta: [6/V/2016]. 
3417 El Temps, núm. 972, 28-3/I-II/2003, p. 16. «Reaccionaris». Article de Josep-Maria Terricabras. 

http://elpais.com/diario/2002/12/30/espana/1041202801_850215.html
http://elpais.com/diario/2002/03/05/espana/1015282812_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/03/21/economia/953593231_850215.html
http://elpais.com/diario/2003/01/22/espana/1043190004_850215.html
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Un dels temes que més va criticar El Temps sobre el govern d’Aznar va ser el de 
la guerra d’Iraq. El fet que Aznar donara suport a la intervenció dels EUA contra Iraq, 
intervenció que no comptava amb el vistiplau de l’ONU3418 i que va rebre un important 
rebuig de la comunitat internacional3419 va suscitar crítiques en el setmanari, que es va 
posicionar sense embuts en contra de la guerra. Mostra d’aquest rebuig era, per 
exemple, aquest article editorial que duia com a títol «Pacifisme sincer»: 

 «Embriagat per l’ús i abús d’una majoria absoluta al Congrés 
i al Senat espanyols, José María Aznar es va embrancar en una 
estratègia de suport incondicional a la política de Washington de 
persecució del terrorisme internacional i de lluita contra un 
suposat “eix del mal”3420. Ara, aquesta via l’ha portat a prendre 
una decisió tan important com la de fer que l’estat espanyol 
done suport a una guerra, sense cap mena de debat a les cambres 
que se suposa que representen el país que governa. L’arrogància 
amb què el Govern espanyol ha gestionat la política no és cap 
novetat; potser la sorpresa ha estat la forta oposició a la guerra 
de bona part de l’opinió pública. Precisament aquesta arrogància 
ha fet despertar ara les crítiques d’un col·lectiu amb un 
important pes social com és el món de la faràndula. La 
cerimònia del lliurament dels premis Goya, a Madrid, es va 
convertir en un clam del sector del món de l’espectacle espanyol 
contra la guerra a l’Iraq3421. Feia molt de temps que no es veia 
un compromís polític tan marcat des del món de les arts 
escèniques espanyoles»3422. 

 No va ser aquest l’únic article editorial contra la guerra d’Iraq. A continuació, en 
mostrem un altre: 

 «La matinada del passat dia 20 començava una guerra que, a 
més d’immoral, és il·legal per moltes raons. L’atac iniciat pels 
Estats Units i pel Regne Unit amb la col·laboració diplomàtica 

                                                           
3418 cf. HOUTART, François., «El Tribunal de Bruselas sobre Irak», en Revista Internacional de 
Pensamiento Político, núm. 1, 2006, pp. 67-72. 
3419 El conflicte s’inicià el 2003 protagonitzat pels Estats Units i amb el suport principal dels governs 
espanyol i britànic. El fet que no hi haguera proves sobre l’existència d’armes de destrucció massiva, 
motiu pel qual els EUA hi intervenien, va suscitar una gran oposició al conflicte en l’àmbit internacional. 
cf. JIMÉNEZ, Manuel., «Cuando la protesta importa electoralmente. El perfil sociodemográfico y político 
de los manifestantes contra la guerra de Irak», Papers: Revista de Sociologia, núm. 81, 2006, pp. 89-116; 
i GAMARRA CHOPO, Yolanda., «La defensa preventiva contra el terrorismo internacional y las armas 
de destrucción masiva: una crítica razonada», en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 77, 2007, 
pp. 227-251. 
3420 <http://elpais.com/elpais/2003/03/04/actualidad/1046769421_850215.html>. El País, 4/III/2003. «El 
Congreso aprueba la proposición de Aznar sobre Irak con el apoyo unánime de los populares». EFE. 
Consulta: [6/V/2016]. 
3421 <http://elpais.com/diario/2003/02/03/cultura/1044226802_850215.html>. El País, 3/II/2003. «La 
ceremonia de los Goya se convirtió en una crítica al Gobierno y a la guerra de Irak». Notícia d’Elsa 
Fernández Santos. Consulta: [6/V/2016]. 
3422 El Temps, núm. 974, 11-17/II/2003, p. 5. «Pacifisme sincer». Editorial. 

http://elpais.com/elpais/2003/03/04/actualidad/1046769421_850215.html
http://elpais.com/diario/2003/02/03/cultura/1044226802_850215.html
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del Govern espanyol  no té cap suport del Consell de Seguretat 
de les Nacions Unides. Cap resolució d’aquest organisme 
l’avala. Hi ha més encara. L’atac a l’Iraq vulnera l’article segon 
de la Carta de les Nacions Unides, que prohibeix que hi haja 
ingerències internes d’un esta en un altre. Una llei vulnerada de 
cap a peus per l’administració de George W. Bush, que ha 
declarat que la missió d’aquesta guerra és fer fora Saddam 
Hussein, i canviar el règim d’aquell país. La prohibició de les 
intromissions externes és, de fet, una de les pedres angulars de 
l’ONU i un dels principis de les relacions internacionals més 
antics. 

»(...) Però l’administració de Bush, amb la col·laboració 
dels seus tradicionals socis britànics i l’increïble protagonisme 
del Govern encapçalat per José María Aznar, ha fet saltar pels 
aires els sempre delicats mecanismes de les relacions 
diplomàtiques, i, de passada, ha deixat molt malparades les 
Nacions Unides. 

»(...) si l’objectiu, ara, haguera estat aturar les violacions 
dels drets humans i no traure Hussein del poder, s’hauria atacat 
molts anys abans. L’època en la qual el tirà Hussein va cometre 
més violacions dels drets humans i van ser els anys 80. Cal 
recordar que el genocidi de kurds amb armes químiques es va 
produir l’any 19883423. Si la intenció real fóra impedir la 
violació dels drets humans, hi hauria molts objectius més, a 
banda del govern iraquià, que, no ho podem oblidar, continua 
cometent violacions quotidianes dels drets humans bàsics. Que 
Aznar enarbore ara els drets dels kurds3424 és un argument 
macabre si recordem actuacions anteriors, com quan al febrer 
del 1999 el PP, amb la col·laboració del PSOE, va impedir que 
els Parlament kurd es reunira al parlament de Vitòria3425»3426. 

 Per tancar la qüestió de la guerra, una vinyeta un tant macabra que mostrava la 
felicitat d’Aznar al veure com la sang s’expandia per l’Iraq amb el seu suport. La 
violència de la imatge mostra una vegada més com El Temps estava totalment en contra 
de la guerra. 

                                                           
3423 A la població d’Halabja. Font: 
<http://elpais.com/diario/1991/06/10/internacional/676504815_850215.html>. El País, 10/VI/1991. 
«Regreso a Halabja». Sense signar. Consulta: [6/V/2016]. 
3424 Aznar escriu en les seues memòries que «la trayectoria de Sadam Hussein era una historia terrorífica. 
La represión contra los kurdos y chiíes de Irak respondía a un impulso verdaderamente genocida». Font: 
<http://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire/public/post/aznar-y-sus-diez-razones-para-el-si-a-la-guerra-
16517.asp/>. Abc blogs, 2/XI/2013. «Aznar: sus diez razones para el “Sí a la guerra”». Text d’Esteban 
Villarejo. Consulta: [6/V/2016]. 
3425 Qüestió tractada en l’apartat 7.6. 
3426 El Temps, núm. 980, 25-31/III/2003, p. 5. «Una guerra il·legal». Editorial. 

http://elpais.com/diario/1991/06/10/internacional/676504815_850215.html
http://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire/public/post/aznar-y-sus-diez-razones-para-el-si-a-la-guerra-16517.asp/
http://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire/public/post/aznar-y-sus-diez-razones-para-el-si-a-la-guerra-16517.asp/
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 Figura 98. El Temps, núm. 983, 15-21/IV/2003, p. 3. 

 Abans de repassar la qüestió del conflicte basc, mostrem un altre article editorial 
que relaciona ambdós conflictes: el de l’Iraq i el basc. Segons el setmanari, Aznar havia 
tret profit de la guerra de l’Iraq perquè, entre altres coses, Batasuna fou reconeguda 
internacionalment com a grup terrorista3427. Així ho descriu l’article: 

 «El cap del Govern d’Espanya, José María Aznar, va 
aconseguir el seu trofeu de guerra: el Govern dels EUA ha 
inclòs en la llista negra de “grups terroristes” la formació 
independentista basca Batasuna. D’aquesta manera, George W. 
Bush ha agraït la fidelitat i el seguidisme que el dirigent del 
Govern espanyol li ha demostrat en donar suport a la invasió de 
l’Iraq. Amb aquesta acció Aznar aconseguia un caramelet 
llaminer per a l’opinió pública espanyola, just un dia abans que 
començarà la campanya electoral per a les eleccions municipals 
i autonòmiques (a la majoria de comunitats autònomes). La 
lluita contra ETA ha empastifat qualsevol possibilitat de diàleg 
democràtic i ha fet que els dos partits majoritaris i amplis sectors 
socials espanyols (sindicats, patronals, mitjans de comunicació i 
representants del món de la cultura de l’estat) no hagen 
parpellejat davant del progressiu estat d’excepció que s’està 

                                                           
3427 <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-05-2003/abc/Nacional/eeuu-certifica-que-batasuna-no-
es-mas-que-un-alias-de-la-banda-terrorista-eta_179252.html>. Abc, 8/V/2003. «EE.UU. certifica que 
Batasuna no es más que un alias de la banda terrorista ETA». Notícia de Pedro Rodríguez. Consulta: 
[6/V/2016]. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-05-2003/abc/Nacional/eeuu-certifica-que-batasuna-no-es-mas-que-un-alias-de-la-banda-terrorista-eta_179252.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-05-2003/abc/Nacional/eeuu-certifica-que-batasuna-no-es-mas-que-un-alias-de-la-banda-terrorista-eta_179252.html
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instaurant al País Basc i contra qualsevol dissidència. La lluita 
contra el terrorisme s’ha convertit amb una caça de bruixes3428 
aplaudida per l’opinió pública espanyola. I no només pels 
votants del PP. En cap moment el principal partit de l’oposició 
no s’ha apartat del camí inquisitorial marcat per José María 
Aznar en matèria antiterrorista3429. L’argument de l’“interès 
d’estat” ha esdevingut la llosa de pensament únic que ha soterrat 
drets fonamentals d’una democràcia, com el de la llibertat 
d’expressió –amb el tancament de diversos mitjans de 
comunicació bascos–, les llibertats individuals –liquidació de la 
presumpció d’innocència, ús de la tortura, aplicació sistemàtica 
de la legislació antiterrorista...– o l’expressió democràtica –amb 
l’aprovació de la llei de partits per il·legalitzar Batasuna. 

»Així, doncs, la complicitat de l’opinió pública i la 
majoria de l’oposició espanyola han donat ales a uns arguments 
que, amb el pretext de lluitar contra el terrorisme, han justificat 
la degradació de la democràcia a l’estat espanyol. Aquesta 
degradació democràtica ha fet possible que el president, José 
María Aznar, mostrara amb satisfacció el trofeu de guerra i que 
poguera justificar, així, el suport a la invasió de l’Iraq. La mort 
de milers de civils víctimes dels “danys col·laterals” no 
importen]»3430. 

 I és que, a banda de la guerra d’Iraq, El Temps va trobar en el paper jugat pel PP 
dins del conflicte basc un altre motiu de discrepància amb el partit del govern. Hem vist 
anteriorment com el setmanari va donar suport fermament al lehendakari Juan José 
Ibarretxe i al seu partit, el PNB3431. L’any 2001 es van celebrar unes eleccions3432 al 
País Basc en les quals El Temps va condemnar la tasca del PP i del PSOE, així com 
també la d’Euskal Herritarrok, marca amb la qual es presentava llavors l’esquerra 
abertzale. Hem vist en anteriors capítols com la revista no compartia el model de lluita 
del PP contra ETA basat, segons el mateix setmanari, a  «apagar el foc amb 
gasolina»3433. El Temps va mantenir una aposta ferma per la pau en aquest conflicte i en 
altres3434, i això va fer que el setmanari rebutjara l’actitud del govern espanyol al País 

                                                           
3428 Aquella «caça de bruixes» es basava en el tancament del diari Egunkaria i les il·legalitzacions d’Ekin 
i Batasuna, com comprovarem tot seguit. 
3429 El PSOE, llavors en l’oposició i liderat per José Luis Rodríguez Zapatero, es motrà favorable a 
aquesta idea d’il·lelgalitzar Batasuna. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/04/22/espana/1019426401_850215.html>. El País, 22/IV/2002. «Zapatero 
reclama a Aznar respeto a la Constitución para ilegalizar Batasuna». Font: [6/V/2016]. 
3430 El Temps, núm. 987, 13-19/V/2003, p. 5. «Trofeu de guerra». Editorial. 
3431 Apartat 8.1.3. 
3432 En aquelles eleccions, les forces nacionalistes basques sumaren majoria absoluta: el PNB aconseguí 
33 representants i EH 7. El PP aconseguí 19, el PSE 13 i Izquierda Unida-Ezker Batua 3. 
3433 El Temps, núm. 835, 13-19/VI/2000, p. 11. «“Em repugnen... Els bastards”». Article d’Enric Rimbau. 
3434 Hem anat comprovant al llarg del treball com El Temps sempre ha apostat per la pau en totes les 
ocasions possibles: contra ETA, contra Terra Lliure, contra la guerra d’Iraq, per una solució pacífica al 
conflicte Israel-Palestina, als Balcans, etc. 

http://elpais.com/diario/2002/04/22/espana/1019426401_850215.html
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Basc. Ho analitzem a continuació. El primer exemple, aquest article editorial que 
rebutja la il·legalització d’Ekin3435: 

 «El govern espanyol, les forces del pacte antiterrorista i 
l’anomenada “Brunete mediàtica” han portat el pensament únic 
a l’extrem d’admetre únicament com a cert allò que signifique 
repressió contundent del nacionalisme basc, sense filar prim i 
sense parar-se a analitzar les conseqüències de la complexa 
situació política i social basca. Sense intentar ni tan sols 
comprendre la distància que va des de la defensa democràtica de 
la nació basca fins a l’activitat terrorista. El totalitarisme d’ETA 
està tacat de sang, sí, però en essència no és tan diferent del 
totalitarisme espanyolista que no admet matisos ni mitges tintes 
(i del qual tant ha après la Diputació de València, que prohibeix 
actes catalanistes3436)»3437. 

 El Temps acusava el govern espanyol, que segons el setmanari identificava 
nacionalisme basc i terrorisme d’ETA com una mateixa cosa amb la intenció de posar la 
societat en contra del nacionalisme basc. Després de tindre lloc les eleccions del País 
Basc, en les quals les forces nacionalistes basques sumaven més escons que els partits 
nacionalistes espanyols, El Temps posava en el mateix sac en un article editorial el PP, 
el PSOE i EH, mostra que per al setmanari totes aquestes forces polítiques exercien el 
mateix grau de radicalisme. 

«els resultats del 13-M han obert, sobretot, moltes incògnites 
sobre l’actitud, a partir d’ara, del Partit Popular (PP), el partit 
socialista (PSOE) i EH3438. Moltes incògnites que les primeres 
reaccions postelectorals no han contribuït a revelar, ni de bon 
tros. Sense voler comparar les tres forces polítiques, que no 
tindria sentit, el plantejament radical del “o tot o res” d’abans de 
les eleccions que van fer totes tres les ha deixat, ara, “fora de 
joc”. 

»La primera reacció de José María Aznar, especialment, 
ha estat agra. El president del Govern espanyol ha basat el 
rebuig a la proposta d’Arzalluz d’una mesa per la pau3439 en la 

                                                           
3435 Ekin fou una organització abertzale que s’encarregava d’organitzar trobades i esdeveniments de caire 
independentista i relacionada amb l’entorn de Batasuna. Fou il·legalitzada per considerar que formava 
part de l’estructura d’ETA. Font: 
<http://elpais.com/elpais/2001/04/02/actualidad/986199421_850215.html>. El País, 2/IV/2001. «La 
Fiscalía se pronuncia a favor de la ilegalización de EKIN». Notícia d’EFE. Consulta: [6/V/2016]. 
3436 Referint-se a la negativa de la Diputació de València de cedir la plaça de bous a Acció Cultural per tal 
de celebrar el 25 d’Abril, qüestió tractada en l’apartat 8.2.1.1. 
3437 El Temps, núm. 878, 10-16/IV/2001, p. 5. «El cas Ekin». Editorial. 
3438 El PNB (42,38% dels vots) va superar de molt les altres formacions. Va traure quasi un 20% més de 
vots que el PP (22,93%), quasi un 15% més que el PSE (17,76%) i més d’un 30% més que EH (10%). 
3439 <http://elpais.com/diario/2001/05/15/portada/989877605_850215.html>. El País, 15/V/2001. 
«Arzalluz propone una mesa por la paz ‘como en Irlanda’». Notícia sense signar. Consulta: [6/V/2016]. 

http://elpais.com/elpais/2001/04/02/actualidad/986199421_850215.html
http://elpais.com/diario/2001/05/15/portada/989877605_850215.html
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seua obsessió contra el dret d’autodeterminació3440, una actitud 
tan poc pragmàtica com la que va mantenir fins el mateix 13-M. 
Un observador neutral com The Walll Street Journal Europe 
(l’edició europea del diari novaiorquès) ha estat capaç de traure 
lliçons de les eleccions basques i ha afirmat, en un editorial, la 
conveniència a començar a pensar en un referèndum per la 
independència quan ETA haja desaparegut. La distància, de 
vegades, permet veure les coses de manera més senzilla. I 
Madrid no està tan lluny del País Basc com Nova York, per 
descomptat. 

»(...) El Madrid de José María Aznar, de Pilar del 
Castillo i de tants altres té por d’una hipotètica i actualment 
improbable secessió d’Euskadi, perquè això posaria en perill la 
seua concepció del mapamundi i de l’espanyolitat. És així: a 
començaments del segle XXI; als de la “perifèria”, a part d’anar 
a votar cada quatre anys i de regalar-los llibres d’història sempre 
que l’obliden, encara ens toca fer-los comprendre que la 
democràcia i els drets dels pobles no s’han fet solament a la 
mesura d’Espanya»3441. 

El Temps aprofita una vegada més per posicionar-se a favor del dret 
d’autodeterminació dels pobles. En el mateix número, Joan F. Mira critica en la seua 
secció l’actitud del PP quant a la seua derrota electoral al País Basc, així com l’actitud 
dels seus altaveus mediàtics que pretenien mostrar, segons el columnista, Jaime Mayor 
Oreja com el candidat bo i Arzalluz com el polític dolent. 

«Si algú dubtava, potser, del caràcter de croada que per 
als espanyols nacionals –que són tots coneguts– han tingut les 
eleccions al País Basc, només havia de contemplar les diferents 
televisions amb seu a Madrid, oficials o no, i observar 
atentament les cares dels locutors i dels comentaristes (...) 
Anaven arribant els resultats inesperats, anaven confirmant-se, i 
les cares dels nacionals d’Espanya transmudaven el gest i la 
color: no havien guanyat, per tant havien perdut, i el que no 
havien guanyat sinó perdut no era simplement una elecció, era 
una guerra. 

»(...) Perquè ha estat una croada, valga’m el sant que 
corresponga. Una croada amb tots els requisits, una campanya 
de reconquesta, una invasió d’ideologia explícita i d’idees 

                                                           
3440 Aznar tornava a eixir amb els «desitjos d’ETA» per anul·lar les propostes del PNB. Font: 
<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-05-2001/abc/Ultima/aznar-dice-que-la-via-irlandesa-
pretende-el-mismo-objetivo-que-eta-la-autodeterminacion_31446.html>. Abc, 17/V/2001. «Aznar dice 
que la “vía irlandesa” pretende el mismo objetivo que ETA, la autodeterminación». Notícia sense signar. 
Consulta: [6/V/2016]. 
3441 El Temps, núm. 884. 22-28/V/2001, p. 5. «Madrid, Nova York i Euskadi». Editorial. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-05-2001/abc/Ultima/aznar-dice-que-la-via-irlandesa-pretende-el-mismo-objetivo-que-eta-la-autodeterminacion_31446.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-05-2001/abc/Ultima/aznar-dice-que-la-via-irlandesa-pretende-el-mismo-objetivo-que-eta-la-autodeterminacion_31446.html
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pervertides (“nosaltres” defensem la llibertat, “nosaltres” som 
els demòcrates: “ells” són els totalitaris, els enemics de la 
humanitat, els bàrbars)3442, un devessall d’infàmies i d’insults, 
una santa aliança espanyola de tots contra l’enemic comú i amb 
tots els mitjans possibles o impossibles. I a l’hora de les urnes i 
dels vots, que no és l’hora de les pistoles ni l’hora dels funerals, 
han perdut, i no ho podien entendre. A pesar de les accions 
criminals i absurdes d’ETA, a pesar de l’autisme ideològic i 
moral dels que li donen suport, a pesar de les lògiques reaccions 
de solidaritat amb les víctimes, a pesar de l’aprofitament infame 
que han volgut fer dels morts, a pesar de la identificació 
permanent del crim amb el nacionalisme basc, de la “pau” amb 
l’espanyolisme, de la “llibertat” amb el triomf dels partits 
espanyols, d’Arzalluz amb Llucifer, i de Mayor Oreja amb el 
cavaller sense taca que matarà el drac. Hi havien posat tanta 
energia i tanta ideologia, tanta voluntat de conquesta, tanta 
convicció que la victòria ja estava a l’abast de la mà, que a 
l’hora del xoc amb els vots no podien resistir facialment la 
derrota: les cares mostraven un desconcert històric, una decepció 
gairebé religiosa. Com si la Mare de Déu, finalment i després de 
tantes promeses, no se’ls hagués aparegut als pastorets (...) Com 
si després de vuit segles de reconquesta no hagueren guanyat els 
cristians sinó els moros. Eren cares d’una frustració nacional. El 
problema és que ells, probablement, pensaven una altra cosa. 
Pensaven que era només cosa de política. Però les cares valien 
molt més que les paraules»3443. 

Quan es va dur a terme la il·legalització de Batasuna3444, El Temps es va 
posicionar totalment en contra d’aquest afer, que va ser una altra de les raons per les 
quals el setmanari criticà el govern d’Aznar i també el paper del PSOE en l’oposició, 
per donar suport a aquesta il·legalització. 

«És molt més que probable que el juny ja estiga a punt la 
llei que ha de servir per a il·legalitzar Batasuna3445. El Partit 
Popular ha obert així el camí per a criminalitzar una formació 

                                                           
3442 Respecte a aquesta divisió de bons i dolents de la qual parla El Temps, és imprescindible l’article 
editorial d’Abc de dos dies abans de les eleccions basques de 2001, en el qual es parla de «dictadura 
nacionalista», «convergencia del PNV y EA con la banda terrorista ETA» i d’un sector «madur» de la 
societat basca enfrontat a un altre «còmplice» del terrorisme. Font: Abc, 11/V/2001, p. 3. «Ya hemos 
ganado». Editorial de José Antonio Zarzalejos. 
3443 El Temps, núm. 884, 22-28/V/2001, p. 82. «Les cares dels nacionals». Article de Joan F. Mira. 
3444 Per a consultar el procés d’il·legalització de Batasuna, cf. ESPARZA OROZ, Miguel., La 
ilegalización de Batasuna: el nuevo régimen jurídico de los partidos políticos, Zizur, Aranzadi, 2004, pp. 
275-304. 
3445 Per a consultar aquesta llei, <https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01947-
01954.pdf>. Boletín Oficial del Estado, suplement núm. 14, 16/VII/2002, pp. 1.947-1.954. «Llei Orgànica 
6/2002, de 27 de juny, de partits polítics». Consulta: [6/V/2016]. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01947-01954.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01947-01954.pdf
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política que, s’estiga d’acord o no amb les seues estratègies i 
plantejaments, representa un percentatge de ciutadans 
considerables al País Basc3446. Tot i la davallada de vots en les 
passades eleccions al Parlament del País Basc3447, Batasuna va 
obtenir prop de 134.000 sufragis. Així, hi ha diversos debats que 
s’obren amb aquesta iniciativa de l’executiu espanyol –molt més 
que discutible, si més no, per que fa a la seua oportunitat 
política– com, per exemple, el de la deslegitimació de la 
democràcia. Ja no és qüestió del nombre de persones que voten 
aquesta opció política. Ni que foren 6.000 els electors, una 
democràcia veritable no es pot permetre el luxe d’excloure cap 
ciutadà de la seua opció política i criminalitzar un col·lectiu per 
conductes que, tanmateix, són individuals. El codi penal ha de 
ser prou concís per poder penalitzar aquelles accions delictives 
que, en un veritable estat de dret, no es poden acceptar. Només 
una democràcia deutora encara de massa silencis d’un passat no 
assumit es pot permetre liquidar una opció política, siga 
independentista, socialista, d’extrema dreta o liberal, amb el 
pretext del comportament delictiu d’alguns dels seus membres. 

»Però, a més més de la referida credibilitat democràtica 
de l’estat espanyol, l’evidència que la il·legalització d’aquesta 
opció política no afavorirà la creació d’un clima propici per a un 
procés de pau al País Basc és total. Ben al contrari, la nova llei 
de partits tensionarà, encara més, la ja convulsa societat basca i 
reforçarà els discursos més radicals, perquè tanca les vies que 
poden reconduir cap a la política les tesis defensades avui amb 
violència. Dit d’una altra manera, la llei de partits dinamita els 
fonaments dels pocs ponts de diàleg que es començaven a veure 
després de les passades eleccions basques3448. Els tímids passos 
dels socialistes bascos de distanciament de l’estratègia frontista 
del PP i d’acostament al PNB i EA han quedat esborrats pel 
posicionament favorable del PSOE a aquest projecte de llei. 
Alhora, els sectors crítics de l’esquerra independentista basca 
amb l’estratègia d’ETA es trobaran en un ambient molt més 
impermeable a les seues tesis. 

»Potser, però, aquesta mateixa tensió, la convulsió del 
País Basc, és el context que més convé al PP. D’aquesta manera, 
com més entortolligat siga el cabdell, més difícil és iniciar un 
debat veritable i seriós adreçat a resoldre el conflicte basc. I, tard 

                                                           
3446 Les darreres eleccions de 2001, la seua antecessora, Euskal Herritarrok, havia obtingut el 10% dels 
vots, traduïts en 7 representants al Parlament basc. 
3447 És cert que, si comparem amb les anteriors eleccions basques de 1998, la formació abertzale havia 
perdut la meitat dels escons. Aquell any, Herri Batasuna havia sumat quasi el 18% del vot. 
3448 Un d’aquests ponts era la Declaració de Lizarra, tractada en l’apartat 7.2.5. 
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o d’hora, aquest debat se l’hauran de plantejar els espanyols. 
Però, ni el PSOE, ni ara ni abans, ni avui el PP no semblen 
disposats a acceptar aquest risc polític, que en requereix dos 
grans valors que la democràcia espanyola no té: valentia i 
maduresa. 

»Amb la nova llei de partits, per tant, queda palesa la 
immaduresa d’una democràcia que no és capaç de trobar les vies 
per a encarrilar políticament un conflicte armat que fa més de 
quaranta anys que dura. Tot el contrari, s’opta per mesures 
d’excepció (...) i s’ha aplicat de manera indiscriminada per 
perseguir sense contemplacions moviments socials i polítics. 

»(...) Per qui més tocaran les campanes?»3449. 

Queda clar que per al setmanari, a banda del sentit democràtic, allò que més el 
feia posicionar-se en contra d’aquesta il·legalització era el possible creixement del 
terrorisme al País Basc que podia, segons El Temps, produir-se si feien fora l’esquerra 
abertzale de les institucions i de la política. Una vegada més, la revista mostra el seu 
compromís pacifista i el seu desig que totes les opcions polítiques pogueren tindre 
representació parlamentària. En aquest sentit s’expressava Pere Martí en un article 
d’opinió. «Il·legalitzar idees»: 

«Amb l’excusa de la lluita contra ETA s’està produint a 
l’estat espanyol una clara involució democràtica. I qualsevol 
qüestionament d’aquesta involució és ràpidament criminalitzada 
–amb l’excusa de “fer el joc als terroristes”–3450, o simplement 
silenciada. És per això que costa tant trobar veus crítiques fora 
del País Basc que denunciïn mesures tan greus com la reforma 
de la llei de partits polítics, destinada en principi a il·legalitzar 
Batasuna. 

»La reforma de la llei oberta de partits que prepara el 
govern de José María Aznar, amb l’aval d’un PSOE segrestat 
intel·lectualment i políticament pel PP, és una mesura sense 
precedents en una democràcia, perquè retalla clarament la 
llibertat d’expressió i participació polítiques. La mesura pretén 
deixar sense referent electoral prop del deu per cent dels bascos. 
Però fora del País Basc ningú no diu res. Hi ha fatiga davant la 
persistència de la violència estèril d’ETA, i sobretot hi ha por, 
por a ser titllat de còmplice. 

»Tothom sap que il·legalitzar Batasuna no servirà perquè 
ETA deixi de matar. Al contrari, és evident que servirà per 
donar-li arguments i, per tant, reforçar-la. Però ningú no 

                                                           
3449 El Temps, núm. 936, 21-27/V/2002, p. 5. «I després qui?». Editorial. 
3450 En aquest mateix apartat hem referenciat dos titulars de premsa que destacaven la negativa d’Aznar a 
considerar el dret d’autodeterminació o a la possibilitat de representació de les regions en les institucions 
europees pel fet que aquestes propostes podien obeir els desitjos d’ETA. 
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denuncia aquesta evidència. Només els partits bascos, que saben 
perfectament que aquesta mesura només servirà per incrementar 
la tensió, per aprofundir en el conflicte, en lloc de posar vies per 
solucionar-lo. En una democràcia, l’única manera de deixar fora 
de joc un partit és a través de les urnes. Intentar-ho per altres 
vies, com la judicial, és deteriorar aquesta democràcia. 

»Si la reforma de la llei de partits no serveix per acabar 
amb la violència d’ETA, per a què serveix? Doncs per 
il·legalitzar idees, i un règim que il·legalitza idees demostra 
patir unes clares mancances en el terreny de les llibertats. 
Conscients d’aquest fet, els promotors de la nova llei de partits 
repeteixen insistentment que no es tracta d’il·legalitzar idees o 
posicions polítiques, sinó conductes delictives. Però aquest 
argument no quadra amb l’article 9 de l’esborrany de la nova 
llei, que assegura que es podrà il·legalitzar un partit polític quan 
no respecti els “valors constitucionals”3451. 

»La Constitució diu en el seu preàmbul que Espanya és 
una nació. Tots aquells que consideren que Espanya és un estat 
plurinacional, entren dins aquests “valors constitucionals”? I els 
que defensen que Catalunya és una nació? La Constitució també 
estableix que Espanya és una monarquia. Una opció 
republicana, entra dins aquests “valors constitucionals”? Amb la 
nova llei a la mà, qui serà el pròxim?» 3452. 

 Un columnista fix d’El Temps, Xavier Vinader3453, també es mostrava contrari a 
la il·legalització de Batasuna i insistia en la mateixa idea: il·legalitzar Batasuna no 
podia ajudar a resoldre el conflicte. 

 «Després d’empassar-me sencera la sessió del Congrés en 
què es va aprovar la petició d’il·legalització de Batasuna3454 ho 
vaig veure clar. Tenim una Cambra majoritàriament plena de 
bornis. Les anàlisis que fan els del PP-PSOE de la realitat basca 
tenen poc a veure amb la realitat d’aquella terra. És més aviat un 
conte fet a mida. Un conte de fades que, d’explicar-lo tant, els 

                                                           
3451 «Article 9. Activitat. Els partits polítics han d’exercir lliurement les seves activitats. Han de respectar 
en aquestes activitats els valors constitucionals, expressats en els principis democràtics i en els drets 
humans. Han d’exercir les funcions que constitucionalment se’ls atribueixen de manera democràtica i 
amb ple respecte al pluralisme». Font: <https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01947-
01954.pdf>. Boletín Oficial del Estado, suplement núm. 14, 16/VII/2002, pp. 1.947-1.954. «Llei Orgànica 
6/2002, de 27 de juny, de partits polítics». Consulta: [6/V/2016]. 
3452 El Temps, núm. 930, 9-15/IV/2002, p. 14. «Il·legalitzar idees». Article de Pere Martí. 
3453 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Xavier Vinader va signar un total de 
122 pàgines en El Temps. 
3454 Sessió celebrada el 26 d’agost de 2002. Per a consultar les intervencions i el debat, 
<http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/DS/PL/PL_182.PDF>. Diario de sesiones del 
Congreso de los Diputados, núm. 182, 2002, pp. 9.111-9.134. «Sesión plenaria núm. 175 (extraordinària) 
celebrada el lunes, 26 de agosto de 2002». Consulta: [6/V/2016]. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01947-01954.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01947-01954.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/DS/PL/PL_182.PDF
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contistes mateixos finalment se’l creuen. Un conte que, a través 
de la repetició constant, pretenen que tots ens creiem. 
L’estratègia no és nova. L’han utilitzada altres vegades –
l’última, en les passades eleccions autonòmiques en què 
semblava que es volien menjar els nacionalistes amb potes 
roses– i els va fer llufa estrepitosament. Després, a amagar el 
cap sota l’ala i acusar la majoria de la societat basca de ser poc 
adulta. 

»No em crec que cap “pepero” o socialista pensi que la 
il·legalització de Batasuna serà una mesura eficaç per posar fi al 
terrorisme. Apa, va! Forçar els nacionalistes radicals –mes de 
140.000, segons els últims comicis– a iniciar el camí de la 
proscripció no pot ser bo de cap manera. Això ho saben tots els 
policies especialistes en el tema i tots els polítics amb dos dits 
de front, encara que, a la fi, el discurs políticament correcte es 
sempre el més difós. La resta, segons el primer mandatari del 
país, són ximpleries de quatre pelacanyes nostàlgics entossudits 
a embolicar la troca. 

»Si no es reprèn el diàleg i es posen en marxa accions 
polítiques, la foguera del conflicte basc no s’apagara mai. I per 
reprendre el diàleg és molt convenient tenir les seus de Batasuna 
obertes i les taules de les herriko tabernak parades [sic]»3455. 

Per acabar amb aquesta qüestió des de l’òptica del PP, mostrem un article de 
Llibert Ferri3456. Aquest periodista, més inclinat a parlar d’afers estrangers, va oferir la 
seua visió també sobre el paper del PP dins del conflicte basc. La seua idea coincidia 
amb la de la línia editorial d’El Temps: 

«vaig trobar casualment aquella amiga d’un amic, que feia anys 
que no veia. Quan estudiava dret, la noia sempre s’havia negat a 
parlar el català i se l’havia vist saludant braç alçat en alguna 
manifestació de l’extrema dreta de la fi dels setanta. Durant la 
breu però animada conversa, en català, la noia, ja advocada, va 
deixar clar com el temps li havia moderat les idees en quasi tot, 
menys en una qüestió: “els separatistes bascos eren una colla de 
nazis”. No vaig entendre perquè utilitzava nazis, terme allunyat 
del nostre context històric, en lloc de feixistes, igualment 
inapropiat per la qüestió que ens ocupava però sí més proper. 

»Ho he entès al cap de quinze anys, després que 
destacades personalitats de l’estat no s’han tallat un pèl a l’hora 
de titllar de nazis els radicals bascos, còmplices o no 

                                                           
3455 El Temps, núm. 951, 3-9/IX/2002, p. 12. «Apa, va!». Article de Xavier Vinader. 
3456 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Llibert Ferri va signar un total de 125 
pàgines en El Temps. 
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d’assassinats3457. El mot feixisme neguiteja la gent instal·lada en 
el patriotisme constitucional. Connecta massa amb la Guerra 
Civil; els recorda massa els seus orígens. El franquisme era 
feixisme i molts dels vencedors (alguns dels seus parents) se 
sentien orgullosos de lluir camisa blava i feix de fletxes brodat 
en vermell3458. Els que han fet el llarg viatge de la dreta-dreta al 
centre no se senten esquitxats, en canvi, pel mot nazi, indicatiu 
d’una maldat universalment reconeguda, i no dubten d’aplicar-lo 
als skinheads o a la kale borroka. 

»(...) Podria semblar que aquests patriotes constitucionals 
han triat bé els mots, els que cal ometre i els que cal posar al 
discurs, i que el llarg camí al centrisme ha tingut per a ells un 
final feliç, però jo no em faria gaires il·lusions. Perquè qualsevol 
dia podrien descobrir la foto d’un avi o d’un tiet lluint 
l’esvàstica, de quan eren a la División Azul i el Caudillo els 
encoratjava: “Si los caminos de Berlín se vieran amenazados... 
¡No una División! Un millón de bayonetas españolas estarían 
allí para defenderlos.”3459 [sic]»3460. 

Més endavant mostrarem com El Temps va criticar també l’esquerra abertzale. 
El seu compromís pacifista es va fer patent quan el setmanari s’oposava a la 
il·legalització de Batasuna, a banda de per la seua manera d’entendre la democràcia, per 
considerar que aquesta operació política no faria més que causar més atemptats i per 
tant, més morts al País Basc. I si El Temps criticava el paper del govern espanyol en 
aquest conflicte era perquè, pensaven, no feia altra cosa que no fóra augmentar la tensió 
del conflicte basc, que mai se solucionaria gràcies a la política del PP, segons la revista. 

 

8.2.2.- PSOE 

Connectem la tendència editorial d’El Temps envers el PP en l’àmbit estatal amb 
l’opinió d’aquest setmanari sobre el PSOE al mateix nivell. I ho fem així perquè l’últim 
tema que hem tractat en l’anterior subapartat, el del paper del govern del PP dins del 
conflicte basc, encaixa amb la tasca del PSOE dins el mateix conflicte. El setmanari 
arribà a considerar que tant PP com PSOE van constituir un mateix cos pel fet que els 
socialistes, llavors en l’oposició dins el Parlament espanyol, afavoriren la ja esmentada 

                                                           
3457 Per exemple, aquesta tribuna d’El País on es titlla de «nazis» els nacionalistes bascos, sense 
distincions entre aquells que donen suport a la violència i aquells que no ho fan. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/10/24/paisvasco/1035488402_850215.html>. El País, 24/X/2002. «Los 
nazis nunca supieron que lo eran». Columna d’Eduardo Uriarte. Consulta: [6/V/2016]. 
3458 Referint-se a l’uniforme falangista. 
3459 Frase pronunciada per Franco en el context de la segona guerra mundial. Font: 
<http://www.elmundo.es/ciencia/2014/03/10/531a3c08e2704e23248b4588.html>. El Mundo, 10/III/2014. 
«El embrollo del desfase horario en el planeta». Notícia de Pablo Pardo. Consulta: [6/V/2016]. 
3460 El Temps, núm. 957, 15-21/X/2002, p. 17. «Nazis i feixistes». Article de Llibert Ferri. 

http://elpais.com/diario/2002/10/24/paisvasco/1035488402_850215.html
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/03/10/531a3c08e2704e23248b4588.html
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Llei de Partits i aprovaren la política d’Aznar al País Basc3461. Si El Temps estava en 
contra del govern per impulsar aquestes polítiques, també havia d’estar en contra de 
l’oposició per donar-hi suport. Ja hem vist en anteriors articles dins d’aquest mateix 
capítol com El Temps mostrava PP i PSOE com un mateix partit. Ara mostrarem uns 
altres articles que destacaran encara més el paper del PSOE en aquest sentit. Per 
exemple, aquest de Pere Martí: 

«Quan José Luis Rodríguez Zapatero va arribar a la 
secretaria general del PSOE3462, va tenir una gran oportunitat. 
Tenia l’oportunitat de demostrar que els nous socialistes 
espanyols tenien una manera diferent d’entendre el conflicte 
basc i d’enfocar l’organització de la pluralitat de l’estat, més 
enllà del seu tradicional jacobinisme. Des del PSC es va 
alimentar lògicament aquesta expectativa3463. Però sis mesos 
després, aquesta expectativa és morta i enterrada. 

»L’acta de defunció la va signar el mateix Zapatero quan 
va rubricar l’anomenat pacte antiterrorista amb el PP3464. Un 
pacte que, com ha confirmat posteriorment pel seu inspirador 
intel·lectual, Jaime Mayor Oreja, no pretén combatre ETA sinó 
el nacionalisme. És a dir, no és un pacte contra el terrorisme 
sinó un pacte contra unes idees. En signar-lo, Zapatero va donar 
un xec en blanc als populars i va segellar un seguidisme del 
PSOE envers el PP, negant-se ell mateix qualsevol possibilitat 
de discrepància. 

»La signatura també va significar deixar en evidència 
una part dels socialistes bascos, que creien que havia arribat el 
canvi. I sobretot, va deixar en evidència els socialistes catalans, 
que, amb Pasqual Maragall, havien aconseguit encarnar l’esperit 
de la manifestació de l’Ernest Lluch3465. Però la signatura del 

                                                           
3461 La famosa Llei de partits fou pactada entre els dos grans partits espanyols. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/04/25/espana/1019685603_850215.html>. El País, 25/IV/2002. «El PP y 
el PSOE negocian en secreto una salida a la Ley de Partidos para ilegalizar a Batasuna». Notícia de Javier 
Casqueiro i Anabel Díez. Consulta: [6/V/2016]. 
3462 L’any 2000. Font: <http://elpais.com/diario/2000/07/23/espana/964303201_850215.html>. El País, 
23/VII/2000. «Zapatero gana a Bono por sólo 9 votos». Notícia d’Anabel Díez. Consulta: [6/V/2016]. 
3463 Recordem que El Temps anhelava un PSC federalista, que tenia el seu suport, tal com hem tractat en 
l’apartat 7.2.4.1. 
3464 Signat el 8 de desembre del 2000. Aquell pacte criticava l’estratègia del PNB i d’EA en la declaració 
de Lizarra, que PP i PSOE consideraven fracassada. Rebutjaven, doncs, el dret d’autodeterminació com a 
solució del conflicte basc i afirmaven que només la Constitució Espanyola i l’Estatut de Gernika serien 
les eines polítiques emprades per a dissoldre ETA. En aquest sentit, és clar, s’obviava el dret 
d’autodeterminació i, per tant, l’estratègia adequada per a El Temps quedava marginada. Font: 
<http://www.elmundo.es/eta/documentos/pacto_libertades.html>. El Mundo, 8/XII/2000. «Acuerdo por 
las libertades y contra el terrorismo». Consulta: [6/V/2016]. 
3465 L’assassinat d’Ernest Lluch, el 21 de novembre de 2001, va suposar un gran rebuig des d’El Temps 
contra ETA i va lamentar la mort d’una personalitat que apostava pel diàleg i assumia la concepció plural 
de l’estat espanyol alhora que militava en el PSOE. cf. LILLO I USECHI, Manuel., «L’assassinat 
d’Ernest Lluch: les interpretacions diferenciades de Gara i El Temps, dos mitjans de l’esquerra 
nacionalista» en Pasado y Memoria, núm. 13, 2014, pp. 299-325. 

http://elpais.com/diario/2002/04/25/espana/1019685603_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/07/23/espana/964303201_850215.html
http://www.elmundo.es/eta/documentos/pacto_libertades.html
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pacte va matar aquest esperit i va deixar Maragall mut, obligat a 
callar i a contradir-se a si mateix en pro d’una “disciplina 
federal” que sempre acaba liquidant les possibilitats del PSC 
d’esdevenir un partit nacionalista amb perfil propi. 

»(...) A Zapatero no li interessa un pacte PNB-PSE 
després de les pròximes eleccions basques, perquè perjudica la 
seva cursa cap a la Moncloa. Un acord entre socialistes i 
nacionalistes bascos seria llegit a nivell espanyol com una 
“traïció” i el PP ho utilitzaria com a arma electoral en contra de 
Zapatero en les pròximes eleccions generals. Davant d’això, 
prefereix un pacte PP-PSE, un front espanyol. Sobretot si, com 
sembla, Aznar li ha promès que si pacten, la lehendakaritza serà 
per Nicolàs Redondo Terreros, perquè Mayor Oreja no serà 
candidat i Carlos Iturgaiz3466 acceptarà “sacrificar-se” per salvar 
Espanya. El que ha fet Zapatero és un càlcul electoral 
estrictament personal. I punt»3467. 

També Joan F. Mira es lamentava d’aquesta mena de coalició entre PSE i PP, en 
un article en què critica el paper de Nicolàs Redondo Terreros, llavors recentment 
dimitit com a candidat a liderar el PSE3468: 

«Les interioritats i baralles dels partits espanyols 
m’interessen ben poc, i les dels partits bascos, o de les seccions 
més o menys basques dels partits espanyols, tampoc 
m’interessen gran cosa. I no m’interessarien gens en absolut –és 
a dir m’interessarien tan poc com les dels partits portuguesos o 
suïssos–, si no fóra que m’afecten com a ciutadà, voluntari o 
involuntari, d’aquest Regne d’Espanya on la política que es fa a 
Madrid, a Vitòria o a Bilbao ens toca de prop i per força (...) 
Quan al País Valencià passaven coses per un estil amb el PSOE 
regional –i n’han passat de ben grosses, més d’una vegada–3469 
la premsa dita nacional (nacional d’Espanya, que tant es pot 
editar a Madrid com a Barcelona) se’n va ocupar ben poc, 
només en algun raconet, i sense cap passió: eren, justament, 
petits conflictes regionals, que no afectaven en res i per a res la 
substància de les coses, de les idees i de la política, que és la 

                                                           
3466 Iturgaiz Angulo, Carlos. Santurtzi, 1965. Polític basc del PP, fou president del PP basc entre 1996 i 
2004, diputat al Parlament basc des de 1994 i candidat a lehendakari amb el PP l’any 1998 Font: 
<http://www.euskolegebiltzarra.org/fichas/c_022_SM.html>. Parlamento Vasco. Consulta: [6/V/2016]. 
3467 El Temps, núm. 864, 2-8/I/2001, p. 17. «El càlcul de Zapatero». Article de Pere Martí. 
3468 Nicolás Redondo Terreros abandonava el càrrec en el PSE per divisions internes en el partit, segons el 
reportatge que adjuntem, per sentir-se perseguit dins del seu propi partit arran dels contactes amb Aznar, 
que suggerien una línia política del PSE massa propera al PP. Font:  
<http://elpais.com/diario/2002/01/20/espana/1011481201_850215.html>. El País, 20/I/2002. «Redondo 
renuncia a ser candidato tras denunciar “una cacería” contra él». Reportatge d’Aitor Guenaga i Anabel 
Díez. Consulta: [6/V/2016]. 
3469 Tal com hem tractat en l’apartat 7.2.4.2. 

http://www.euskolegebiltzarra.org/fichas/c_022_SM.html
http://elpais.com/diario/2002/01/20/espana/1011481201_850215.html
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substància espanyola. Perquè aquest és el secret, gens secret, i si 
la trista història dels Redondo pare i fill interessa tant els diaris, 
els polítics, els filòsofs i els escriptors de Madrid (i de València i 
de Barcelona i de Sevilla, vaja) és perquè toca de prop la cosa 
d’Espanya. D’Euskadi i d’Espanya. I el senyor Redondo fill, 
com el senyor Redondo pare3470, representen per als escriptors, 
filòsofs i polítics la defensa declarada i prioritària de la unitat 
nacional en el sentit més clàssic, històric i rigorós de la paraula, 
enfront, suposadament, d’uns altres membres del mateix partit 
socialista que potser –només potser, però ja és prou per insultat-
los a plaer– pensen primer en termes de partit basc i només en 
termes de partit espanyol. És molt barroer, i és molt simple. 
Simple, perquè és una mena de retorn a l’Espanya i a l’anti-
Espanya, amb noves justificacions ideològiques, amb noves 
apel·lacions a les virtuts morals, amb l’aprofitament de l’horror 
intolerable del terrorisme d’ETA i companyia. I barroer perquè 
no es priva d’identificar la condemna del terror amb l’atac al 
nacionalisme basc en tant que nacionalisme i en tant que basc, ni 
de definir com a còmplice dels assassins tot aquell que no 
accepte com a valor etern i democràtic la inalterable unitat de la 
nació espanyola, en tant que nació i en tant que espanyola. 

»Ja em perdonaran que estiga reduint la qüestió a aquests 
termes tan aspres i elementals, però si no és així no es pot 
entendre res. La coalició entre el PP i el PSOE al País Basc, 
coalició ideològica amb compromís de donar-li el poder a la 
dreta, era una aliança entre partits espanyols contra partits bascs, 
i no era cap altra cosa. Vestida amb les robes de seda d’un irreal 
“pacte antiterrorista” i de “defensa de les llibertats”3471 –com si 
el nacionalisme democràtic basc fóra enemic de la llibertat i 
promotor del terrorisme–, però sense poder amagar, en la 
substància, la condició anatòmica de la mona. Les coses que he 
pogut llegir en editorials de diaris, en articles de fons a la 
premsa, i en la carta dels intel·lectuals redondistes3472 (alguns de 
respectables, d’altres que no mereixen cap respecte) inclouen 

                                                           
3470 Nicolás Redondo Terreros és fill de Nicolás Redondo Urbieta (Barakaldo, 1927). Històric sindicalista 
basc, molt actiu durant contra el règim franquista. Fou un dels màxims representants bascos del PSOE i 
del sindicat UGT. 
3471 El document es deia «Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo». Font: 
<http://www.elmundo.es/eta/documentos/pacto_libertades.html>. El Mundo, 8/XII/2000. «Acuerdo por 
las libertades y contra el terrorismo». Consulta: [6/V/2016]. 
3472 Un d’aquests intel·lectuals era el famós Fernando Savater, al qual Joan F. Mira s’havia enfrontat en 
diverses ocasions des d’El Temps, com hem comprovat en l’apartat 6.2.1 d’aquest treball. Savater va 
escriure una columna en el diari El País en la qual defensava Nicolàs Redondo Terreros i la seua manera 
de tractar de derrotar el PNB al País Basc ajudat pel PP, mostrant una vegada més l’espanyolisme que tant 
caracteritza Savater. Font: <http://elpais.com/diario/2002/01/03/opinion/1010012407_850215.html>. El 
País, 3/I/2002. «Carta a un amigo socialista». Columna de Fernando Savater. Consulta: [6/V/2002]. 

http://www.elmundo.es/eta/documentos/pacto_libertades.html
http://elpais.com/diario/2002/01/03/opinion/1010012407_850215.html
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paràgrafs que em posen els pèls del cervell de punta, pel feroç 
sectarisme, per l’odi ja no dissimulat, i pel linxament ideològic 
de l’enemic nacional. D’això es tracta: Espanya és la llibertat, 
Euskadi (un Euskadi no prou espanyol) és la tirania; Espanya és 
la vida, aquell Euskadi és el terror i la mort. Així de bèstia: 
“Antes roja que rota”3473, deia la dreta fa setanta anys. I ara, i 
canviant els termes, i dient “PP”, o “dreta” o “Aznar” on deien 
“roja”, no han canviat ni la substància ni la idea [sic]»3474. 

Aquest editorial expressava més clarament la idea que el PSOE havia venut la 
seua voluntat al PP en la qüestió basca: 

«el PSOE no ha sabut o no ha volgut trobar una política pròpia 
en el model d’estat i en la lluita antiterrorista. Ha anat a remolc 
del dictat d’Aznar i fins ha volgut competir en espanyolitat a 
ultrança, com va fer en les darreres eleccions basques. Això l’ha 
dut a un atzucac en què els populars el tenen collat i no el deixen 
que s’escape ni un mil·límetre de la línia marcada des de la 
Moncloa»3475. 

Aquest dibuix en la secció ‘Gatonera’ reflecteix clarament aquesta idea. 

  
 Figura 99. El Temps, núm. 950, 27-3/VIII-IX/2002, p.3. 

                                                           
3473 Frase pronunciada per José Calvo Sotelo en el context de preguerra civil. cf. CAJAL VALERO, 
Arturo i Luis CASTELLS ARTECHE., La autonomía vasca en la España Contemporánea (1808-2008), 
Madrid, Marcial Pons Historia, 2009, p. 266. 
3474 El Temps, núm. 920, 29-4/I-II/2002, p. 114. «Redondo». Article de Joan F. Mira. 
3475 El Temps, núm. 953, 17-23/IX/2002, p. 5. «El poder de la mentida». Editorial. 
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 José María Aznar, president del Govern; Baltasar Garzón jutge que va impulsar 
la il·legalització de Batasuna3476; i José Luis Rodríguez Zapatero, president del PSOE, 
principal partit de l’oposició en aquell moment, fan el gest feixista del braç alçat com 
volent saludar la Llei de Partits, representada per l’Àguila de Sant Joan, símbol emprat 
pel franquisme3477. La intenció de la vinyeta és, doncs, molt clara. Es posiciona 
totalment en contra de la Llei de Partits i en contra també d’aquells que la van impulsar. 

Hi havia, però, un polític del PSE que per a El Temps era bon exemple de plantar 
cara al terrorisme d’ETA. Era Eduardo Madina3478, que semblava desmarcar-se de la 
postura oficial del seu partit, que donava suport a la política d’Aznar al País Basc. 
Madina semblava apostar pel diàleg i això mereixia l’admiració del setmanari, com en 
el seu moment la va merèixer també Ernest Lluch. Escrivia Salvador Cot: 

«Molt de tant en tant, i sempre quan menys semblava que 
hagués de passar, apareixen signes d’esperança per iniciar una 
via –la bona, finalment– que algun dia portarà a la resolució del 
conflicte basc. Una d’aquestes sorpreses és Eduardo Madina, un 
jove que va aparèixer als mitjans per primera vegada a causa de 
l’atemptat d’ETA que el va deixar mutilat de per vida. Ara és el 
nou secretari general de les Joventuts Socialistes d’Euskadi i ha 
estat ell, precisament, el que ha defensat més la idea que la 
solució al conflicte passa per uns acords polítics entre els partits 
bascos que hauran de ser aprovats pels ciutadans del País 
Basc3479. Al final, Madina ha hagut de rebaixar el nivell de la 
proposta, però el tabú ja s’ha trencat: la Constitució del 1978, 
l’Estatut de Gernika i, en fi, la unitat d’Espanya tampoc no són 
la font de felicitat principal dels bascos. 

»Òbviament, la diferència política, estratègica i sobretot 
ètica entre Eduardo Madina i personatges com Jaime Mayor 
Oreja, Nicolás Redondo o Fernando Savater és enorme. 
Almenys aparentment, aquest jove socialista no està disposat a 
parapetar-se darrere del dolor humà de les víctimes d’ETA, per 
acte seguit, atacar els seus adversaris polítics gràcies a la 

                                                           
3476 Font: <http://elpais.com/diario/2002/08/27/espana/1030399201_850215.html>. El País, 27/VIII/2002. 
«El Congreso pide ilegalizar a Batasuna y Garzón prohíbe todas sus actividades». Notícia de Julio M. 
Lázaro. Consulta: [6/V/2002]. 
3477 cf. ZURDO, David i Ángel GUTIÉRREZ., La vida secreta de Franco: el rostro oculto del dictador, 
Mèxic, EDAF, 2005, p. 121. 
3478 Eduardo Madina Muñoz (Bilbo, 1976). Polític socialista basc, diputat al Congrés espanyol des de 
2004, quan Salvador Cot escriu l’article, Fernando Madina era destacat membre de les joventuts del PSE i 
havia patit un atemptat d’ETA pel qual havia perdut una cama. Fonts: <http://www.congreso.es/>. 
Congrés dels Diputats; i <http://www.elmundo.es/elmundo/2002/02/19/espana/1014105121.html>. El 
Mundo, 20/II/2002. «ETA intenta asesinar a un líder de las juventudes del PSE en Sestao». Notícia sense 
signar. Consulta: [6/V/2016]. 
3479 En una entrevista, Madina assumia que la seua aposta contra el diàleg podia resultar contradictòria 
amb la del seu propi partit, si bé mantenia la seua aposta per aquesta eixida al conflicte. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/02/21/espana/1014246008_850215.html>. El País, 21/II/2002. «‘Hay que 
perder el miedo al diálogo’». Entrevista d’Isabel Camacho a Eduardo Madina. Consulta: [6/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2002/08/27/espana/1030399201_850215.html
http://www.congreso.es/
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/02/19/espana/1014105121.html
http://elpais.com/diario/2002/02/21/espana/1014246008_850215.html
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potència brutal dels mecanismes de l’estat i la disposició eterna 
a la manipulació que sigui necessària per part dels mitjans de 
Madrid, en especial quan els sembla que la “Una” pot deixar de 
ser tan “Grande” per la part del Cantàbric i “Libre” de fer 
d’Euskadi tres províncies, una comunitat autònoma o el que els 
doni la gana. 

»Per això, al secretari general de les JSE, l’han rebaixat 
de “víctima del terrorisme”. A Eduardo Madina, que va perdre 
una cama per una bomba d’ETA, se l’ha de silenciar i, en canvi, 
a Jon Juaristi, que va militar a ETA, se li proporcionen càrrecs 
institucionals a Madrid3480 gràcies al ressò que troben els seus 
llibres a favor de l’espanyolisme més combatiu i 
“desacomplexat”3481»3482. 

 No és tractava, doncs, de rebutjar un partit per sistema, sinó de rebutjar una 
política amb la qual El Temps no estava d’acord. Per tant, comprovem com la major 
crítica des d’El Temps cap al PSOE estatal anava més orientada per la mena 
d’associació que va fer amb el PP a l’hora de tractar el conflicte basc, que cap a 
qualsevol altra qüestió. El setmanari, que no acostumava a afavorir el PSOE, sí que 
comprenia que aquest partit havia de ser una entitat distinta al PP, i el criticava quan 
donava suport a certes polítiques de la dreta ja que, segons la revista, l’objectiu 
d’aquestes no era un altre que deteriorar el nacionalisme basc en favor del nacionalisme 
espanyol. 

8.2.2.1.- PSC: l’ascens anunciat 

Tot i que el número 1000 d’El Temps no arribava a cobrir les eleccions al 
Parlament de Catalunya de l’any 20033483, el setmanari ja preveia un ascens electoral de 
Pasqual Maragall i el PSC. El desgast de CiU, ja analitzat en el capítol anterior3484 i que 
més endavant tractarem també en aquest, després de vint-i-tres anys de govern 
convergent, col·locava Pasqual Maragall més a prop de la presidència de la Generalitat 
de Catalunya i El Temps va ser, com no, testimoni d’aquest camí. Un article que 
resumeix molt bé aquest desgast de CiU i l’estratègia política del PSC per a fer notar 
aquest desgast és el que signa Pere Martí i mostrem a continuació: 

«És evident a hores d’ara que un dels principals eixos de 
l’estratègia del PSC per guanyar les eleccions catalanes del 2003 
serà presentar Artur Mas com el candidat del PP a la presidència 
de la Generalitat. Els socialistes presentaran l’hereu de Jordi 

                                                           
3480 Llavors, Jon Juaristi era director acadèmic  de l’Instituto Cervantes. Font: 
<http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_02/presentacion.htm>. Instituto Cervantes. Consulta: 
[6/V/2016]. 
3481 Tal com hem tractat en l’apartat 7.1.6. 
3482 El Temps, núm. 967, 24-30/XII/2002, p. 15. «De bo a dolent». Article de Salvador Cot. 
3483 El número 1000 d’El Temps és de- 12-18/VIII/2003 i les eleccions van tindre lloc el 16/XI/2003. 
3484 Apartats 7.2.2 i 7.2.2.1. 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_02/presentacion.htm
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Pujol com una persona hipotecada pels seus pactes amb el PP i, 
per tant, el candidat que compta amb l’aval implícit de José 
María Aznar per governar Catalunya3485. 

»Naturalment, en condicions polítiques normals, 
l’acusació no seria creïble. Però després de dues legislatures 
espanyoles consecutives d’acords amb el PP (...) acusació pot 
fer el seu forat electoral. Amb aquesta estratègia els socialistes 
no solament pretenen erosionar Mas sinó treure’s de sobre una 
acusació que sempre els ha fet força mal a les eleccions 
catalanes: l’acusació de ser una força “sucursalista”. Aquest no 
és l’únic argument, però és cert que és un dels més decisius a 
l’hora d’entendre per què el PSC no ha governat mai Catalunya. 
Perquè sempre que Catalunya ha gaudit de períodes de 
normalitat més o menys democràtica, ha estat governada per 
partits nacionals, sense cap vincle orgànic, ni federal ni 
confederal amb Madrid. I això pesa. 

»Els socialistes ho saben i intentaran presentar Mas com 
el candidat d’una força sucursalitzada pels pactes amb la dreta 
espanyola, que ha perdut la seva sobirania política. Enfront 
d’això contraposaran un Pasqual Maragall amb perfil 
desacomplexadament catalanista, sempre desmarcat el mínim 
imprescindible d’un PSOE que a més, amb José Luis Rodríguez 
Zapatero, serà suposadament més comprensiu amb el “fet 
diferencial” català»3486. 

Els pactes de governabilitat de CiU amb el PP, comentats en aquest treball, 
semblaven desgastar CiU. I el PSC tractava de traure’n profit electoral, segons explica 
Pere Martí. La via per la qual el PSC podia fer-se amb la presidència de la Generalitat 
era la del tripartit. Un pacte amb ERC i ICV, com així va ocórrer finalment3487, seria 
l’única manera de poder apartar CiU de la presidència. 

Abans d’aquests esdeveniments, però, hem comprovat anteriorment que El 
Temps afavoria CiU políticament. Si Maragall havia de rebre alguna crítica per part del 
setmanari era, evidentment, per no distanciar-se del nacionalisme espanyol o, almenys, 
per no distanciar-se tant com la revista pensava que havia de fer-ho. Una imatge de 

                                                           
3485 Recordem que CiU i PP s’havien donat suport mutu els anys 1996, quan Aznar esdevení president del 
govern espanyol gràcies al suport de CiU; i l’any 1999, quan Pujol fou investit president de la Generalitat 
gràcies al suport del PP. 
3486 El Temps, núm. 900, 11-17/IX/2001, p. 17. «El repte d’Artur Mas». Article de Pere Martí. 
3487 Font: <http://elpais.com/elpais/2003/12/11/actualidad/1071134220_850215.html>. El País, 
11/XII/2003. «ICV suscribe el pacto para formar un Gobierno tripartito en Cataluña junto a PSC y ERC». 
Notícia d’agències. Consulta: [7/V/2016]. 

http://elpais.com/elpais/2003/12/11/actualidad/1071134220_850215.html
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Maragall amb l’alcalde de Barcelona, Joan Clos3488, celebrant un gol de la selecció 
espanyola de futbol va servir per a fer crítica al líder del PSC. 

 
Figura 100. El Temps, núm. 941, 25-1/VI-VII/2002, p. 12. 

En el número següent, Pere Martí comentava aquest gest del líder del PSC: 

«Aquest setmanari reproduïa la foto en el seu darrer 
número. És una foto explícita, sense matisos, que no ofereix cap 
mena de dubte. Es veu Pasqual Maragall amb els braços amunt, 
celebrant amb eufòria un dels gols del partit que va jugar la 
selecció espanyola de futbol contra la d’Irlanda. 

»(...) l’escena es va produir durant un míting del PSC a 
Barcelona. No es tracta d’un acte íntim, sinó d’un acte públic, 
amb tots els mitjans de comunicació presents. És, per tant, una 
foto premeditada, una foto volguda, de les que dissenyen els 
assessors d’imatge per transmetre un determinat missatge a la 
societat. 

»Em sembla molt significatiu remarcar que, en el mateix 
acte, a la mateixa taula, quan Espanya va marcar el gol, l’alcalde 
de l’Hospitalet, Celestino Corbacho3489, i l’alcalde de Cornellà, 

                                                           
3488 Joan Clos i Matheu (Parets del Vallès, 1949). Polític català del PSC, fou alcalde de Barcelona entre 
1997 i 2006 i ministre espanyol d’Indústria entre 2006 i 2008. 
3489 Badajoz, 1949. Polític socialista català, fou alcalde de l’Hospitalet de Llobregat (1994-2008), 
president de la Diputació de Barcelona (2004-2008) i designat ministre espanyol de Treball l’any 2008 
amb el govern de Zapatero. Font: 
<http://www.elmundo.es/especiales/2008/04/espana/ministros_de_zapatero/ministros/corbacho.html>. El 

http://www.elmundo.es/especiales/2008/04/espana/ministros_de_zapatero/ministros/corbacho.html
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José Montilla3490, es van quedar asseguts a les seves cadires, 
sense fer bots d’eufòria. I no crec que sentin amb menys 
intensitat els colors de la selecció espanyola, però com a mínim 
van demostrar més prudència. L’altre que va saltar de seguida, 
quan va veure els flaixos, va ser Joan Clos. No deixa de ser 
curiós que el sector pretesament més “espanyolista” o 
suposadament més pro-PSOE del PSC es mostra contingut, 
mentre que els dirigents de l’ala teòricament més “catalanista” 
del partit es mostren eufòrics per les evolucions dels nois de 
Camacho3491. Potser es tracta de fer-se perdonar els orígens... 

»El que no entenc és quin servei fa a Maragall aquesta 
foto, des del punt de vista electoral. Des del punt de vista 
particular, em sembla molt legítim que vibri amb la selecció 
espanyola. Si la sent com la seva, doncs endavant. El problema 
apareix quan aquesta expansió d’espanyolisme futbolístic es 
produeix en un acte electoral. El dubte apareix aquí. Quin 
electorat pretén seduir Maragall amb aquesta foto? Si el que 
busca és que el votin els que vibren amb la selecció espanyola, 
s’equivoca, perquè aquests ja el voten. La clau de l’èxit de 
Maragall era intentar seduir una part de l’electorat catalanista 
que tradicionalment vota CiU i que ara es troba fastiguejat pel 
pacte amb el PP. Amb fotos com aquesta, espanta aquest 
electorat, trenca ponts i regala la bandera catalana a Artur Mas. I 
de franc, com sempre ha fet el PSC»3492. 

L’autor de l’article semblava estar descontent amb aquest gest ja que, segons ell, 
l’electorat tradicional de CiU no votaria el PSC amb imatges com la que hem vist. 
Alhora, El Temps suggereix la imminència del canvi polític a Catalunya i sembla 
desitjar que aquest tomb estiga acompanyat pel rostre més catalanista del PSC, com 
calia esperar si tenim present la línia editorial del setmanari. 

8.2.2.2.- PSIB: la defensa ferma 

Ja hem comprovat anteriorment com El Temps es mostrava totalment contrari al 
PP balear. Aquesta discrepància provocava que el setmanari defensara el PSIB, partit 
presidit per Francesc Antich, que presidia també el Govern de les Balears gràcies al ja 
esmentat Pacte de Progrés, amb altres forces d’esquerra i/o nacionalistes3493. Hem vist 

                                                                                                                                                                          
Mundo, Especials, abril de 2008. «Los ministros de Zapatero». Informe de Ferran Boiza. Consulta: 
[7/V/2016]. 
3490 Josep Montilla i Aguilera (Iznájar, 1955). Polític català d’origen andalús, fou un dels membres més 
destacats del PSC. Alcalde de Cornellà de Llobregat (1985-2004), president de la Diputació de Barcelona 
(2003-2004), ministre espanyol d’Indústria (2004-2006) i president de la Generalitat de Catalunya (2006-
2010). 
3491 Referint-se a José Antonio Camacho, llavors entrenador de la selección espanyola de futbol. 
3492 El Temps, núm. 942, 2-8/VII/2002, p. 18. «La foto de Maragall». Article de Pere Martí. 
3493 Apartat 7.2.4.3. 
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també com El Temps va lamentar greument la victòria electoral de Jaume Matas l’any 
20033494. Abans que es donara aquest resultat, el setmanari va tractar de defensar el 
“govern del pacte” mitjançant articles d’opinió, notícies i reportatges que mostraven la 
seua enemistat amb el PP illenc i també la defensa ferma del PSIB i dels partits que 
formaven el govern illenc. El primer exemple és aquest text de Jordi Fortuny inclòs en 
la secció ‘Als nostres lectors’: 

«Malgrat que la democràcia ja fa més de vint anys que va 
arribar als ajuntaments, la falta de planificació urbanística en 
moltes zones costaneres ha provocat autèntics desastres que 
s’han afegit a l’herència de ciment del franquisme. En alguns 
llocs la cosa continua, mentre que en altres la situació ha tocat 
fons, com a les Illes Balears, on tant els consells insulars com el 
govern autonòmic han arribat a la conclusió que més ciment i 
més especulació acabarà matant la gallina dels ous d’or... i amb 
el territori, entès com un àmbit de relacions equilibrades entre el 
medi natural i l’activitat humana. L’exemple de les Balears 
potser no és exportable, però sí una referència»3495. 

El Temps assenyalava l’actuació urbanística del govern illenc com una 
referència. També era un bon exemple aquest govern en l’afer del manteniment de les 
platges. Miquel Payeras titulava «Les platges balears, més segures»: 

«La conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears 
ha elaborat un pla3496 per segon any consecutiu i en 
col·laboració amb la conselleria de Turisme, que, en un futur, 
dotarà totes les platges de les Balears de seguretat completa. Els 
resultats de la primera edició demostren que es van reduir 

                                                           
3494 Apartat 8.2.1.2. 
3495 El Temps, núm. 867, 23-29/I/2001, p. 6. «Als nostres lectors». Signat per Jordi Fortuny. En aquell 
mateix número, El Temps oferia un extens informe sobre l’estat de la qüestió de la construcció a les zones 
costaneres dels Països Catalans i valorava positivament el fet que el Pacte de Progrés, segons el 
setmanari, es plantejarà reduir o anul·lar les actuacions urbanístiques i protegir un medi ambient 
amenaçat. Miquel Payeras ho explica així: «Una passa més decidida va ser la dels governs del Pacte de 
Progrés (els dels consells insulars i general balear) que han impulsat tant la compra d’algunes grans 
extensions litorals, com l’execució de les anomenades moratòries urbanístiques (juliol de 2000) que, en 
síntesi, signifiquen que per a edificar el sòl que encara és urbà cal que ja tenguin infrastructura de serveis 
(gas, electricitat, accessos rodats, clavegueram...), altrament no s’hi pot construir. D’aquesta manera 
s’evita, almenys, que el sòl afectat (entre el qual hi ha el litoral) que encara té la consideració d’urbà, si no 
s’hi havia fet cap infrastructura, tampoc ja no s’hi podrà fer. Gràcies a tot aquest seguit d’actuacions 
proteccionistes de les administracions illenques, actualment dues terceres parts del total del litoral balear 
estan protegides». El Temps, núm. 867, 23-29/I/2001, p. 26. «Els últims efectes de la balearització». 
Reportatge de Miquel Payeras. 
3496 Per consultar el pla, 
<http://www.ambientum.com/revista/2001_27/2001_27_AGUAS/PLAMALLORCA1.htm>. Ambientum, 
el portal profesional del Medio Ambiente. Consulta: [7/V/2016]. 

http://www.ambientum.com/revista/2001_27/2001_27_AGUAS/PLAMALLORCA1.htm
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considerablement els accidents en les platges on es va aplicar el 
pla de seguretat»3497. 

A continuació, un article editorial en el qual es defensa els consellers del Govern 
Balear i es critica la tasca opositora del Partit Popular: 

«La dimissió, dijous de la setmana passada, del conseller 
d’Obres Públiques del Govern de les Illes Balears, Josep Antoni 
Ferrer3498, situa el Pacte de Progrés illenc davant la tercera crisi 
en poc més de dos anys. Primer fou la dimissió de Joan 
Mayol3499 de conseller d’Agricultura, més tard la de 
Misericòrdia Ramon3500 de consellera d’Innovació Tecnològica 
i, ara, la de Ferrer a Obres Públiques. 

»És obvi que tres dimissions de consellers en vint-i-cinc 
mesos donen ales a la fàcil demagògia del PP. Més excuses, 
així, per incrementar l’ofensiva contra el Govern balear. No es 
pot amagar que no és cap bona notícia que un conseller 
dimitesca. Però existeixen condicionants. La política duta a 
terme per Ferrer a Obres Púbiques mai no ha lluït. Els motius 
profunds poden ser diversos, però el fet és que aquesta sensible 
àrea en un govern progressista necessita d’una projecció social 
molt superior a la que el fins ara conseller ha impulsat, o ha 
aconseguit. Per ser una conselleria d’aparença molt tècnica, i 
fins i tot d’importància estratègica, requereix que al capdavant 
es done una imatge de molt de pes polític. 

»El ja nou conseller, Francesc Quetglas3501, és el 
contrari. L’avala una preparació tècnica fora de dubte i, a més, 
políticament és un pes pesant, que sap com mantenir un perfil 

                                                           
3497 El Temps, núm. 885, 29-4/V-VI/2001, p. 28. «Les platges balears, més segures». Reportatge de 
Miquel Payeras. 
3498 Ferrer era el conseller balear pitjor valorat segons les enquestes. Font: 
<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-09-2001/abc/Ultima/dimite-el-conseller-balear-de-obras-
publicas-josep-antoni-ferrer_49538.html>. Abc, 28/IX/2001. «Dimite el conseller balear de Obras 
Públicas, Josep Antoni Ferrer». Noticia d’EFE. Consulta: [7/V/2016]. 
3499 Mayol dimití arran d’unes protestes de propietaris agràries que rebutjaven la seua tasca al front de la 
Conselleria d’Agricultura de les Balears. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/05/30/espana/959637615_850215.html>. El País, 30/V/2000. «Primera 
crisis en el Gobierno balear al dimitir el consejero de Agricultura». Noticia d’Andreu Manresa. Consulta: 
[7/V/2016]. 
3500 Misericòrdia Ramon dimití arran l’exigència d’Antic després que el PP denunciara un contracte 
blindat signat per la consellera presumptament per al seu benefici personal. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/02/17/espana/982364424_850215.html>. El País, 17/II/2001. «Dimite una 
consellera del Gobierno balear que firmó un contrato blindado». Noticia d’Andreu Manresa. Consulta: 
[7/V/2016]. 
3501 Francesc Quetglas Rosanes (Barcelona, 1948-2006), polític mallorquí del PSIB, fou nomenat 
conseller d’Obres Públiques l’any 2001. Morí, víctima d’un càncer, l’any 2006. Font: 
<http://elpais.com/diario/2006/09/23/agenda/1158962407_850215.html>. El País, 23/IX/2006. «Francesc 
Quetglas, diputado y ex consejero del PSOE por Baleares». Necrològica d’Andreu Manresa. Consulta: 
[7/V/2016]. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-09-2001/abc/Ultima/dimite-el-conseller-balear-de-obras-publicas-josep-antoni-ferrer_49538.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-09-2001/abc/Ultima/dimite-el-conseller-balear-de-obras-publicas-josep-antoni-ferrer_49538.html
http://elpais.com/diario/2000/05/30/espana/959637615_850215.html
http://elpais.com/diario/2001/02/17/espana/982364424_850215.html
http://elpais.com/diario/2006/09/23/agenda/1158962407_850215.html
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polític i públic intens i alhora navegar entre les aigües d’un 
pacte. Entre 1995 i 1999 va ser el president de la difícil 
Comissió Insular d’Urbanisme del Consell de Mallorca fruit del 
Pacte de Progrés entre PSIB, PSM, UM i EU. És, per tant, un 
home avesat a gestionar guardant equilibris i donant projecció a 
la tasca feta. 

»Finalment, una última consideració. Tot i que l’ofensiva 
provinent del PP serà inevitable, caldria que el Govern del Pacte 
de Progrés afinara molt en aquesta recta final de legislatura 
perquè el fàcil missatge demagògic conservador no arribe a 
quallar entre l’electorat. És massa important, no només per a 
Balears sinó per a tots els Països Catalans, el model del Pacte de 
Progrés com per deixar-lo als peus dels que no volen res més 
que l’ofegament autonòmic i la liquidació d’aquest Govern»3502. 

Fins i tot, El Temps exigeix al “govern del pacte” més treball de cara a les 
eleccions per evitar la victòria del PP, en una nova mostra que el setmanari donava 
suport al Pacte de Progrés sobretot en clau anti PP. Una nova prova d’aquest suport, 
aquest text signat per Miquel Payeras, que destaca la cara més nacionalista de Francesc 
Antich, president del Govern Balear: 

«Certament, bona part de la imatge de Francesc Antich 
d’ençà que és president ha anat en aquesta direcció. És el 
president que intenta (a vegades desesperadament) ser el primus 
inter pares entre els interessos partidistes de tota la constel·lació 
que conforma el Pacte de Progrés. I, sempre, el que assumeix el 
paper moderador i d’aferrissada lluita davant Madrid per 
aconhortar en la mesura que pugui els interessos dels balears. 
Per això en cap moment no ha donat la imatge de submissió a 
les direccions federals del PSOE i, en canvi, ha optat sempre per 
alinear-se amb les opcions que dins del socialisme són més en 
clau federalista i renovadora»3503. 

I més evident era la identificació en aquest altre article editorial, que felicitava 
Francesc Antich per introduir la paritat sexual en les llistes electorals3504. Açò deia 
l’article: 

«El Parlament de les Illes Balears acaba d’aprovar la 
reforma de la llei electoral per tal d’introduir-hi l’obligatorietat 
que les llistes de candidats a les eleccions autonòmiques 

                                                           
3502 El Temps, núm. 903, 2-8/X/2001, p. 5. «La remodelació d’Antich». Editorial. 
3503 El Temps, núm. 912, 4-10/XII/2001, p. 38. «L’Operació Antich, en marxa». Reportatge de Miquel 
Payeras. 
3504 Font: <http://elpais.com/diario/2002/06/18/espana/1024351215_850215.html>. El País, 18/VI/2002. 
«El Parlamento balear aprueba hoy la primera ley de paridad de España». Notícia d’Andreu Manresa. 
Consulta: [7/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2002/06/18/espana/1024351215_850215.html
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respecten la paritat de sexes. Els vots favorables del Pacte de 
Progrés (PSIB, PSM, UM, EU i Els Verds) s’imposaren al vot 
negatiu del PP. L’obligatorietat de la igualtat en nombre de 
candidats i candidates té, a més, una tècnica d’aplicació 
peculiar: la cremallera. Això és, que la seqüència de sexes haurà 
de ser alternativa. Res de posar dones en llocs d’impossible 
sortida. Un home, una dona. O viceversa. Així, el pròxim 
Parlament balear (59 escons) inclourà prop de trenta dones, 
depenent, és clar, dels escons obtinguts per cada formació, i de 
quants homes i dones hi haja entre els electes. Actualment n’hi 
ha 17. 

»(...) és imprescindible constatar que Balears, amb 
aquesta passa, es converteix en capdavantera a tot l’estat (...) 
quant a la igualació dels drets entre homes i dones. És cert, i no 
es pot amagar, que les crítiques a la paritat no provenen només 
dels sectors conservadors. Fins i tot des de posicions 
progressistes es posa en dubte perquè, s’assegura, és com negar 
que per si soles les dones puguen accedir en igualtat de nombre 
a les llistes electorals. Teòricament és un argument. Però en el 
món dels drets a la igualtat entre persones, és molt perillós que 
les discussions teòriques amaguen que la concreció del dret 
s’estiga ajornant. I això, al capdavall, és el que ha passat i passa 
amb la paritat a les llistes electorals. Que discutint sobre si és 
teòricament millor o pitjor imposar-la, la realitat indica que 
l’avanç és massa mins, i que la preeminència masculina és 
aclaparadora. El que fa el Govern de les Illes Balears, doncs, és 
considerar que, en aquest cas, millor equivocar-se en favor de 
les víctimes que no que, per evitar aquesta distorsió, es continue 
mantenint l’evident injustícia. En qualsevol cas, tant de bo que 
en pocs anys normes com la balear no siguen necessàries. Però 
ara per ara fa tot l’aspecte que sí que ho són. Molt. Des d’aquest 
punt de vista, doncs, s’ha de saludar que el Pacte de Progrés 
encapçale l’estat i bona part de la Unió amb aquesta iniciativa, i 
esperem que, a la resta dels parlaments, si més no dels nostres 
països, continuen l’exemple. 

»D’altra banda, cal ressaltar que la paritat electoral 
balear és un èxit polític personal del president Francesc Antich 
(...) Com han canviat les coses en tres anys. El president –que 
molts sectors veien tan feble que preveien que no duraria ni un 
any–, ara anuncia una reforma legal capdavantera i d’ampli 
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impacte. Una dada que permet veure que l’experiment balear de 
l’alternativa múltiple al PP va endavant [sic]»3505. 

El Temps es felicitava per aquesta nova mesura del Govern Balear, que a més 
provava el caràcter progressista del setmanari3506. I si Antich havia de rebre alguna 
crítica havia de ser en termes nacionalistes. Miquel Payeras criticava una trobada 
d’Antich amb Pujol perquè, segons el periodista, no serviria per avançar en cap aspecte 
de qüestió nacional i exigia al Govern Balear caminar més en aquest sentit nacionalista. 
En la secció ‘Idees’, Payeras exposava: 

«Divendres passat, 18 de gener, bona part dels governs 
de Catalunya i de Balears es varen reunir a Palma3507. El 
president Pujol i Francesc Antich, president balear des de l’estiu 
de 1999, és la tercera vegada que es veuen les cares. Pujol també 
coneix prou bé la fesomia d’un home anomenat Jaume Matas, 
avui ministre i el gener de 1998 president de les Balears, quan a 
Menorca es va fer l’habitual cimera catalano-balear, després de 
la qual, com en totes, s’anunciaren nombrosíssimes i 
importantíssimes línies de col·laboració. Un dels grans acords 
que se signaren a Menorca fou el protocol perquè s’asseguràs i 
s’institucionalitzàs la recepció de TV3 a totes les Balears. Han 
passat dos anys. A la cimera de divendres passat tan “petita” 
qüestió no va ocupar ni un sol segon del preuat temps dels 
presidents. Simplement, s’ha oblidat. I en van... d’oblits. 

»(...) a partir de 1999, amb el govern balear en mans de 
la constel·lació anti-PP autoanomenada, amb no poc bombo i 
sens dubte tampoc amb gaire modèstia, Govern de Progrés, fruit 
del Pacte així autoanomenat, les visites i trobades Pujol-Antich 
s’han intensificat. Com es deia abans, tres en any i mig. Acords? 
Com sempre. S’han obligat els que ha no es volen recordar, 
s’han tornat a acordar no pocs que ja estaven acordats, i se n’han 
acordat d’altres que es tornar a acordar quan convengui. Res de 
nou»3508. 

L’article serveix també per a criticar la tasca de Jordi Pujol en aquelles cimeres, 
que segons El Temps eren de poc profit. Tot i aquesta excepció, el setmanari va defensar 
el govern del pacte. Fins i tot, en les pàgines del setmanari es va publicar un manifest 

                                                           
3505 El Temps, núm. 942, 2-8/VII/2002, p. 5. «La paritat balear». Editorial. 
3506 cf. HURTADO SÁNCHEZ, José., La mujer como sujeto de la acción política, Sevilla, Centro de 
Estudios Andaluces, 2006, p. 12. 
3507 Pujol parlà en aquella reunió, sobretot, de la necessitat d’un nou finançament autonòmic per al 
Principat, Balears i el País Valencià. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/01/19/cvalenciana/979935486_850215.html>. El País, 19/I/2001. «Pujol 
propone en Palma un frente común para mejorar el sistema de financiación». Notícia d’Andreu Manresa. 
Consulta: [7/V/2016]. 
3508 El Temps, núm. 867, 23-29/I/2001, p. 18. «L’enèsima cimera igual». Article de Miquel Payeras. 

http://elpais.com/diario/2001/01/19/cvalenciana/979935486_850215.html
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del Govern Balear, inclòs en la secció ‘Idees’, en el qual alguns columnistes 
acostumaven a escriure articles d’opinió. En el número 948, en aquesta secció trobem 
com a títol la «Declaració de Palma: Medi ambient i municipalisme»3509, signada pels 
partits següents, molts dels quals formen part del Pacte de Progrés: el Partit Socialista 
de les Illes Balears, Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista, Esquerra Unida 
de les Illes Balears, Els Verds de les Illes, Unió Mallorquina i Coordinadora 
d’Organitzacions Progressistes de Formentera3510. En l’article trobem paraules de 
defensa de la gestió del Govern Balear, com per exemple la mesura de l’Ecotaxa: 

«L’ecotaxa promoguda pel Govern de les Illes representa 
una experiència innovadora per a afrontar la pressió humana 
derivada del turisme»3511. 

A banda del president Francesc Antich, un altre partit del Pacte de Progrés que 
va rebre el suport d’El Temps va ser Unió Mallorquina, presidit per Maria Antònia 
Munar. Ací en mostrem un exemple. Un reportatge signat per Miquel Payeras que 
resumia els 20 anys d’Unió Mallorquina: 

«Unió Mallorquina, partit creat la tardor del 1982 per 
Jeroni Albertí, compleix vint anys, ara sota l’indiscutit lideratge 
de Maria Antònia Munar, que ha vist complits, si més no en 
bona part, els somnis insularistes que es va marcar fa quasi tres 
dècades. La importància que ha adquirit el Consell de Mallorca 
n’és una prova fefaent3512. 

»(...) Mai com ara, en vint anys d’autonomia, s’havia 
produït un transvasament de competències tan intens entre 
l’administració autonòmica (el Govern) i la insular (els 
consells); evidentment, perquè aquest era un dels objectius 
d’UM. Des d’aquest punt de vista, doncs, la congratulació de 
Munar durant el debat és més que justificada. Sobretot tenint en 
compte que ho aconsegueix únicament amb tres diputats. 

»(...) s’ha d’entendre que UM només té tres dels disset 
diputats consellers de la majoria. És a dir, el gran èxit d’UM i de 
Munar (...) és que ha aconseguit omplir de contingut polític, 
jurídic, competencial i pressupostari el Consell de Mallorca, tot i 
tractar-se d’un partit minoritari, sense que els seus aliats mai, 
tradicionalment, haguessin defensat les tesis insularistes. Cal 
tenir en compte, tanmateix, que UM és el mateix temps el partit 
“frontissa”, és a dir, el que pot desequilibrar cap a l’esquerra 

                                                           
3509 El Temps, núm. 948, 13-19/VIII/2002, pp. 16 i 17. «Declaració de Palma: Medi ambient i 
municipalisme». Declaració signada pel Partit Socialista de les Illes Balears, Partit Socialista de Mallorca-
Entesa Nacionalista, Esquerra Unida de les Illes Balears, Els Verds de les Illes, Unió Mallorquina i la 
Coordinadora d’Organitzacions Progressistes de Formentera. 
3510 Ibídem. 
3511 Ibídem. 
3512 Maria Antònia Munar presidí el Consell Insular de Mallorca entre 1995 i 2007. 
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(com ara amb el Pacte) o la dreta (abans del 1993 amb el PP) 
aquest Consell insular3513. 

»Malgrat tot, l’aspecte més destacable del panorama 
polític mallorquí és que fins i tot el PP ha hagut d’acabar deixant 
“camp lliure” a UM i optar per fer-li una oposició molt feble. De 
fet, és una determinació lògica si es té en compte que és l’única 
opció d’hipotètic pacte que els conservadors trobaran el 2003. 

»Aquest panorama polític, en el qual UM ha mostrat la 
seva enorme força desequilibrant del 1995 ençà, és el marc en 
què s’ha produït, com mai no havia passat a Balears i molt 
probablement tampoc a qualsevol lloc de l’estat, el procés de 
canvi institucional més impactant i intens causat per un partit 
que, com UM, només té tres escons dels 33 del Consell i dels 59 
del Parlament balear. 

»El Consell. Quan l’any 1995 Maria Antònia Munar va 
aconseguir la presidència del Consell de Mallorca (amb el pacte 
UM-PSIB-PSM, amb suport extern d’EU)3514 començà un 
procés gradual però constant per omplir de contingut el Consell. 
Tot i que els avenços no van ser substancials, en la primera 
legislatura (1995-99) el Consell sí que va aconseguir donar la 
imatge de ser un “contrapoder” del Govern balear, aleshores en 
mans del PP. Per aconseguir-ho, a més del discurs polític, va fer 
les primeres passes, de tipus simbòlic i protocol·lari. Va 
institucionalitzar, per exemple, la diada de Mallorca3515, com a 
acte que escenificàs el pes institucional del Consell. Alguns 
sectors van entendre aquesta celebració com un muntatge de 
pura imatge, més que de contingut, però ben aviat va passar a 
ser un símbol que, amb el Pacte de Progrés del 1999, es dotà de 
significat més efectiu. UM, aquesta legislatura, ha impulsat tots 
els objectius previstos, amb una rapidesa i contundència 
insòlites, per dotar de contingut real el Consell. Així, ha 
oficialitzat l’himne, s’han creat imatges en forma de gegants i 
gegantes dels reis de Mallorca que van adquirint simbologia 
com a mite referencial de l’autogovern medieval privatiu de 
Mallorca, s’ha dotat la diada d’una enorme escenificació 
institucional del poder del Consell... Per entendre el valor que 

                                                           
3513 Unió Mallorquina sempre fou hàbil a l’hora de pactar amb distints partits polítics balears. Els anys 
1983, 1987 i 1991 donaren suport a les investidures de Gabriel Cañellas, del PP. L’any 1999 votaren sí a 
la d’Antich, del PSIB. I l’any 2003 votaren afirmativament la de Matas, del PP. 
3514 Un pacte signat per apartar el PP de la presidència del Consell Insular de Mallorca. Font: 
<http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1042&id_son=1043&id_grandson=1049&id_parent=478
&id_lang=0>. Consell Insular de Mallorca. Consulta: [7/V/2016]. 
3515 «es declarà himne de Mallorca “La Balanguera” de Joan Alcover i es va aprovar el 12 de setembre, 
dia en què el rei Jaume II jurà les franqueses del regne de Mallorca, com a diada insular». Font: 
<http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1042&id_son=1043&id_grandson=1049&id_parent=478
&id_lang=0>. Consell Insular de Mallorca. Consulta: [7/V/2016]. 

http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1042&id_son=1043&id_grandson=1049&id_parent=478&id_lang=0
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1042&id_son=1043&id_grandson=1049&id_parent=478&id_lang=0
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1042&id_son=1043&id_grandson=1049&id_parent=478&id_lang=0
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1042&id_son=1043&id_grandson=1049&id_parent=478&id_lang=0


 
 

887 
 

dóna Munar i UM a tot aquest desplegament cal tenir present, 
per exemple, una imatge que reflecteix clarament la voluntat de 
preeminència que es vol donar al Consell: en la diada la 
presidenta sempre és a sobre d’un escenari, des d’on fa el 
discurs, i tota la resta d’autoritats –el president del Govern, 
conselleres, comandants militants, jerarquia eclesiàstica, 
representants de tot el món associatiu...– són a primera fila, 
literalment, a peus de Munar. Amb aquesta imatge queda clara 
la voluntat de preeminència del Consell. Mai un president de 
Consell havia tengut tanta rellevància protocol·lària»3516. 

Un altre elogi que va rebre UM, en aquesta ocasió en clau preelectoral3517, fou el 
text signat en la secció ‘La Setmana’ per les inicials R. P. que es felicitava per les 
infraestructures dutes a terme pel Consell de Mallorca, governat per UM: 

«El Consell de Mallorca, que des de l’any 2002 gestiona 
les competències en matèria de carreteres, s’ha lliurat des 
d’aleshores a una intensa tasca de millora, en tots els aspectes, 
de la xarxa viària mallorquina, amb una importantíssima 
inversió de doblers. 

»El Consell de Mallorca, com a titular de les 
competències en matèria de carreteres a l’illa des del mes de 
gener del 2002, gestiona la xarxa viària de Mallorca formada per 
1.800 quilòmetres. Des del primer moment, la intenció del 
Consell ha estat posar a punt l’extensa xarxa de carreteres de 
l’illa. 

»L’arribada d’aquestes competències ha significat un 
important increment dels serveis de conservació i manteniment 
de les carreteres, amb un extraordinari esforç humà dels equips 
tècnics i ajudants. Per dur a terme aquestes tasques, es disposa 
de 40 equips que diàriament fan feina a les carreteres, la qual 
cosa representa un cost anual de 6 milions d’euros»3518. 

Aquesta notícia anava acompanyada de la foto que hi afegim tot seguit. 

                                                           
3516 El Temps, núm. 966, 17-23/XII/2002, pp. 38, 39 i 40. «Els vint anys d’Unió Mallorquina». Reportatge 
de Miquel Payeras. 
3517 L’article que mostrem tot seguit es va publicar tres setmanes abans de les eleccions balears, que 
tingueren lloc el 25 de maig de 2003. 
3518 El Temps, núm. 985, 29-5/IV-V/2003, p. 15. «Les carreteres de Mallorca». Article d’R.P. 
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Figura 101. El Temps, núm. 985, 29-5/IV-V/2003, p. 15. 

La voluntat d’El Temps d’identificar la bona tasca del Consell de Mallorca amb 
la seua presidenta i per tant afavorir Maria Antònia Munar era evident. 

Quan finalment el Pacte de Progrés va ser derrotat electoralment pel PP de 
Jaume Matas3519, El Temps va confiar en els partits del Pacte de Progrés la tasca 
nacionalista a les Illes Balears des de l’oposició. 

«els partits ara derrotats, els del Pacte de Progrés, haurien 
d’assumir ràpidament el que ha passat, fer acte de contricció i 
reflexionar, per recuperar-se del colp rebut i ser capaços, si més 
no, de mantenir-se ferms i units en la defensa de la identitat de 
les Illes Balears i de la seua llengua i cultura. Del contrari, i no 
és cap exageració, la cultura en català a les Illes pot iniciar un 
camí que s’anirà fent més i més estret cada any que passe»3520. 

8.2.2.3.- PSPV 

Durant l’època que tractem en aquest capítol, el PSPV no va tindre cap èxit 
electoral al País Valencià3521. El PP vivia els seus moments gloriosos polítics i 
Francisco Camps reemplaçava Eduardo Zaplana amb un èxit indiscutible després de la 
presidència efímera de José Luis Olivas, que va ocupar el càrrec de president de la 

                                                           
3519 L’any 2003, el PP de Jaume Matas assolia la majoria absoluta al Parlament balear amb 30 dels 59 
representants, és a dir, la xifra mínima necessària per a assolir la majoria absoluta. 
3520 El Temps, núm. 990, 3-9/VI/2003, p. 5. «La reflexió de l’esquerra».  Editorial. 
3521 L’any 2003, el PP va tornar a assolir la majoria absoluta a les Corts valencianes. El PSPV aconseguia 
35 representants, els mateixos que l’any 1999, que eren el 36% dels vots, davant del quasi 48% que havia 
aconseguit el PP. 
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Generalitat Valenciana de forma interina3522. Davant d’aquest panorama, el paper polític 
del PSPV es va veure frustrat per la majoria absoluta del PP. El Temps, poc acostumat a 
simpatitzar amb el PSPV, com hem anat comprovant en anteriors capítols, va arribar 
qüestionar si calia el vot útil cap a la formació socialista, llavors liderada per Joan Ignasi 
Pla3523, com hem vist també anteriorment en un article signat per Manuel S. Jardí, 
publicat en l’apartat dedicat al PP valencià d’aquest mateix capítol3524. I és que, com 
ocorria amb el PSIB, si el PSPV fou afavorit pel setmanari en alguna ocasió fou, 
fonamentalment, en clau anti PP. Però les crítiques foren majors. A continuació, afegim 
alguns textos publicats en El Temps que parlaven del PSPV i determinen la tendència 
del setmanari cap a aquesta formació política. El primer exemple el signava Joan F. 
Mira que, com era habitual, criticava el PSPV en termes nacionalistes: 

«Pareixia una cosa medieval i passada, un concepte que 
ve d’altres temps, de la fidelitat que hom ha de guardar al 
senyor, de la relació entre el sobirà i els súbdits, de l’honor del 
cavaller que es trenca si trenca el lligam de la jerarquia. Pareixia 
que, en una societat social, civil, civilitzada, de ciutadans, aquest 
valor antic hauria d’haver-se desplaçat a l’àmbit de la moral 
personal, de la veracitat, de la responsabilitat col·lectiva. Fora, 
per tant, que de l’àmbit d’un patriotisme de camp de batalla, 
d’aliats i d’enemics, de tancar files al voltant de l’estendard, de 
la corona, o del senyor de la guerra. Pareixia, però sembla que 
no hi hem arribat, a aquest estadi post-feudal, o que tornem molt 
veloçment al feudalisme (...) 

»(...) el penosíssim cas de Joan Ignasi Pla, que en el 
comitè regional del seu partit afirma que ell estarà a favor del 
que diguen els caps de Madrid –ahir blanc, avui negre, demà 
gris–, per un principi de “lleialtat federal”: perquè, “por encima 
de la Comunidad”, diu el diari que va dir, “existe un proyecto 
que es España”. Això mateix. I perquè “no defendemos 
postulados nacionalistas”3525. Ja veuen que si se’n pot traure 
suc, de tanta lleialtat»3526. 

                                                           
3522 Olivas esdevingué president de la Generalitat Valenciana quan Zaplana marxà l’any 2002 a Madrid a 
exercir de ministre. Font: <http://elpais.com/diario/2002/07/10/cvalenciana/1026328677_850215.html>. 
El País, 10/VII/2002. «José Luis Olivas, presidente, y Zaplana, ministro». Notícia de Josep Torrent. 
Consulta: [7/V/2002]. 
3523 Fou elegit secretari general del PSPV l’any 2000. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/09/24/espana/969746409_850215.html>. El País, 24/IX/2000. «Pla gana 
el congreso de los socialistas valencianos sólo por 10 votos». Notícia de Joaquín Ferrandis. Consulta: 
[7/V/2002]. 
3524 El Temps, núm. 984, 22-28/IV/2003, p. 11. «Que vénen». Article de Manuel S. Jardí. 
3525 Aquestes declaracions foren publicades en El País. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/03/03/cvalenciana/1015186685_850215.html>. El País, 3/III/2002. «Pla 
apela a la ‘lealtad federal’ para justificar su posición en el PHN». Notícia de Ferran Bono. Consulta: 
[7/V/2002]. 
3526 El Temps, núm. 926, 12-18/III/2002, p. 114. «Lleialtat». Article de Joan F. Mira. 

http://elpais.com/diario/2002/07/10/cvalenciana/1026328677_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/09/24/espana/969746409_850215.html
http://elpais.com/diario/2002/03/03/cvalenciana/1015186685_850215.html
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Joan F. Mira parlà una altra vegada del PSPV quan, segons ell, la dreta 
valenciana, en termes anticatalanistes, carregà contra Joan Ignasi Pla per reunir-se amb 
els seus homòlegs socialistes de Catalunya, Illes Balears i Aragó3527. El columnista 
defensava Pla perquè, segons Mira, de catalanista tenia ben poc. I alhora, semblava 
queixar-se també d’aquesta manca de catalanisme per part del dirigent socialista 
valencià. 

«Com vostès deuen haver llegit abundantment a la 
premsa (...) la Corona d’Aragó ha tornat, en pocs dies, a la més 
aguda actualitat política. Política, econòmica, ideològica, 
nacional, i perfectament idiota. L’alta, o no tan alta, ocasió que 
justifica i explica aquest retorn ha estat una innocent reunió dels 
senyors Maragall, Pla, Iglesias i Antich, persones ben 
moderades, respectables, i poc propenses a les revolucions, 
conspiracions i altres malifetes, en qualitat de dirigents màxims 
del seu partit comú en els seus territoris no comuns. No és la 
primera vegada que els caps del PSOE als antics regnes i 
principats de la nostra monarquia medieval es reuneixen per 
parlar dels afers que més o menys podem tindre en comú, com 
ara comunicacions, aigua dels rius (del riu, vaja), comerç i 
turisme, l’oratge que fa, els aires que vénen de Madrid i 
habitualment tornen a Madrid, potser una mica de cultura, i no 
sé si una miqueta de llengua, tot i que a l’Aragó, comú al regne 
o país dels valencians, això és bastant tabú i molt complicat. En 
fi, es tracta d’encontres sense substància orgànica, de converses 
amables on supose que comenten sobretot les perspectives 
electorals dels uns i dels altres, amb un dinar o un sopar, una 
foto on somriuen a les càmeres, i imagine que ben poc contingut 
més. A mi em sembla molt bé que els líders socialistes (ja que 
no ho fan els líders conservadors, ni els líders intel·lectuals, ni 
els líders empresarials) de Catalunya, València, Aragó i les Illes 
Balears tinguen aquestes reunions passablement innòcues (si 
tingueren algun perill real, no les farien) i parlen d’allò que els 
vinga de gust. Em sembla molt bé, ja que Espanya és una 
ampliació de la Corona de Castella, la nostàlgia de la Corona 
d’Aragó puga servir de tant en tant de contrapès simbòlic 
(insistiré: si fóra un contrapès efectiu, els caps del PSOE 
espanyol impedirien amb rigor tals reunions), i fins i tot que els 

                                                           
3527 Aquella reunió de Marcel·lí Iglesias, Pasqual Maragall, Francesc Antich i Joan Ignasi Pla –màxims 
representants socialistes d’Aragó, Principat, Illes Balears i País Valencià respectivament– serví perquè el 
polític del PP valencià, Esteban González Pons, afirmara que «aquella propuesta federal que los cuatro 
dirigentes socialistas presentaron ayer no es más que el proyecto de la Gran Cataluña de Maragall al que 
rinden pleitesía los demás dirigentes». Aquella reunió servia per a llançar una proposta de model federal 
per a l’estat espanyol des d’un sector del PSOE. Font: Abc, 10/IX/2002, p. 15. «La “España en red” de 
Maragall». Notícia d’À. Gubern. 
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reunits puguen especular sobre els models federals de la història 
passada (si és que eren federals: en realitat eren tota una altra 
cosa) i imaginar, en el regne de la fantasia, que tot allò podria 
servir de guia o camí per a algun futur hipotètic de federalisme 
asimètric o de com en vulguen dir. És poc més que una variant 
dels jocs florals, no fa mal a ningú, pot fer una mica de bé. 

»Però és el cas que, a València, la incomparable dreta 
que ens governa, el seu partit, els dirigents empresarials que s’hi 
identifiquen en cos i en poc cervell, i altres individus d’estrany 
funcionament mental, s’han espantat –o fan veure que s’han 
espantat– d’aquest encontre amable. No perquè tinguen por 
d’uns hipotètics Països Aragonesos, d’un panaragonesisme o 
d’un Gran Aragó, no senyor: Aragó, diuen, això de la Corona, és 
una trampa, un succedani, una cortina de fum. Es tracta, afirmen 
en declaracions públiques, del mateix catalanisme imperialista 
de sempre, ara promogut per Pasqual Maragall, no per Jordi 
Pujol. Catalunya ataca de nou amb el pretext de l’antiga Corona: 
el perill català es renova, Barcelona vol escanyar el gran port de 
València, els catalans s’emporten les inversions de l’estat (però 
l’estat és ara el PP, el seu partit: una petita contradicció que no 
se’ls ha acudit) (...) i ara reinventen aquesta Corona, capital 
Barcelona, com un nou instrument de domini, amb Maragall fent 
de rei de la Gran Catalunya futura. L’estupidesa humana no té 
aturador, en aquesta matèria, la ideologia idiota de la dreta (com 
que anem fluixos en les enquestes, tornem a traure el fantasma 
del pancatalanisme), tampoc3528. I acusar de catalanista un bon 
xicot com Joan Ignasi Pla, que no perd ocasió de declarar en 
públic que no creu ni en la unitat de la llengua, és tan fantàstic 
com quan acusaven Joan Lerma, de cor tan blaveret, del mateix 
pecat nefand3529. No sé si aquest rebrot de l’antic virus tindrà 
gran capacitat de contagi, però supose que no: és massa banal, i 
una gran part dels valencians ja han produït un mínim 
d’anticossos. Que la Virgen del Pilar ens acompanye, per si de 
cas»3530. 

Malgrat tot això, El Temps mostrà certes esperances en el fet que Joan Ignasi Pla 
poguera accedir a presidir la Generalitat Valenciana després de les eleccions de 2003. 

                                                           
3528 Hi hagué més polítics del PP que “acusaren” Joan Ignasi Pla de catalanista i Maragall d’imperialista. 
Font: <http://elpais.com/diario/2002/09/16/cvalenciana/1032203885_850215.html>. El País, 16/IX/2002. 
«El portavoz del Grupo Socialsita catalán defiende a Pla de los ataques del PP». Notícia sense signar. 
Consulta: [7/V/2002]. 
3529 Un exemple: Abc, 2/IX/1994, pp. 56 i 57. «Lerma “entrega” culturalmente la Comunidad Valenciana 
a Pujol». Reportatge de J. F. Picó. 
3530 El Temps, núm. 954, 24-30/IX/2002, p. 114. «La Corona». Article de Joan F. Mira. 

http://elpais.com/diario/2002/09/16/cvalenciana/1032203885_850215.html
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Un exemple és aquest article de J. J. Pérez Benlloch, que es mostra favorable a aquest 
desitjat resultat electoral: 

«Es poden adduir bones raons per desitjar que el PSPV 
guanye les pròximes eleccions a la Generalitat. Fins i tot jo 
mateix podria enumerar-ne unes quantes, a pesar de la meua 
tèbia simpatia per aquestes sigles. Però de totes les possibles em 
cenyiré a una: el compromís reiterat del seu candidat, Joan 
Ignasi Pla, pel que fa a la reforma de la televisió pública 
autonòmica3531. Reforma, volem entendre, en el sentit 
d’emancipar-la de la manipulació política a què està sotmesa i 
restaurar –en el supòsit que alguna vegada es practicaren– els 
principis que justificaren la seua fundació fa quasi vint anys. 

»És una promesa i un compromís, diem, sobre el qual no 
s’han fet moltes precisions tècniques o orgàniques, però que 
donem per bo. I ho creiem així per dos motius notables. D’una 
banda, no qüestionem la voluntat política i el rigor personal de 
l’esmentat dirigent. I després, perquè, al marge de l’imperatiu 
ètic que avala aquesta proposta, el canvi és determinat per 
l’amarga experiència que pateix el candidat, tenaçment 
discriminat per TVV al llarg d’aquest dilatat procés electoral 
que va començar al juny passat, tan prompte com el PP va 
presentar el seu aspirant, Francesc Camps. Des d’aquest instant, 
càmeres, focus i platós es van poralitzar entorn de la seua 
persona, amb tanta gosadia com abús. 

»No ens ha d’estranyar, doncs, que el socialista, tant per 
decència com per conveniència, es prenga seriosament la 
democratització d’aquest mitjà. Sobretot perquè el seu partit no 
és del tot aliè a la degradació en què s’ha sumit3532. 

»Ells posaren el fonament del que ja és un escàndol»3533. 

Tot i que la crítica al PSPV és evident, l’articulista té molt clar que prefereix una 
victòria del PSPV a una nova majoria de la dreta. I en aquest sentit, una vegada el PSPV 
va ser derrotat electoralment pel PP valencià, El Temps semblava voler animar els 
socialistes valencians a “reconstruir-se” i a treballar per desbancar el PP. Ja que sense el 
PSPV, segons el setmanari i segons la realitat electoral3534, un canvi de govern no era 

                                                           
3531 <http://elpais.com/diario/2002/11/09/cvalenciana/1036873090_850215.html>. El País, 9/XI/2002. 
«Pla advierte de que si gana revertirá la privatización de RTVV». Notícia de Joaquín Ferrandis. Consulta: 
[7/V/2002]. 
3532 Degradació, segons El Temps, conduïda per Amadeu Fabregat, tal com hem tractat en l’apartat 6.4.1. 
3533 El Temps, núm. 987, 13-19/V/2003, p. 11. «Els prenem la paraula». Article de J. J. Pérez Benlloch. 
3534 El PSPV sempre era el partit més votat després del PP. Una derrota dels conservadors havia de passar, 
necessàriament, per la suma dels vots del PSPV, principal partit de l’oposició, tot i que El Temps 
preferira, segurament, una altra alternativa del valencianisme, com Esquerra Unida o el Bloc Nacionalista 
Valencià. 

http://elpais.com/diario/2002/11/09/cvalenciana/1036873090_850215.html
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possible. Per això, la revista es mostra propera al PSPV. Fonamentalment, en clau anti 
PP. 

«la successió de crisis en el socialisme valencià palesa que, 
malgrat el miratge d’estabilitat que van viure els socialistes 
abans de les eleccions valencianes, aquest partit conserva 
intactes tots els tics interns que el van conduir a una eternitzada 
crisi després de perdre les eleccions del 19953535. 

»Els rumors d’alternatives a Pla, d’amenaces de 
rebel·lió, de maniobres internes amenacen de reeditar els temps 
mes foscos dels socialistes valencians si ningú no hi posa remei. 
Els socialistes valencians, ben al contrari, necessiten cohesió i 
sobretot un ambient intern que els permeta treballar amb vista a 
les pròximes eleccions. 

»De moment, però, ningú no ha engegat el debat en 
profunditat per analitzar les causes de l’última derrota electoral 
en què tenien bones expectatives de creixement aprofitant el 
desgast del PP, i per analitzar també les línies de treball a seguir 
en el futur. 

»Els principals representants dels socialistes valencians 
haurien de tenir la suficient alçada de mires per assumir la seua 
responsabilitat davant la societat com l’única opció per poder 
desbancar el PP, més enllà de les seues tradicionals baralles 
internes»3536. 

Hi havia un reconegut polític del PSPV, antic alcalde de València (1977-1989), 
que comptava amb un espai temporalment aleatori en El Temps per a publicar articles. 
Era Ricard Pérez Casado, que durant l’era que estem tractant escrigué un total de set 
articles3537. Tot seguit en mostrem un per a comprovar que el pensament de Pérez 
Casado coincidia plenament amb el del setmanari, tot i formar part d’un partit amb el 
qual aquest no combregava. Si tots els polítics del PSPV hagueren defensat les tesis de 
Ricard Pérez Casado, possiblement El Temps hauria defensat la formació amb 
determinació3538. L’article celebra el quaranta aniversari de Nosaltres els valencians, 
obra cèlebre de Joan Fuster i del catalanisme valencià. 

                                                           
3535 Qüestió tractada en l’apartat 7.2.4.2. 
3536 El Temps, núm. 998, 29-4/VII-VIII/2003, p. 5. «Socialistes valencians». Editorial. 
3537 El Temps, núm. 932, 23-29/IV/2002, pp. 16 i 17. «Nosaltres, els valencians»; El Temps, núm. 937, 
28-3/V-VI/2002, p. 16. «Estatut, llengua i tota la resta»; El Temps, núm. 942, 2-8/VII/2002, p. 16. 
«Matalasser PP?»; El Temps, núm. 979, 18-24/III/2003, p. 17. «Un homenot»; El Temps,núm. 983, 15-
21/IV/2003, pp. 18 i 19. «Guerra contra la raó»; El Temps, núm. 990, 3-9/VI/2003, p. 25. «Perd el país, 
perdem els ciutadans»; El Temps,núm. 999, 5-11/VIII/2003, pp. 16 i 17. «Barcelona-València: la 
competència cooperativa». 
3538 Opinió personal. Hem de tenir en compte que El Temps defensà polítics socialistes com el mallorquí 
Antich o el català Maragall, precisament, per considerar que tenien sensibilitat cap a la qüestió nacional. I 
si es queixava del PSPV era, precisament, per la manca d’aquesta sensibilitat, qüestió que sempre anhelà 
El Temps en el PSPV. 
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«Val dir que Fuster enceta el seu text amb una confessió 
peremptòria respecte de les capacitats pròpies. S’ha de fer, ens 
ve a dir. Cal. I algú ha d’encetar la tasca, atrevir-se a llençar la 
pedra a l’estany equívoc de les aigües tranquil·les, provincianes, 
irrellevants des del punt de vista intel·lectual, i el que és més 
significatiu, autosatisfetes. És a dir, aigües corrompudes, sense 
més destí que l’acabament. 

»Nosaltres, els valencians és manifest i síntesi. Una 
invitació a un nou discurs, lliure, obert. I, per sobre de tot, una 
novetat sense cap precedent pel que fa als continguts, a les 
propostes, i a la llibertat. Res no és tancat. Cap veritat no és 
establerta. Els camins de la recerca, fins on és possible, s’hi 
troben reflectits en una mena d’estat de la qüestió. I això des 
d’una perspectiva moderna. Ho repetirem, moderna. Estimulant 
per la reflexió, no cal dir-ho. Incitant a noves recerques (...) 
Propostes de base per a una ordenació territorial, vertebradora, 
integradora del territori, atenta a les realitats lingüístiques, 
socials, econòmiques. Sense precedents, val a dir també. 

»Ara, sota l’onada conservadora que dura dècades, és 
moda la revisió. 

»(...) Si encara avui és possible de plantejar-se un paper 
per als valencians, per al País Valencià, fora de les coordenades 
de l’uniformisme estatal de l’onada neocentralista, és perquè 
algú proposà una via diferent. Discutible, no hi ha cap dubte. 
Permanent en l’essencial: l’existència del país, els referents de la 
llengua, la història, la societat, les seues estructures per sota de 
les dinàmiques transformadores, que el mateix Fuster detectà i 
sabé posar negre sobre blanc. 

»Aquesta societat, de Morella a Elx, continua tenint un 
deute amb el suecà més universal del segle passat, amb el 
valencià més prominent. Els revisionistes ho tenen clar: els 
sobra ambició de càrrec, per més canvi que proclamen, i els 
manca la generositat del reconeixement a una obra i a un coratge 
cívic del qual sovint han estat, o estan, absents. 

»(...) Fer país, fer ciutat al país de les ciutats, continua 
essent molt més interessant que revisar, des de la comoditat dels 
escons, acadèmics o dels altres, una obra que encara no ha estat 
superada [sic]»3539. 

El vincle entre El Temps i el PSPV no era, ni de bon tros, total. Però sí que hi 
existia. Els socialistes valencians pensaren que podien traure vots dels lectors del 

                                                           
3539 El Temps, núm. 932, 23-29/IV/2003, pp. 16 i 17. «Nosaltres, els valencians». Article de Ricard Pérez 
Casado. 
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setmanari. Si no, no haurien penjat aquest anunci electoral demanant el vot a Joan Ignasi 
Pla en les eleccions de 2003. 

 
Figura 102. El Temps, núm. 987, 13-19/V/2003, p. 15; i núm. 988, 20-26/IV/2003, p. 7. 

 

8.2.3.- Esquerra Unida del País Valencià: garantia nacionalista 

Però si amb algun partit va congeniar El Temps al País Valencià va ser amb 
EUPV. Fonamentalment a través de la figura de Glòria Marcos, membre del partit3540 i 
assídua col·laboradora del setmanari amb columnes d’opinió3541. I és que el discurs de 
Glòria Marcos coincidia molt amb la línia editorial d’El Temps. Per exemple, aquest 
article que critica molt durament Eduardo Zaplana i que mostra la tendència nacionalista 
de la líder d’EUPV: 

                                                           
3540 Glòria Marcos va ser diputada a les Corts valencianes amb Esquerra Unida entre 1991 i 1999. Font: 
<www.cortsvalencianes.es>. Corts valencianes. Després, passà a formar part del consell d’Administració 
de RTVV amb EUPV. Font: <http://elpais.com/diario/2000/02/02/cvalenciana/949522684_850215.html>. 
El País, 2/II/2000. «Marcos acusa al PP de retrasar en C-9 el reparto del espacio electoral». Notícia 
d’EFE. Consultes: [9/V/2016].  
3541 Durant l’època que tractem, Glòria Marcos va signar un total de 29 columnes d’opinió. 

http://www.cortsvalencianes.es/
http://elpais.com/diario/2000/02/02/cvalenciana/949522684_850215.html
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«És cert que al País Valencià, el meu país, la burgesia ha 
defugit històricament, el seu compromís amb la nostra cultura i 
la nostra pervivència com a poble3542. Un dels trets fonamentals 
del seu comportament ha sigut la recerca d’intermediaris, que 
han ocupat el poder polític en nom dels interessos dels grups 
econòmics dominants, amb l’acord de recaptar alguna part, 
encara que fóra minsa, dels beneficis. Però, aquesta situació està 
arribant a termes inversemblants. Si més no, ens trobem davant 
un context atípic en una comunitat que es considera de primera. 
El president del PV, més interessat pel seu futur personal que 
pel nostre país, presenta la dimissió i fuig. Canvia la presidència 
del PV per un ministeri a Madrid3543 i al mateix temps es fa 
nomenar senador3544. Com que mai no volgué reformar l’Estatut 
i no tenia la capacitat política de dissoldre les Corts valencianes, 
deixà al seu lloc un president/precari i, al mateix temps, com un 
autòcrata, nomenà el seu successor. Així, tenim una tricefàlia 
curiosa per a un país amb història, llengua i cultura pròpia: un ve 
de Cartagena, un altre de Motilla del Palancar i l’altre és nascut 
a València3545. No importaria la procedència, si no fóra perquè 
cap dels dos primers parla gens ni miqueta la nostra llengua, 
malgrat que Zaplana hi ha exercit set anys com a president del 
PV i en el seu discurs d’investidura ens va prometre que la 
parlaria3546. El tercer la balbuceja amb dificultat; però passada 
pels “supermegapijos” de Serranos i les noves generacions del 
PP. Tots tres menyspreen la capacitat d’autogovern i la cultura 
pròpia. Mai no podríem haver aplegat a pitjor port. 

»Qui es va creure i defensava que amb aquests 
governants es resoldria la denominada qüestió lingüística al PV, 
pecava d’ingenuïtat i/o ocultava interessos il·legítims. A hores 
d’ara s’acompleix un any des de la creació de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua3547 i el balanç és desencisador. Ni 
requisit lingüístic, ni normalització. Al contrari, se censuren 
paraules, es prohibeixen els autors nascuts a Catalunya, se 

                                                           
3542 Aquesta qüestió del paper de la burgesia valenciana a l’hora de contribuir a la identitat del País 
Valencià la tracten molts autors, entre d’altres Alfons Cucó en El Valencianisme Polític (1874-1939), 
Catarroja, Afers, 1999, pp. 40 i 41. 
3543 Qüestió tractada en l’apartat 8.2.1.1. 
3544 Zaplana fou senador entre 2002 i 2004. Font: <www.senado.es>. Senado de España. Consulta: 
[9/V/2016]. 
3545 Referint-se a Eduardo Zaplana, José Luis Olivas i Francisco Camps respectivament. 
3546 L’any 1995, en el seu discurs d’investidura, Zaplana va assegurar que la llengua ocuparia «un espai 
primordial» i que no se’n reduiria l’ensenyament. Font: <www.cortsvalencianes.es>. Consulta: 
[9/V/2016].  
3547 Qüestió tractada en l’apartat 8.2.1.1. 

http://www.senado.es/
http://www.cortsvalencianes.es/
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subvenciona i es potencia el secessionisme3548. Les pressions 
polítiques són contínues i comporten un atac sistemàtic al món 
de la cultura i l’ensenyament on resisteixen els/les mestres, 
els/les lletraferits, defensors de la nostra identitat senyera. Em fa 
vergonya que els habitants del meu país donen suport a aquest 
estat de coses [sic]»3549. 

Una altra qüestió sobre la qual El Temps es va posicionar, la de la Llei de 
Partits3550, també va ser analitzada per Glòria Marcos en un altre article que coincidia 
amb la línia editorial del setmanari. 

«És evident que allò que caracteritza el terrorisme són els 
magnicidis, els assassinats indiscriminats i els actes més 
horribles, davant els quals tots estem indefensos, d’ací 
l’apel·latiu d’aquestes organitzacions criminals, encara que 
intenten justificar les seues actuacions amb un ideari polític. La 
seua violència és injustificable i absolutament condemnable fins 
i tot quan es viu en un sistema de llibertats formals que, com a 
mínim, permet expressar totes les posicions. És per això que 
estic convençuda que, amb la il·legalització de Batasuna, no es 
limitarà un cert suport a ETA, més prompte al contrari, es donen 
nous “arguments” als violents per radicalitzar les seues 
actuacions. 

»(...) mitjançant aquest partit polític, més del 15% de 
l’electorat basc manifestava el seu suport a la independència i el 
rebuig a les propostes que arribaven des del Govern central3551 
(...) És cert que fer seure els causants de tanta mort i desolació 
en un taula de negociació és difícil, no sempre possible, però és 
l’únic camí per posar fi al terror, amb temps, amb paciència, 
sense pressa d’un partit autoritari que no està disposat a integrar 
la diversitat de l’estat espanyol i els drets dels pobles que 
condemna per igual el terrorisme, les ikastoles, el dret a 
l’autodeterminació i la història que s’ensenya en es comunitats 
autònomes... Pense que l’eixida que s’ha donat al conflicte del 
País Basc és un error. S’ha apostat per implicar-hi els tres 
poders de l’estat: legislatiu, executiu i judicial, com si el Govern 
a Madrid no estiguera disposat a ser ell únicament el que porte a 
terme allò que ell mateix a dissenyat. S’ha volgut implicar-hi 

                                                           
3548 Per exemple, la institució secessionista Lo Rat Penat fou subvencionada l’any 1999 per la Generalitat 
Valenciana. Font: <http://www.docv.gva.es/datos/1999/09/17/pdf/1999_M7975.pdf>. Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, núm. 3.585, 17/IX/1999, p. 15.652. Consulta: [9/V/2016]. 
3549 El Temps, núm. 948, 13-19/VIII/2002, p. 19. «Em fa vergonya». Article de Glòria Marcos. 
3550 Qüestió tractada en l’apartat 8.1.3. 
3551 En les llavors darreres eleccions al País Basc, Euskal Herritarrok havia rebut només el suport del 10% 
de la població, si bé és cert que fou el resultat més baix de la història d’una formació abertzale fins aquell 
moment. 

http://www.docv.gva.es/datos/1999/09/17/pdf/1999_M7975.pdf
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tots els poders, amb la qual cosa el senyor Aznar ha mort un poc 
Montesquieu, ha fet palès que estem en una democràcia fràgil, 
on el PP té la necessitat imperiosa de legitimar-se, davant d’un 
acte que limita la llibertat d’expressió política de més del 15% 
dels ciutadans d’Euskadi. A curt termini aquesta actuació 
generarà més conflictes, més violència, una fractura social més 
profunda, l’aïllament del PNB i, quasi amb tota seguretat, un 
futur govern de Jaime Mayor Oreja. Val la pena?»3552. 

I un últim exemple, aquest article preelectoral escrit en clau anti PP, també per 
Glòria Marcos. L’article fou publicat poc abans de la primera majoria absoluta de 
Francisco Camps, l’any 2003. 

«Aquest govern pareix especialista a encoratjar els 
enfrontaments ciutadans. Alhora que es legisla en contra dels 
drets individuals, de les llengües, les cultures i les competències 
de les comunitats autònomes, es recuperen de l’imaginari polític 
del franquisme les acusacions de comunista, destructor de la 
unitat d’Espanya. Ara volen enganyar-nos amb mesures 
econòmiques d’ínfim perill. No els donem una altra 
oportunitat!»3553. 

Queda clar que el pensament polític de Glòria Marcos coincidia amb la línia 
editorial d’El Temps. A banda d’aquesta evidència, hem de destacar que el fet que la 
periodista formara part d’ un partit polític que optava a formar part del govern de la 
Generalitat Valenciana, com era EUPV, feia més estret el vincle entre el setmanari i el 
partit esmentat. Un anunci electoral d’aquesta formació en El Temps és una altra 
demostració. L’anunci era per a les eleccions autonòmiques de 2003. 

 
Figura 103. El Temps, núm. 986, 6-12/V/2003, p. 27. 

 

8.2.4.- Bloc Nacionalista Valencià: un nou fracàs electoral 
                                                           
3552 El Temps, núm. 952, 10-16/IX/2002, p. 17. «Era necessari?». Article de Glòria Marcos. 
3553 El Temps, núm. 986, 6-12/V/2003, p. 11. «25 de maig: una nova oportunitat». Article de Glòria 
Marcos. 
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El BNV, encara liderat per Pere Mayor, no va aconseguir tampoc entrar al 
Parlament valencià després de les eleccions de l’any 20033554. Aquest partit que, com 
hem vist en capítols anteriors, era normalment defensat per El Temps, va comptar també 
per als comicis autonòmics de l’any 2003 amb el suport editorial del setmanari. Pérez 
Benlloch defensava la formació nacionalista, encara que també hi dedicava algunes 
crítiques. Tot i així, era més la defensa que l’atac al BNV: 

«Ja se sap que es naix en bona estrella o mala. És un 
imponderable de diagnòstic molt difícil. Sobretot en la relació 
dels individus o ens col·lectius amb els mitjans de comunicació. 
N’hi ha –uns i altres– amb allò que en diuen bona premsa, i n’hi 
ha que solament o principalment reben garrotades o indiferència 
encara que es disfressen de franciscans o de lagarterana. Es 
tracta d’un malefici que tan sols podria explicar un psicòleg 
social o potser un sociòleg. És el cas del Bloc Nacionalista 
Valencià, o així em sembla a la vista del seguiment que els 
agents mediàtics indígenes li dediquen. 

»És cert que, com qualsevol observador imparcial pot 
comprendre, el Bloc és una força extraparlamentària i que el seu 
bagatge ideològic ha sofert un procés constant de mutació, de 
manera que avui ens posaria en un compromís contrastar com 
dossifica el seu nacionalisme i compromís amb l’esquerra. Una 
indefinició que, sens dubte, pesa sobre els informadors. Això no 
obstant, aquesta ambigüitat és imputable a altres forces 
polítiques –diguem el PSPV– que, en canvi, i a aquest respecte, 
no és mesurat amb la mateixa vara que el Bloc. 

»No inste a donar un tracte de favor a aquest col·lectiu ni 
l’implore. Em pregunte únicament per què provoca aquestes 
al·lèrgies, sobretot en periodistes i columnistes de pedigrí 
progressista, i fins i tot de bressol nacionalista. Es podria dir que 
els corrou la mala consciència, o que són víctimes d’un greuge 
mai explicitat. Però el fet és que encara no ha arribat el dia que 
els llancen una flor a les gents de Pere Mayor. O, en cas 
contrari, que posen en negre sobre blanc quins pecats capitals ha 
comès aquest partit, al marge de la seua obstinació per no ser 
agranat del mapa polític. 

»Dic jo que en la més comuna de les situacions estem 
davant unes sigles que van obtenir un 4,54% dels vots en els 
darrers comicis autonòmics3555 i que, si no m’enganye, es la 

                                                           
3554 L’any 2003, el BNV no va aconseguir superar la barrera del 5%. Es va quedar amb el 4,77% dels vots 
valencians, amb quasi 115.000 vots. Font: <http://www.cortsvalencianes.es>. Corts valencianes. 
Consulta: [9/V/2016]. 
3555 L’any 1999, el BNV havia obtingut el 4,6% dels vots dels valencians, pocs més de 100.000 vots. 
Font: <http://www.cortsvalencianes.es>. Corts valencianes. Consulta: [9/V/2016]. 

http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974712819/Resultados2003.html?lang=ca_VA&p=1260974712819&param1=2003
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974712819/Resultados2003.html?lang=ca_VA&p=1260974712819&param1=2003
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tercera força municipal del país3556. Vull dir que tenen el dret del 
món a conrear unes expectatives viables per guanyar-se uns 
escons a les Corts i arribar a la majoria d’edat amb veu i vot per 
a representar l’autonomisme més coherent. Que després ens 
isquen carabassa és una altra cançó. Però, per què negar-los el 
pa i la sal? I el que és més aflictiu: per què escopir la insídia que 
són el cavall de Troia del PP entre l’electorat del PSOE? És molt 
dur ser petit i pobre [sic]»3557. 

Quan es van conèixer els resultats electorals, Manuel S. Jardí explicava que Pere 
Mayor havia culpat ERPV de furtar vots al BNV i impedir així que la formació 
nacionalista entrara en les Corts valencianes3558. L’articulista criticava el líder del BNV 
amb humor i ironia, alhora que es detectava certa frustració pel fet que el partit 
nacionalista no haguera aconseguit representació. 

«En acabar l’escrutini del 25-M i mentre es configuren 
els governs municipals (...) els partits i els partidets s’han vist 
amb l’obligació d’alleugerir els fracassos amb interpretacions 
edulcorants i, també, segons els casos, donar explicacions ben 
insòlites sobre per què les coses no han marxat com havien 
somniat. I ací molts argumentaris fan aigües. Per exemple, els 
que empra el novament derrotat –un clàssic, ja– Pere Mayor, 
quan acusa ERC d’haver presentat candidatura a les Corts 
Valencianes. I, a més, amb les sigles d’Esquerra Republicana 
del País Valencià. Home! I amb quines sigles s’hauria d’haver 
presentat ERPV, si així consta aquesta formació en el registre 
indígena de partits? Potser amb la marca més suggerent de 
PORE (Partit de l’Orgasme Esmerat)? L’encara líder del BNV, 
novament, s’estima més trobar els culpables de la seua derrota 
portes enfora. Mayor diu que els 7.553 vots aconseguits per 
ERPV els han fet (al Bloc) molt de mal. I ara! Mayor fa com 
González Lizondo (q.e.p.d.), quan reclamava l’exclusivitat del 
valencianisme. El nacionalisme, entén Pere Mayor, comença i 
s’acaba en el Bloc. No hi ha dreta ni esquerra. A CiU també 
tenen algun defecte de percepció sobre el mercat del 
nacionalisme. Al País Valencià, l’esquerra –tot el catàleg– té un 
problema de fragmentació. L’espai és tan escàs que només amb 

                                                           
3556 A les eleccions municipals del País Valencià de l’any 1999, el BNV fou la quarta força en nombre de 
regidories (228, una menys que Unió Valenciana); i la quarta força en nombre de vots (quasi 112.000, 
22.000 menys que EUPV). I també per darrere, és clar, de PP i PSPV. Font: 
<http://www.infoelectoral.mir.es/>. Ministeri d’Interior. Consulta: [9/V/2016]. 
3557 El Temps, núm. 973, 4-10/II/2003, p. 17. «El malefici del Bloc». Article de J. J. Pérez Benlloch. 
3558 L’any 2003, el BNV va obtindre el 4,77% del vot valencià. ERPV va sumar el 0,32% (7.609 vots) per 
la qual cosa sembla que la suma d’ambdues forces hauria fregat la barrera del 5%, necessària per a 
obtindre representació a les Corts valencianes. Font: <http://www.cortsvalencianes.es>. Corts 
valencianes. Consulta: [9/V/2016]. 

http://www.infoelectoral.mir.es/
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974712819/Resultados2003.html?lang=ca_VA&p=1260974712819&param1=2003
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un acord plural, un programa de mínims, absència d’interessos 
personals i molt de treball hi hauria alguna possibilitat. Però el 
Bloc no és l’esquerra. Seria la primera notícia»3559. 

El columnista culpava Pere Mayor, líder del BNV, del fracàs electoral. Aquest 
partit també va invertir publicitat electoral en El Temps, fet que prova la possibilitat 
d’atraure votants del setmanari. 

 
Figura 104. El Temps, núm. 983, 15-21/IV/2003, p. 15; núm. 984, 22-28/IV/2003, p. 36. 

 

8.2.5.- Esquerra Republicana del País Valencià 

L’últim partit per analitzar al País Valencià era el liderat per Agustí Cerdà, 
ERPV. Era l’únic partit desacomplexadament catalanista3560 al territori valencià i potser 
per això El Temps hi va dedicar atenció, malgrat que els seus resultats i la seua 
influència eren molt baixos, per no dir quasi inexistents3561. Cal destacar, primer de tot, 
                                                           
3559 El Temps, núm. 992, 17-23/VI/2003, p. 11. «La culpa és d’ERPV?». Article de Manuel S. Jardí. 
3560 cf. CATALÀ OLTRA, Lluís., Fonaments de la identitat territorial amb especial atenció a la identitat 
nacional. El cas valencià: discursos polítics sobre la identitat valenciana entre els militants de base del 
Bloc, EUPV i PSPV-PSOE, Universitat d’Alacant, 2012, p. 567. 
3561 L’any 2003, en les eleccions a les Corts valencianes, ERPV fou la sisena força més votada, amb 
només 7.609 vots al País Valencià, el que significava un percentatge del 0,32%. Font: 
<http://www.cortsvalencianes.es>. Corts valencianes. Consulta: [9/V/2016]. 

http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974712819/Resultados2003.html?lang=ca_VA&p=1260974712819&param1=2003
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que ERPV va impartir publicitat en el setmanari amb una sèrie de petits anuncis3562 que 
animaven a afiliar-se a aquesta formació. Un exemple d’aquests anuncis és el que 
mostrem ací: 

 
Figura 105. El Temps, núm. 876, 27-2/III-IV/2001, p. 90. 

I exemple del catalanisme valencià que propugnava aquesta formació política és 
un article escrit pel seu líder, Agustí Cerdà, que expressava els principis d’ERPV. «Per 
un independentisme sense fronteres» era el títol: 

«Governar Catalunya és un objectiu d’ERC (...) Estem decidits a 
governar, ara per ara, una de les tres autonomies –amén de la 
Catalunya Nord– que divideixen el nostre país. Com també 
estem decidits a no governar si és per fer-ne “más de lo mismo”; 
sinó per canviar profundament i radical la societat en què vivim, 
tot alterant instruments polítics obsolets –llegiu estatuts i 
constitució–, que no aporten cap solució als problemes reals –i 
reials– dels Països Catalans del segle XXI. 

»(...) Independència és sinònim de progrés, benestar i 
modernitat; que només en el marc d’un país emancipat tenen 
solució els nostres problemes. 

»La segona conclusió que voldria destacar, suposa, és 
clar, un altre trencament de frontera, la que encerclava els 
nostres referents identitaris. No és cert que “qui perd els orígens 
perd identitat”: qui perd els orígens acaba guanyant una altra 
identitat, habitualment la dels contraris. Però no és prou de no 
perdre els orígens. Al congrés quedà clar que formen part de la 
nostra identitat, tan indestriablement com el “xe”, l’“idó” o 
“l’aviam”, la qualitat de vida i el benestar de la gent; que el 
catalanisme, que l’independentisme, és un projecte de benestar, 
acollidor, sense fronteres. Que els Països Catalans són, a més del 
territori on es parla català (si la “loca” Acadèmia Valenciana de 
la Llengua no ho acaba impedint), la nació de la dignitat, del 

                                                           
3562 Núm. 876, p. 90; núm. 878, p. 89; núm. 879, p. 57; núm. 880, p. 74; núm. 881, p. 74; núm. 882, p. 89; 
núm. 883, p. 89; núm. 884, p. 73; núm. 885, p. 73; núm. 886, p. 25; núm. 887, p. 87; núm. 888, p. 74; 
núm. 889, p. 73; núm. 891, p. 73; núm. 892, p. 73; núm. 893, p. 73. 
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civisme, de la igualtat d’oportunitats per als nascuts i per als 
vinguts. En paraules de Josep-Lluís Carod-Rovira: “uns bons 
serveis públics, una educació pública de prestigi, una sanitat de 
qualitat, una atenció a la gent gran, a la canalla, a les persones 
discapacitades; una lluita permanent contra la misèria, són 
factors decisius per a la consciència nacional del futur i també 
per a l’adopció del català com a llengua comuna (...) El català és 
un dret que volem compartir amb tothom, i no una relíquia”. 

»(...) La tercera conclusió és, alhora, la tercera frontera; 
la que en caure uneix Vinaròs i Ulldecona. La consolidació 
orgànica d’ERPV significa, al mateix temps, dos guanys 
contundents: Els Països Catalans, en plural, com el marc 
d’actuació política conjunta; i la particularització del projecte 
independentista en cadascun dels territoris que els componen. Si 
fa no fa, la quadratura del cercle. Avui, Esquerra és més 
nacional del que mai no ho ha estat, entre moltes altres coses 
perquè aquesta formulació de l’independentisme al País 
Valencià possibilitarà, segur, que hi haja regidors i regidores ha 
nascut aquesta ERPV és amb la de coincidir amb qui estiga 
disposat, com nosaltres, a capgirar la nostra malmesa història. 
Seria molt greu que el proper govern valencià fóra un govern 
bicolor PP-PSOE: dues cares –vull dir dues creus– de la mateixa 
Espanya»3563. 

Si bé la major anècdota que va regalar a El Temps la presència política d’ERPV 
al País Valencià va ser un intercanvi d’articles entre l’articulista del setmanari Joan F. 
Mira i el president d’aquest partit, Agustí Cerdà. Tot va començar quan Joan F. Mira 
criticà el substitut de Jordi Pujol a Convergència Democràtica de Catalunya, Artur Mas, 
qui segons el columnista, en una entrevista va distingir quatre nacions a l’estat 
espanyol: Catalunya, Euskadi, Galícia i la resta de l’estat3564. Açò serví per obtindre una 
queixa de Mira amb matisos nacionalistes, que exigia el reconeixement del País 
Valencià i de les Illes Balears com a entitats nacionals pròpies, dins o fora dels Països 
Catalans, no com a parts nacionalment integrades a l’estat espanyol3565. Aquesta crítica 
de Mira va suscitar una altra crítica, en aquest cas més contundent, d’Agustí Cerdà cap a 
Joan F. Mira. Açò escrivia en la secció ‘Cartes’, en la qual es mostrava les queixes, els 
agraïments o els suggeriments dels lectors d’El Temps’: 

«Estimat Joan Francesc Mira, de tant en tant em 
sorprens... i no poquet. Véns a queixar-te (EL TEMPS, núm. 

                                                           
3563 El Temps, núm. 877, 3-9/IV/2001, p. 15. «Per un independentisme sense fronteres». Article d’Agustí 
Cerdà. 
3564 «Jo aposto per l’Espanya plurinacional, que vol dir un Estat organitzat sobre quatre nacions: Castella, 
amb tota la seva àrea d’influència, Galícia, Euskadi i Catalunya». Aquesta resposta d’Artur Mas era 
arreplegada en un llibre de Rafael de Ribot, basat en entrevistes al llavors nou líder de CDC. Font: 
<http://www.deriaeditors.cat/fitxa.php?id_titol=0000000012>. Dèria editors. Consulta: [9/V/2016]. 
3565 Font: El Temps, núm. 923, 19-25/II/2002, p. 114. «Les quatre nacions». Article de Joan F. Mira. 

http://www.deriaeditors.cat/fitxa.php?id_titol=0000000012
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923) que el Sr. Artur Mas no esmenta els valencians ni els 
mallorquins en parlar de les “altres” nacions de l’estat 
(espanyol) (...) El que caldria preguntar al Sr. Artur Mas és què 
pensa de la nació dels valencians, si és catalana o si és o no és 
nació. Amb tot, no et calfes massa el cap, amic: aquesta 
discussió, per al Sr. Artur Mas, ja ho deus saber, és excessiva i 
inabastable, fins i tot inconvenient. 

»I què volies, amic? No em digues que creies que per 
escriure –tu– un llibre ja seríem considerats “nació”. Quants 
partits –atès que parlem de política– parlen dels valencians com 
una nació diferent a l’espanyola, susceptible, conseqüentment, 
d’articular una estructura politicoadministrativa distinta a 
l’espanyola? Cap ni un. Quants partits valencians han afirmat 
que “els valencians no som espanyols”? Que jo recorde, l’MDT, 
l’any 1986. Ja veus: curiós, veritat? Són aquells de qui algú –tu– 
va dir en un llibre que són una “utopia prescindible”3566. Més 
encara: aquesta Nació Valenciana que tu promulgares i beneïres, 
tindrà els seus independentistes, no? Si no, ja em diràs quina 
mena de nació subalterna és aquella que viu còmoda sota les 
estructures polítiques d’una altra... [...] 

»(...) Si algun futur tenim els valencians és refer la nostra 
història junt amb la gent de la nostra cultura, la catalana. [...] 
[sic]»3567. 

Cerdà acusava Mira de “menysprear” en els seus llibres la presència política de 
les forces catalanistes del País Valencià. Mira va contestar en dues ocasions. Primer, 
decebut per aquestes paraules de Cerdà, en la mateixa secció ‘Cartes’: 

«Que la Mare de Déu de Montserrat, la de Lluc i la dels 
Desemparats, en santa i nacional aliança, em conserven la virtut 
de la paciència per no respondre a les envestides poc subtils que 
la meua modesta persona va rebre ací mateix fa quinze dies en 
forma de molt destacada i oficial carta pública. Quan l’envestida 
és barroera i ve d’un enemic, ignorar-la és fàcil. Quan pareix 
hàbil, i ve d’un amic de molts anys, callar costa una mica 
d’esforç. Resem tres avemaries, una a cada marededéu. I ací 
s’acaba la història»3568. 

                                                           
3566 La frase exacta de Joan F. Mira era: «hi ha utopies necessàries, en tant que horitzons ideals, i d’altres, 
com el més rigorós catalanisme polític al País Valencià, tan legítimes i atractives com perfectament 
prescindibles». MIRA, Joan F., La nació dels valencians, Barcelona, 2a. edició, Pòrtic, 2015, p. 249. 
3567 El Temps, núm. 926, 12-18/III/2002, p. 6. «Carta oberta a Joan F. Mira». Text d’Agustí Cerdà. 
3568 El Temps, núm. 928, 26-1/III-IV/2002, p. 6. «Resem tres avemaries». Text de Joan F. Mira. 
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I després, més àmpliament, en la seua secció habitual ‘El temps que corre’, en la 
qual es justifica i mostra, una vegada més, el seu compromís amb el catalanisme 
valencià: 

«Els darrers anys he suportat, amb la bíblica virtut de la 
paciència, que una petita frase d’un llibre meu fóra 
metòdicament tergiversada, tallada, citada per fer veure que deia 
el que no diu, emprada com a maligna arma enverinada i, en fi, 
gastada i desgastada sense el mínim respecte a la seua integritat i 
al lloc en què la vaig escriure. Quan això ho feia gent amb mals 
hàbits de lectura i d’escassa solvència racional, la cosa no tenia 
gran importància: són pecats habituals de la propaganda. Però 
quan ho fa algun historiador solvent i respectable (en aquesta 
mateixa revista), vol dir que el mal s’ha escampat de manera 
funesta. La frase completa, com vostès ja han endevinat, apareix 
a la pàgina 236 del meu llibre Sobre la nació dels valencians, i 
diu: “Hi ha utopies necessàries, en tant que horitzons ideals, i 
d’altres, com el més rigorós catalanisme polític al País Valencià, 
tan legítimes i atractives com perfectament prescindibles.” Molt 
bé: no és qualificat de prescindible ni el catalanisme al País 
Valencià, ni tan sols el catalanisme en política, sinó, tot just, el 
“més rigorós catalanisme polític”. Vostès ja poden, també, 
imaginar a quins rigors em referia. Enlloc no diu, ni la frase ni el 
llibre, que el concepte o el terme “Països Catalans” siga una 
“utopia prescindible”: i tanmateix, aquesta inexistent idea, 
aquesta inexistent reducció, és insistentment citada com si fóra 
la substància central d’aquelles ratlles. No importa que, a 
continuació, l’autor del llibre –un servidor– escriga: “Els Països 
Catalans, doncs... formen una antiga comunitat de llengua i 
cultura, i un àmbit modern de relació cultural i d’interessos 
diversos (econòmics, per exemple) afins o compartits. I és una 
cosa perfectament fonamentada i raonable pensar que 
l’especificitat valenciana –la identitat mateixa, el llegat històric, 
la continuïtat cultural, la llengua, etc.– estarà més ben 
salvaguardada i es desenrotllarà millor dins d’un ‘espai català’ 
compartit en termes d’igualtat que no dins d’un espai 
‘castellanoespanyol’,”3569 etc. Possiblement, tot s’ha de dir, 
defensar els Països Catalans com a comunitat de llengua i de 
cultura, com a àmbit modern de relacions i d’interessos 
compartits, com a salvaguarda i fonament de la mateixa 
especifitat valenciana, fins i tot com a “espai català” on els 
valencians ens trobarem més reforçats que en un “espai 
espanyol”, defensar tot això, dic, és també defensar una utopia: 

                                                           
3569 MIRA, Joan F., La nació dels valencians, Barcelona, 2a. edició, Pòrtic, 2015, pp. 252 i 253. 
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però, en aquest cas, una utopia perfectament imprescindible. I 
que alguns aprenguen, per favor, a llegir bé els llibres que 
llegeixen. I a no construir falsos trossos de frases ni falsos 
trossos d’idees. Punt i final. 

»Aquest, però, no és el problema que em preocupa: 
m’irrita, però no passa d’això: irritació ocasional. Sí que em 
preocupa constatar que perd terreny la modesta utopia 
necessària, la que es pot mantenir i aplicar, la que ens pot 
reforçar als uns i als altres, la que tots –i els valencians més 
encara– necessitem per sobreviure amb dignitat i amb alguna 
perspectiva de futur»3570. 

Per últim, ERPV també va invertir en espai publicitari del setmanari, prova que 
buscava votants entre els lectors d’El Temps: 

 
Figura 106. El Temps, núm. 987, 13-19/V/2003, p. 79; núm. 988, 20-26/V/2003, p. 20. 
 

8.2.6.- ERC: els preludis de l’ascens 

                                                           
3570 El Temps, núm. 943, 9-15/VII/2002, p. 98. «Utopia, Institut». Article de Joan F. Mira. 
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Ens situem novament al Principat per analitzar com El Temps va tractar la 
formació d’Esquerra Republicana de Catalunya durant l’època que estudiem. L’any 
2003, ERC va viure el primer gran triomf polític des del començament de l’actual 
període constitucional, aconseguint vint-i-tres escons –onze més dels que obtingué en 
els anteriors comicis– que els permetien formar el famós govern del tripartit, amb el 
PSC i ICV3571. El setmanari va viure amb il·lusió aquest ascens previsible3572 i els 
suports d’El Temps van anar migrant a poc a poc des de CiU cap a ERC, com 
comprovarem a continuació. Per exemple, aquest extracte d’un article de Pere Martí que 
mostra el desig que ERC triomfe i desenvolupe una política catalanista sense 
complexos: 

«Esquerra no pot ser ni la direcció general d’afers patriòtics de 
la Generalitat, com havia estat en èpoques passades, ni tampoc 
la coartada catalanista d’un PSC que mentre continuï vinculat al 
PSOE en els actuals termes, difícilment tindrà les mans lliures 
per fer política catalana i catalanista de veritat. Les enquestes 
demostren que a Catalunya és viable un tercer espai, en clau 
catalana i de progrés, i és l’espai que més creix electoralment. 
L’ERC de Josep-Lluís Carod-Rovira és l’únic partit que 
actualment pot ocupar-lo. Però s’ha de treure els complexos. 
S’ho ha de creure. I un cop fet això, podrà pactar amb qui 
vulgui»3573. 

El mateix desig expressava Joan F. Mira en el seu espai habitual, en un article 
que serveix per elogiar el líder d’ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, amb un tracte 
favorable que aquest columnista no acostumava regalar a cap altra personalitat. 

«Vostès ja deuen saber que fa pocs dies, en un acte al 
Palau de la Música, el senyor Josep-Lluís Carod-Rovira (...) va 
ser proclamat com a candidat a la presidència de la Generalitat 

                                                           
3571 Font: <http://elpais.com/elpais/2003/12/11/actualidad/1071134220_850215.html>. El País, 
11/XII/2003. «ICV suscribe el pacto para formar un Gobierno tripartito en Cataluña junto a PSC y ERC». 
Notícia d’agències. Consulta: [7/V/2016]. 
3572 «Val a dir que la pujada era anunciada, no sols perquè eren els que més havien augmentat les 
candidatures (de 378 al 1999 a 654 enguany), sinó perquè ho deien la majoria d’enquestes que s’havien 
publicat en precampanya i campanya. Totes les enquestes donaven bons resultats per als republicans, i 
això que en els darrers anys les prospeccions de base telefònica, tot i anunciar l’augment, es quedaven 
curtes respecte a la realitat». El Temps, núm. 989, 27-3/V-VI/2003, p. 37. «ERC puja a primera divisió 
municipal». Reportatge d’Oriol Cortacans. El periodista explica l’ascens d’ERC a les eleccions 
municipals catalanes. En anteriors capítols hem vist també com la simpatia d’El Temps envers CiU 
baixava pels dos pactes electorals seguits establerts amb el PP (apartat 7.2.2). I tenint en compte la 
tendència editorial del setmanari, les simpaties polítiques havien d’anar cap a una formació 
independentista, com ho era ERC. 
3573 El Temps, núm. 928, 26-1/III-IV/2002, p. 16. «El tercer espai». Article de Pere Martí. 

http://elpais.com/elpais/2003/12/11/actualidad/1071134220_850215.html
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de Catalunya3574. Una proclamació que segurament no entrava 
en les seues previsions més raonables quan jo, ja fa molt de 
temps, el vaig conèixer. No tinc costum d’omplir aquesta pàgina 
amb l’elogi de cap líder polític, i menys si és candidat d’un 
partit. I tinc menys costum encara d’opinar públicament sobre 
tals líders, en persona o per missatge tramès i llegit, en l’acte 
ritual de la proclamació. Les meues opcions polítiques –al País 
Valencià, que és on em toca intervindre i votar– són 
perfectament conegudes, i no són certament una qüestió de fe 
sinó de modesta convicció. No he tingut mai cap interès a fer 
figura d’intel·lectual “per damunt” de la política aplicada, 
neutral de cara a les forces concretes en presència, que no es 
rebaixa a prendre part o partit, etcètera. A Holanda, a Suècia o a 
Castella la Vella i la Nova, jo em dedicaria només a especular, a 
escriure prosa i a lluir escepticismes i distàncies. Al País 
Valencià, si actuara així, no em tindria a mi mateix cap respecte. 
Però una cosa és la meua opció valenciana, i una altra el goig de 
veure que un partit com Esquerra Republicana de Catalunya, ple 
d’història i potser més ple encara de futur, té al seu davant un 
home com Carod. Per tant, quan em van demanar unes paraules 
escrites per a l’acte de presentació, no vaig saber dir que no. Les 
vaig escriure, doncs, les vaig enviar, i són aquestes: 

»“Ja fa alguns anys, quan l’home que proclameu 
candidat va acceptar reptes polítics molt durs, jo li vaig 
preguntar: “Josep-Lluís, tu ja saps en quin embolic t’has ficat?” 
I ell em va dir que sí, que sí que ho sabia. Ha sabut sempre on 
posava els peus, ha sabut què calia fer, ho ha fet, i els resultats 
estan ben a la vista: una força política segura i creixent, un 
projecte cada cop més atractiu per un país que necessita 
projectes, una visió de present i de futur que ocupa ja un espai 
central imprescindible. Catalunya, amics que escolteu aquest 
missatge, ha tingut molta sort. Perquè un país, i un projecte de 
país, es fa en bona mesura a mida dels seus polítics; i les virtuts i 
els pecats dels polítics no són d’ells només, són de tots. El meu 
amic Josep-Lluís Carod-Rovira, amic de molts anys i de molts 
camins recorreguts, potser té defectes i pecats que no conec, 
altrament no seria humà, però té amb tota certesa algunes virtuts 
impagables. La primera és la simplicitat, que és paraula que 
solem gastar poc. Vull dir que no és un polític tortuós, 
maquiavèl·lic, amant –com tants altres– de maniobres secretes o 
dels gestos ampul·losos i vacus que només satisfan la vanitat: ell 

                                                           
3574 <http://elpais.com/diario/2002/04/14/domingo/1018756357_850215.html>. El País, 14/IV/2002. 
«“Queremos llegar a la independencia de Cataluña por fases y pacíficamente”». Entrevista de Francesc 
Valls i Pere Rusiñol a Josep-Lluís Carod-Rovira. Consulta: [9/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2002/04/14/domingo/1018756357_850215.html
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va per feina, és transparent, és de paraules clares i d’idees 
perfectament diàfanes. La segona és la intel·ligència, virtut que 
no és tan abundant com pareix: la major part dels polítics són 
curts de gambals, articulen amb dificultat el pensament –quan 
pensen–, i massa sovint confonen el discurs estratègic amb la 
vèrbola insípida. Josep-Lluís Carod ha sabut sempre, o d’ençà 
que jo el conec, que cal combinar sàviament els límits curts de la 
realitat i l’horitzó dels objectius a llarg terme: sap que el nostre 
és un país complexament compost i complicat, i que ni les 
receptes simples salvadores, ni la resignació davant de les 
misèries són la manera de fer canviar la història. I la tercera 
virtut, per no fer la llista llarga, és una forma de serena dignitat. 
Però sobre aquesta virtut del meu amic Carod no m’estendré, 
perquè ell no em perdonaria que caigués en l’afalac davant del 
públic. Teniu un candidat fet d’una peça, intel·ligent i ple de 
dignitat. No us he de dir res més, per tant. Enhorabona”»3575. 

En una altra ocasió, Pere Martí tornava a suggerir que ERC era la millor opció 
política per a les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2003: 

«Les eleccions de la tardor determinaran quins seran els 
corrents determinats que han de regir la política catalana del 
futur. Naturalment, qualsevol combinació postelectoral que 
passi per donar un paper protagonista al PP comportarà la 
consolidació del primer escenari, el de la fi del procés de 
recuperació de l’autogovern i l’abraçada a Espanya. I a la 
inversa, qualsevol combinació postelectoral que passi per donar 
un paper protagonista a ERC és la millor garantia que Catalunya 
està en condicions d’obrir una segona transició per avançar cap 
al seu reconeixement com a nació. La decisió, la tindran, però 
serà o bé CiU o bé el PSC, que hauran d’escollir company de 
viatge. Naturalment també poden optar per pactar entre si, però 
aleshores hi ha el risc que en lloc de ser l’any del canvi, el 2003 
es quedi senzillament en l’any del recanvi»3576. 

Com a últim exemple, Oriol Cortacans semblava celebrar l’ascens electoral 
d’ERC en les eleccions municipals catalanes de l’any 2003, que tingueren lloc el 25 de 
maig3577. 

                                                           
3575 El Temps, núm. 931, 16-22/IV/2002, p. 114. «Paraules per Carod-Rovira». Article de Joan F. Mira. 
3576 El Temps, núm. 969, 7-13/I/2003, p. 17. «L’any del (re)canvi». Article de Pere Martí. 
3577 Font: <http://elpais.com/diario/2003/05/26/catalunya/1053911238_850215.html>. El País, 
26/V/2003. «El tirón de Esquerra e Iniciativa disminuye la victoria del PSC en Cataluña». Reportatge de 
Francesc Valls. A les eleccions municipals catalanes de l’any 2003, ERC aconseguia el 12,77% dels vots, 
situant-se com a tercera força més votada del Principat, per darrere de PSC i CiU. Durant els anteriors 

http://elpais.com/diario/2003/05/26/catalunya/1053911238_850215.html
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«Els votants i militants d’ERC poden estar satisfets, amb 
aquella satisfacció tan especial que dóna guanyar quan durant 
molts anys la fidelitat només ha tingut un valor testimonial. Ara 
ha tocat Esquerra, que de ser la cinquena força política del 
Principat ha passat a ser la tercera: en nombre de vots, ha passat 
de 224.955 a 412.892; i en nombre de regidors, de 677 a 1.253. 
En alguns llocs a costa del Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), i en d’altres a costa de Convergència i Unió (CiU). Així 
mateix el seu pes ha esdevingut decisiu en moltes viles i ciutats 
(...) Els objectius, doncs, s’han acomplert. Ni són els radicals 
testimonials, ni només prenen vots a Convergència. 

»(...) En aquesta ocasió no sols s’han superat amb escreix 
les expectatives al principat, sinó especialment en aquells pobles 
i ciutats que semblaven tancats al missatge d’ERC. És el cas de 
les poblacions del voltant de Barcelona, on la forta presència 
d’immigració provinent d’Espanya els anys seixanta i setanta 
semblava que havia de ser refractària al missatge 
independentista del partit de Carod3578. També en aquests llocs 
s’ha fet sentir la pujada d’ERC i ha entrat en molts consistoris 
en què els republicans no ocupaven regidoria des dels temps de 
la República (...) Carod-Rovira es felicitava d’aquest fet i 
aprofitava per recordar, la mateixa nit electoral, que havia 
funcionat el seu “discurs nacional i integrador, és català qui vol 
ser català, amb independència d’on sigui i parli la llengua que 
parli”»3579. 

Destaca, una vegada més, el caire nacionalista del text, quan parla d’immigrants 
a Catalunya “procedents d’Espanya”. I a banda d’aquests suports a ERC, en El Temps 
també van escriure, durant l’època que tractem, diversos representants del partit3580. Un 

                                                                                                                                                                          
comicis de 1999, ERC va quedar també darrere del PP i d’ICV, amb només el 7,71% dels vots. L’ascens, 
doncs, fou evident. Font: <http://www.infoelectoral.mir.es/>. Ministeri d’Interior. Consultes: [9/V/2016]. 
3578 El mateix Oriol Cortacans posa els exemples de ciutats com l’Hospitalet, Castelldefels, Sant Boi de 
Llobregat o Badalona, on ERC passava a obtindre representació l’any 2003 després de no haver obtingut 
cap regidor als comicis de l’any 1999. Font: <http://www.infoelectoral.mir.es/>. Ministeri d’Interior. 
Consulta: [9/V/2016]. 
3579 El Temps, núm. 989, 27-3/V-VI/2003, p. 37. «ERC puja a primera divisió municipal». Reportatge 
d’Oriol Cortacans. 
3580 El Temps, núm. 868, 30-5/I-II/2001, p. 15. «Dues violències». Article de Josep-Lluís Carod-Rovira; 
El Temps, núm. 871, 20-26/II/2001, p. 16. «La renda bàsica: el salari de tota ciutadania». Article signat 
per D. Raventós, J. L. López Bulla i Carme Porta, aquesta última diputada d’ERC; El Temps, núm. 877, 
3-9/IV/2001, p. 15. «Per un independentisme sense fronteres». Article d’Agustí Cerdà; El Temps, núm. 
887, 12-18/VI/2001, p. 15. «Superant obstacles». Article de Josep Huguet, diputat i portaveu parlamentari 
d’ERC; El Temps, núm. 899, 4-10/IX/2001, p. 58. «Per una nova cultura ambiental». Article de Xavier 
Vendrell, diputat d’ERC; núm. 900, El Temps, 11-17/IX/2001, pp. 60, 61 i 62. «El futur i els orígens de la 
presó Model de Barcelona». Reportatge d’Oriol Junqueras, màxim representant d’ERC des de 2011; El 
Temps, núm. 926, 12-18/III/2002, p. 15. «La raó de ser dels zoològics». Article de Jordi Portabella, tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona. 

http://www.infoelectoral.mir.es/
http://www.infoelectoral.mir.es/


 
 

911 
 

d’ells, el seu cap de llista, Josep-Lluís Carod-Rovira3581, expressava la seua solució per 
al conflicte basc i coincidia amb el pensament del setmanari: 

«Ni ETA no ha aconseguit la independència d’Euskadi a 
través de la violència, ni Espanya no ha aconseguit de fer-nos 
desaparèixer mitjançant la violència d’estat, ni posar fi a ETA 
per la via repressiva... Atesos els fracassos, potser ja fóra hora 
que arregléssim la qüestió com a gent civilitzada. Com? Doncs, 
parlant, negociant, dialognt. Amb qui? Amb tothom. I com més 
aviat es faci, més víctimes ens estalviarem»3582. 

La tendència política entre Esquerra Republicana de Catalunya i El Temps 
semblava coincidir mútuament durant aquesta època. 

 

8.2.7.- El desgast convergent 

Com hem comprovat durant capítols anteriors d’aquest treball, la identificació 
d’El Temps amb la coalició Convergència i Unió va ser total durant èpoques 
passades3583. Tot va començar a canviar quan els pactes d’aquesta coalició amb el Partit 
Popular, primer l’any 1995 per a facilitar a Aznar la presidència del  govern espanyol; i 
després, sobretot, l’any 1999, quan CiU va decidir comptar amb el PP català en lloc 
d’ERC per assolir la governabilitat de la Generalitat de Catalunya3584. Va ser així com, a 
poc a poc, El Temps va anar mostrant més suports a ERC en clau nacionalista i criticava 
la tasca de CiU durant aquells últims anys, alhora que li exigia nous tombs polítics en 
clau nacionalista per tornar a ser allò que El Temps desitjava que fóra CiU: un partit 
descaradament nacionalista, que no pactara amb forces estatals que no garantiren cap 
avantatge i, sobretot, que no pactara amb el Partit Popular que, com hem vist, era el 
principal enemic polític del setmanari3585. Per això, els articles d’El Temps exigien 
sobretot que CiU avançara més cap al catalanisme i cap al nacionalisme que no pas cap 
al regionalisme. Tot i així, no tot foren crítiques a CiU. La coalició nacionalista també 
va rebre elogis. Per exemple, quan es van negar a signar a favor de la Llei 
Antiterrorista3586 de PP i PSOE. Escrivia Pere Martí: 

                                                           
3581 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Josep-Lluís Carod-Rovira va signar un 
total de 3 pàgines en El Temps. 
3582 El Temps, núm. 868, 30-5/I-II/2001, p. 15. «Dues violències». Article de Josep-Lluís Carod-Rovira. 
3583 Apartats 4.2.4 i 5.2.1.1. 
3584 Apartat 7.2.2. 
3585 Apartat 8.2.1.4. 
3586 El pacte, signat per PP i PSOE a finals de l’any 2000 i tractat en l’apartat 8.2.2, no va trobar el suport 
de CiU que, de fet, va presentar i aprovar un acord alternatiu al Parlament de Catalunya. Font: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2001/02/09/espana/981746026.html>. El Mundo, 9/II/2001. «Ibarretxe 
felicita a Pujol por el acuerdo antiterrorista del Parlamento catalán». Notícia d’EFE. Consulta: 
[9/V/2016]. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2001/02/09/espana/981746026.html
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«La negativa de CiU a signar el pacte ha permès a la 
coalició de Jordi Pujol patrimonialitzar l’esperit de Lluch3587 i 
recuperar la centralitat política perduda després de més de tres 
anys de col·laboració amb el PP»3588. 

Malgrat l’elogi, el periodista recorda la col·laboració de CiU i PP en “perjudici” 
dels catalans. Més elogis va rebre qui era president de la Diputació de Lleida, Josep 
Pont3589, que va ser descrit per Anna Sàez3590 com un autèntic referent de la política. I la 
descripció està feta en clau nacional, perquè precisament la lloança cap a Pont sembla 
ser perquè El Temps veia en ell un exemple de nacionalisme dins de CiU en una època 
en la qual precisament el setmanari trobava a faltar nacionalisme dins d’aquesta 
coalició. 

«Josep Pont és, des del 1999, el president de la Diputació 
de Lleida. La seva gestió s’ha caracteritzat per l’entusiasme i el 
compromís amb les terres de Ponent. 

»(...) Pocs polítics amb càrrec s’atreveixen a defensar el 
que Joan Fuster va anomenar Països Catalans. I ell n’és un. Té 
consciència de país, encara que això ja no estigui de moda. Li ve 
de raça»3591. 

Però no van haver-hi molts més elogis cap a la formació nacionalista durant 
l’època que tractem. De fet, quasi sempre que El Temps opinava sobre CiU era bé per 
exigir més nacionalisme a la coalició, bé perquè es desmarcara del PP, o bé per establir 
una comparació amb els homòlegs bascos del PNB, símil que feia malbé els 
nacionalistes catalans. Ho analitzem a continuació amb exemples. El primer, Pere Martí 
exigint a CiU que es desvincule del PP per tornar a representar el nacionalisme català: 

«CiU pot fer dues coses. Una, assumir l’acusació3592 pensant que 
l’opinió pública catalana li és indiferent que el principal partit-
coalició del país mantingui un pacte estable més o menys 
explícit amb la dreta espanyola. Les enquestes sobre unes 
hipotètiques eleccions en aquests moments no diuen això, i de 

                                                           
3587 Ernest Lluch, antic ministre socialista assassinat per ETA a finals de l’any 2000, apostava pel diàleg 
com a solució per a resoldre el conflicte basc i esdevení tot un exemple polític per a El Temps. cf. LILLO 
I USECHI, Manuel., «L’assassinat d’Ernest Lluch: les interpretacions diferenciades de Gara i El Temps, 
dos mitjans de l’esquerra nacionalista» en Pasado y Memoria, núm. 13, 2014, pp. 299-325. 
3588 El Temps, núm. 864, 2-8/I/2001, p. 17. «El càlcul de Zapatero». Article de Pere Martí. 
3589 Josep Pont i Sans (Bellpuig, 1949). Polític català de Convergència i Unió, va ser president de la 
Diputació de Lleida entre 1999 i 2003. Fonts: 
<https://www.cac.cat/web/informacio/composicio/detall.jsp?NA%3D%3D&MQ%3D%3D&MjA%3D>. 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya; i <http://www.diputaciolleida.cat/la-diputacio/historia-de-la-
institucio/antics-presidents/>. Diputació de Lleida. Consultes: [9/V/2016]. 
3590 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Anna Sàez va signar un total de 63 
pàgines en El Temps. 
3591 El Temps, núm. 988, 20-26/V/2003, p. 82. «Consciència de país». Reportatge d’Anna Sàez. 
3592 Pere Martí explicava en aquest mateix article que CiU patiria l’acusació per part del PSC de ser una 
força política sucursal del PP al Principat. Font: El Temps, núm. 900, 11-17/IX/2001, p. 17. «El repte 
d’Artur Mas». Article de Pere Martí. 

https://www.cac.cat/web/informacio/composicio/detall.jsp?NA%3D%3D&MQ%3D%3D&MjA%3D
http://www.diputaciolleida.cat/la-diputacio/historia-de-la-institucio/antics-presidents/
http://www.diputaciolleida.cat/la-diputacio/historia-de-la-institucio/antics-presidents/
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moment són clarament desfavorables a CiU3593. L’altra cosa que 
pot fer és reaccionar. Evidentment, la reacció no s’ha de produir 
en qualsevol moment, però sí en el moment just. La pregunta 
que s’haurien de fer els dirigents de CiU és si (...) té algun sentit 
mantenir l’actual model de relacions amb el PP (...) La resposta 
l’ha de donar Artur Mas amb els fets [sic]»3594. 

També Pere Martí exigí a CiU, concretament a l’hereu del lideratge de la 
coalició, Artur Mas3595, un pas endavant en la seua política nacionalista. 

«Pujol ha deixat a Mas tota l’estructura de poder de la 
Generalitat, però també deixa un projecte esgotat. Potser no està 
esgotat pel que fa al curt termini però si que està esgotat pel que 
fa als objectius de futur, entre d’altres coses perquè ja s’ha 
arribat allà on Pujol volia arribar: dotar Catalunya d’un grau de 
benestar acceptable i d’un autogovern suficient dins el marc 
d’una Espanya autonòmica. Pujol, que mai no ha volgut anar 
més enllà d’aquí, se’n pot anar a casa amb la fulla de serveis 
completa. Però els seus hereus, si volen que el projecte continuï 
existint, han de ser capaços de dissenyar nous objectius de futur. 
Aquest és el repte principal de Mas, explicar quina Catalunya 
vol pel segle XXI. El nou conseller en cap ja disposa de totes les 
plataformes de poder possibles, però no li serviran de res si no 
és capaç d’escriure el seu propi guió. Només així podrà guanyar 
credibilitat i treure’s de sobte el clixé d’hereu prefabricat que té 
ara»3596. 

Joan F. Mira anava més enllà i escrivia en la seua columna una queixa contra 
Artur Mas per oblidar-se del País Valencià i de les Illes Balears a l’hora de referenciar 
les comunitats autònomes espanyoles amb caire nacional. 

«Això era el senyor Artur Mas, conseller en cap del 
govern de la Generalitat de Catalunya i aspirant a president de la 
mateixa cosa, que en una entrevista (...) defensava la tesi molt 
correcta de la plurinacionalitat de tal regne o estat. Perfecte, no 
hi ha res a dir. “Nosaltres”, afirma, “neguem que Espanya és la 
nació i que tota la resta són complements i adjectius, coses més 
o menys afegides, que és el model existent. El nostre model és 

                                                           
3593 Les enquestes no es van equivocar molt. CiU passà de 56 representants al Parlament de Catalunya 
obtinguts l’any 1999, que representaven el 37,7% del vot català, a 46 representants l’any 2003, el 30,9% 
del vot català. 
3594 El Temps, núm. 900, 11-17/IX/2001, p. 17. «El repte d’Artur Mas». Article de Pere Martí. 
3595 Designat per Jordi Pujol l’any 2000. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/11/12/espana/973983601_850215.html>. El País, 12/XI/2000. «Jordi Pujol 
confirma a Artur Mas como su sucesor en pleno congreso de Convergència». Notícia de Josep Garriga i 
Francesc Valls. Consulta: [9/V/2016]. 
3596 El Temps, núm. 868, 30-5/I-II/2001, p. 17. «El guió de l’hereu». Article de Pere Martí. 

http://elpais.com/diario/2000/11/12/espana/973983601_850215.html
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l’estat plurinacional. I això significa reconèixer les nacions que 
integra al seu si.” Quantes i quines?, li pregunta lògicament el 
periodista. “Cuente”, contesta Mas. “Em sembla que és 
claríssim. Integra tres nacions, Catalunya, Euskadi i Galícia, 
bàsicament les dues primeres però també Galícia. I després 
evidentment n’inclou una altra, se’n pot dir nació, que és la resta 
de l’estat.”3597 No és probable que la fantasia del senyor Artur 
Mas, ni la de l’entrevistador, ni la dels lectors del diari, arriben 
tan lluny per suposar que quan diu “Catalunya” vol dir “Països 
Catalans”. Per tant, en el compte de les quatre nacions resulta 
del tot evident que el País Valencià, si és que existeix, i les Illes, 
que almenys físicament existeixen, són simplement parts o 
regions de la nació espanyola, exactament igual com Múrcia, 
Extremadura o la Rioja. Al senyor Mas això li sembla claríssim: 
tots som part d’aquesta nació, “la resta de l’estat”, que no és ni 
Galícia (amb reserves), ni Catalunya ni Euskadi. Segurament té 
raó el senyor Artur Mas, no diré que no –sobretot en el camp de 
la política, que és l’únic que finalment compta–, vista la 
metòdica voluntat amb què els valencians massivament 
s’identifiquen amb els partits espanyols, i la molt escassa decisió 
amb què han mirat de construir un espai polític propi, no dissolt 
i confós amb l’espai nacional espanyol. Segurament, doncs, el 
presidenciable de Catalunya té molta més raó que culpa, en 
aquest cas. Però podia, almenys, per memòria històrica, per 
solidaritat, per interès comú, per la llengua, per alguna cosa, 
podia haver recordat que, en fi, hi ha també els valencians i els 
mallorquins, que tenen alguna relació especial amb Catalunya, 
que no són espanyols de nació i de cultura de la mateixa manera 
que els habitants de Sòria i de Guadalajara. Alguna cosa podia 
haver dit, algun esment. Però no. Amb tota la certesa, ni tan sols 
se li va passar pel cap. I aquest és el problema, o el final del 
problema. 

»El problema, o el final del problema, és que, per als 
catalans, els valencians hem deixat d’existir, si és que mai 
havíem existit, cosa dubtosa»3598. 

A més de criticar les paraules d’Artur Mas, Joan F. Mira torna a mostrar el 
compromís catalanista del setmanari. I en aquest sentit de crítica a CiU per la seua 
absència o manca de nacionalisme, segons El Temps, s’expressava aquest article que 
comparava la coalició catalana amb els nacionalistes bascos del PNB, model a imitar 
                                                           
3597 «Jo aposto per l’Espanya plurinacional, que vol dir un Estat organitzat sobre quatre nacions: Castella, 
amb tota la seva àrea d’influència, Galícia, Euskadi i Catalunya». Aquesta resposta d’Artur Mas era 
arreplegada en un llibre de Rafael de Ribot, basat en entrevistes al llavors nou líder de CDC. Font: 
<http://www.deriaeditors.cat/fitxa.php?id_titol=0000000012>. Dèria editors. Consulta: [9/V/2016]. 
3598 El Temps, núm. 923, 19-25/II/2002, p. 114. «Les quatre nacions». Article de Joan F. Mira. 

http://www.deriaeditors.cat/fitxa.php?id_titol=0000000012
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per a alguns redactors del setmanari, com hem comprovat anteriorment en aquest mateix 
capítol3599 i com tornem a veure a continuació. Antoni Strubell felicitava al PNB 
després d’aconseguir la victòria electoral esmentada de l’any 2001 al País Basc3600 i 
criticava CiU per voler “atribuir-se’n” la victòria: 

«I Catalunya, què? Quina lliçó n’ha de treure de tot 
aquest procés? Posaran les seves barbes a remullar els populars 
catalans? Seran capaços de rectificar el seu trist paper els 
convergents? La veritat es que veure’ls participar en la 
campanya de PNB-EA3601 feia certa vergonya aliena. D’acord 
que majoritàriament eren marginats de CDC i bons nacionalistes 
els qui vingueren a seguir els mítings d’Ibarretxe. Però on eren 
els Mas, Trias3602 o Pujol? El que autènticament féu pena és 
quan el Sr. Pujol sortí a la televisió per apuntar-se a la foto de la 
victòria a campanya passada. Per què no explica com ha estat 
dos anys negant-li una entrevista a Xabier Arzalluz? Per què no 
explica com és que el seu partit es menja els mocs amb un partit 
–el Popular– que durant dos anys ha estat fuetejant Euskadi 
sense pietat, essent l’essència mateixa de l’antibasquisme i del 
conservadorisme més tronat? Euskadi ha donat al món una 
mostra de com es lluita per la dignitat en condicions espantoses i 
sense a penes mitjans. Si els convergents tant aplaudeixen la 
dignitat política del PNB i d’EA, per què no rectifiquen la seva 
antipedagògica política i s’apunten a un estil semblant? Quins 
interessos ho impedeixen?»3603. 

Queda clar, doncs, que El Temps s’allunyava de CiU per apropar-se a ERC, ja 
que considerava que la coalició liderada per Pujol patia un desgast en termes polítics i 
especialment en termes nacionalistes després dels pactes de governabilitat establerts 
amb el PP. Per això, ERC, formació independentista3604, arreplegava aquestes simpaties 
que fins al moment havia arreplegat CiU per part del setmanari. 

 

                                                           
3599 Apartat 8.1.3. 
3600 Apartats 8.1.3 i 8.2.1.4. 
3601 Abc també informava d’aquest suport. Font: <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-05-05-
2001/abc/Catalunya/converg%C3%A8ncia-se-vuelca-en-la-campa%C3%B1a-vasca-en-apoyo-del-
pnv_28942.html>. Abc, 5/V/2001. «Convergència se vuelca en la campaña vasca en apoyo del PNV». 
Notícia sense signar. Consulta: [9/V/2016]. 
3602 Xavier Trias i Vidal de Llobatera (Barcelona, 1946). Polític convergent, llavors era diputat de CiU al 
Congrés espanyol. Font: <www.congreso.es>. Congrés dels diputats. Consulta: [9/V/2016]. 
3603 El Temps, núm. 885, 29-4/V-VI/2001, p. 16. «Euskadi talla Oreja». Article d’Antoni Strubell. 
3604 A banda dels textos referenciats de Carod-Rovira, líder d’ERC, aquest partit es presentava a les 
eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2003 defensant el dret d’autodeterminació i exigint la 
representació singular de Catalunya en les institucions europees. Font: 
<http://www.esquerra.cat/partit/programes/c2003_programaLR.pdf>. «Una nació europea, democràtica i 
solidària». Programa Electoral d’Esquerra Republicana de Catalunya, 2003, pp. 3-8. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-05-05-2001/abc/Catalunya/converg%C3%A8ncia-se-vuelca-en-la-campa%C3%B1a-vasca-en-apoyo-del-pnv_28942.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-05-05-2001/abc/Catalunya/converg%C3%A8ncia-se-vuelca-en-la-campa%C3%B1a-vasca-en-apoyo-del-pnv_28942.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-05-05-2001/abc/Catalunya/converg%C3%A8ncia-se-vuelca-en-la-campa%C3%B1a-vasca-en-apoyo-del-pnv_28942.html
http://www.congreso.es/
http://www.esquerra.cat/partit/programes/c2003_programaLR.pdf
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8.2.8.- Izquierda Unida 

Acabem l’apartat dels partits polítics analitzant com El Temps va tractar aquesta 
formació d’àmbit estatal. Hem vist anteriorment com durant els anys de Julio Anguita 
com a líder d’Izquierda Unida, la seua major presència al Parlament espanyol i les 
polèmiques amb el nacionalisme català provocaren un tracte desfavorable del setmanari 
cap a aquest partit d’esquerres en l’àmbit estatal, si bé en els territoris català, balear i 
sobretot valencià, Esquerra Unida comptava amb cert suport de la revista3605. El 
reemplaçament d’Anguita per Gaspar Llamazares com a líder estatal d’Izquierda 
Unida3606 va suposar un menor protagonisme d’aquest partit en El Temps3607, que 
mantingué les discrepàncies amb Izquierda Unida. Així ho mostra Joan F. Mira. 

«les revolucions tendeixen a deixar de ser revolucions en el 
moment mateix que triomfen, i la idea de “revolució permanent” 
és una impossibilitat lògica (a més d’històrica). Això, que 
sembla pura especulació lingüística, té sovint conseqüències 
terribles en la pràctica: els titulars, beneficiaris i amos de la 
revolució triomfant, insisteixen anys i anys en la continuïtat 
revolucionària com a manera d’assegurar-se el poder, que és del 
que generalment es tracta. No importa de quina “revolució” 
parlem: a Espanya, vint o trenta anys després d’acabada la 
guerra civil, els papers administratius, els discursos i les cartes 
de la burocràcia del règim encara acabaven “Por Dios, España y 
la Revolución Nacional Sindicalista”. Franco era, doncs, els seus 
últims anys, un revolucionari d’edat ben avançada, titular i 
conservador d’aquella dictadura reaccionària que paradoxalment 
era sindicalista de nom. Cap problema. [Fidel] Castro, en 
aquesta edat ja pròxima a la dels últims anys de Franco, també 
és titular de la revolució passada, d’una revolució de fa més de 
quaranta anys (però aquesta sí que, inicialment, era revolució 
revolucionària) que manté el nom per mantenir el contrari del 
que hauria de voler dir: “revolució”, per al castrisme, ja fa 
dècades que és contrarevolució, no canviar res, mantenir la 
immobilitat perfecta del poder, independentment dels seus 
efectes. De manera que, per fer que res no canvie i que la més 
mínima “revolució” siga impossible, la retòrica oficial insisteix 
en el nom sagrat: Revolució. I en el seu nom es pot 

                                                           
3605 Apartats 6.3.1.5, 6.3.4.3, 7.2.6 i 8.2.3. 
3606 Gaspar Llamazares fou elegit coordinador d’Izquierda Unida l’any 2000. Font: 
<http://elpais.com/diario/2000/10/30/espana/972860411_850215.html>. El País, 30/X/2000. «Llamazares 
derrota a Frutos por un voto y se ve abocado a pactar con sus rivales». Notícia de Carlos E. Cué i Anabel 
Díez. Consulta: [9/V/2016]. 
3607 Aquest menor protagonisme també anava acompanyat pels resultats electorals d’Izquierda Unida, que 
disminuiren. En l’àmbit estatal, IU passava d’aconseguir 21 representants (10,54% dels vots) l’any 1996 a 
aconseguir-ne 8 (5,45% dels vots) l’any 2000. Font: <http://www.infoelectoral.mir.es/>. Ministeri 
d’Interior. Consulta: [9/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2000/10/30/espana/972860411_850215.html
http://www.infoelectoral.mir.es/
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emmordassar tota paraula lliure, instaurar el control més rigorós 
a través de comissions de barri i de carrer que vigilen els veïns, 
empresonar i condemnar a voluntat. El líder màxim encara 
encarna, disfressat, aquella revolució que tant ens enlluernà el 
primer any (el segon any ja no tant, els anys següents ja es va 
veure què era i on anava)3608, encara justifica la inèrcia, la 
paràlisi, la immobilitat i el rigor del control en nom de la 
“revolució”. I qui vol canviar alguna cosa, qui vol respirar, 
parlar, retrobar un camí pacífic cap a la llibertat i el benestar, és, 
paradoxalment, un “contrarevolucionari”. 

»És cosa certa i comprovada, d’altra banda, que al llarg 
de la història moderna i contemporània, i salvant alguns casos 
singulars, les revolucions tenen com a resultat habitual la 
instauració d’una dictadura. Ni la revolució francesa, ni la russa, 
ni la “nacional-sindicalista”, ni la xinesa de Mao, ni la castrista 
cubana, no en són cap excepció. I la longevitat de la retòrica, ja 
ho hem vist, pot tenir efectes ben funestos. Com ara la 
condemna d’un nombre impressionant de cubans a un nombre 
inhumanament escandalós d’anys de presó pel curiós delicte 
d’ocupar-se en “activitats contrarevolucionàries”3609, com són 
pensar, parlar, llegir i escriure. M’hauria agradat veure 
l’escàndol en els ulls i en les declaracions d’algun líder 
“revolucionari” de per ací prop, com ara el senyor Llamazares (i 
els seus seguidors domèstics), però només he vist paraules tèbies 
i excuses3610. Deu ser que també volen “defensar la revolució” 
que Castro manté momificada i lúgubre. Deu ser que estan 
d’acord amb la patètica i miserable carta dels “intel·lectuals” 
cubans que justifiquen l’afusellament i la presó3611. Deu ser 
qualsevol cosa de les que jo no puc ni tan sols entendre. O que 
entenc massa i tot [sic]»3612. 

                                                           
3608 Per a consultar els orígens i les distintes etapes de la revolució cubana, iniciada l’any 1959 cf. 
ALCÁZAR GARRIDO, Joan del i Sergio LÓPEZ RIVERO., «Fidel Castro: cuatro fases de un liderazgo 
inacabado», en Araucaria: Revista iberoamericana de filosofia, política y humanidades, núm. 30, 2013, 
pp. 3-24. 
3609 Diversos periodistes foren condemnats l’any 2003 pel règim cubà per dissidència. Font: 
<http://elpais.com/diario/2003/04/08/internacional/1049752830_850215.html>. El País, 8/IV/2003. «El 
poeta Raúl Rivero, condenado a 20 años de cárcel en Cuba por “actividades subversivas”». Notícia de 
Mauricio Vicent. Consulta: [9/V/2016]. 
3610 Llamazares, en canvi, sí que va condemnar aquells fets, tot i que no es va sumar a la mobilització 
convocada a Madrid que protestava contra el règim de Fidel Castro. Font: 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2003/04/25/espana/1051285305.html>. El Mundo, 26/IV/2003. «Los 
disidentes cubanos piden una respuesta social contra Castro igual que contra la guerra de Irak». Notícia 
d’agències. Consulta: [9/V/2016]. 
3611 <http://elpais.com/diario/2003/04/21/cultura/1050876003_850215.html>. El País, 21/IV/2003. 
«Intelectuales cubanos piden a sus colegas de España y Europa que no hagan el juego a EE UU». Notícia 
de Mauricio Vicent. Consulta: [9/V/2016]. 
3612 El Temps, núm. 985, 29-5/IV-V/2003, p. 114. «Revolucions». Article de Joan F. Mira. 

http://elpais.com/diario/2003/04/08/internacional/1049752830_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/04/25/espana/1051285305.html
http://elpais.com/diario/2003/04/21/cultura/1050876003_850215.html
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Joan F. Mira es tornava a posicionr contra el comunisme i criticava els que, 
segons ell, encara el defensaven. La crítica era un atac directe a les dictadures de caire 
marxista, un atac que afectava també el líder d’Izquierda Unida per, segons Joan F. 
Mira, no distanciar-se ideològicament d’aquestes dictadures. Izquierda Unida i El 
Temps, doncs, no semblaven compartir moltes idees. I una vegada més, si El Temps es 
va identificar amb algun polític d’EUPV, fou per defensar el nacionalisme valencià 
proper al catalanisme3613. 

 

 

8.3.- El Temps i altres mitjans de comunicació 

Com hem analitzat també en capítols anteriors, mostrarem a continuació com El 
Temps va tractar altres mitjans de comunicació durant l’època que estem treballant. 

 

8.3.1.- Canal 9: continua el mal exemple 

El Temps va continuar criticant la tasca de Canal 9 com a mitjà de comunicació 
públic, que considerava molt polititzat pel govern valencià3614. Juli Capilla3615 explicava 
com el PP valencià pretenia privatitzar el canal autonòmic de tal forma que poguera 
mantenir la seua parcialitat política: 

«El 1992 el PP valencià, llavors a l’oposició, va plantejar 
la tesi de la privatització com a única solució al deute de Canal 
93616. Si no la van privatitzar quan van guanyar les eleccions va 
ser perquè, per poder fer-ho, calia modificar la llei estatal del 
tercer canal, que obliga les televisions autonòmiques a estar sota 
gestió pública3617. Ara, però, sembla que ha arribat el moment. 
La fórmula consisteix a simular la titularitat i la gestió públiques 
de la TVV mitjançant la creació d’una superproductora o una 
plataforma de productores amigues. De fet, la venda de la 
programació a aquestes productores ha estat una pràctica 

                                                           
3613 Apartat 8.2.3. 
3614 Per a consultar el paper de Zaplana en  Canal 9 durant els seus primers tres anys de presidència de la 
Generalitat Valenciana, cf. BLAY, Juan Antonio., «Canal 9, el caprichoso juguete de Zaplana», en 
Cambio 16, núm. 1404, octubre 1998, pp. 30 i 31. 
3615 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Juli Capilla va signar un total de 224 
pàgines en El Temps. 
3616 Propostes de privatització a banda, quan Zaplana era líder de l’oposició al País Valencià va insistir 
molt en la “manipulació” que patia l’ens autonòmic, llavors en mans del PSPV, per traure’n profit polític. 
cf. ÁNCHEL CUBELLS, José María., Canal 9, historia de una programación, Universidad Complutense 
de Madrid, 2002, p. 286. 
3617 Per a consultar aquesta llei, <http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1984/12/31/pdfs/A00003-
00005.pdf>. Boletín Oficial del Estado, suplement núm. 6, 1984, pp. 3-5. «Llei 46/1983, de 26 de 
desembre, reguladora del tercer canal de televisió». Consulta: [9/V/2016]. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1984/12/31/pdfs/A00003-00005.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1984/12/31/pdfs/A00003-00005.pdf
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sistemàtica des que el PP va arribar al poder autonòmic, el 
19953618. Ara el deute –que han de pagar tots els valencians– ha 
passat de 8 a 420 milions d’euros en només set anys i s’ha 
vulnerat la llei de creació de RTVV»3619. 

De fet, en el mateix número que es publicava l’últim article mostrat, El Temps 
publicava una de les seues portades més dures quant a contingut d’imatge, criticant 
precisament la gestió del govern valencià sobre Canal 9: 

 
Figura 107. El Temps, núm. 966, 17-23/XII/2002, portada. 

Tot i que El Temps mai no va considerar Canal 9 un ens al servei dels 
valencians. Des del moment de la seua fundació, el setmanari criticava la politització 
del mitjà i sobretot el fet que no emetera íntegrament en català. 

                                                           
3618 Zaplana pretenia pactar amb el PSPV la cessió dels programes de Canal 9 a empreses privades. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/05/28/cvalenciana/1022613495_850215.html>. El País, 28/V/2002. 
«Zaplana asume que el ambiente ‘es propicio’ para privatitzar RTVV». Reportatge de Miguel Olivares i 
Lydia Garrido. Consulta: [9/V/2016]. 
3619 El Temps, núm. 966, 17-23/XII/2002, p. 6. «Als nostres lectors». Signat per Juli Capilla. 

http://elpais.com/diario/2002/05/28/cvalenciana/1022613495_850215.html
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Figura 108. El Temps, núm. 277, 9-15/X/1989, portada. 

Canal 9 mai no va ser un exemple periodístic per a El Temps. Com a últim 
exemple, més enllà de la llengua emprada o de la politització del mitjà de comunicació 
valencià, Alfons Cervera3620 es va referir a l’ètica periodística de Canal 9, segons ell 
inexistent gràcies a l’exemple que exposa en aquest article: 

«“A pesar que era només per a nou places, una furgoneta 
amb catorze equatorians...”. D’aquesta manera iniciava Canal 9 
un dels seus informatius. La notícia era terrible: dotze 
immigrants equatorians, que treballaven i vivien a Lorca, havien 
perdut la vida en un pas a nivell sense barrera. Un tren va 
arrossegar el vehicle. Una xiqueta es va salvar. També el 
xofer3621. Amb aquesta presentació, la TVV convertia en 
infractors els immigrants: la furgoneta només era per a nou 
persones, només per a nou. Potser si n’hi haurien anat només 
nou, el tren no l’haguera envestida. Potser, si n’hi hagueren anat 
només nou, l’empresari mafiós hauria pagat a aquests 

                                                           
3620 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Alfons Cervera va signar un total de 5 
pàgines en El Temps. 
3621 Tot apuntava que aquells treballadors es trobaven a l’estat espanyol de manera irregular, fet del qual 
es beneficiava l’empresari en qüestió. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/01/04/espana/978562801_850215.html>. El País, 4/I/2001. «Mueren en un 
paso a nivel 12 inmigrantes que viajaban hacinados en una furgoneta en Murcia». Reportatge de María 
José López Díaz. Consulta: [9/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2001/01/04/espana/978562801_850215.html
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treballadors el que tocava. Potser, si n’hi hagueren anat només 
nou, la llei d’estrangeria3622 seria menys vergonyosa, injusta i 
humiliant. Potser, si n’hi hagueren anat només nou, Canal 9 
s’hauria mostrat com una televisió digna i no com allò que 
realment és: una televisió inaguantable i fora de la llei. 

»Després, l’horror pujà de nivell: totes les cadenes 
repetien fins a l’avorriment que els morts eren immigrants 
il·legals, que l’empresari no els pagava o els pagava menys del 
compte, que la xiqueta supervivent substituïa la mare malalta 
perquè a les cases pobres també mengen. I tots, govern i 
oposició, a fer política perversa, interessada, partidista. És la llei 
del mercat ideològic on l’ètica no val res, menys que res. La 
mort de dotze immigrants és brou de cultiu per a la demagògia i 
l’oportunisme, per a la doble moral, per al desgavell sentimental 
que confon a posta la solidaritat amb la hipocresia»3623. 

 

8.3.2.- La premsa i el conflicte basc 

Un dels temes que El Temps va tractar més de prop, com hem anat veient, va ser 
el del conflicte basc. El setmanari es va posicionar sense cap mena de dubte a favor de 
la pau, criticant tant el terrorisme d’ETA com aquelles polítiques que considerava que  
augmentaven la tensió del conflicte. Un dels factors que incrementava aquesta tensió, 
segons la revista, era el paper d’alguns mitjans de comunicació3624. Salvador Cot 
explicava en un article el seu desacord sobre com part de la premsa de Madrid tractava 
el conflicte: 

«Estimats companys periodistes de Madrid: 
»Heu vist com la informació sobre el conflicte basc 

quedava al marge de l’aplicació de qualsevol codi deontològic 
als vostres mitjans. Heu vist com se us ha exigit de practicar la 
desinformació i la propaganda per raons d’estat. Us han fet dir, 
invocant a la democràcia3625, que el problema es limita a un 

                                                           
3622 Per a consultar aquesta llei, <https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-
consolidado.pdf>. Boletín Oficial del Estado, núm. 10, 12/I/2000, pp. 1-46. «Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social». Consulta: 
[9/V/2016]. 
3623 El Temps, núm. 866, 16-22/I/2001, p. 16. «La mort sense papers». Article d’Alfons Cervera. 
3624 Tot açò, escrit en el context preelectoral de l’any 2001, tractat en els apartats 8.1.3, 8.2.1.4 i 8.2.2. 
3625 Aquesta dicotomia de “demòcrates” contra “nacionalistes” fou una constant en periòdics com l’Abc. 
Per exemple, en una entrevista a Pablo Setién, secretari del Foro de Ermua, podem observar que tant la 
pregunta del periodista com la resposta de l’entrevistat deixen patent aquesta dicotomia intencionada: «-
¿Entonces se podría decir que en el País Vasco el nacionalismo es incompatible con la Constitución? –La 
Constitución no es el problema. Existe una ideología en esta España plural que no acepta la Constitución 
por unas razones que se podrían discutir. El problema está en que el nacionalista no quiere discutir, el 
nacionalista dicta y cuando se intenta razonar con él te acusa de intolerante e intransigente. ETA pretende 
secesionarse de España no porque considere que históricamente el País Vasco ha sido invadido por los 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
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conjunt de delinqüents comuns conxorxats amb un boig que 
dirigeix el partit que mana a Euskadi sense cap legitimitat3626. 
Heu hagut d’escriure, una i vegada i una altra, que el 
lehendakari és una titella3627 que no té ni idea d’allò que passa al 
voltant seu. 

»(...) Heu convertit en sospitosos de simpaties amb el 
crim tots els qui no desitgin, amb fervor místic, que la 
constitució del 78 arribi, impol·luta, al segle vint-i-dos3628. Heu 
aplaudit, mentre fèieu saltats d’alegria, el tancament d’un diari i 
la detenció i empresonament de periodistes3629 dels quals, 
després, ningú no ha pogut demostrar res. 

»(...) Heu tractat de persones immadures els qui 
segueixen els vostres mitjans i els heu convertits a la veritat 
única. Heu fet cròniques on hi havia dos adjectius per cada 
substantiu, amb la mateixa estructura que els contes infantils, els 
mateixos que comprenen tan fàcilment els nens petits perquè els 
dolents són tan dolents i els bons, tan bons. 

»Heu fet que ciutadans honrats acabin cridant contra 
Arzalluz3630 en unes manifestacions en què era el silenci qui 

                                                                                                                                                                          
españoles, sino que para imponer su dictadura nazi y fascista necesitan el desamparo de la sociedad vasca. 
Pretenden destruir la Constitución para que en el País Vasco se instaure una dictadura integrista. Y el 
problema es que el nacionalismo predemocrático no se enfrente abiertamente a ETA por ello». Abc, 5-IX-
2000, p. 22. «“En el País Vasco existe hoy una dictadura mental preconizada por el nacionalismo en el 
poder”». Entrevista de Margarita Martínez a Pablo Setién. 
3626 Com a exemple de les relacions intencionades entre PNB i ETA, entitats inseparables segons alguns 
mitjans, tenim aquest text d’Abc: «Arzalluz y sus colegas están a punto de conseguir materializar su gran 
ilusión: quedarse completamente solos, lograr la independencia del apestado al que nadie quiere 
acercarse. Solos en medio de ninguna parte, al borde del abismo al que, desde el secuestro y asesinato de 
Miguel Ángel Blanco, fueron acercándose con perserverancia digna de mejores causas. Esta deriva no 
puede extrañar a nadie. El PNV y EA, la escisión peneuvista de Garaikoetxea, han sido advertidos una y 
otra vez sobre el final lógico al que conducían sus propias decisiones: la pérdida de la centralidad política 
y de la credibilidad democrática como consecuencia del pacto con los terroristas, con quienes han 
compartido lenguaje y fines (la soberanía del ente ficticio llamado Euskalherria) aunque no, dicen, los 
medios violentos. Absurda pretensión, porque entre medios y fines hay una cadena lógica y causal que no 
pueden borrar ni la simple voluntad ni la afición de mentir a todo el mundo». Abc, 2/IX/2000, p. 18. «La 
soledad desesperada del PNV». Anàlisi de Carlos Martínez Gorriarán. 
3627 Des de l’Abc es va insistir molt en la condició de «marioneta» d’Ibarretxe, presumptament al servei 
d’Arzalluz. Font: Abc, 9/IV/2000, p. 30. «Atrapado en la secta nacionalista». Article d’M. Martin 
Ferrand. 
3628 Aquesta defensa ferma de la Constitució en aquell context, abanderada per PP i PSOE, era el principal 
argument de l’Abc a l’hora de defensar qualsevol política a Euskadi: tota proposta de canvi havia de 
garantir, sempre, el respecte a la Constitució. Un exemple, aquestes paraules: «Si esa “nación” de la que 
habla Ibarreche cabe dentro de la Constitución, viva el País Vasco, carne y sangre de España. Si es algo 
fuera de ella, ya pueden ir desengañándose Ibarreche y todos sus filisteos». Abc, 24/VI/2000, p. 17. 
«Ibarreche». Article de Jaime Campmany. 
3629 Referint-se al tancament de la revista Ardi Beltza i a la detenció del seu director, Pepe Rei. Font: 
<http://elpais.com/elpais/2001/03/29/actualidad/985853819_850215.html>. El País, 29/III/2001. «Garzón 
procesa a Pepe Rei por pertenencia a ETA y cierra su revista». Notícia d’agències. Consulta: [10/V/2016]. 
3630 Referint-se al funeral de Fernando Buesa, polític socialista assassinat per ETA l’any 2000. Durant 
l’homenatge, s’escoltaren crits contra els dirigents del PNB. Font: Abc, 24/II/2000, p. 19. «Decenas de 
miles de vascos gritan en Vitoria: “Arzalluz, ¿dónde estàs?; Ibarretxe, dimisión”». Reportatge de J. J. 
Saldañ i J. Pagola. 

http://elpais.com/elpais/2001/03/29/actualidad/985853819_850215.html
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havia de cridar contra ETA. Heu falsejat escandalosament les 
xifres d’assistència a unes convocatòries i heu ignorat 
expressament els nombres de les que no us agradaven tant. Heu 
convertit l’ensenyament de l’euskera en una activitat sospitosa 
de crear criminals3631 [sic]»3632. 

Sobre aquesta qüestió aprofundia en un reportatge Àlex Romaguera3633, qui 
explicava amb detall les estratègies emprades, segons ell, per la premsa espanyolista, a 
l’hora de referir-se al seu enemic polític al País Basc: 

«D’aquesta manera, Euskadi entrava en un escenari 
creixent de bipolarització, que els mitjans de comunicació s’han 
encarregat de socialitzar. 

»A foc creuat. Amb el temps i el retorn d’ETA3634, 
s’accelera el pas del vell model comunicatiu basat en la narració 
o comentari dels fets, a un model en què els mitjans són, ara més 
que mai, instruments del conflicte. De simples creadors de 
consciència han passat a ser actors directes en la dinàmica del 
contenciós. I això accentua una rutina consistent en la fabricació 
de la diferència i la retòrica de l’enfrontament. Un periodisme de 
guerra que marca la línia divisòria entre bons/dolents o 
víctimes/botxins, cosa que estigmatitza la realitat i alimenta 
l’odi. I en aquesta estigmatització, dirigida a reforçar les pròpies 
conviccions i la categorització negativa de l’altre, l’eix 
esquerra/dreta es difumina. Des dels mitjans estatals ja no es 
parla “sobre” nacionalisme sinó “contra” el nacionalisme. Tot 
vascula en la dialèctica d’arguments per combatre aquest 
subjecte polític. Al capdavall imposen l’esquema basat a establir 
dos mons irreconciliables, els “nacionalistes” (els altres) i els 
“no nacionalistes” (nosaltres). 

»Una estratègia reduccionista que utilitza de manera 
perversa conceptes com pau, llibertat, progrés o democràcia. 
Valors que els mitjans d’obediència espanyolista consideren 
fonaments del seu marc polític referencial, la Constitució 
espanyola. A partir d’aquesta regla de tres, qualsevol veu que 
qüestioni la Carta Magna, com el nacionalisme basc, la 

                                                           
3631 Per exemple, Jaime Campmany parlava en un article «de esos niños vascos que en las ikastolas 
aplauden cuando llega la noticia de la muerte de un policía». Abc, 15/IX/2001, p. 17. «Esos niños». 
Article de Jaime Campmany.  
3632 El Temps, núm. 867, 23-29/I/2001, p. 17. «Companys de Madrid, reflexioneu». Article de Salvador 
Cot. 
3633 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Àlex Romaguera va signar un total de 8 
pàgines en El Temps. 
3634 L’any 1999, ETA anunciava que trencava la treva que havia anunciat un any abans. Font: 
<http://www.elmundo.es/elmundo/1999/noviembre/28/nacional/eta.html>. El Mundo, 28/XI/1999. «ETA 
rompe la tregua y responsabiliza a PNV y EA de la decisión». Notícia d’agències. Consulta: [10/V/2016]. 

http://www.elmundo.es/elmundo/1999/noviembre/28/nacional/eta.html
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presenten com antidemòcrata i contrària als ideals de pau i 
llibertat. Així es busca la desqualificació del món abertzale en el 
seu conjunt, i se’l situa dins l’anormalitat democràtica i el 
conflicte permanent. En efecte, se l’equipara a la violència 
etarra, al terrorisme. 

»(...) Espanyolisme, el cavall de Troia. Tots els mitjans, 
nacionalistes i espanyolistes, transmeten un referent simbòlic de 
país que provoca als lectors el reconeixement d’unes identitats i 
afinitats pròpies. Per tant, si alguna cosa consolida la 
bipolarització és la segregació d’Euskadi en dos grans referents 
imaginaris. 

»(...) El grau de tergiversació s’agreuja quan l’única 
versió –sobretot en diaris d’òrbita estatal– sol ser l’oficial, amb 
tot el que suposa l’estigma del poder. La censura i la negació de 
certes fonts abona la política de bons i dolents. No es contrasten 
els fets i aquesta dinàmica impedeix un coneixement real del 
problema, i no una percepció justa de la realitat. 

»Al capdavall, s’està construint un consens social segons 
el qual, en nom del bé polític, val tot contra ETA i el 
nacionalisme, sense gaires distincions. D’aquesta manera es 
legitima la transgressió diària de l’ètica periodística [sic]»3635. 

El periodista es posicionava clarament en contra de les estratègies de part de la 
premsa espanyolista. Una prova més del compromís nacionalista d’El Temps, que 
criticava sobretot el fet que, segons el setmanari, s’identificara terrorisme d’ETA i 
nacionalisme basc com una mateixa cosa. Més endavant, un editorial d’El Temps 
acusava el diari Abc de voler identificar també el nacionalisme català amb ETA, quan 
ERC va mantenir converses amb Arnaldo Otegi l’any 20023636. El setmanari defensava 
ERC i acusava el diari Abc d’aquest paral·lelisme, en una nova mostra de suport d’El 
Temps a la formació liderada llavors per Josep-Lluís Carod-Rovira: 

«La setmana passada vam viure una de les operacions 
politicomediàtiques més mesquines i barroeres dels últims anys 
al nostre país. El diari espanyol Abc va publicar un seguit de 
mentides, mitges veritats i tergiversacions sobre les converses 
entre el líder d’ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, i Arnaldo 
Otegi3637. Carod volia fer arribar així a ETA el seu rebuig al fet 

                                                           
3635 El Temps, núm. 880, 24-30/IV/2001, pp. 27 i 28. «Euskadi, crònica de guerra». Reportatge d’Àlex 
Romaguera. 
3636 Font: <http://elpais.com/elpais/2002/09/09/actualidad/1031559419_850215.html>. El País, 
9/IX/2002. «ERC reconoce que habló con Otegi para pedir el fin de los atentados de ETA en Cataluña». 
Notícia d’agències. Consulta: [10/V/2016]. 
3637 El Temps es refereix especialment a un reportatge publicat per Abc en el qual, arran de les converses 
entre ERC i Otegi, s’afirma que «dirigentes de ERC intentan pactar con ETA el cese de atentados en 
Cataluña para mejorar la imagen del independentismo catalán. A cambio, los republicanos catalanes 
pondrían a disposición de la izquierda abertzale su influencia en grupos de opinión, intelectuales y medios 

http://elpais.com/elpais/2002/09/09/actualidad/1031559419_850215.html
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que atemptara en poblacions catalanes. A hores d’ara ja ha 
quedat clar que la polèmica al voltant d’aquesta filtració és 
perversa. Alguns van criticar la reunió, mentre que és ben cert 
que Otegi, el dia de les converses, representava un partit 
legal3638, que també havia parlat amb altres líders catalans i 
espanyols, i que el PSOE i el PP no solament han parlat amb 
Otegi, sinó que també amb la mateixa ETA3639. Altres han 
aprofitat les converses per assegurar, des d’una manera de fer 
malaltissa, que ERC no volia atemptats a Catalunya però sí a 
Espanya3640. No val la pena perdre-hi massa el temps, però per si 
de cas posem dos exemples per fer front a la demagògia: quan 
Espanya es va abocar a defensar un espanyol que era al corredor 
de la mort als EUA3641, no per això va exigir la commutació de 
la pena de mort per a la resta d’ocupants del corredor. Ni tampoc 
no cal entendre al peu de la lletra els polítics espanyols que 
diuen que ETA no ha d’atemptar enlloc d’Espanya, com si això 
volguera dir que sí que pot fer-ho a França, on també té 
presència. 

»No, aquest debat no és el més preocupant. El que de 
debò ha mostrat quina mena de classe política tenim és la 
reacció davant la manipulació política i periodística. Tots els 
partits polítics catalans, tots, fins i tots els que més defensen 
l’entesa de les esquerres, van donar més crèdit a un diari de 
llarga tradició antidemocràtica i anticatalana que no pas a una 
formació com ERC, amb un currículum democràtic indiscutible. 

»(...) No és gaire difícil veure on es vol arribar amb 
aquesta campanya. És clar que l’objectiu és empestar ERC amb 
ETA, en un moment en què les enquestes els donen els millors 

                                                                                                                                                                          
de comunicación. Arnaldo Otegi se comprometió a gestionar la reunión con ETA, que aún no se ha 
producido». Abc, 9/IX/2002, p. 13. «ERC intenta un pacto con ETA para mejorar la imagen del 
independentismo catalán». Reportatge d’Anna Rovira. 
3638 Otegi encara era el màxim representant de Batasuna. El partit no fou il·legalitzat fins a l’any 2003. 
Font: <http://elpais.com/elpais/2003/03/17/actualidad/1047892620_850215.html>. El País, 17/III/2003. 
«El Supremo ilegaliza Batasuna por unanimidad». Notícia d’agències. Consulta: [10/V/2016]. 
3639 Per exemple, José María Aznar, que es va reunir amb ETA l’any 1999 quan era president del govern. 
Font: <http://www.elmundo.es/elmundo/1999/junio/07/nacional/aznar.html>. El Mundo, 7/VI/1999. 
«Aznar confirma la reunión entre el Gobierno y ETA hace tres semanas». Notícia d’agències. Consulta: 
[10/V/2016]. 
3640 Josep Piqué, màxim representant del PP al Principat, afirmava que «moralmente es muy difícil 
comprender que ERC se preocupe por que no se cometan atentados sólo en una parte del territorio». Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/09/10/espana/1031608806_850215.html>. El País, 10/IX/2002. «Críticas a 
ERC por haber pedido que ETA deje de atentar en Cataluña». Notícia de Pere Rusiñol. Consulta: 
[10/V/2016]. 
3641 Es refereix al cas de Joaquín José Martínez, alliberat l’any 2001 després d’haver estat condemnat a 
mort als Estats Units d’Amèrica. En el web oficial de Martínez podem llegir que la seua causa 
d’alliberament va comptar amb el suport del govern espanyol. Fonts: 
<http://elpais.com/diario/2001/06/07/internacional/991864801_850215.html>. El País, 7/VI/2001. «Un 
jurado absuelve al español que pasó tres años en el ‘corredor de la muerte’». Notícia de Javier 
Valenzuela; <http://www.joaquinjosemartinez.com/>. Joaquín José Martínez. Consultes: [10/V/2016]. 

http://elpais.com/elpais/2003/03/17/actualidad/1047892620_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/1999/junio/07/nacional/aznar.html
http://elpais.com/diario/2002/09/10/espana/1031608806_850215.html
http://elpais.com/diario/2001/06/07/internacional/991864801_850215.html
http://www.joaquinjosemartinez.com/
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resultats en molts anys, per evitar així que tant Maragall com 
Mas s’ho pensen molt abans d’oferir als independentistes un 
govern de coalició a la Generalitat de Catalunya3642»3643. 

Fins i tot, en aquells reportatges, Abc relacionava El Temps amb l’esquerra 
abertzale3644. Sobre aquesta relació parlava Salvador Cot en un article en el mateix 
número, en el qual culpava l’Abc d’establir aquelles comparacions, mitjançant una 
narrativa omniscient amb cert to irònic: 

«EL TEMPS té, almenys, un lector fidelíssim a Madrid. 
Treballa als serveis d’intel·ligència espanyols i, 
disciplinadament, també llegirà aquestes ratlles. Cada setmana, 
quan li toca agafar el setmanari que teniu a les mans, respira a 
fondo i pensa que ho fa per Espanya i per la nòmina, perquè si 
no... L’home obre la revista i, amb aquella sensació d’aversió 
tan profunda, pensa que aquest ritual setmanal algun dia li 
passarà factura. Porta temps fent-ho i encara no ha vist cap 
editorial que li hagi semblat ni mitjanament normal. Però això 
no és el pitjor: hi ha dies, per exemple, que, després de llegir 
l’article del Pere Martí, acaba tenint una cremor d’estómac que 
no és normal. La seva dona ja li ha dit que no sigui babau i se 
salti l’article del Mira, perquè la recerca i comprovació de totes i 
cadascuna de les cites li comporta una pila d’hores que no li 
paguen (...) De fet, l’únic que li agradava, la crítica de vins, li va 
acabar repugnant quan va adonar-se que el Joan Nebot3645 
només parla dels cellers dels Països Catalans, un altre com el 
Carod, vaja. 

»Per això, el nostre lector s’ha dedicat a fer informes i 
més informes denunciant temes que EL TEMPS ha defensat, des 
de les seves pàgines, com ara coses tan gruixudes com “el dret a 
l’autodeterminació del País Basc i el Pacte de Lizarra”3646. Fins 
aquí podíem arribar! Ho va subratllar en vermell i va acabar a la 

                                                           
3642 Com finalment va ocórrer l’any 2003, quan Maragall pactà el govern amb Carod Rovira al Principat. 
<http://elpais.com/elpais/2003/12/11/actualidad/1071134220_850215.html>. El País, 11/XII/2003. «ICV 
suscribe el pacto para formar un Gobierno tripartito en Cataluña junto a PSC y ERC». Notícia d’agències. 
Consulta: [7/V/2016]. 
3643 El Temps, núm. 953, 17-23/IX/2002, p. 5. «El poder de la mentida». Editorial. 
3644 «El área de influencia de ERC en Cataluña se extiende a los medios de comunicación, con cierta 
influencia en el semanario “El Temps”, editado en Valencia y de clara vocación independentista. Desde 
las páginas de este diario se ha defendido el derecho a la autodeterminación del País Vasco y el Pacto de 
Lizarra. Además, “El Temps” facilito la distribución de “Ardi Beltza” y de “Kale Gorria”, publicaciones 
dirigidas por Pepe Rei, mediante la inserción de boletines de suscripción. Las principales fuentes de 
financiación de “El Temps” procedente de la Generalitat catalana y del Gobierno balear». Abc, 
10/IX/2002, p. 12. «El tejido cultural y periodístico de ERC». Article d’Anna Rovira. 
3645 Joan Nebot s’ocupà de diversos continguts en El Temps, també del suplement de la verema de 2001, 
publicat en els números 899, 4-10/IX/2001. Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), 
Joan Nebot va signar un total de 148 pàgines en El Temps. 
3646 Qüestió tractada en l’apartat 7.2.5. 

http://elpais.com/elpais/2003/12/11/actualidad/1071134220_850215.html
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pàgina 12 de la secció de “Nacional” (sí, sí, dels nacionals) de 
l’Abc del 10 de setembre. L’endemà, un senyor que es diu 
Carlos Dávila (...) només havia de vincular EL TEMPS amb 
Ardi Beltza3647 i Kale Gorria3648 per acabar relacionant aquest 
setmanari amb l’atemptat de Santa Pola3649. Apa, mira que 
passar per dir aquestes coses de no sé què de 
l’autodeterminació!. 

»Sempre m’ha semblat molt curiós aquest híbrid de 
guàrdia civil i periodista que protagonitza, amb diverses cares, 
les pàgines de la premsa de la dreta espanyola [sic]»3650. 

El Temps sempre va condemnar el terrorisme d’ETA. Per això es defensava de 
les acusacions d’altres mitjans periodístics que el relacionaven, de manera directa o 
indirecta, amb el terrorisme. I ho feia amb contundència perquè el seu compromís 
pacifista estava sobradament demostrat, com està també esmentat en aquest treball. 

                                                           
3647 Ardi Beltza fou una revista mensual que començà a publicar-se l’any 1999. D’informació, 
investigació i denúncia, la revista fou clausurada poc després d’un any de començar a publicar-se, 
acusada de servir els interessos d’ETA. El seu director, Pepe Rei, fou condemnat. cf. ALONSO, 
Fernando., ¿Por qué luchamos los vascos?, Tafalla, Txalaparta, 2005, p. 161. El Temps va publicar 
anuncis d’Ardi Beltza en els números 780, p. 53; 781, p. 67; 782, p. 8 (maig i juny de 1999); 818, p. 31; 
819, p. 49; 820, p. 61 (febrer de 2000); 841, p. 14; i 842, p. 83 (juliol i agost de 2000). No és objectiu 
d’aquest treball acusar o defensar ningú. Si bé, després de la lectura dels mil primers números del 
setmanari, podem assegurar que El Temps, tal com estem referenciant en aquest treball, sempre mostrà el 
més enèrgic rebuig contra ETA, alhora que defensava el dret d’autodeterminació dels pobles i una eixida 
negociada del conflicte basc per considerar que era l’únic camí possible per a posar fi als assassinats. En 
aquest sentit, anunciar Ardi Beltza, publicació amb la qual podia coincidir en els termes ideològics que 
acabem d’expressar –dret d’autodeterminació– podia resultar lògic en tant que ambdues publicacions 
defensaven el mateix objectiu polític en els respectius territoris, si bé la la situació política a Euskal 
Herria i als Països Catalans era ben distinta. Això, però, no feia d’El Temps una publicació propera a 
ETA, tal com suggereix Abc. El Temps sempre va condemnar el terrorisme, independentment de la seua 
procedència. Les intencions d’altres diaris, però, pretenien identificar El Temps amb l’organització 
terrorista, tal com feia amb altres grups polítics que no s’identificaven amb el PP i el PSOE, com estem 
comprovant en aquest mateix capítol. 
3648 Kale Gorria fou la publicació successora d’Ardi Beltza. El seu director fou detingut l’any 2003. cf. 
ALONSO, Fernando., ¿Por qué luchamos los vascos?, Tafalla, Txalaparta, 2005, p. 161. El Temps va 
publicar anuncis de Kale Gorria als números 891, p. 48; 892, p. 41; 894, p. 68 (juliol de 2001); 901, p. 
100; i 902, p. 100 (setembre de 2001). 
3649 «Está bien condenar, como lo ha hecho Esquerra, los atentados de ETA, pero está mal prestar voz y 
vehículo a los compinches de ETA. Ahora mismo, ahora mismo –escribo–, muchos nos preguntamos por 
qué los terroristas de ETA que mataron en Santa Pola se movieron con tanto desparpajo en poblaciones 
como Torrente o Algemesí, o quién o quiénes acompañaron a los asesinos por el “tour” que realizaron por 
Valencia. Aquel no fue un recorrido fotográfico. Los terroristas detenidos tenían en su poder información 
completa de cuatro enclaves céntricos de Valencia; en los cuatro quisieron colocar bombas. Todo el 
nacionalismo catalán tiene que revisar sus relaciones con el abertzalismo, el moderado y el radical. En 
otro caso, y como las cosas sigan así, hay derecho a pensar que Carod ha buscado impunidad para su 
tierra catalana, y que CiU no sabe lo que hace subvencionando a ciertas gentes». Abc, 11/IX/2002, p. 30. 
«Carod, Pujol, Duran y Batasuna». Article de Carlos Dávila. L’atemptat de què parla és el que va 
provocar ETA l’estiu de 2002 a la caserna de la Guàrdia Civil de Santa Pola. Font: 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2002/08/04/espana/1028487391.html>. El Mundo, 5/VIII/2002. «ETA 
mata a la hija de un guardia civil y a un transeúnte en Santa Pola con un coche bomba». Notícia 
d’agències. Consulta: [10/V/2016]. 
3650 El Temps, núm. 953, 17-23/IX/2002, p. 16. «Fidelíssim lector». Article de Salvador Cot. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2002/08/04/espana/1028487391.html
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El tancament d’Euskaldunon Egunkaria, diari basc que va ser tancat per ordre 
judicial acusat de formar part de l’entorn i dels instruments d’ETA3651, també va ser 
tractat pel setmanari El Temps. Si el nostre setmanari es va posicionar contra la 
il·legalització de la formació política Batasuna, també havia d’estar en contra del 
tancament d’Egunkaria que, d’alguna manera, havia patit el mateix procés que 
Batasuna, amb la diferència que aquesta era una formació política i Egunkaria era un 
mitjà de comunicació escrit. Però ambdós van ser castigats per ser relacionats amb 
l’organització terrorista. I El Temps discrepà d’aquesta ordre judicial que més endavant 
fou desarmada per l’Audiència Nacional espanyola3652. L’article editoral que comentava 
aquest afer tenia un títol molt contundent: «Cop a la llibertat». 

«El tancament del diari Euskaldunon Egunkaria (...) és 
un atac a alguns dels fonaments democràtics defensats per la 
Constitució espanyola, com la llibertat d’expressió, la separació 
dels poders executiu i judicial i el caràcter plurilingüe de l’estat. 

»Les accions preses per l’Audiència la setmana passada 
tornen a posar de manifest que la separació entre el poder 
judicial i l’executiu s’afebleix quan afecta persones o ideologies 
que presumptament –ni tan sols cal demostrar aquest punt– 
qüestionen l’estat. El ministre de Justícia, José María Michavila, 
no va dubtar a assegurar que Egunkaria “és un instrument de 
l’acció terrorista”3653. És especialment trist també que, per a 
aquests poders, l’ús de la llengua basca siga un atemptat a la 
seua concepció de l’estat –plurinacional i plurilingüe, segons la 
Constitució–, però els atacs a mitjans de comunicació i escoles 
que la utilitzen mostren aquesta concepció monolítica i 
contradictòria. 

»El tancament del diari Euskaldunon Egunkaria s’ha 
d’emmarcar també en els atacs constants del Partit Popular a la 
llibertat d’expressió, un dels pilars bàsics d’un sistema 
democràtic. No es pot animar i aplaudir el tancament d’un mitjà 
de comunicació decretat per motius si més no molt boirosos i 
encara no demostrats. La paraula i el concepte de presumpció 
d’innocència han desaparegut del vocabulari de l’executiu 
espanyol, quan es tracta, especialment, de delictes relacionats 
amb l’independentisme. L’acusació d’“instrumentalització” de 

                                                           
3651 Font: <http://elpais.com/diario/2003/02/21/espana/1045782001_850215.html>. El País, 21/II/2003. 
«El juez del Olmo cierra el periódico ‘Egunkaria’ por ser “instrumento” de ETA». Notícia de Mikel 
Ormazábal. Consulta: [10/V/2016]. 
3652 Es va demostrar que els periodistes detinguts d’Egunkaria no tenien cap mena de relació amb ETA. 
Font: <http://elpais.com/diario/2010/04/13/espana/1271109605_850215.html>. El País, 13/IV/2010. «La 
Audiencia sentencia que el juez no debió cerrar el diario ‘Egunkaria’». Notícia de José Yoldi. Consulta: 
[10/V/2016]. 
3653 <http://elpais.com/elpais/2003/02/20/actualidad/1045732620_850215.html>. El País, 20/III/2003. 
«Michavila afirma que el diario es “instrumento de la acción terrorista”». Notícia sense signar. Consulta: 
[10/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2003/02/21/espana/1045782001_850215.html
http://elpais.com/diario/2010/04/13/espana/1271109605_850215.html
http://elpais.com/elpais/2003/02/20/actualidad/1045732620_850215.html
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l’empresa editora del diari “dins de l’estratègia terrorista” no ha 
estat provada i ni tan sols explicada pel jutge de l’Audiència 
Nacional que n’ha ordenat el tancament. Juan del Olmo, però, 
no ha dubtat a clausurar les seus del diari, detenir-ne deu 
treballadors i, en definitiva, impedir que Egunkaria arribe als 
quioscos. Altres solucions possibles, i no tan traumàtiques, 
semblen haver estat descartades sense tenir en compte el dret a 
la llibertat d’expressió i oblidant que un mitjà de comunicació és 
alguna cosa més que una empresa, i la informació, alguna cosa 
més que una mercaderia. 

»El PP, sobretot des que va assolir la majoria absoluta, 
no ha tingut cap problema a dinamitar el funcionament del 
sistema informatiu i, de passada, els drets fonamentals a la 
llibertat d’expressió i el dret a la informació protegits per una 
Constitució espanyola que tant airegen els responsables d’aquest 
partit en altres ocasions. 

»La dreta espanyola, en el seu retorn al poder després del 
breu període socialista, no ha sabut assimilar els engranatges del 
sistema democràtic, com s’ha pogut comprovar amb tota la 
cruesa sempre que aquest partit ha estat contra les cordes»3654. 

El Temps acusava el govern espanyol d’usar la justícia de forma partidista. I així 
ho expressava també la vinyeta de la secció ‘Gatonera’ d’aquell mateix numero: 

                                                           
3654 El Temps, núm. 976, 25-3/II-III/2003, p. 5. «Cop a la llibertat». Editorial. 
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Figura 109. El Temps, núm. 976, 25-3/II-III/2003, p. 3. 

El dibuix era molt específic. La justícia, cega i muda, donant preferència al 
nacionalisme espanyol per fer malbé la llibertat d’expressió. També en el mateix 
número, Salvador Cot desmuntava la relació entre ETA i Egunkaria: 

«Egunkaria no té cap relació amb ETA. Les úniques 
pistoles que han tingut a veure amb aquest diari són les dels 
policies que hi envien els jutges i, en definitiva, l’estat espanyol 
a través d’un govern que tanca diaris, conculca la llibertat 
d’expressió i la lluita contra la recuperació del basc. No hi ha res 
més. La línia editorial d’Egunkaria sempre ha estat contrària a la 
violència, sense fissures. 

»(...) Això és així i prou. Els jutges de l’Audiència 
Nacional de Madrid es podran inventar el que vulguin, però la 
realitat és que l’únic que han fet –l’únic objectiu acomplert– ha 
estat tancar un diari que no els agradava. La jugada és la de 
sempre, volen que l’Egunkaria deixi d’estar als quioscs 

»(...) La societat ha de reaccionar davant d’això. Però el 
primer lloc, l’hem d’ocupar els periodistes. Ja n’hi ha prou 
d’acceptar les boles del Ministeri de l’Interior com si algú se les 
cregués. Ja n’hi ha prou de ser solidaris només quan no ens costa 
res (...) Els nostres companys són els periodistes de l’Egunkaria, 
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no els opinadors/policies que escriuen el que convengui 
políticament al gran líder José María Aznar.   

»Som molts els que considerem que el que publiquen 
alguns diaris de Madrid no és veritat. Que pensem que les 
tertúlies radiofòniques que subvencionem directament o 
indirectament amb els nostres impostos són indignes. Que 
creiem que la televisió pública de l’estat és utilitzada 
lamentablement en benefici exclusiu de l’opció política que 
ocupa el poder3655. 

»(...) Doncs molt bé. Ara veurem quina és la reacció dels 
nostres admirats col·legues de Madrid, els que denuncien 
l’opressió que pateixen els que pensen “diferent” al País Basc. 
Quin és el discurs del poder?, el dels diaris que tanca la policia? 
O, més aviat, el dels intel·lectuals que acaben sent nomenats 
directors generals... Ja n’hi ha prou»3656. 

Fins i tot, El Temps va dedicar una de les seues portades per condemnar el 
tancament d’Egunkaria: 

 
Figura 110. El Temps, núm. 977, 4-10/III/2003, portada. 

                                                           
3655 L’etapa d’Alfredo Urdaci al front dels serveis informatius de TVE va estar molt criticada per altres 
professionals de la informació, que consideraven que va impulsar una televisió pública excessivament 
polititzada. cf. LABIO BERNAL, Aurora., Comunicación, periodismo y control informativo: Estados 
Unidos, Europa y España, Rubí, Anthropos, 2006, pp. 143-147. 
3656 El Temps, núm. 976, 25-3/II-III/2003, p. 17. «Deixeu en pau els que la volen». Article de Salvador 
Cot. 
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8.3.3.- El compromís periodístic d’El Temps 

Incloem en aquest apartat també aquells articles d’El Temps que complien amb 
una mena d’autorretrat del setmanari. En aquests textos, la revista es descrivia i 
mostrava els seus objectius i les seues intencions, declarant la intenció de vertebrar 
periodísticament els Països Catalans i d’oferir una informació general i compromesa 
amb el país. I, sobretot, la voluntat de normalitzar el país des del periodisme, en el cas 
del nostre setmanari. Açò escrivia Jordi Fortuny3657 en el seu acomiadament com a 
director d’El Temps: 

«crec que convé començar a arraconar el tabú de les grans 
dificultats que té fer premsa en català. Efectivament, les 
dificultats són moltes, fins i tot incomptables, però també és 
veritat que es poden superar si es fan els esforços necessaris. La 
fórmula és senzilla: a més dificultats, més esforços, i la cosa 
funciona. Podríem dir que l’única condició particularment 
necessària per fer premsa en català és tenir capacitat de 
resistència, però aquest setmanari ha demostrat que no és una 
condició impossible de complir, perquè ja ha superat els disset 
anys d’història, ha superat tots els rècords coneguts pel que fa 
als setmanaris d’informació general en català. Els mèrits d’això 
estan molt repartits i no acabaríem mai de citar els qui hi ha 
contribuït, tot i que és obvi que sense Eliseu Climent, l’editor, 
no hauria estat possible. 

»(...) Aquí, en la mesura que el català es normalitza i 
avança el coneixement de la llengua en la societat, el camí es fa 
més planer i desapareix el complex de tribu d’indis que anys 
enrere podia tenir la gent entossudida a utilitzar el català amb 
naturalitat en totes les situacions: a l’hora de parlar, de llegir i 
d’escriure o a l’hora de guanyar-se les mongetes com a 
periodista. 

»(...) Expliquen que els candidats, per anar bé, han 
d’estar convençuts que guanyaran les eleccions. De la mateixa 
manera, és molt difícil fer premsa normal en català sense estar 
convençut que és perfectament possible. I massa vegades les 
complicacions –totalment reals– d’aquesta activitat s’utilitzen 
com a excusa per a dissimular la mediocritat, la feblesa o la 
incapacitat. 

»De tota manera, l’autosuggestió també té límits. Ni 
posant-nos una bena als ulls evitarem d’adonar-nos que la 
llengua està lluny d’assolir els nivells de normalitat que serien 

                                                           
3657 Jordi Fortuny va ser director d’El Temps entre els números 691 (15/IX/1997) i 888 (19-25/VI/2001). 
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exigibles en un país modern com el nostre, i això afecta 
directament l’exercici del periodisme en llengua catalana. Amb 
matisos, segons si estem parlant de Catalunya, del País Valencià 
o de les Illes, però l’afecta. I per tant, barrejar el periodisme amb 
la militància lingüística, i fins i tot política, de vegades és difícil 
d’evitar. És més: en molts casos, és impossible d’evitar. 

»Això no és dolent, mentre siguem conscients que és una 
situació que cal superar. La premsa d’informació general en 
català –que no pot deixar de ser combativa– faria un flac favor a 
la normalitat a què aspirem si no tingués en l’horitzó l’objectiu 
de la independència, el rigor i l’objectivitat, al servei de la 
veritat, com tota la premsa democràtica del món. Combat per la 
llengua, sí, però al mateix temps treball constant per a oferir una 
informació veraç, equilibrada, valenta, desacomplexada i de 
qualitat a la societat, que té dret a exigir-la. 

»Això és el que EL TEMPS i molts altres mitjans de 
comunicació intenten des de fa anys, des de la recuperació de la 
democràcia. Dic intenten, perquè mai no s’arriba del tot a les 
situacions ideals, però sí que poden estar cada vegada més a 
prop. En això, els lectors tenen un paper fonamental, i cada 
vegada més. Avui dia, els lectors de premsa escrita són 
ciutadans que exerceixen la seva llibertat amb un grau de 
responsabilitat probablement superior a la mitjana de la 
població, perquè decideixen dedicar una part del seu temps a 
informar-se de manera activa i no es conformen amb la 
informació que, de manera passiva, reben fàcilment a través dels 
mitjans audiovisuals. A més, paguen per aquest plus 
d’informació. Per això es poden permetre el luxe de ser exigents 
amb els diaris o les revistes que compren. No hi ha estímul més 
eficaç per als qui ens dediquem a aquest ofici que l’exigència, la 
crítica o –també, és clar– l’elogi dels lectors. De fet, sense els 
lectors no existiríem»3658. 

 I més emotiu era aquest article editorial del número 1000 que, evidentment, 
parlava del camí fet i del que quedava per fer, així com aclaria els objectius del 
setmanari i especificava la voluntat de vertebrar els Països Catalans mitjançant aquest 
projecte periodístic que ja era tota una realitat. 

«L’any 1984 s’iniciava una aventura llargament covada 
en la qual quasi ningú no creia excepte el reduït nucli de 
persones que es va capficar en el projecte: el setmanari 
d’informació general EL TEMPS, el que vostès tenen entre les 

                                                           
3658 El Temps, núm. 888, 19-25/VI/2001, p. 15. «Periodistes i conductors d’autobús». Article de Jordi 
Fortuny. 
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mans en aquest mateix moment mil números després. Era tanta 
la incredulitat que fins i tot un home de la clarividència de Joan 
Fuster hi va posar una pesseta. “Per al que ha de durar...”, 
ironitzava3659. Qui sí que hi va creure van ser els milers de 
persones anònimes que amb la seua contribució van fer possible 
que el projecte tirara endavant. Aquest número mil és una prova 
ben contundent de com d’errats anaven els pronòstics, i també 
un autèntic miracle si tenim en compte les circumstàncies en què 
va nàixer i en què s’ha desenvolupat EL TEMPS. 

»El repte aquell mes de maig del 1984 era titànic: l’espai 
comunicatiu conjunt dels Països Catalans era verge i l’estructura 
autonòmica –eixida de la confusa transició, que consolidava 
progressivament tres compartiments estancs–3660 no era 
precisament una ajuda per al primer comunicatiu que abraçava 
tot l’àmbit de la llengua catalana. EL TEMPS va reeixir, malgrat 
tots els impediments, i posava, així, el fonament de la creació 
d’un àmbit que després ha estat també consolidat amb més o 
menys timidesa per altres mitjans com TV3, Catalunya Ràdio, el 
periòdic Avui o el diari electrònic Vilaweb3661. No amagarem, 
però, que encara estem molt lluny de la situació que desitjaríem 
els que fem aquesta revista i també, de ben segur, tots els nostres 
lectors. 

»Aquesta ha estat la vocació bàsica del nostre setmanari, 
la de fer país des d’un àmbit tan important com el de la 
comunicació. I, per fer-ho, en cap moment no hem oblidat que 
calia mirar més enllà dels nostres campanars, és a dir, hem estat 
conscients que el nostre era un país més d’Europa i que, per tant, 
havíem de fer una publicació que es poguera equiparar a 
qualsevol altre setmanari d’informació general del continent. 
Les nostres pàgines han estat obertes de bat a bat als 
esdeveniments que capgiraven el món, hem intentat ser 
capdavanters en la incorporació de les noves tecnologies i dels 
nous àmbits informatius, com ara l’ecologia o el periodisme 
d’investigació, i hem incorporat en una o altra etapa les 
signatures més importants dels Països Catalans, i algunes altres 
d’europees. Però EL TEMPS ha estat, sobretot, un lloc de 
trobada del periodisme més heterodox, que amb més imaginació 

                                                           
3659 Aquesta anècdota l’hem tractada en l’apartat 2.2. 
3660 Ibídem. 
3661 Vilaweb fou el primer diari digital en català. Fundat l’any 1995 per Vicent Partal i Assumpció 
Maresma, vells coneguts d’El Temps, com hem comprovat, fou tota una novetat en la premsa digital que 
encara avui continua activa. cf. IGLESIAS GARCÍA, Mar., «Etnografía y observación participante en los 
medios de comunicación nativos digitales. El caso de VilaWeb», en Comunicación y desarrollo en la era 
digital. Congreso AE-IC, febrer 2010, p. 73. 
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que recursos ha esdevingut una escola alternativa de periodistes 
i un planter inesgotable de professionals de renom. 

»Una tasca encara més difícil si tenim en compte que EL 
TEMPS ha tingut clar des d’un primer moment que el seu centre 
neuràlgic havia de ser, com ha estat, la ciutat de València. 
Sempre hem estat conscients que malgrat la relativa comoditat 
que poguera oferir una Barcelona massa sovint tancada en si 
mateixa, València era un lloc millor per comprendre els 
problemes i les esperances de tot el nostre país, a pesar de les 
incomprensions que ben sovint hem patit, i no tan sols de la 
dreta. 

»Malgrat tot, en les vostres mans teniu el número mil, i 
confiem que en pugueu fullejar molts més. L’enhorabona, si 
l’hem de donar a algú, és a tots els nostres lectors fidels»3662. 

 Tot allò que hem explicat al llarg d’aquest treball està molt ben resumit en 
aquest article editorial. 

 

 

8.4.- Qüestió de pau: ETA i 11-S 

Ja hem assenyalat que El Temps es posicionà contra el terrorisme des d’una 
postura pacifista. I des del mateix posicionament, el setmanari es pronuncià en contra 
d’una sèrie de mesures polítiques i judicials que pretenien fer malbé el terrorisme però 
que, alhora, segons El Temps, no feien més que augmentar la tensió del conflicte basc i 
sembrar la llavor per a futurs atemptats i, en conseqüència, futures morts. I precisament, 
l’objectiu del setmanari era evitar més víctimes mortals. Això va ocórrer amb el 
conflicte basc. Hem vist en aquest capítol com El Temps condemnà el tancament 
d’Egunkaria, la il·legalització de Batasuna i l’equiparació intencionada que, segons el 
setmanari, patia tot el nacionalisme basc amb el terrorisme d’ETA3663. Equiparació feta 
segons la revista des del Partit Popular amb el suport del PSOE. Però ens queda per 
mostrar encara les crítiques que, evidentment, també va rebre ETA. I és que, com hem 
assenyalat, no es tractava, en absolut, de defensar el terrorisme: era qüestió de defensar 
la pau. Per exemple, Àngels Barceló3664 escrivia: 

«el País Basc ha de ser un exemple per als més conservadors. 
S’ha de ser bel·ligerant contra els assassins i s’ha de ser 

                                                           
3662 El Temps, núm. 1000, 12-18/VIII/2003, p. 5. «El Temps, número 1.000». Editorial. 
3663 Qüestió tractada en els apartats 8.2.1.4, 8.2.2 i 8.3.2. 
3664 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Àngels Barceló va signar un total de 5 
pàgines en El Temps. 
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integrador amb els nacionalistes demòcrates, no costa gaire i tot 
seria molt més fàcil»3665. 

Les paraules de Barceló estan carregades d’intenció. Hem vist anteriorment com 
El Temps protestava per la divisió entre bons i dolents que, segons el setmanari, es feia 
des dels principals partits polítics espanyols i els seus mitjans afins3666. Salvador Cot 
anava més enllà i relacionava Euskal Herritarrok amb ETA, en una crítica a la formació 
política, que en algun moment havia estat defensada pel setmanari3667; i a l’organització 
terrorista, en el context electoral basc de l’any 2001: 

«Diumenge, 13 de maig, 11 de la nit. Al pavelló de La 
Castilla, a Bilbao, Josu Urrutikoetxea (“Ternera”, per a la 
policia)3668 doblega cuidadosament una de les llargues pancartes 
que reiteraven l’anagrama d’Euskal Herritarrok al llarg del 
perímetre de la pista de joc. En tota la nit electoral no hi ha 
hagut més de tres-centes persones que seguissin els resultats, 
que s’anaven fent públics en una pantalla gegant que reproduïa 
el programa especial d’Euskal Telebista. El pavelló té capacitat 
per a quatre mil persones, la mateixa xifra que, feia només dos 
anys, havia omplert les instal·lacions per viure de prop un triomf 
històric de l’esquerra abertzale3669. Ara, els pocs incondicionals 
que s’han decidit a anar-hi marxen a poc a poc sense fer cas dels 
xicots d’Aquelarre que, des de l’escenari, intenten omplir el buit 
del local amb els decibels de les seves guitarres elèctriques. 

»Molt tard apareixen els dirigents d’Euskal Herritarrok, 
que intenten evitar en dotzenes de militants la perspectiva d’una 
derrota que sembla una travessia del desert. Arnaldo Otegi 
s’adreça al públic amb la promesa que els set parlamentaris que 
s’han perdut tornaran a fer-se realitat en el futur. Ningú no li 
pregunta com, perquè ningú no s’ho creu. Tots plegats canten 
l’“Eusko Gudariak”, i alguns encara tenen forces per acostar-se 
al bar que, aquesta vegada, haurà d’emportar-se els bidons de 
cervesa gairebé tan plens com els han instal·lat. 

                                                           
3665 El Temps, núm. 884, 22-28/V/2001, p. 19. «No entenen res». Article d’Àngels Barceló. 
3666 Qüestió tractada en els apartats 8.2.1.4, 8.2.2 i 8.3.2. 
3667 Precisament, el moment en el qual El Temps va mostrar un major suport a Herri Batasuna, antecessora 
d’Euskal Herritarrok, fou quan HB condemnà ETA després de l’atemptat d’Hipercor l’any 1987, com 
hem vist en l’apartat 5.3.1. I els moments de major distància, com el que estem tractant ara, es donaren 
quan la formació abertzale es mostrà més a prop o menys llunyana d’ETA. 
3668 Josu Urrutikoetxea Bengoetxea fou escollit parlamentari per Euskal Herritarrok l’any 2001. Font: 
<http://www.legebiltzarra.eus/fichas/c_281_SM.html>. Parlamento Vasco. Consulta: [10/V/2016].  
3669 Euskal Herritarrok passava de 14 escons obtinguts l’any 1998 (17,9% del vot, superant fins i tot el 
PSE) als 7 de l’any 2001 (10%). Aquell triomf estigué motivat per la treva signada per ETA i per la 
Declaració de Lizarra. Font: <http://elpais.com/diario/1998/10/27/espana/909442815_850215.html>. El 
País, 27/X/1998. «Euskal Herritarrok consigue el 46% de todos sus votos en Guipúzcoa». Notícia de 
Javier Rivas. Consulta: [10/V/2016]. 

http://www.legebiltzarra.eus/fichas/c_281_SM.html
http://elpais.com/diario/1998/10/27/espana/909442815_850215.html
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»Mentrestant, Josu Urrutikoetxea, que acaba de revalidar 
el seu escó a Vitòria, segueix arreplegant les pancartes que 
ningú no s’ha acostat a veure. 

»Cent quaranta mil bascos els han votat, però només 
tres-cents es van acostar a la seu electoral. Ja ningú no creu que 
tinguin res a dir enfront d’una màquina que genera violència pel 
seu compte i que, assassinat rere assassinat, omple de legitimitat 
l’estat contra el qual diu que lluita. Ja tothom sap que la pròxima 
víctima serà el regidor de qualsevol poble, un periodista hostil o 
algú que passava per allà i que, quan es creuen determinades 
fronteres, el retorn és molt difícil. ETA és poca cosa més que 
violència. 

»Aquesta és la responsabilitat d’Arnaldo Otegi (...) o els 
que vinguin al darrere. Algú ha de fer veure a ETA que cal 
buscar una sortida i que trobar-la no passa per matar trenta 
vegades més. Algú els ha d’explicar, allà on siguin, que formen 
part del problema i que ells, en si mateixos, en neguen la 
solució. 

»Quan això passi, algú altre, des d’algun palau llunyà, ho 
considerarà una mala notícia per a la unitat d’Espanya. I, 
segurament, amb raó»3670. 

Aquest article és fonamental per entendre la posició d’El Temps respecte al 
conflicte basc. Primer, hem vist abans que el setmanari condemnava tota política que 
poguera agreujar el conflicte. Ara, comprovem que el columnista Salvador Cot 
condemna la violència d’ETA i considera negatiu el paper de la formació abertzale. A 
banda d’aquesta condemna, fa responsable en part de la violència d’ETA a Euskal 
Herritarrok, que ha patit un resultat electoral escàs per culpa d’aquest vincle, tal com 
suggereix el periodista. I tercer, a banda de condemnar el terrorisme pel fet de provocar 
morts, assegura també que la fi d’ETA seria «una mala notícia per a la unitat 
d’Espanya», perquè pensa que aquests fets no fan més que legitimar el nacionalisme 
espanyol. Es tracta, doncs, d’acabar amb la violència pel fet de no creure-hi; i també pel 
fet d’anar en contra dels interessos polítics del setmanari, tant interessos de fons com de 
forma. El Temps tenia un enorme compromís amb la pau al País Basc i pretenia fer 
malbé tots els elements que pogueren pertorbar aquesta finalitat. 

Però aquest compromís per la pau no només es va limitar al conflicte basc. 
Durant l’època que estem tractant en aquest capítol va ocórrer un dels esdeveniments 
internacionals més històrics de tots els temps. Eren els atemptats de  l’11 de setembre de 
l’any 2001 contra els Estats Units d’Amèrica3671. I El Temps, una vegada més, es va 
mostrar pacifista: contra els qui atemptaren i contra aquells que, segons el setmanari, 

                                                           
3670 El Temps, núm. 885, 29-4/V-VI/2001, p. 17. «Explicar l’evidència». Article de Salvdor Cot. 
3671 cf. HERNÁNDEZ ALVARADO, Joaquín., «Geopolítica del conflicto: el mundo después del 11 de 
septiembre», en Iconos, Revista de Ciencias Sociales, núm. 13, 2002, pp. 124-128. 
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exercien actuacions que derivaven més a allargar el conflicte que no pas a solucionar-lo. 
En mostrem exemples. El primer de tots, la portada d’El Temps que tractà l’atemptat, 
prova de la importància que aquest fet va tindre per al setmanari: 

 
Figura 111. El Temps, núm. 901, 18-24/IX/2001, portada. 

I en el mateix número trobem un article editorial que d’un costat condemna 
l’atemptat i de l’altre condemna també «L’arrel de l’hostilitat», com diu el títol: 

«Dimarts 11 de setembre la tragèdia se’ns va plantar 
davant dels ulls com feia molt temps que no passava. Dos avions 
van impactar a les Torres Bessones i un tercer ho féu al 
Pentàgon. Aquestes accions van provocar milers de morts i una 
reacció d’incomprensió de la mentalitat capaç de pensar i fer 
una catàstrofe com aquella3672. Primer de tot, doncs, la 
solidaritat envers el poble nord-americà, com sempre cal ser 
solidari amb aquells que pateixen la desgràcia. Aquesta 
solidaritat, però, es fa estranya, ja que els Estats Units 
d’Amèrica mai no han necessitat la solidaritat internacional. Les 
catàstrofes naturals en aquell país pràcticament queden resoltes 
abans que algú pense a organitzar el primer comboi humanitari. 
Per això és tan significativa aquesta solidaritat, perquè el país 
que creiem invencible de colp deixa de ser-ho i en el seu propi 
territori. I no per l’acció d’un altre estat, sinó per un grup de 
persones que ni sabem amb certesa qui són. 

                                                           
3672 <http://elpais.com/diario/2001/09/12/internacional/1000245601_850215.html>. El País, 12/IX/2001. 
«El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush». Reportatge sense signar. Consulta: 
[10/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2001/09/12/internacional/1000245601_850215.html
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»La sensació de vulnerabilitat es va fer evident per sobre 
de tots els sistemes antimíssils, xarxes d’espionatge i controls 
policíacs existents en aquell país, que suposàvem que en aquests 
àmbits eren els millors o quasi. No són els millors perquè no hi 
ha millors que guanyen a la sorpresa d’un grup de fanàtics 
hostils als EUA, per molts sistemes de seguretat que es tinguen. 
Igual com és impossible evitar amb sistemes de seguretat 
sofisticadíssims que un dement entre en un institut i comence a 
disparar contra tot ésser viu. Reconèixer això és bàsic per evitar 
que no torne a passar mai quelcom semblant al succeït l’11 de 
setembre. L’amenaça del poder militar és inútil davant 
d’agressions com aquesta, però això no vol dir que no tinguen 
solució. La recepta no té gaire secret i ja fa anys que alguns la 
prediquen: cal anar a l’arrel de l’hostilitat, buscar els perquès de 
fons i començar per ací. És per aquest camí que trobarem i 
podrem apagar l’espurna que incita una persona a entrenar-se 
durant mesos i mesos amb l’únic objectiu de pujar a un avió i 
estavellar-lo contra un gratacel ple de gent innocent. 

»Aquesta reflexió no ve a tomb perquè sentim que l’atac 
dels pilots suïcides és un atac a nosaltres, “a la civilització” com 
ha dit més d’un polític allà i aquí3673. No, les Torres Bessones i 
el Pentàgon no ens representen a nosaltres ni a la major part del 
món; de fet, no representen ni la majoria dels que estaven allí en 
el moment del desastre, sinó que representen els poders fàctics 
dels EUA. En el cas que l’autoria dels atemptats vinga de fora 
dels EUA, continuen essent injustificables, però és evident que 
no són aliens a les actituds que aquests poders fàctics han tingut 
envers la resta del món. 

»Però que no ens considerem assenyalats com a objectius 
pels terroristes no vol dir que no sentim la desgràcia per les 
víctimes i els seus familiars i amics. De la mateixa manera que 
també hem sentit la desgràcia quan hi va haver el genocidi a 
Rwanda3674, la matança de Srebrenica3675, el bombardeig l’any 
passat en la venjança particular de Bill Clinton al Sudan3676, 
l’embargament inhumà als iraquians i fins pels vint palestins que 
l’exèrcit israelià ha matat entre els dies 11 i 13 de setembre en la 

                                                           
3673 L’editorial d’El País del dia següent als atemptats parlava, precisament, d’un «cop a la nostra 
civilització». Font: <http://elpais.com/diario/2001/09/12/opinion/1000245602_850215.html>. El País, 
12/IX/2001. «Golpe a nuestra civilización». Editorial. Consulta: [10/V/2016]. 
3674 Conflicte ètnic que esclatà l’any 1994. Per a consultar-ho, cf. WALDORF, Lars., «Genocidio, justicia 
y reconciliación en Ruanda», en Política exterior, vol. 28, núm. 160, 2014, pp. 106-113. 
3675 Aquesta matança provocà entre 7.000 i 8.000 morts el mes de juliol de 1995 a Bòsnia, en uns actes de 
neteja ètnica. cf. BORJA LASHERAS, Francisco de., «Carta de Europa: Srebrenica 20 años después», en 
Política exterior, vol. 29, núm. 166, 2015, pp. 14-20. 
3676 Per a consultar el conflicte, cf. SOSA, Rodrigo., «Sudán, un conflicto sin fin», en Papeles de 
cuestiones Internacionales, núm. 86, 2004, pp. 123-137. 

http://elpais.com/diario/2001/09/12/opinion/1000245602_850215.html
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seua ofensiva indecent al poble de Jenín3677. Perquè la solidaritat 
és igual de necessària, o potser més i tot, quan la desgràcia no 
succeix als EUA ni arriba al menjador de casa de les vint-i-
quatre hores del dia»3678. 

Amb aquest article editorial queda clar el compromís d’El Temps contra el 
terrorisme i a favor de la pau. Aquest compromís per la pau es reafirma en l’article 
editorial del número següent: 

«El suport que tots els països membres de l’OTAN han 
donat a la superpotència ha estat incondicional i total3679. Però 
també és cert que l’actitud dels caps d’estats europeus no és 
monolítica. A França, el president de la República, Jacques 
Chirac, sense deixar de donar suport als EUA, no ha dubtat a 
expressar públicament les seues reserves a una acció militar 
desproporcionada, que no valore les repercussions posteriors3680. 
En canvi, el cap de l’executiu espanyol, José María Aznar, s’ha 
afanyat a donar suport incondicional i absolut a Bush i ha 
comparat l’atac a les Torres Bessones amb els atemptats 
d’ETA3681. L’esquema “ets amb mi o contra meu” que 
l’administració americana vol aplicar, ara és utilitzat per Aznar 
per legitimar el seu discurs impermeable davant del conflicte 
basc. En aquest context, resulta molt cínic que estats tercers 
vulguen aprofitar l’avinentesa per a reclutar simpaties 
internacionals en el combat de conflictes regionals, com és el 
cas del Govern espanyol i la seua estratègia contra ETA. Una 
vegada més, el president espanyol demostra la seua obsessió per 
resoldre el conflicte basc a través de la via policíaca. Sembla 
que Aznar ha volgut dotar-se d’una rellevància política 
internacional que no té (...) L’administració Bush vol matar 
mosques a cononades i el sempre fidel Aznar es vol fer la foto al 
costat del gran caçador. 

                                                           
3677 <http://internacional.elpais.com/internacional/2001/10/31/actualidad/1004482804_850215.html>. El 
País, 31/X/2001. «Israel invade una aldea de Jenin para capturar a dirigentes de la Yihad». Notícia 
d’EFE. Consulta: [10/V/2016]. 
3678 El Temps, núm. 901, 18-24/IX/2001, p. 5. «L’arrel de l’hostilitat». Editorial. 
3679 Els Estats Units planejaven una resposta als atacs de l’11-S contra els territoris implicats en aquell 
atemptat. Aquell pla va rebre el nom de “Llibertat duradora”. Font: 
<http://internacional.elpais.com/internacional/2001/09/25/actualidad/1001368808_850215.html>. El 
País, 25/IX/2001. ‘Libertad duradera’, nuevo nombre de la operación militar que prepara EE UU». 
Notícia d’agències. Consulta: [10/V/2016]. 
3680 <http://elpais.com/diario/2001/09/18/internacional/1000764028_850215.html>. El País, 18/IX/2001. 
«Chirac transmitirá hoy a Bush el temor de Francia a una ‘cruzada’». Notícia de Joaquín Prieto. Consulta: 
[10/V/2016]. 
3681 Aznar expressà el seu desig que l’acció internacional contra el terrorisme, llavors tan latent, es 
mostrara també contra ETA, fent paral·lelismes entre el conflicte basc i els atemptats de l’11-S a Nova 
York. Font: Abc, 20/IX/2001, p. 29. «Aznar pide que la “acción concertada internacional” acabe también 
con ETA». Notícia de J. L. Llorente. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2001/10/31/actualidad/1004482804_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2001/09/25/actualidad/1001368808_850215.html
http://elpais.com/diario/2001/09/18/internacional/1000764028_850215.html
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»Siga com siga, tal com van avançant els fets, sembla 
que, de nou, queda arraconada l’anàlisi profunda dels conflictes 
polítics i s’escull la via del maniqueisme entre bons i dolents. 
Precisament el que cal ara és no atiar els focs dels odis. És 
comprensible, fins a cert punt, que alguns ciutadans dels Estats 
Units tinguen certs desitjos de venjança, però no pot ser que les 
administracions basen les seues decisions en sentiments 
viscerals i irracionals. 

»Les repercussions d’un conflicte bèl·lic com el que 
s’està gestant, que alguns ja s’han atrevit a qualificar de 
“croada”, són incalculables. La guerra no faria més que castigar 
persones tan innocents com aquelles víctimes dels atemptats del 
passat 11 de setembre, als EUA. A més a més, només pot 
degenerar cap a un conflicte més global, que no només afectaria 
blocs de països, sinó diferents cultures que avui conviuen, en 
molts casos, dins de les mateixes fronteres»3682. 

L’anàlisi que fa entre el govern dels EUA i les seues possibles actuacions contra 
altres països recorda l’anàlisi que El Temps fa habitualment del govern d’Aznar i les 
seues actuacions policíaques per a combatre el terrorisme d’una forma poc adequada per 
al setmanari. L’objectiu continua sent condemnar el terrorisme i tractar d’establir la pau, 
evitant que aquesta siga pertorbada per actuacions desproporcionades. I també 
condemna el que interpreta com a «maniqueisme» a l’hora de dividir el conflicte entre 
els bons i els dolents. Sobre aquesta divisió exagerava amb humor ‘El Gat Invisible’, al 
mateix temps que feia referència a aquesta mena de psicosi de la població contra tot allò 
que fóra o pareguera musulmà: 

                                                           
3682 El Temps, núm. 902, 25-1/IX-X/2001, p. 5. «Govern inconscient». Editorial. 
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Figura 112. El Temps, núm. 902, 25-1/IX-X/2001, p. 3. 

També mostra de manera més breu el seu compromís pacifista el periodista Pere 
Martí, en el seu espai habitual ‘Idees’3683, compartit amb altres articulistes: 

«estaria bé que algú digués que el fanatisme no es combat amb 
més bombes, que l’únic que fan és alimentar-lo. També s’ha de 
dir que el problema no és l’islamisme, sinó la misèria que hi ha 
en determinats països, que aboca la població a l’integrisme. 
L’integrisme es combat amb cultura i sobretot amb ajudes 
econòmiques. Això és més car i menys èpic que tirar bombes, 
però a la llarga és més efectiu. Perquè l’objectiu ha de ser la pau, 
no el manteniment de la injustícia»3684. 

Josep Porcar3685 insistia també en aquesta visió pacifista contrària a les 
intervencions militars que pogueren causar víctimes innocents: 

                                                           
3683 La secció ‘Idees’, present des del número 854 (24-30/X/2000) fins al número 982 (8-14/IV/2003), 
consistia en diverses pàgines –normalment sis- que contenien diverses columnes d’opinió –generalment 
dos cada pàgina–, amb autors i nombre d’articles aleatoris segons l’època. Era l’espai d’opinió més ampli 
d’El Temps. 
3684 El Temps, núm. 902, 25-1/IX-X/2001, p. 17. «Sospitosos per la pau». Article de Pere Martí. 
3685 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Josep Porcar va signar un total de 3 
pàgines en El Temps. 
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«Imaginem per un moment que ETA, reclamant 
territoris, atempta contra França amb la destrucció de la Torre 
Eiffel... Tindria alguna explicació mínimament raonable (sí és 
que acceptem com a raonable alguna mena d’ofensiva bèl·lica) 
que –com a resposta– França atacarà Madrid i Bilbao amb tota 
mena d’armes? Crec que no3686. 

»(...) Personalment: més terror em produeix un home 
com George Bush i el seu gabinet de crisi, que, d’acord amb les 
notícies que la premsa activa, sembla que no li importa gens que 
tot el planeta siga arraulit per una espiral de sang. Aqueixa és la 
meua humil percepció. Des d’Egipte a Uzbekistan viuen milions 
de persones. Arrossegar tants països en una onada de violècia 
em sembla una cosa absolutament temerària, més encara: nazi. 

»Sé que no està gens de moda, ni ho estarà, exercir un 
cert criticisme amb els aliats, però els països europeus haurien 
de replantejar-se el seu suport sense condicions als EUA, 
almenys en aqueix punt en què l’estat major nord-americà 
reclama, pel que veiem, una guerra total a l’islam. 

»Ufff...»3687. 

Enric Rimbau també insistia en aquesta idea i justificava un “antiamericanisme” 
derivat de les polítiques exteriors que impulsava aquell país en aquells moments, al 
mateix temps que mostrava la seua solidaritat amb els EUA pel fet d’haver patit els 
atemptats de l’11-S: 

«És evident i indiscutible que el passat 11 de setembre la 
humanitat mostrà una de les seves cares més execrables. Que no 
ha d’existir cap dubte en la solidaritat cap a les víctimes 
d’aquella barbaritat i que en cap moment es pot justificar una 
tragèdia d’aquesta magnitud. 

»Dit això, no ha de fer cap por cercar explicacions. Fins i 
tot, els actes més irracionals en tenen i buscar-les no és 
justificar-los. Atribuir els actes incomprensibles només a la 
irracionalitat és la vida per no trobar mai solucions i abonar els 
odis viscerals de les guerres santes. 

»La mateixa paraula “antiamericanisme” ja explica per si 
mateix part de la seva existència. Amèrica és un continent 
integrat per molts països, però l’antiamericanisme només es 
refereix a les polítiques contràries a un de sol, els EUA. És 

                                                           
3686 Una de les primeres mesures que va prendre el govern dels Estats Units d’Amèrica fou bombardejar 
l’Afganistan per considerar aquell país centre d’entrenament dels terroristes que atemptaren contra els 
EUA l’11 de setembre de 2001. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/10/08/internacional/1002492001_850215.html>. El País, 8/X/2001. 
«Estados Unidos bombardea Afganistán». Notícia d’Enric González. Consulta: [10/V/2016]. 
3687 El Temps, núm. 903, 2-8/X/2001, p. 16. «Matar mosquits a canonades». Article de Josep Porcar. 

http://elpais.com/diario/2001/10/08/internacional/1002492001_850215.html
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innegable que aquest país ha estat víctima d’un acte atroç, però 
també és cert que cal distingir entre la solidaritat amb les 
víctimes de l’atemptat brutal i les responsabilitats d’uns aparells 
d’estat, protagonistes indiscutibles en la construcció, si més no 
des de mitjan segle XX, d’unes relacions internacionals 
malaltes, basades en la imposició per la força i la negació de la 
diferència»3688. 

En el mateix número, Joan F. Mira parlava dels antiamericans3689 en la seua 
columna, condemnant l’actitud d’aquesta gent que, segons ell, tant a la dreta com a 
l’esquerra política3690, rebutgen per sistema l’imperi americà que ell mateix defensa. 

«Quan, fa molts anys, jo vaig anar a viure als Estats 
Units d’Amèrica, hi anava amb tots els judicis previs en contra, 
com a bon intel·lectual d’esquerra, enemic de l’imperialisme i 
del capitalisme, encara que, gràcies a Déu, no de la democràcia 
parlamentaria. Hi vaig descobrir coses bones que potser no 
esperava, que no es veuen ni en les pel·lícules més 
ensucradament publicitàries del sistema, i també hi vaig 
descobrir coses dolentes per a les quals no m’havia preparat el 
prejudici ideològic. D’ençà d’aquells anys, i vista, per 
comparació, la infame realitat de l’“altre bàndol”, els meus 
judicis sobre els Estats Units d’Amèrica són més matisats i, si he 
de posar el pes bo i el dolent en la balança, crec que el plat 
positiu és molt més consistent. Creure això, tanmateix, m’ha 
portat més d’un disgust i més d’una mala mirada (...) hem estat 
ideològicament antiamericans per una qüestió de conceptes i de 
principis, no de vísceres. Però el resultat és el mateix: com si 
algun budell ens obnubilara l’ús raonable de la vista i del 
cervell. I així s’explica que, ara fa pocs dies, sopant un servidor 
en un convit de festa familiar, en una taula ocupada per 
matrimonis de la més acreditada burgesia, de dreta de tota la 
vida, expressament conservadors, votants del Partit Popular i 
admiradors dels seus líders, etcètera, sopant, doncs, en aquella 
companyia, la companyia unànimement afirmava que els sabia 
molt greu per les víctimes de les Torres Bessones, que sempre és 

                                                           
3688 El Temps, núm. 903, 2-8/X/2001, p. 18. «Proamericans». Article d’Enric Rimbau. 
3689 Per a consultar diverses teories sobre l’origen de l’antiamericanisme, cf. KHADER, Bichara., «Islam 
político, terrorismo, antiamericanismo: Definiciones y recomendaciones políticas», en Mediterráneo: 
¿Confrontación o reencuentro?, 2007, pp. 86-90. 
3690 «Habría que distinguir entre el americanismo conservador del régimen de Franco, que rechazaba los 
valores democráticos, de tolerancia y de libre mercado de EEUU, un antiamericanismo nacionalista al 
margen de las clases y de los partidos políticos, como resultado de los acuerdos de 1953, y el 
antiamericanismo de izquierda, proveniente del apoyo de EEUU a los dictadores de América Latina, de la 
Guerra de Vietnam y de otros elementos». CHISLETT, William., «El antiamericanismo en España: el 
peso de la historia», en Documentos de Trabajo (Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y 
Estratégicos), núm. 47, 2005, p. 3. 
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lamentable la mort de tants innocents, que el terrorisme és molt 
lleig, però que en últim extrem els americans s’ho havien buscat 
ells mateixos, per ser tan prepotents, tan dominants, tot això. 

»Exactament el mateix discurs que he sentit o he llegit, 
dissimulat o directe, a persones ortodoxament d’esquerra, amics, 
parents, o coneguts comentaristes de premsa, intel·lectuals. La 
dreta europea, alemanya, francesa o espanyola, és tan 
antiamericana com l’esquerra. Amb diferents pretextos, però 
amb les mateixes emocions: no poden suportar la pròpia 
inferioritat en la història del segle XX. No importa que els 
americans ens fascinen, o que milions i desenes de milions de 
persones del món sencer (inclosos els països islàmics: hi ha prop 
de deu milions de musulmans als EUA, la major part immigrants 
recents) vulguen emigrar a l’Amèrica del Nord i no a cap altre 
lloc. No importa que sense els americans Europa occidental 
hauria estat, o seria encara, part de l’imperi nazi o de l’imperi 
soviètic. No importa que sense tot allò que ha eixit dels Estats 
Units –sense cinema, jazz, novel·la, arquitectura, fabricació en 
cadena, bomba atòmica, televisió, ordinadors, cocacola, blue 
jeans i el falsament odiat i profundament desitjat american way 
of life– el segle XX no hauria estat segle XX sinó un altre segle 
XIX. No importa. Els europeus, gent amb solatge històric, 
refinats, sofisticats, intel·ligents, espirituals, idealistes, pulcres, 
ben educats, perfumats, amants de la bona literatura i de la 
música, ens sentim molt millor menyspreant en els nostres 
cosins o nebots d’Amèrica del Nord tot allò que pensem que no 
som: no som ignorants ni barroers, ni materialistes ni amants de 
la moneda forta, dòlar si pot ser, ni som prepotents ni ens agrada 
l’acció militar, i en fi, per què continuar (...) Alegrar-se per la 
desgràcia dels americans, somriure quan són atacats, pensar que 
ho mereixen, sembla el deure de tot bon burgès europeu i de tot 
progressista. Imbècils»3691. 

Encara que a priori aquest article puga semblar una contradicció amb tot el que 
El Temps va dir sobre la política exterior dels EUA i que hem anat mostrant en aquest 
apartat, aquest text no constitueix tal paradoxa, sinó que es basa en arguments de 
lligams entre europeus i americans per desmuntar el tòpic que rebutja els EUA, sense 
tindre en compte aquests factors. No és, doncs, un article a favor de les intervencions 
exteriors dels EUA en altres països que causaren víctimes civils. Tampoc és un vistiplau 
a la política de Bush. És, simplement, un argument contra l’antiamericanisme sistemàtic 
que segons Mira hi ha a Occident, i un reconeixement a la tasca dels EUA per la seua 
ajuda a la construcció d’Europa durant el segle XX. 

                                                           
3691 El Temps, núm. 903, 2-8/X/2001, p. 98. «Sobre els antiamericans». Article de Joan F. Mira. 



 
 

946 
 

Com tots sabem, l’atemptat de l’11-S va ser el principal argument dels qui van 
promoure i defensar la guerra d’Iraq3692, que va ser enormement criticada per El Temps 
i, com ja hem vist en l’apartat d’aquest capítol dedicat al PP espanyol, va suscitar grans 
crítiques del setmanari cap al govern d’Aznar per donar suport a la intervenció. El 
posicionament de la revista envers aquesta guerra va ser, igualment, pacifista. Sorprèn, 
això sí, l’habilitat de Xavier Vinader quan va detectar la possibilitat que es plantejara 
aquest conflicte pocs mesos abans que es duguera a terme3693: 

«Els cervells dels planificadors de les malifetes mundials 
no fan vacances. A Washington cada dia està més madura 
l’operació militar contra el règim de Saddam Hussein. A pesar 
de les picabaralles entre el Pentàgon i el Departament d’Estat, i 
sense tenir en compte les reticències d’alguns sectors de 
l’exèrcit –que són els que podrien tenir més baixes humanes–, la 
guàrdia pretoriana de George Bush (...) semblen decidits a tirar 
endavant els plans per atacar l’Iraq d’aquí a poc temps, 
possiblement durant el primer trimestre del pròxim any»3694. 

El Temps, a banda de valoracions, mostrava també rigor periodístic. El 
posicionament del setmanari contra la guerra d’Iraq fou indiscutiblement pacifista. Igual 
que el que mantingué envers el conflicte basc i igual que tots els que mostrà enfront els 
distints conflictes que es donaren de manera coetània als mil primers números d’El 
Temps. 

 

 

8.5.- El compromís socialdemòcrata 

Abans de les conclusions, volem fer un repàs de la tendència ideològica d’El 
Temps en termes d’esquerra o dreta. És ben cert que quant a tendència nacional no hi ha 
cap dubte: el nostre setmanari es mostra catalanista i partidari de la vertebració en tots 
els sentits dels Països Catalans des d’actituds nacionalistes i/o independentistes. Però 
quant a esquerra o dreta, tenim més dubtes, ja que al llarg dels mil números analitzats 
hem trobat suports a partits conservadors com CiU3695, partits d’esquerra burgesa, com 

                                                           
3692 El mateix George W. Bush fixava l’inici de la guerra en els atemptats de l’11 de Setembre i els usava 
com a argument per a justificar accions militars exteriors de l’exèrcit del seu país. Font: 
<http://elpais.com/diario/2003/05/03/internacional/1051912805_850215.html>. El País, 3/V/2003. «Bush 
proclama que, tras la victoria en Irak, la guerra contra el terrorismo continúa». Reportatge d’Enric 
González. Consulta:[10/V/2016]. 
3693 L’article va ser publicat al mes d’agost de 2002 i la guerra va començar al mes de març de 2003. 
3694 El Temps, núm. 950, 27-2/VIII-IV/2002, p. 12. «El vertader eix del mal». Article de Xavier Vinader. 
3695 Una coalició d’arrels conservadores, de caire burgès i que al mateix temps és capaç d’integrar 
diferents sectors de la població. cf. RÚA FERNÁNDEZ, José Manuel., Convergència Democràtica de 
Catalunya i el món sindical (1974-1990), Universitat de Barcelona, 2007, pp. 9-30. 

http://elpais.com/diario/2003/05/03/internacional/1051912805_850215.html
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ERC3696, o fins i tot moviments d’una esquerra totalment marxista, com hem vist en 
articles que defensaven, per exemple, l’experiment polític de Chiapas3697. En l’època 
que tractem, quant a això, hi trobem aquest text que signa Pau Viciano: 

«La figura del subcomandant Marcos3698 està sent 
sotmesa a una campanya de desprestigi (...) El zapatisme3699, 
aquesta guerrilla sorgida en l’època de la fi de la història, resulta 
especialment incòmode per als guardians del pensament únic, 
siguen reaccionaris de mena o antics progressistes penedits. Els 
zapatistes són un grup armat, però han destacat més per l’ús dels 
mitjans de comunicació que dels fusells. Són indígenes, però no 
reclamen la secessió d’un territori sinó l’accés a una veritable 
ciutadania. Són guerrillers insurgents, però arriben en una 
caravana pacífica per ser escoltats al centre de la nació. Massa 
contradiccions amb el tòpic, fàcil de ridiculitzar o de satanitzar, 
de les guerrilles messiàniques d’inspiració marxista-leninista. 
De vegades fa l’efecte que algú voldria que l’Exèrcit Zapatista 
fos la versió mexicana de Sendero Luminoso. Així aquesta 
anomalia en el guió preestablert de la globalització podria ser 
suprimida per l’exèrcit i els paramilitars sense suscitar protestes 
ni problemes de consciència. 

»Però el cas és que el subcomandant ha esdevingut un 
símbol internacional de la lluita per la justícia i la igualtat. Un 
símbol capaç de mobilitzar intel·lectuals i activistes de les 
democràcies cansades del món occidental3700. Això és el que 
menys ha agradat. Els conservadors de pedra picada no s’han 
estat d’advertir que, sota el passamuntanyes de Marcos, s’amaga 
el rostre d’un nou Stalin. Qualsevol crítica al procés de 
globalització la desqualifiquen com una defensa del totalitarisme 
i de les revolucions genocides. El zapatisme formaria part d’una 
gran conspiració contra la llibertat i la sagrada estabilitat de les 

                                                           
3696 En el seu propi web afirmen ser de centre-esquerra. Font: <http://www.esquerra.cat/actualitat/erc-es-
un-projecte-obert-que-defensa-els-valors-del-centre-esquerra>. Esquerra Republicana de Catalunya, 
1/X/2012. «ERC és un projecte obert que defensa els valors del centre-esquerra». Consulta: [11/V/2016]. 
3697 Apartat 6.7.1.3. 
3698 El nom real és Rafael Sebastián Guillén Vicente (1957), portaveu de l’EZLN, guanyà un especial 
protagonisme l’any 1994 quan es va produir la revolta de Chiapas i fou des de llavors tot un símbol 
d’aquesta lluita. cf. DUSSEL, Enrique, Eduardo MENDIETA i Carmen BOHÓRQUEZ., El pensamiento 
filosófico latinoamericano, del caribe y “latino” (1300-2000), Mèxic, Siglo Veintiuno, 2009, p. 804. Part 
escrita per José Oswaldo Cruz Domínguez. 
3699 Per a consultar la naturalesa i els orígens del zapatisme, cf. PITARCH RAMÓN, Pedro., «Zapatistas: 
de la revolución a la política de la identidad», en América Latina Hoy: Revista de Ciencias Sociales, vol. 
19, 1998, pp. 5-11. 
3700 La causa zapatista va rebre mostres de suport des de Mèxic i la resta del món, especialment des de 
l’àmbit cultural. Font: <http://elpais.com/diario/2001/03/17/internacional/984783612_850215.html>. El 
País, 17/III/2001. «El ‘subcomandante’ y los intelectuales». Reportatge de Juan Jesús Aznarez. Consulta: 
[11/V/2016]. 

http://www.esquerra.cat/actualitat/erc-es-un-projecte-obert-que-defensa-els-valors-del-centre-esquerra
http://www.esquerra.cat/actualitat/erc-es-un-projecte-obert-que-defensa-els-valors-del-centre-esquerra
http://elpais.com/diario/2001/03/17/internacional/984783612_850215.html
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classes mitjanes occidentals, en una nova versió de la clàssica 
amenaça judeomasònica. 

»D’altres, antics esquerrans decebuts, s’ho miren entre el 
paternalisme i el cinisme que donen els anys i un compte corrent 
sanejat. Alguns d’aquests critiquen la irresponsabilitat dels 
progres que donen suport a revolucions exòtiques. Però més 
irresponsables i prepotents són ells que, des de la seguretat del 
seu reducte occidental, arrufen el nas perquè uns camperols 
indis agafen les armes, sense preguntar-se quina és la situació de 
marginació i d’explotació secular que els ha dut a prendre 
aquesta greu decisió. O és que els indígenes de Chiapas 
s’haurien d’haver limitat a escriure educades cartes al Defensor 
del Poble? [sic]»3701. 

El Temps semblava donar suport a tot moviment, partit, associació o alternativa 
sempre que responguera a l’intent de mantindre o fer reviscolar una identitat nacional en 
perill, és a dir: un nacionalisme antiimperialista, la defensa d’una tendència nacional 
condicionada per la indesitjada subordinació a una altra tendència nacional dominant. 
Igual que El Temps considerava que la identitat catalana estava subordinada –
malauradament, segons el setmanari– al centralisme espanyol, defensava també les 
lluites d’àmbit internacional amb les quals es podia identificar. En qüestions nacionals, 
la tendència és evident. 

I entre esquerra i dreta, tot i no ser tan clar, es poden detectar més simpaties cap 
a l’esquerra que cap a altres opcions polítiques. Això no es pot demostrar amb els 
exemples dels partits catalans, balears o valencians: ja hem vist com El Temps 
defensava partits conservadors de nacionalisme no espanyol, com Convergència, Unió 
Mallorquina, o fins i tot anhelava una formació d’aquest caire al País Valencià, com 
quan van donar suport a Convergència Democràtica del País Valencià, experiment que 
va morir sense arribar a ser més que un desig3702. 

I quant a esquerra moderada, el setmanari també va defensar els rostres 
nacionalistes de les federacions del PSOE als Països Catalans, així com altres partits 
decididament nacionalistes com ERC, ERPV, PSM o BNV3703. Fins i tot va arribar a 
                                                           
3701 El Temps, núm. 877, 3-9/IV/2001, p. 19. «Marcos». Article de Pau Viciano. 
3702 L’any 1996 i de forma inesperada, El Temps publicava un editorial que anunciava un intent de 
refundació de la Unió Democràtica del País Valencià, segons el setmanari, partit efímer de la transició 
que es va dissoldre i que llavors intentava reviscolar per dotar el nacionalisme valencià del seu vessant 
conservador, sempre tan escàs o inexistent. El setmanari celebrava aquesta intenció pel fet que El Temps 
sempre va trobar a faltar opcions nacionalistes al País Valencià capaces de connectar amb la població i 
que garantiren la pluralitat del nacionalisme. El cas és que, malgrat aquell article editorial i dos 
reportatges en pàgines posteriors, El Temps no va tornar a publicar res de l’UDPV i la premsa coetània no 
va donar cap senyal sobre el tema, raó per la qual sembla que tot fou un miratge. Font: El Temps, núm. 
631, 22/VII/1996, p. 7. «UDPV, l’espai necessari». Editorial; pp. 24-26. «Els democristians valencians, 
de volta». Reportatge de Jordi Sebastià; i pp. 27-31. «El pi d’una sola branca». Reportatge de Carles 
Salat. 
3703 Cadascun d’aquests partits, amb les seues particularitats, podrien definir-se com formacions 
d’esquerra integradora, allunyada de posicions extremistes i, en tot cas, més propera a posicions de 
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defensar també en ocasions més puntuals partits situats políticament més enllà de 
l’esquerra burgesa, com Herri Batasuna, que també va ser durament criticada pel seu 
paper en el conflicte basc. Totes les crítiques als partits de dreta i esquerra moderada 
van anar més orientades a condemnar el fet que exerciren, segons el setmanari, un 
nacionalisme insuficient o escàs, i els animaven a reactivar el discurs o les polítiques 
nacionalistes, quan es donava el cas. Però mai ho van fer en qüestions de dreta o 
esquerra. Per això es fa difícil etiquetar el setmanari en aquest sentit, tot i que ho 
tractarem de fer amb proves. Durant aquesta última època analitzada, El Temps es 
mostra més socialdemòcrata que mai. Però, què és la socialdemocràcia? 

Entenem aquest concepte polític com una ideologia que tracta d’exercir el 
socialisme des d’una societat burgesa, en la qual les diferències socials siguen reduïdes 
tant com siga possible mitjançant un sistema d’impostos que beneficie els més 
necessitats gràcies a la recaptació fiscal de les grans fortunes. Un sistema parlamentari, 
democràtic, no dictatorial ni tampoc revolucionari que tracta de garantir l’estat del 
benestar i que a més és sensible al medi ambient, a la defensa de les minories socials, al 
feminisme i a eliminar la discriminació per motius ètnics, sexuals, lingüístics o de 
procedència geogràfica3704. 

El Temps semblava ser més partidari d’aquesta opció política que d’altres. Si 
acceptem que la socialdemocràcia té com un dels seus punts la solidaritat amb els més 
desfavorits3705, aquest fragment d’un article editorial del setmanari es pot considerar que 
té tendència socialdemòcrata: 

«És realment satisfactori comprovar que al nostre país la 
societat no oblida la solidaritat entre congèneres. Des que el 
passat 20 de gener un grup d’immigrants sense papers es van 
tancar a Barcelona i València, i alguns d’ells van iniciar una 
vaga de fam, no han faltat les mans anònimes que han volgut 

                                                                                                                                                                          
centre-esquerra, tal com hem anat comprovant. L’exemple més clar d’aquesta postura aliena a 
l’extremisme esquerrà del PSM i del BNV són les seues coalicions amb CiU per a les eleccions europees 
dels anys 1994 (quan el BNV encara era UPV) i 1999. Quant a ERC, podríem fer la mateixa valoració. 
L’any 1994 es va presentar en coalició amb EA per a les europees i l’any 1999 amb el PNB i UM, 
desmarcant-se en ambdues ocasions de partits més decididament radicals com HB i EH, representants 
l’any 1994 i 1999 respectivament de l’esquerra abertzale. 
3704 Definició de l’autor d’aquest treball inspirada per la lectura dels següents articles: HARRIBEY, Jean-
Marie., Primer diccionario alter-mundista: más de trescientos artículos que definen los conceptos clave 
del pensamiento progresista mundial, Barcelona, Icaria Editorial, 2010, pp. 321 i 322; OBREGÓN 
VALVERDE, Enrique., Abc de la socialdemocracia: pensamiento mínimo dosificado, Costa Rica, 
EUNED, 2005, p. 233; PARAMIO RODRIGO, Ludolfo, Irene RAMOS VIELBA, José Andrés TORRES 
MORA i Ignacio URQUIZU SANCHO., «Los actuales retos y la nueva agenda de la socialdemocracia», 
en Fundación Ideas, 2010, pp. 7-43; i SANMARTÍN BARROS, Israel., «Las “Terceras vías” de la 
socialdemocracia durante los años 90», en Cuadernos de Estudios Gallegos, T. 51, núm. 117, 2004, pp. 
375-403. 
3705 cf. PARAMIO RODRIGO, Ludolfo, Irene RAMOS VIELBA, José Andrés TORRES MORA i 
Ignacio URQUIZU SANCHO., «Los actuales retos y la nueva agenda de la socialdemocracia», en 
Fundación Ideas, 2010, p. 33. 
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aplacar el seu sofriment i ajudar en el que es poguera3706. Ja siga 
duent aigua, ja siga portant matalassos, ja siga aportant 
medicaments. Per contra, la classe política no ha estat a la 
mateixa alçada que els seus electors»3707. 

Aquest altre article editorial s’expressava en els mateixos termes i comparava 
drets humans i drets dels pobles com una mateixa cosa, mostrant una vegada més la 
tendència nacionalista del setmanari: 

«Conservar la nostra identitat, o la que ens queda, és 
irrenunciable. Però la solució no és tancar les fronteres (per cert, 
quines fronteres?). El problema, si ens permeten, és qui té i qui 
no té poder i recursos per a aplicar polítiques d’immigració 
eficaces perquè aquest fenomen no esdevinga un problema sense 
solució. I, ara i ací, el poder i els recursos els tenen els estats. No 
Catalunya, ni el País Valencià o les Illes Balears. Molts dels 
immigrants “sense papers” que arriben al país a la recerca d’una 
vida millor serien els primers beneficiats d’una política decidida 
d’integració, que els permetera adoptar el país d’acollida com a 
propi i esdevenir ciutadans catalans, o valencians, o balears. Si 
aquesta política no existeix, no és just que ells paguen les 
conseqüències. Perquè els drets humans no són incompatibles 
amb els drets dels pobles, són el mateix»3708. 

Joan M. Oleaque es mostrava partidari d’una església progressista. El terme 
progressista i el de socialdemocràcia quasi sempre han sigut utilitzats com a 
sinònims3709: 

«Hi ha una església diferent a la que mana en tants 
arquebisbats i que no vol el conservadorisme absolut que regna 
a les jerarquies. És l’església de la gent del carrer, l’església que 
prega en la nostra llengua i que aixopluga insubmisos, gais, 
lesbianes i tota opció vital. 

»Són cristians que creuen en el compromís cívic, que 
tenen voluntat de ser actuals. Són cristians crítics amb 
l’aplicació que es fa de la religió (...) Centenars d’aquests 

                                                           
3706 Aquesta vaga es convocà en protesta contra la llavors nova Llei d’Estrangeria. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/01/22/espana/980118004_850215.html>. El País, 22/I/2001. «Cientos de 
inmigrantes se movilizan por la entrada en vigor mañana de la Ley de Extranjería». Notícia de Claudia 
Torrens i Cristina Vázquez. Consulta: [11/V/2016]. Per a consultar la llei, 
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf>. Boletín Oficial del Estado, 
núm. 10, 12/I/2000, pp. 1-46. «Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social». Consulta: [9/V/2016]. 
3707 El Temps, núm. 869, 6-12/II/2001, p. 5. «Absentisme polític». Editorial. 
3708 El Temps, núm. 873, 6-12/III/2001, p. 5. «Un debat equivocat». Editorial. 
3709 Per exemple, cf. SANMARTÍN BARROS, Israel., «Las “Terceras vías” de la socialdemocracia 
durante los años 90», en Cuadernos de Estudios Gallegos, T. 51, núm. 117, 2004, p. 390. 

http://elpais.com/diario/2001/01/22/espana/980118004_850215.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
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creients progressistes del País Valencià es varen reunir a 
València, al conegut Col·legi de Jesús-Maria, el cap de setmana 
dels dies 3 i 4 de març»3710. 

Un altre editorial exigia als organismes internacionals més poderosos una gestió 
responsable de les seues accions alhora que defensava l’existència d’aquests mateixos 
organismes enfront dels moviments antiglobalització. Una manera de justificar, doncs, 
les elits mundials i d’exigir-los treball per a millorar el món. Un discurs, en definitiva, 
progressista: 

«[el Banc Mundial és] una organització governamental nascuda 
després de la Segona Guerra Mundial, paral·lelament a les 
Nacions Unides, el Fons Monetari Internacional, el GATT 
(precursor de l’Organització Mundial de Comerç)... Aquests 
organismes pesen poc davant del poder dels Estats Units, de les 
companyies transnacionals i dels mercats financers, que són els 
autèntics beneficiaris de la globalització, de la mundialització de 
l’economia. Però també és veritat que el Banc Mundial i 
companyia són les úniques organitzacions internacionals que 
poden pal·liar els efectes negatius de la globalització (a part de 
les ONG), senzillament perquè no n’hi ha d’altres. La societat 
els ha d’exigir eficàcia, no fer-los la vida impossible»3711. 

Toni Cañís criticava els efectes negatius de la globalització3712 en un article amb 
una visió, també, socialdemòcrata: 

«No li vaig preguntar el seu nom. Tant se val. Em va dir 
que era música. Que ja no s’hi dedicava. Ho havia deixat perquè 
tenia família per alimentar i no s’hi guanyava la vida. Vaig 
deduir que era d’aquells músics que amenitzen les vetllades als 
hotelets i restaurants de la costa. En tenen prou amb un orgue 
electrònic, un micròfon i dos altaveus perquè la clientela tanqui 
els ulls i amb un esforç d’imaginació es faci l’efecte que són 
Janio Martí o la Maravella els que toquen. Ho va deixar. Em va 
explicar que havia de tenir l’alta d’autònoms i pagar l’IRPF, i 
que la competència era massa dura i desigual. Els argentins 
treballen per la meitat de preu, cobren en negre i no paguen 
impostos. No hi ha res a fer. 

»Va trucar molesta amb una informació. El sector turístic 
de la costa tarragonina no troba personal per cobrir els llocs de 
treball que ofereix. Estava indignada. No sabia ben bé si contra 

                                                           
3710 El Temps, núm. 874, 13-19/III/2001, p. 70. «Déu pot ser progressista». Reportatge de Joan M. 
Oleaque. 
3711 El Temps, núm. 885, 29-4/V-VI/2001, p. 5. «Una excusa mundial». Editorial. 
3712 La visió d’El Temps sobre la globalització l’hem tractada en l’apartat 7.5.1. 
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el mitjà de comunicació en el qual havia sentit la notícia o 
contra la realitat reflectida. És música, però ja fa temps que fa de 
cambrera o fa els llits de les habitacions, el que surti, per poder 
anar tirant. Fa mesos que està parada i no troba feina. 

»Em va dir que ha recorregut un per un tots els hotels del 
Maresme i que no és veritat, que de feina, no n’hi ha. Que cada 
setmana va a l’Oficina de Treball de la Generalitat i d’ofertes 
per treballar a l’hostaleria cap ni una. Ni per netejar terres i 
lavabos. Amb una feina així ja en tindria prou. I per quatre 
duros, és tot el que trobes. Ningú en pot viure, d’una feina com 
aquesta. Li dic que potser la situació al Maresme no és la 
mateixa que a altres llocs. Que al Maresme no arriben les ofertes 
de feina de Tarragona o de la Costa Brava?, em respon. No sé 
què dir-li. Aquests empresaris turístics que ofereixen feina, que 
no van a l’Inem, a buscar la gent que volen? 

»(...) Em va dir que potser no són treballadors d’aquí, el 
que volen aquests empresaris. Que potser els busquen polonesos 
o equatorians, que amb menys es conformen. Els mitjans de 
comunicació els fan el joc, a aquests empresaris. Són notícies 
que serveixen per justificar que vagin a buscar gent de tan lluny. 
Però, de feina, per als d’aquí, ja no n’hi ha en el sector turístic. 
No li vaig saber solucionar el problema, però es va poder 
explicar. Potser es va quedar més tranquil·la. 

»Al diari llegeixo que els consellers del BBVA cobren 
més de 450 mil euros l’any (75 milions de pessetes). I que, a 
més, els pagaven un pla de pensions als EUA amb diners 
procedents d’un paradís fiscal situat al canal de la Mànega. A 
Hisenda no n’han sabut mai res, es veu, d’aquests diners. A ells i 
a alguns empresaris turístics segur que ja els va bé, aquesta 
globalització»3713. 

El mateix Toni Cañís tornava a expressar-se en termes de socialdemocràcia amb 
paraules més tècniques i econòmiques: 

«Davant la recepta de “menys estat” que aplica des de fa 
sis anys el PP, Zapatero va proposar als empresaris un estat amb 
menys greix, però amb més muscle. És a dir, redefinir objectius 
i mitjans per fer una administració capaç de solucionar els 
problemes reals dels ciutadans. I és que no creure en l’estat es va 
demostrant que no és pas un bon punt de partida per canviar-lo. 
No creure en l’estat ha volgut dir estar més preocupat perquè 
surti barat que no perquè sigui eficaç i útil a la societat. Ha 
significat renunciar a modernitzar l’administració, a reduir la 

                                                           
3713 El Temps, núm. 931, 16-22/IV/2002, p. 16. «Globalitzats». Article de Toni Cañís. 
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burocràcia. Ha comportat, per exemple, desatendre l’ecologia o 
la sinistralitat laboral, i no tenir ni els mitjans ni la voluntat per 
reaccionar quan hi ha una catàstrofe com la del Prestige3714. 
Tenir a les mans l’estat, però no creure-hi, comporta utilitzar-lo 
exclusivament com a instrument de poder polític personal»3715. 

Cañís es mostrava més partidari d’un estat que intervinguera en l’economia que 
no pas d’un sistema estrictament liberal. Un altre exemple. Joan M. Oleaque es 
posicionava a favor de la legalització de certes drogues, una mesura tradicionalment 
vinculada al progressisme i adoptada pels països amb una socialdemocràcia més 
avançada3716: 

«Cada dia que passa, la marihuana protagonitza el debat 
social al voltant de la legalització de les drogues. Arran d’una 
proposta del Parlament de Catalunya, el Ministeri de Sanitat ha 
autoritzat la importació de Nabilone3717. Aquest medicament 
conté els principis actius de la planta; per això, és útil per 
alleugerir el dolor de la quimioteràpia. Molts col·lectius entenen 
que la mesura hauria de ser el primer pas en una futura 
legalització del cànnabis. Així, els malalts de càncer no haurien 
de trepitjar-se al carrer buscat qui els pot aconseguir marihuana. 
I els més joves deixarien de mitificar la seua aurèola de droga 
mística reprimida pel sistema, i l’entendrien com allò que és: 
una planta singular, amb moltes aplicacions i propietats 
ancestrals. A partir d’ací, i amb la suficient informació, qui 
volguera acostar-s’hi, ho faria amb coherència. Però, per ara, la 
coherència i les disposicions legals semblen termes 
antitètics»3718. 

I similar al tema de la regulació de certes drogues és l’afer de regular la 
prostitució3719: 

                                                           
3714 A finals de 2002, el vaixell petrolier Prestige s’enfonsava prop de les costes gallegues, provocant una 
catàstrofe ecològica sense precedents. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/12/05/espana/1039042808_850215.html>. El País, 5/XII/2002. «Se hunde 
el ‘Prestige’, naufraga Galicia». Crònica de Pablo Ordaz i Luis Gómez. Consulta: [11/V/2016]. 
3715 El Temps, núm. 965, 10-16/XII/2002, p. 18. «Marea negra». Article de Toni Cañís. 
3716 Segons una perspectiva progressista, l’estat hauria d’actuar per a regular i prevenir el consum de 
drogues i, al mateix temps, eliminar les organitzacions criminals que viuen del comerç d’aquestes 
substàncies. El camí seria el de la legalització i un control ferm de l’estat en aquesta qüestió. cf. SAMPER 
PIZANO, Ernesto., «¿Prohibición o legalización?, la economía de las drogas: una nueva visión», en 
Poliantea, vol. 7, núm. 13, 2011, pp. 257 i 258. 
3717 <http://cincodias.com/cincodias/2001/02/27/empresas/983284784_850215.html>. Cinco Días, 
27/II/2001. «Celltech pretende comercializar en España Nabilone, el cánnabis de uso terapéutico». 
Notícia de Marta Matute. Consulta: [11/V/2016]. 
3718 El Temps, núm. 885, 29-4/V-VI/2001, p. 6. «Als nostres lectors». Signat per Joan M. Oleaque. 
3719 Si bé és cert que des del progressisme hi ha hagut posicionaments que tant defensaven com rebutjaven 
la regularització de la prostitució. cf. NICOLÁS LAZO, Gemma., La reglamentación de la prostitución 

http://elpais.com/diario/2002/12/05/espana/1039042808_850215.html
http://cincodias.com/cincodias/2001/02/27/empresas/983284784_850215.html
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«La prostitució es nodreix en gran part de la hipocresia 
amb què la tractem, per això és tan important que el govern de la 
Generalitat de Catalunya haja fet un pas avant en la legislació 
sobre les treballadores sexuals i, més concretament, sobre els 
locals on exerceixen3720. La norma és clarament positiva en tot 
allò que diu. Les habitacions hauran de tenir unes mínimes 
condicions sanitàries, com un bany, un bidet i una dutxa, 
mobiliari i ventilació adequada. El propietari haurà de garantir 
que el local i els treballadors complesquen les normes sanitàries 
i disposen de preservatius homologats. Una assegurança cobrirà 
el risc de responsabilitat civil i els clubs només podran estar 
oberts de les cinc de la tarda a les quatre de la matinada, i fins a 
les cinc del cap de setmana. Serà obligatòria la presència d’un 
vigilant jurat per cada cinquanta persones de capacitat de local i 
els ajuntaments hauran d’aprovar normatives concretes per 
desenvolupar aquest decret3721 de la Generalitat i fer llicències 
específiques per als locals on es practica la prostitució»3722. 

I per acabar aquest apartat, uns quants articles que mostren també la tendència 
socialdemòcrata d’El Temps. Aquests textos condemnen els sistemes dictatorials o 
aquells polítics que semblen enyorar les dictadures. És una prova més que el setmanari 
es mostra indubtablement a favor de la democràcia i del joc parlamentari. El primer, de 
Joan F. Mira, que critica els antiglobalització per queixar-se només de les injustícies del 
món occidental mentre, segons ell, callen les misèries de la dictadura xinesa, que és la 
que posa com a exemple i la que, de passada, condemna: 

«Fa poques setmanes, un periodista que volia visitar una 
casa refugi de la secta o moviment Falun Gong3723 hagué de fer 
els passos següents: primer descarregà d’Internet codis secrets 
que li van servir per intercanviar números temporals de telèfon. 
Llavors li digueren d’anar a un restaurant atapeït de clients, on 
algú el va dirigir secretament a un taxi que el portà a un mercat 
pròxim. Des d’allà un segon vehicle el va dur a la casa amagada, 
als afores de Pequín. A la casa, els ocupants eventuals van 

                                                                                                                                                                          
en el Estado Español: genealogía jurídico-feminista de los discursos sobre prostitución y sexualidad, 
Universitat de Barcelona, 2007, p. 313. 
3720 <http://elpais.com/diario/2002/08/02/sociedad/1028239201_850215.html>. El País, 2/VIII/2002. 
«Cataluña se convierte en la primera comunidad que regula los prostíbulos». Notícia de Mar Padilla. 
Consulta: [11/V/2016]. 
3721 
<http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&document
Id=286048&language=ca_ES>. Generalitat de Catalunya. «Decret 217/2002, pel qual es regulen els 
locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució». Consulta: [11/V/2016]. 
3722 El Temps, núm. 947, 6-12/VIII/2002, p. 5. «Cases de barrets». Editorial. 
3723 Secta religiosa xinesa perseguida pel govern xinès. Font: 
<http://elpais.com/diario/2001/02/26/internacional/983142011_850215.html>. El País, 26/II/2001. 
«Falun Gong o la espiritualidad china vía Internet». Notícia d’Isabel Piquer. Consulta: [11/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2002/08/02/sociedad/1028239201_850215.html
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=286048&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=286048&language=ca_ES
http://elpais.com/diario/2001/02/26/internacional/983142011_850215.html
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contar històries de terror: un metge de mitjana edat que havia 
estat tancat en un manicomi, una dona pagesa el marit de la qual 
havia estat mort a colps de bastó, un nen de dotze anys que va 
veure sa casa rodejada per la policia, els seus avis es van penjar 
un al costat de l’altre, i, la mare, la van empresonar al mateix 
parvulari on treballava, abans de ser enviada a un dels camps de 
treball forçat on deu mil membres de Falun Gong són reeducats, 
torturats, o morts apallissats. Etcètera. I si canviem de tema, 
tothom pot veure de tant en tant als diaris o a la televisió 
camions de condemnats a mort conduïts als estudis on multituds 
simpàtiques i rialleres disfruten a cor què vols de l’espectacle de 
l’execució massiva. Els condemnats, immediatament després de 
la sentència, sense dret d’apel·lació, arriben als camps de futbol, 
s’agenollen educadament en rengle, i reben un tret a la nuca. 
Sembla que de vegades els familiars han de pagar la bala, i que 
massa sovint (això no “sembla”: és cert), abans fins i tot de ser 
ben morts, els extrauen els ronyons, el fetge o altres vísceres 
útils, objecte d’un comerç oficial ben reditici. I no tinc espai per 
detallar l’eficàcia exemplar del treball forçat als camps de 
concentració i a les presons, on alguns milions de persones 
produeixen a cap preu els objectes que després l’administració 
penitenciària vendrà amb molts beneficis, i que els europeus 
comprem a preus inhumanament barats. Quant a la respectuosa 
obra civilitzadora dels xinesos al Tibet3724, no cal donar-ne 
detalls: és admirable. 

»Detalls tècnics de l’últim gran estat on governa un Partit 
Comunista que vigila el progrés del nou capitalisme. I no és que 
jo tinga cap simpatia per les sectes místiques o gimnàstiques 
d’aquella part del món, ni que pense que l’autoritat no ha de 
combatre la delinqüència, etc. No és això. És que la brutalitat 
institucional de l’estat xinès supera incomparablement en 
quantitat i en qualitat la que es practica en qualsevol altre país 
del planeta, potser amb l’excepció de Corea del Nord. En altres 
parts fan el bèstia, com a Algèria, a Colòmbia o a l’Afganistan, 
però no d’aquesta manera metòdica, oficial, reconeguda, amb 
ideologia aplicada, amb satisfacció institucional, i sense cap 
vergonya. És clar que, com que no es tracta dels Estats Units 
d’Amèrica, ni dels perversos efectes del colonialisme europeu, 
ni de l’obra funesta de les multinacionals, ni dels crims de la 
globalització, ni dels enemics de la humanitat reunits a 
Estocolm, a Salzburg o a Barcelona3725, no hi ha cap raó per 

                                                           
3724 Qüestió tractada en l’apartat 5.1.4.2. 
3725 Referint-se a les cimeres que reunien els grans polítics europeus i que suscitaven protestes dels 
moviments antiglobalització. 
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manifestar-se als carrers, ni per mostrar públicament una 
repugnància proporcional a la freda i feroç repressió practicada 
cada dia a la Xina. Els nostres joves activistes, anarquistes, 
solidaris, els intel·lectuals progressistes, els columnistes, 
periodistes, polítics d’esquerra, encaputxats diversos i altres 
dignes representants de la lluita per tots els drets humans, 
ignoren activament la Xina. Allà, doncs, poden celebrar 
execucions públiques massives, explotar camps de treball forçat, 
reprimir tota la llibertat imaginable, apallissar a mort els 
dissidents, qualsevol cosa. No són culpables de la globalització, 
no són una multinacional: contra ells, per tant, no protesta ningú. 
Els dirigents xinesos són respectats i feliços, i als carrers 
d’Amèrica i d’Europa els manifestants, com sap tothom, només 
s’ocupen de coses importants. No de la Xina»3726. 

Antoni Castel3727 escrivia un llarg article sobre la història de les experiències 
marxistes en l’àmbit mundial. Aprofita aquest article per a criticar Hugo Chávez3728 i 
sobretot criticar les experiències marxistes per considerar-les, segons desprèn, no 
democràtiques: 

«Periòdicament, l’esquerra europea adopta un símbol, si 
pot ser dels països del sud, per mantenir el miratge que és 
possible una revolució que desgavelli el vell ordre i n’implanti 
un de nou, més just i solidari i basat en relacions productives 
controlades per l’estat. Com que el bloc soviètic no existeix ni la 
Xina no reivindica el comunisme malgrat que el partit encara es 
fa dir comunista3729, l’esquerra europea cerca els símbols en les 
més diverses experiències socials titllades de revolucionàries. 

»(...) Fins que van existir, l’esquerra va mantenir la fe en 
els models que seguien el comunisme (...) i fins i tot es va 
defendre el règim de Pol Pot3730. Recordo en la Barcelona que 
despertava de la llarga nit del franquisme, com els partits 
maoistes catalans parlaven de les bondats d’una experiència que 
els titllava de comunisme primitiu, perquè s’havia abolit no 

                                                           
3726 El Temps, núm. 891, 10-16/VII/2001, p. 82. «Sobre la Xina i el món». Article de Joan F. Mira. 
3727 Entre els números 864 (2-8/I/2001) i 1000 (12-18/VIII/2003), Antoni Castel va signar un total de 65 
pàgines en El Temps. 
3728 Llavors, Hugo Chávez era president de Veneçuela. 
3729 Per a consultar el camí de la Xina cap al capitalisme, cf. BURKETT, Paul i Martin HART-
LANDSBERG., «Pensando sobre China. Capitalismo, socialismo y lucha de clases», en Estudios: Centro 
de Estudios Avanzados, núm. 20, 2007, pp. 91-100. 
3730 Dictador cambodjà, el seu nom real era Saloth Sar. Durant la segona meitat de la dècada dels setanta, 
Cambodja va patir l’ocupació vietnamita liderada pel dictador comunista del Vietnam, Pol Pot, que va 
tractar d’aplicar el seu model polític a Cambodja. Es calcula que durant part d’aquest procés, entre 1975 i 
1979, el règim de Pol Pot va assassinar un milió i mig de cambodjans. cf. MEJÍA AZUERO, Jean Carlo., 
«Un acercamiento al establecimiento de los tribunales internacionales modernos», en Revista 
Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, vol. 12, núm. 23, 2009, p. 217. 
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només la propietat privada sinó també la moneda, la família i la 
religió. Si algú s’atrevia a negar l’existència de l’arcàdia feliç a 
la remota Cambodja era acusat de burgès reaccionari, a sou de 
Washington i Moscou. Els informes que arribaven sobre 
deportacions massives i execucions eren invents de 
l’imperialisme soviètic i la premsa burgesa, segons els il·lustrats 
apòstols dels khmers rojos. 

»(...) Potser el primer model no comunista adoptat per 
l’esquerra europea va ser el sandinista3731 (...) representaven una 
revolució, d’arrels camperoles i antiimperialistes, que havia 
liquidat una de les dictadures més grotesques que existien: la 
d’Anastasio Somoza, l’amic dels americans. Socialistes, 
comunistes, llibertaris, ecologistes, cristians d’esquerra i 
decebuts de tota mena van bolcar-se en una revolució que des 
del primer dia va ser amenaçada pels EUA. 

»Derrotats a les urnes els sandinistes (...) l’esquerra es va 
tornar a quedar sense models. Hagués estat un bon moment per 
reflexionar sobre el perquè del fracàs d’algunes experiències que 
s’havien donat suport de manera incondicional. En lloc de plorar 
llàgrimes de cocodril i responsabilitzar Washington i les 
oligarquies dels fracassos, l’esquerra podia haver fet autocrítica 
(...) Una decisió tan honrada com traumàtica, perquè suposava 
arribar a reconèixer que les eleccions de Nicaragua s’havien 
perdut3732, en part, per la catàstrofe política d’uns comandants, 
instal·lats en el sectarisme, que havien agafat gust a això de 
saquejar els béns de l’estat. 

»El nou model va arribar a mitjans anys noranta, també 
d’Amèrica Llatina. De les selves de Chiapas va sorgir un 
moviment d’indígenes, dirigit per l’enigmàtic i virtuós 
subcomandant Marcos3733 (...) L’esquerra que havia menyspreat 
els miskitos, reacis a integrar-se en la revolució sandinista, es 
feia portaveu dels indígenes, als quals es volia conduir per la 
senda de la revolució. 

»Que l’esquerra defensés un moviment d’indígenes 
amenaçat pels cacics de PRI3734, sembla fins i tot raonable. Però 
que arribés a elevar a la categoria de revolucionari un militar 

                                                           
3731 Qüestió tractada en l’apartat 5.2.4.2. 
3732 L’any 1990, el sandinisme perdia les eleccions a Nicaragua. Font: Abc, 27/II/1990, p. 30. «Óscar 
Arias predijo el triunfo de Violeta Chamorro». Notícia d’Ángel Pénelas. 
3733 Qüestió tractada en l’apartat 6.7.1.3. 
3734 Partido Revolucionario Institucional, va governar a Mèxic entre els anys 1929 i 2000 amb un estil 
autoritari. cf. RENDÓN ALARCÓN, Jorge., «La derrota del Partido Revolucionario Institucional», en 
Revista Internacional de Filosofía Política, núm. 17, 2001, p. 173. 
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ridícul de discurs populista, com Hugo Chávez3735, supera tot el 
que podíem esperar. El grau de desorientació ideològica és tan 
gran entre alguns sectors de l’esquerra que no saben distingir 
entre la revolució social, participada per tots, i un moviment 
encapçalat per un il·luminat, que es creu fill de Simón Bolívar i 
que ha aconseguit, i això és un mèrit, posar-se en contra bona 
part de la societat de Veneçuela, inclosa l’esquerra»3736. 

És curiós com l’única experiència que defensa amb certes reserves és la de 
Chiapas, l’únic focus de rebel·lió marxista defensat pel setmanari en alguna ocasió. 
També va ser criticat Jean-Marie Le Pen, polític francès d’extrema dreta, quan va 
obtindre un gran resultat electoral3737. El Temps tenia un compromís per la democràcia i 
contra les dictadures, foren aquestes de dreta o d’esquerra. 

«Si França i els francesos, tal com ells tenen costum de 
creure, són l’exemple i el model del món, l’ensenya de la 
llibertat, la llum que ens il·lumina, etcètera, que el Nostre 
Senyor tinga pietat de nosaltres. Els nostres veïns del nord 
tenen, elevat a incomparable potència, l’habitual mala costum 
d’imaginar-se com el millor dels països i pobles de la terra: la 
seua història és perfecta, la seua llengua és més perfecta encara, 
i ells mateixos són la més alta expressió de la civilitat, la 
intel·ligència, la cultura, les lletres i les arts, la humanitat 
concentrada a les vores del Sena i del Loira, i així podríem 
continuar una bona estona (...) Quan altres pobles d’Europa han 
caigut en sistemes obtusos, en dictadures feixistes o en paradisos 
proletaris igualment foscos i brutals, els francesos han pensat 
altivament que això no era cosa d’ells. Els seus propis feixistes 
eren pocs, i els seus estalinistes eren gent molt literària i 
respectable: Els seus reaccionaris eren intel·lectuals un pèl 
aristocràtics. La seua dreta era sempre molt culta i civil, no com 
les altres dretes que corren pel món. 

»(...) A França, ja se sap, l’“esperit republicà” (qualsevol 
cosa que siga un esperit així, sinònim de democràcia exemplar: i 

                                                           
3735 En aquells moments, Hugó Chávez tornava a la presidència de Veneçuela després d’haver estat 
apartat temporalment per un colp d’estat i hi tornava a accedir per la mateixa via, en un ambient polític 
bastant tens. Font: 
<http://internacional.elpais.com/internacional/2002/04/14/actualidad/1018735202_850215.html>. El 
País, 14/IV/2002. «Hugo Chávez regresa al poder en Venezuela». Notícia d’agències. Consulta: 
[11/V/2016]. 
3736 El Temps, núm. 938, 4-10/VI/2002, p. 16. «Vells models, nous models». Article d’Antoni Castel. 
3737 L’any 2002 tenien lloc eleccions presidencials a França. El candidat ultradretà Jean Marie Le Pen 
quedà segon, superant el socialista Jospin, i disputà la segona volta contra el conservador Chirac. Font: 
<http://elpais.com/diario/2002/04/22/internacional/1019426401_850215.html>. El País, 22/IV/2002. «El 
ultra Le Pen aplasta a Jospin y disputará la presidencia a Chirac». Notícia de Joaquín Prieto. Consulta: 
[11/V/2016]. A la segona volta, Chirac s’hi va imposar. Aquesta qüestió l’hem tractada en l’apartat 8.1.2. 
I Le Pen l’hem tractat també en l’apartat 6.7.5. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2002/04/14/actualidad/1018735202_850215.html
http://elpais.com/diario/2002/04/22/internacional/1019426401_850215.html
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quin esperit, doncs, tenen a Holanda, Suècia o Anglaterra, que 
mai no han conegut república?) és la substància de la nació, 
indivisible i una. Molt bé. Però resulta que, a força de mirar-se 
en un espill tan afavoridor –digues, espill, qui és la més bella?– 
no s’han sabut veure les taques, les ombres, el fosc corrent de 
fons que, paral·lel al corrent lluminós, travessa la història de 
França. Le Pen triomfant és, ara mateix, l’emergència visible 
d’aquestes aigües tèrboles: un ciutadà de cada cinc ha escollit la 
part negra i violenta de la cara de França. I la resta es pregunta 
espantada d’on ha pogut eixir aquesta taca intolerable: es 
pregunta com ha pogut passar a França, allò que només podia 
passar en altres llocs. Ja sé que hi ha tota mena de respostes 
circumstancials: la por a la diferència, la inseguretat, la 
immigració mal integrada, la deriva del vot comunista, els 
escàndols dels polítics més alts (...) Però el dolor més profund és 
que França s’ha mirat a l’espill i per una vegada s’ha vist tal 
com és: amb l’ombra enfosquint la llum. Són un país com els 
altres, doncs, i això serà dur d’assumir [sic]»3738. 

El Temps tampoc no podia deixar de censurar l’extrema dreta. Finalment, 
l’article que més mostra la cara socialdemòcrata d’El Temps és aquest que signa Antoni 
Castel i que lloa Lula da Silva, llavors nou president del Brasil3739: 

«Luiz Inácio Lula da Silva, conegut per Lula, arriba a la 
presidència del Brasil, el país més extens i poblat d’Amèrica 
Llatina. En el recorregut, Lula s’ha forjat com un polític d’alta 
volada, gràcies a la perseverança, l’experiència acumulada en 
les lluites sindicals del sector metal·lúrgic, una humilitat que 
l’ha connectat amb el brasiler del carrer i un instint que li ha 
indicat que s’havia de rodejar d’un equip d’assessors brillant, en 
bona part “ex” del comunisme ortodox i de la guerrilla que s’han 
moderat amb el pas dels anys. 

»A diferència d’altres dirigents d’Amèrica Llatina que es 
proclamen d’esquerra, Lula no ha estat temptat pel populisme. 
En l’època en què presidia el sindicat metal·lúrgic des del petit 
despatx de São Bernardo do Campo, evitava el maximalisme, 
recurs fàcil dels polítics sense recursos quan es dirigeixen a una 
població castigada per les injustícies, i no amagava la seva 

                                                           
3738 El Temps, núm. 933, 30-6/IV-V/2002, p. 114. «“Vive la France”?». Article de Joan F. Mira. 
3739 Font: <http://elpais.com/diario/2002/10/28/internacional/1035759601_850215.html>. El País, 
28/X/2002. «Lula arrasa en las elecciones presidenciales de Brasil». Notícia de Francesc Relea. Consulta: 
[11/V/2016]. 

http://elpais.com/diario/2002/10/28/internacional/1035759601_850215.html
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admiració per Lech Walesa3740, un obrer com ell que duia de cap 
els comunistes polonesos i els buròcrates de Moscou. Una 
sintonia amb Walesa que despertaria les crítiques dels sectors 
més esquerrans, tant de Brasil com d’Europa, que l’acusaven 
d’anticomunista i li retreien que mantingués estretes relacions 
amb els sindicats nord-americans. 

»L’al·lèrgia als clixés ideològics, que li feien contestar 
que era metal·lúrgic quan li preguntaven si es considerava 
socialista, li va permetre situar-se per damunt de les lluites 
internes que van erosionar el PT3741 des de la seva fundació. I 
amb una dosi de prudència i de carisma, no solament salvar el 
PT de la fractura, que semblava inevitable, sinó també convertir 
una formació minoritària, de trotskistes i cristians, sensibilitzats 
per la pobresa i els problemes de la terra, en el partit més 
implantat del país, capaç de seduir tant els intel·lectuals com els 
obrers, els empresaris com els peons agrícoles. 

»Malgrat la moderació, magnificada en una campanya en 
què ha incidit més en la pau que en les reformes, Lula no 
s’oblida del Brasil sotmès a la injustícia i a la violència dels 
poderosos. Al contrari, possibilista, creu que un enfrontament 
amb els organismes internacionals de crèdit, sobretot el Fons 
Monetari Internacional, provocaria més inseguretat econòmica 
en un moment en què el país necessita inversions i una moneda 
nacional, el real, estable. 

»(...) El president obrer, per tant, no podrà fer la 
revolució, perquè està atrapat per una conjuntura internacional 
que li impedeix d’anar més enllà d’una política de reformes de 
caire socialdemòcrata. Això no obstant, tot no està perdut en la 
batalla contra les desigualtats, com s’ha demostrat en els 
municipis i estats que governa el Partit dels Treballadors. 

»(...) L’experiència de Lula serà seguida amb atenció per 
una Amèrica Llatina òrfena de models d’esquerra i que acumula 
“decennis perduts”. El dels anys 90, serà recordat com el del 
fracàs de les polítiques neoliberals, aplicades inflexiblement 
contra poblacions empobrides3742. Si la tercera via de Lula, 
basada en un capitalisme ètic, menys voraç, i en una gestió 
eficaç, obté bons resultats, haurà guanyat la resta del continent, 
al qual li afecta tot el que li passa al gegant brasiler. I es 

                                                           
3740 Popowo, 1943. Polític polonès, líder sindicalista del seu país, cofundador de Solidarnósc, s’enfrontà 
al règim comunista del seu país des del seu sindicat, que desgastà el règim. Fou president de Polònia entre 
1990 i 1995.  
3741 Partit dels Treballadors del Brasil. 
3742 Per a consultar aquestes polítiques, cf. AHLERT, Alvori., «O neoliberalismo e as políticas 
educacionais no Brasil nas décadas de 1980 e 1990», en Horizonte: revista de Teologia e Ciências da 
Religiao, vol. 4, núm. 7, 2005, pp. 125-138. 
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comprovarà que es pot fer política social, de redistribució, sense 
crispar la societat –com fa el veneçolà Hugo Chávez– ni atacar 
les estructures econòmiques que propicien les injustícies»3743. 

L’exemple de Lula da Silva era comparat al de Chávez per tal de desprestigiar el 
veneçolà i destacar les bondats que, segons El Temps, tenia el brasiler. 

 

 

8.6.- Conclusions del capítol 8 

El Temps manté, com no podia ser d’una altra forma, el seu compromís 
catalanista. Aquest compromís es tradueix en un suport major a ERC que a CiU, que 
sembla perdre simpaties per part del setmanari, precisament per considerar que ha 
rebaixat el seu nacionalisme, gràcies sobretot als dos pactes de governabilitat signats 
amb el PP, el primer l’any 1995 amb Aznar per facilitar-li l’accés a la presidència del 
govern espanyol; i sobretot el segon, signat a Catalunya per facilitar l’accés de Jordi 
Pujol a la presidència de la Generalitat de Catalunya per governar la que va ser l’última 
legislatura de l’històric president de Convergència Democràtica de Catalunya, entre 
1999 i 2003. En aquest sentit, les simpaties caminen més cap a ERC, que preveu un 
ascens electoral per absorbir precisament vots descontents amb CiU pel cas esmentat. El 
Temps sembla estar per un canvi de govern al Principat de Catalunya, sempre que en 
aquest hipotètic nou govern estiga integrada ERC. Les crítiques cap a CiU es fan també 
en sentit nacionalista: exigeixen a la coalició augmentar el seu nacionalisme català. I el 
PSC, tot i rebre certs suports puntuals, també rep crítiques en aquest sentit. 

Quant al País Valencià, el PP continua sent el partit més distant ideològicament, 
al mateix temps que és el que més vots obté. Les crítiques al PP no només són en clau 
nacionalista: l’enemistat declarada amb Eduardo Zaplana pel cas de les subvencions 
anul·lades per la seua “lesivitat” van acabar de consolidar l’enemistat política. És per 
això que Zaplana no rep cap elogi des del setmanari. Fins i tot Francisco Camps, quan 
va assolir la presidència de la Generalitat Valenciana l’any 2003, comptava amb certa 
confiança prèvia d’El Temps, que semblava veure amb optimisme tot allò que no fóra 
un govern dirigit per Zaplana. Aquesta confiança prèvia del setmanari en Camps és una 
mostra més del compromís plural i antidogmàtic de la revista, que criticava els polítics 
més per casos reals que no pas per la seua afinitat ideològica. Tot i així, i en un exercici 
inèdit, El Temps semblà arribar a suggerir el vot útil per al PSPV amb la finalitat de 
frustrar l’accés de la dreta a la presidència de la Generalitat Valenciana. Exercici inèdit 
perquè s’ha demostrat al llarg del treball que el nostre setmanari no tenia cap simpatia 
pel PSPV. Si altres partits com el BNV o ERPV van tindre certa presència en el 
setmanari va ser pel seu caire nacionalista i no per les possibilitats reals de governar 
d’aquests partits, que no van obtindre representació a les Corts valencianes als comicis 

                                                           
3743 El Temps, núm. 961, 12-18/XI/2002, p. 16. «El model heterodox de Lula». Article d’Antoni Castel. 
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autonòmics del 2003. La presència de Glòria Marcos en el setmanari amb una columna 
d’opinió habitual mostrava la proximitat d’El Temps amb EUPV. 

El cas de les Illes Balears va ser distint. El nostre setmanari va defensar de 
manera molt ferma l’anomenat Pacte de Progrés, que va governar les Illes entre 1999 i 
2003 i que estava format pel PSIB, els insularistes d’UM i altres formacions d’esquerra 
nacionalista com el PSM i EUIB, entre altres. Aquest pacte va ser defensat per El Temps 
fonamentalment en clau anti PP. Quan Jaume Matas va guanyar amb majoria absoluta 
els comicis autonòmics de l’any 2003, El Temps va transmetre aquest triomf amb una 
visió quasi tràgica. 

En l’àmbit estatal, destaca la forta discrepància del nostre setmanari amb José 
María Aznar, fonamentalment en termes nacionalistes. El Temps acusava Aznar i el seu 
govern d’exercir un espanyolisme exacerbat, desacomplexat i autoritari. Crida 
especialment l’atenció el cas del País Basc. El setmanari, tot i estar en contra del 
terrorisme d’ETA, critica també la política d’Aznar per considerar que sumava més 
tensió al conflicte i no buscava la pau, sinó un allargament del problema que donara 
rendiment electoral al PP. I en aquest sentit, El Temps va criticar tant el terrorisme 
d’ETA com la política antiterrorista del PP. El setmanari es mostrava, una vegada més, 
partidari del diàleg. Destaca, a més, la figura de Juan José Ibarretxe, lehendakari al País 
Basc durant l’època que hem tractat en aquest capítol, que era un clar exemple polític 
per a El Temps, com hem anat comprovant. 

Destacar també que en aquesta època, com en les altres, El Temps ha mostrat un 
gran compromís per la pau, no només en el cas del conflicte basc: també en el cas dels 
atemptats de l’11-S contra els EUA. El setmanari condemnà aquests atemptats i també 
les intervencions posteriors del govern de George W. Bush. Igual que ocorria amb el 
govern d’Aznar al País Basc, la revista considerava que aquestes intervencions no 
ajudaven a trobar la pau sinó, més aviat, a calfar més encara la flama del conflicte. Per 
això es va posicionar d’una manera ferma contra la guerra d’Iraq. 

Per últim, cal esmentar el compromís d’El Temps contra tota mena de dictadures 
i a favor de la democràcia. Pels articles analitzats i pels exemples exposats, considerem 
que en aquesta època tractada més que en cap altra, el setmanari es va aproximar més a 
postulats polítics pròxims a la socialdemocràcia, ja que defensava els polítics que 
semblaven exercir aquesta opció, com Lula da Silva; i criticava en termes econòmics els 
models liberals d’Aznar o Berlusconi, així com les formes d’Hugo Chávez. 

 

 

8.7.- La publicitat institucional i política (2001-2003) 

Hi afegim, a continuació, la publicitat institucional  i política en les pàgines d’El 
Temps durant l’època que tractem. Una taula per any. Comencem pel 2001. 
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Entitat CiU PSIB PSC PSP
V 

PP ERP
V 

BN
V 

UM ER
C 

PSA
N 

Generalitat 210 35
3744 

  13
3745 

     

Diputacions 17
3746 

83747 93748     3
3749 

  

Ajuntament
s 

12
3750 

13751 25
3752 

29
3753 

33754  53755  23756  

Organitzaci
ó 

     163757    1 

Serveis     43758      
Total 239 44 34 29 20 16 5 3 2 1 

% 60,8 11,2 8,65 7,38 5,08 4,07 1,27 0,7
6 

0,5 0,25 

Figura 113. Publicitat política o institucional inserida en El Temps entre els números 864 i 915. 
Classificada per institucions i per partits. Elaboració pròpia. 

CiU continua sent capdavantera a l’hora d’invertir publicitat en El Temps. El 
PSPV, amb molts menys mitjans que el PP (tenia menys governs municipals, a més de 
no comptar amb diputacions ni Generalitat) supera la dreta valenciana en anuncis, el que 
determina d’alguna manera cert interès d’aquest partit en El Temps i sentencia, 
novament, l’enorme distància que separa la revista del PP. El PSIB també inverteix en 
publicitat, qüestió aparentment lògica per la defensa que el setmanari feia del govern del 
Pacte de Progrés. De fet el PSIB és la segona força política en nombre d’anuncis sobre 
les institucions que governa i supera el PSC, que passa al tercer lloc. Destaca sobretot 
que ERPV, sense cap poder polític, s’anuncia en diverses ocasions per obtindre afiliats. 
També el BNV s’anuncia des de dos dels seus ajuntaments. A continuació, hi afegim la 
taula de l’any 2002. 

Entitat CiU PSIB PSC PSPV PP BNV UM ERC PSAN 
Generalitat 270 483759   153760     
Diputacions 133761 123762 193763    43764   

                                                           
3744 Tots els anuncis són del Govern Balear. 
3745 Tots els anuncis són de la Generalitat Valenciana. 
3746 7 anuncis de la Diputació de Tarragona, 6 de la de Girona i 4 de la de Lleida. 
3747 4 anuncis del Consell Insular d’Eivissa i Formentera i els altres 4 del Consell Insular de Menorca. 
3748 Tots corresponen a la Diputació de Barcelona. 
3749 Els 3 anuncis corresponen al Consell Insular de Mallorca. 
3750 9 anuncis de l’Ajuntament de Tarragona i 1 per cadascun d’aquests ajuntaments: Sant Feliu de 
Guíxols, Sant Sadurní d’Anoia i Vic. 
3751 L’anunci correspon a l’Ajuntament d’Eivissa. 
3752 20 anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, 4 del d’Igualada i 1 de Sant Carles de Ràpita. 
3753 9 anuncis de l’Ajuntament de Gandia; 4 anuncis d’Alzira i 4 de Moncofa; 3 de l’Ajuntament de 
Burjassot i 3 d’Elx; 2 d’Almenara i 2 de Xirivella; 1 de Llíria i 1 de Simat de la Valldigna. 
3754 1 anunci de l’Ajuntament de Benicàssim, 1 del de Catarroja i 1 del de València. 
3755 3 anuncis de l’Ajuntament d’Almussafes i 2 del de Bellreguard. 
3756 1 anunci de l’Ajuntament de Banyones i 1 del de les Borges Blanques. 
3757 Tots els anuncis són de propaganda d’Esquerra Republicana del País Valencià. 
3758 Els 4 corresponen al Govern d’Espanya anunciant RENFE. 
3759 Tots els anuncis corresponen al Govern Balear. 
3760 Tots els anuncis són de la Generalitat Valenciana. 
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Ajuntaments 43765  293766 423767 13768 103769  13770  
Organització         1 

Total 287 60 48 42 16 10 4 1 1 
% 61,19 12,79 10,23 8,95 3,41 2,13 0,85 0,21 0,21 

Figura 114. Publicitat política o institucional inserida en El Temps entre els números 916 i 968. 
Classificada per institucions i per partits. Elaboració pròpia. 

El PSPV inverteix tant com pot tenint en compte el seu escàs poder polític 
durant aquells anys, igual que el BNV3771. En aquest sentit, sorprèn l’escassa inversió 
aparent d’ERC a través dels seus ajuntaments, un partit que per aquells temps comptava 
amb més suport editorial que mai per part d’El Temps. El PSIB continua mantenint-se 
com a segona força, per darrere de CiU, sempre líder en inversió publicitària de les 
seues institucions en el setmanari. Per últim, hi afegim la taula de l’any 2003, que 
només arriba fins a mitjans d’agost, quan es publica el número 1000. 

Entitat CiU PSC PSI
B 

PSP
V 

PP BN
V 

UM ERP
V 

EUP
V 

GE
3772 

Generalitat 201  29  10
3773 

     

Diputació 83774 15
3775 

73776    5
3777 

   

Ajuntament
s 

11
3778 

22
3779 

 33
3780 

13781 63782    13783 

                                                                                                                                                                          
3761 7 anuncis de la Diputació de Tarragona, 4 de la de Girona i 2 de la de Lleida. 
3762 8 anuncis corresponen al Consell Insular de Menorca i 4 al Consell Insular d’Eivissa i Formentera. 
3763 Tots corresponen a la Diputació de Barcelona. 
3764 Tots els anuncis corresponen al Consell Insular de Mallorca. 
3765 2 anuncis de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i 2 del de Tarragona. 
3766 27 anuncis corresponen a l’Ajuntament de Barcelona, 1 al de Lleida i 1 al de Vilanova i la Geltrú. 
3767 14 anuncis de l’Ajuntament de Gandia; 5 per a cadascun d’aquests ajuntaments: Alzira, Burjassot i 
Llíria; 4 de l’Ajuntament de Moncofa, 3 de l’Ajuntament d’Elx, 2 de l’Ajuntament de Xirivella; i 1 per 
cadascun d’aquests ajuntaments: Almenara, Benetússer, Godella i Quart de Poblet. 
3768 L’anunci correspon a l’Ajuntament de Vila-Real. 
3769 6 anuncis de l’Ajuntament d’Almussafes, 2 del de Sueca, 1 del de Bellreguard i 1 d’Els Poblets. 
3770 1 anunci de l’Ajuntament de les Borges Blanques. 
3771 A les eleccions municipals del País Valencià de 1999, el PSPV va obtindre el 34,49% dels vots i el 
BNV el 4,91% enfront del 43,25% que va sumar el PP. Font: <http://www.infoelectoral.mir.es/>. 
Ministeri d’Interior. Consulta: [11/V/2016]. 
3772 Gent d’Esquerres. 
3773 8 anuncis de la Generalitat Valenciana, 1 del Govern Balear (després de les eleccions de 2003), i 1 de 
la Comunidad de Madrid anunciant el Club Capitol. 
3774 4 anuncis de la Diputació de Tarragona; 3 de la de Lleida i 1 de la de Girona. 
3775 Tots els anuncis corresponen a la Diputació de Barcelona. 
3776 6 anuncis del Consell Insular de Menorca i 1 del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. 
3777 Els 5 anuncis corresponen al Consell Insular de Mallorca. 
3778 4 anuncis de l’Ajuntament de Torredembarra i 4 del de Vic; i 1 anunci per cadascun d’aquests 
ajuntaments: Sitges, Solsona i Tarragona. 
3779 9 anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, 4 de l’Ajuntament de Viladecans, 3 de l’Ajuntament de 
Lleida, 2 de l’Ajuntament de Badalona i 1 per cadascun d’aquests ajuntaments: Igualada, Manresa, 
Sabadell i Reus. 
3780 7 anuncis de l’Ajuntament de Gandia, 5 del d’Alzira, 4 del de Burjassot; 3 del de Godella, 2 anuncis 
per cadascun d’aquests ajuntaments: Benetússer, Dénia, Elx i Torrent; i 1 anunci per cadascun d’aquests 
ajuntaments: Aldaia, Almenara, Follos, Llíria, Moncofa i Onda. 
3781 L’anunci correspon a l’Ajuntament dels Poblets. 

http://www.infoelectoral.mir.es/
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13784 13785  23786  23787  23788 13789  

Total 221 38 36 35 11 8 5 2 1 1 
% 61,7 10,6 10 9,7 3,07 2,23 1,4 0,5 0,28 0,28 

Figura 115. Publicitat política o institucional inserida en El Temps entre els números 969 i 1000. 
Classificada per institucions i per partits. Elaboració pròpia. 

En aquest any electoral destaca la presència de partits d’esquerra valencians a 
l’hora de demanar el vot. ERPV, que no tenia gaires possibilitats, s’anuncia en dues 
ocasions. El BNV, que aspirava a obtenir representació a les Corts Valencianes i que 
finalment no ho va aconseguir, també s’anuncia dues vegades. Igual que el PSPV, que 
aspirava a superar el PP o, almenys, fer-ho amb l’ajuda d’altres forces d’esquerres. 
EUPV s’anuncia en una ocasió. En les municipals catalanes trobem un anunci de CiU i 
un altre del PSC. No hi trobem, sorprenentment, res d’ERC en aquest sentit. 
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3782 3 anuncis de l’Ajuntament d’Almussafes i 1 per cadascun d’aquests ajuntaments: Bellreguard, 
Ontinyent i Sueca. 
3783 L’anunci correspon a l’Ajuntament de Montserrat. 
3784 Anunci electoral per a les eleccions municipals catalanes de l’any 2003. 
3785 Anunci electoral per a les eleccions municipals de Barcelona de l’any 2003. 
3786 Els dos anuncis corresponen a les eleccions a les Corts Valencianes de l’any 2003. 
3787 Els dos anuncis corresponen a les eleccions a les Corts Valencianes de l’any 2003. 
3788 Els dos anuncis corresponen a les eleccions a les Corts Valencianes de l’any 2003. 
3789 L’anunci correspon a les eleccions a les Corts Valencianes de l’any 2003. 
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9.- CONCLUSIÓ I CLOENDA 

 Normalitzar és un procés llarg que requereix la convicció i la constància de tots 
aquells que el volen dur a terme. Des de la data del número 0 d’El Temps fins al número 
mil, el període fou de dinou anys i quatre mesos. En tot aquest temps, els canvis polítics 
foren tan evidents com inevitables i tots ells duien, implícitament, alguns efectes, tan 
positius com negatius, en aquest procés de normalització. Més enllà de la política, 
l’aparició de més mitjans de comunicació en català, tal com hem anat comprovant, 
també determinà que aquest procés avançara, tot i que potser no d’una manera tan 
pròspera com desitjava el setmanari que estudiem. 

 En tot cas, el que hem demostrat amb aquest treball i el que hem analitzat 
mitjançant el mètode exhaustiu de lectura i interpretació de les pàgines interiors dels mil 
primers números d’El Temps determinen la voluntat de la revista a contribuir a aquest 
procés de construir un país normal, voluntat de la qual El Temps fou intencionadament 
protagonista. 

 Construir un país normal des d’uns elements administratius heterogenis, des 
d’uns contextos estatals ben diferenciats, des d’un públic que, tal com reflecteixen els 
distints resultats polítics, no era, ni de bon tros, majoritàriament conscient de pertànyer 
al territori que tractava de vertebrar El Temps des de les seues humils però ambicioses 
possibilitats. Aquest és el principal mèrit d’El Temps: haver sabut resistir a tota mena 
d’entrebancs per tirar endavant el seu projecte. Tot i que molts dels seus anhels polítics 
es poden trobar lluny –potser més a prop que l’any 1984– el fet de resistir unes 
condicions completament adverses, no només derivades de l’hostilitat política, sinó, 
sobretot, d’un mercat tan dificultós com el del periodisme i d’un públic tan heterogeni 
com el dels Països Catalans, constitueix un gran valor per al setmanari El Temps, que 
encara camina i encara corre amb la intenció de continuar el projecte encetat l’any 1984 
i que avui no té cap altra perspectiva que continuar creixent, malgrat les dificultats. 

 Créixer com a eina d’influència i sobretot com a espai comú dels habitants dels 
territoris de parla catalana. Com a eina de vertebració dels Països Catalans en el seu 
àmbit periodístic. Com a mitjà de comunicació periodístic que explique en català tot 
allò que ocorre tant dins del territori nacional com també afers estrangers de 
transcendència mundial. Fer del català una llengua d’ús normal capaç de ser emprada 
per a explicar qualsevol notícia que puga ocórrer en qualsevol part del món. Fer dels 
territoris de llengua autòctona catalana ciutats, pobles o països que puguen comptar amb 
un espai de comunicació transcendent en llengua autòctona. Donar a aquesta llengua un 
caràcter més seriós i important, no reduït a afers concrets com el folklore o les escoles, 
sinó aplicable a tots els àmbits possibles. I, en definitiva, com deia Ramon Barnils: 

«Tenim una revista setmanal d’informació general, d’abast 
gairebé nacional i amb pretensions. Ser una revista normal en un 
país normal. O sigui, allò que, les persones dedicades a 
l’especulació angèlica, les desanima tant, i que en diuen un peix 
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que es mossega la cua: no hi ha país normal sense informació 
normal i no es pot fer informació normal sense un país 
normal»3790. 

 Per construir un país normal, calien les voluntats d’aplicar el català a tots els 
àmbits possibles. El propòsit d’El Temps fou apostar per l’àmbit periodístic i 
comunicatiu en aquest sentit. Durant els mil primers números ho va aconseguir. I durant 
els posteriors encara continua duent a terme la mateixa tasca. Caldran estudis posteriors 
per a mesurar-ne altres triomfs. En aquest treball hem analitzat la seua tasca en el sentit 
de construir un país normal durant els mil primers números. O uns Països Catalans 
normals. O tan normals com puguen ser, tenint en compte el context d’aquest territori 
particular. El pas dels anys determinarà com fou d’encertada la tasca del setmanari El 
Temps i com ho és ara. De ben segur, però, que el mes d’agost de 2003 les coses havien 
millorat en relació amb 1984. Aquesta millora podria estar condicionada pel paper del 
setmanari que estudiem. Perquè sense una premsa en català amb un propòsit 
normalitzador, qualsevol altre objectiu d’àmbit nacional és ben utòpic. Potser els 
resultats per a El Temps de cara al futur eren més ambiciosos. Però estem segurs que, 
tenint present el context del setmanari i les seues possibilitats, El Temps pot estar-ne ben 
orgullós, de la tasca de vertebració dels Països Catalans. 

 Perquè com deia Ramon Barnils en reiterades ocasions en els seus articles en El 
Temps, el propòsit es basava a anar fent. I anar fent per assolir objectius és la tasca del 
setmanari que hem estudiat. Anar fent com a frase que assumeix la dificultat d’assolir 
l’objectiu. Anar fent com a mètode constant, lent i alhora incombustible. Perquè calia 
anar fent, a poc a poc, per aconseguir els propòsits. Hi ha objectius que no 
s’aconsegueixen d’un simple intent. I aquest n’era -i encara avui- n’és un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3790 El Temps, núm. 97, 26-4/IV-V/1986, p. 67. «Paco». Article de Ramon Barnils. 
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10.- GLOSSARI 

 En aquest glossari incloem personatges polítics, organitzacions, propostes, 
corrents i partits que van ser esmentats per El Temps entre els seus primers mil 
números. Hi afegim també aquelles plataformes que, malgrat no ser de naturalesa 
estrictament política, sí que defensaven alguna tendència que era necessària per a 
explicar l’existència d’aquests organismes. I per últim, hi afegim també esdeveniments 
relacionats amb la política. 

 Totes les entitats, personalitats i esdeveniments que hi afegim van tenir 
presència durant els anys en els quals es publicaren els mil primers números d’El 
Temps: entre 1984 i 2003. 

 Les localitats de les persones nascudes als Països Catalans estan assenyalades 
també per la comarca corresponent. La toponímia comarcal està facilitada pel catàleg 
online de la Universitat Pompeu Fabra3791. 

 Les persones nascudes a l’estat espanyol estan assenyalades per la localitat natal 
i per la comunitat autònoma a la qual pertanyen. Les persones nascudes a Europa estan 
assenyalades per la localitat i per l’estat al qual pertanyen. 

 En alguns casos, algunes personalitats tindran un gentilici distint a la ciutat on 
van nàixer. Es tracta de casos puntuals en els quals, de manera accidental, una persona 
ha desenvolupat la seua carrera política en un lloc distint al que va nàixer, i es considera 
originari del lloc on ha viscut. 

 

 · Acadèmia de Cultura Valenciana. Denominació inaugurada l’any 1978, abans 
coneguda com Centre de Cultura Valenciana, des de la transició esdevé una entitat 
legitimadora del secessionisme lingüístic entre valencià i català. Adopta les Normes del 
Puig com a codi ortogràfic, també conegudes com Normes de l’Acadèmia. Comptà amb 
el suport institucional de la Diputació de València, tant quan estigué en mans del PSPV 
com del PP. Un dels seus impulsors fou Xavier Casp. L’any 1991 adoptaria el nom de 
Real Acadèmia de Cultura Valenciana. No cal dir que El Temps va discrepar 
enormement d’aquesta entitat. 

 · ACPV. Sigles d’Acció Cultural del País Valencià. Associació cívica creada 
l’any 1971 i legalitzada l’any 1978. El seu objectiu és la promoció de la llengua i la 
cultura pròpies del País Valencià, i de la consciència civil que se’n deriva. Fundada per 
Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner, Andreu Alfaro, Eliseu Climent i Joan Francesc 
Mira, entre molts altres. 

 · Adams, Gerry. Belfast, Irlanda del Nord, 1948. Polític, president del Sinn Féin 
des de l’any 1983, vinculat al nacionalisme irlandès, ha estat el principal interlocutor 

                                                           
3791 <https://www.upf.edu/daupf/6ap2/61ex.htm>. Universitat Pompeu Fabra. Consulta: [10/V/2016]. 

https://www.upf.edu/daupf/6ap2/61ex.htm
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entre l’IRA i el govern britànic. La seua lluita per buscar una solució política al 
conflicte armat d’Irlanda del Nord fou elogiada per El Temps. 

 · Agramunt Font de Mora, Pedro. València, l’Horta, 1951. Polític conservador 
valencià, presidí el PP del País Valencià entre 1990 i 1993. Amb un lideratge discutit 
dins del partit, fou substituït per Eduardo Zaplana. La manca de protagonisme polític 
provocà que El Temps dedicara moltes més pàgines al seu successor. Agramunt, com 
calia esperar, no va meréixer una opinió molt positiva per part del setmanari. 

 · Albero i Silla, Vicent. València, l’Horta, 1944. Polític socialista valencià, fou 
diputat al Parlament espanyol amb el PSOE entre 1989 i 1994. El seu càrrec més 
destacat fou el de ministre d’Agricultura, exercit entre 1993 i 1994. Quan fou designat 
ministre, El Temps celebrà la notícia per considerar-lo un “nacionalista” valencià 
integrat en el PSPV i un home “preparat”. L’any 2003, Albero es vincula al BNV i El 
Temps es burla d’aquest canvi de color polític. 

· Albertí i Picornell, Jeroni. Banyalbufar, Mallorca, 1927. Polític i empresari 
mallorquí. Milità en la UCD durant la transició i fou un dels fundadors d’Unió 
Mallorquina l’any 1982. Amb aquest partit presidí el Consell Insular de Mallorca (1983-
1986) i també el Parlament Balear (1987-1991). El seu partit va rebre el major suport 
durant l’etapa de presidència de Maria Antònia Munar. 

 · Alborch Bataller, Carme. Castelló de Rugat, la Vall d’Albaida, 1947. Política 
del PSPV-PSOE. Fou ministra de Cultura (1993-1996) amb Felipe González i diputada 
socialista al Congrés espanyol (1996-2008). Fou especialment criticada per El Temps 
quan des del Ministeri de Cultura impulsà la mesura secessionista de permetre que 
l’ISBN registrara llibres en “valencià” quan ja permetia fer-ho en català i en la resta de 
les llengües de l’estat. 

 · Alduy i Triaire, Joan Pau. Lió, França, 1942. Polític, fou alcalde de Perpinyà 
entre 1993 i 2009. Partidari de la catanalitat d’aquesta ciutat –la més poblada de la 
Catalunya Nord–, rebé un gran suport per part del setmanari El Temps, que al mateix 
temps denuncià els polítics francesos que s’oposaren a la política d’Alduy des d’una 
posició nacionalista francesa. 

 · Almunia Amann, José Joaquín. Bilbao, Euskadi, 1948. Polític socialista. 
Ministre de Treball (1982-1986), ministre d’Administracions Públiques (1986-1991) i 
secretari general del PSOE (1997-2000). Es presentà com a candidat a president del 
Govern espanyol l’any 2000, quan Aznar assolí la majoria absoluta. Dimití després de 
conèixer el resultat electoral. Mai no va comptar amb les simpaties d’El Temps. 

 · Alomar Mateu, Celestí. Llubí, Mallorca, 1960. Polític del PSIB. Conseller de 
Turisme de les Illes Balears entre 1999 i 2003, va apostar per l’anomenada ecotaxa, que 
implicava l’aportació diària d’un euro per turista a les Illes Balears per tal d’arreplegar 
una suma de diners destinada a objectius ecològics i de neteja. El Temps va donar suport 
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a Alomar en aquesta qüestió, com ho va fer generalment amb els polítics que formaven 
el Pacte de Progrés (1999-2003). 

 · Alternativa Universitaria. Sindicat universitari valencià d’extrema dreta. 
Radicalment anticatalanista, tingué protagonisme a la Universitat de València, 
especialment a la Facultat de Dret. Hereu del Sindicat Espanyol Universitari, els 
integrants s’oposaren a la docència en valencià i a la denominació de llegua catalana en 
els estatuts universitaris. Fou liderat, entre d’altres, per Juan García Sentandreu. 

 · Àlvarez Rubio, Vicent. Xàtiva, la Costera, 1941. Polític nacionalista valencià, 
fou un dels fundadors de la UPV. Amb escassa transcendència en El Temps. 

 · Amedo Fouce, José. Lugo, Galícia, 1946. Policia des de 1968, es dedicà a la 
lluita contra ETA durant el franquisme i durant el període dels GAL, organització de la 
qual va formar part destacada. El Temps, evidentment, va rebutjar aquesta figura. 

 · Anguita González, Julio. Fuengirola, Andalusia, 1941. Membre del Partit 
Comunista d’Espanya, fou alcalde de Còrdova amb aquest partit (1976-1986). Fou 
famós, sobretot, per encapçalar la candidatura d’Izquierda Unida entre 1986 i 1999 en 
els distints comicis generals de l’estat espanyol. El Temps va discrepar enormement 
d’aquest líder polític. Tenint en compte que el nostre setmanari rebutjava la política 
comunista, especialment el seu vessant més ortodox, cal destacar sobretot les dures 
paraules que Anguita dedicà durant el seu període polític a Jordi Pujol i al nacionalisme 
català en especial. Això motivà una gran discrepància des d’El Temps. 

 · Antich Oliver, Francesc. Caracas, Veneçuela, 1958. Polític socialista 
mallorquí, va ser president de les Illes entre 1999 i 2003. Abans fou alcalde d’Algaida 
(1991-1997) i entre els anys 2000 i 2012 va ser secretari general del PSIB. El Temps va 
defensar la seua tasca durant el govern illenc del Pacte de Progrés i va valorar també la 
seua sensibilitat nacionalista. 

 · Antiglobalització. Moviment anticapitalista sorgit l’any 1999 en una 
manifestació de Seattle. D’àmbit mundial, aquest corrent protestà contra l’onada de 
neoliberalisme present llavors, denunciant que aquest model afectava negativament el 
món sencer. El moviment arreplega distintes associacions que conflueixen en aquest 
corrent dispers i plural amb l’objectiu comú de frenar el neoliberalisme. Aquest 
moviment va créixer durant els primers anys del segle XXI i va organitzar protestes en 
ciutats on tenien lloc congressos de governs internacionals i reunions similars d’entitats 
poderoses, tant públiques (governs) com privades (empreses). La repressió contra el 
moviment antiglobalització va ser la resposta a unes protestes que van anar fent-se més 
visibles. Aquest moviment tenia dos branques: la de proposta i la de protesta. La 
primera, reformista; la segona, de trencament. El Temps es va mostrar comprensiu 
sobretot amb la primera. El setmanari mai no apostà pel marxisme, si bé es mostrà 
partidari de reformes estructurals del capitalisme dirigides a evitar l’augment de la 
pobresa i la concentració de la riquesa. 
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 · AP. Sigles d’Aliança Popular. Partit polític present entre 1976 i 1989. Conduït 
per Manuel Fraga Iribarne, tractà de situar-se en el centre-dreta polític espanyol, 
orientació qüestionada pel fet que molts dels seus membres havien format part del 
franquisme. El Temps també va qüestionar la formació en aquest sentit. Aliança Popular 
fou l’embrió del Partit Popular. 

 · Aplec del Puig. Acte reivindicatiu del nacionalisme valencià celebrat al 
monestir del Puig (Horta Nord) cada darrer diumenge d’octubre. Prohibit pel 
franquisme, l’any 1977 tornà a ser legal. 

 · Arafat, Yasser. El Caire, Egipte, 1929-2004. Polític palestí. Cofundador de la 
formació política palestina Al-Fatah l’any 1956, en fou el president des de 1968. Presidí 
també l’Organització per a l’Alliberament de Palestina. Fou el principal portaveu polític 
del poble palestí perquè aquest arribara a una solució política, en permanent conflicte 
amb l’estat d’Israel. El Temps no va tindre una gran consideració cap a Arafat, l’acusava 
de controlar excessivament la política del seu país, si bé li va reconèixer els esforços de 
negociació per arribar a una solució política. 

 · Armet i Coma, Lluís. Barcelona, el Barcelonès, 1945. Polític socialista català, 
diputat al Parlament de Catalunya amb el PSC entre 1980 i 2001. No va rebre massa 
protagonisme per part del setmanari, que tampoc no mostrava una gran simpatia cap a 
ell. 

 · Arzalluz Antia, Xabier. Azkoitia, Euskadi, 1932. President del PNB (1985-
2004), ha estat un dels líders més destacats del nacionalisme basc. La seua acció 
política, destacadament nacionalista, ha estat elogiada per El Temps, que sovint va 
arribar a establir la comparació Arzalluz-Pujol per posar d’exemple el primer i exigir 
més nacionalisme al segon. 

 · Assemblea de Regidors. Creada el mes de maig de l’any 2000 a la Universitat 
de València, la van constituir més de 700 regidors de tots els Països Catalans amb 
l’objectiu de potenciar intercanvis culturals i mesures mediambientals. El fòrum va ser 
convocat per Acció Cultural del País Valencià i la Institució Joan Fuster. Com calia 
esperar, El Temps defensà aquesta iniciativa com defensà totes aquelles que serviren per 
vertebrar els Països Catalans. 

 · Asunción Hernández, Antoni. Manises, l’Horta, 1951-2016. Polític del PSPV-
PSOE. Alcalde de Manises i president de la Diputació de València durant els anys 80, la 
seua figura transcendí quan passà a ocupar el Ministeri d’Interior l’any 1993 amb Felipe 
González. Duraria escassos mesos en el càrrec. Es presentà com a candidat pel PSPV a 
la Generalitat Valenciana l’any 1999, quan Zaplana assoleix la majoria absoluta. El 
Temps ha dedicat elogis i crítiques a aquest polític. Dins del PSPV fou un dels millors 
valorats pel setmanari. 

 · Autonomisme. Teoria política aplicada a l’organització i la concepció 
territorial d’un estat. Té distintes interpretacions i pot ser emprada per aquells que 
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desitgen implantar un federalisme seriós que defense els trets diferencials de les entitats 
autonòmiques; i també per aquells que entenen per autonomisme una simple divisió que 
garantisca un mínim diferencial entre aquestes entitats que, alhora, s’estructuren sota 
una estructura realment centralitzada. L’estat espanyol es divideix sota una doctrina 
autonomista, suficientment diferenciadora –en ocasions massa– segons els centralistes i 
insuficient per a molts nacionalistes i, és clar, independentistes. El Temps mai no 
defensà aquest concepte, ja que només entenia que la solució per a Catalunya i els 
Països Catalans estava, com a mínim, en el federalisme. 

 · AVL. Sigles de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Entitat creada el mes de 
setembre de 1998 i fundada el mes de juliol de 2001, sota el govern de Zaplana. El seu 
objectiu era constituir una entitat que normalitzara la llengua dels valencians des 
d’institucions estrictament valencianes. La seua creació, impulsada pel govern 
zaplanista, alçà expectatives molt negatives en El Temps, que temia una AVL totalment 
secessionista i anticatalanista. Si bé, tot i definir el valencià com a «llengua», també 
reconeixia les Normes de Castelló i feia una estranya al·lusió a la relació de la llengua 
dels valencians dins del sistema lingüístic «que els corresponents Estatuts d’autonomia 
dels territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia». 
Aquesta definició suposà cert alleugeriment per al nostre setmanari, tot i que era 
partidari, com bé sabem, de la catalanitat de la llengua dels valencians i d’una regulació 
unitària, raó per la qual considerà que l’AVL era una entitat polititzada que no es basava 
en un criteri estrictament científic. 

 · Aznar López, José María. Nascut a Madrid l’any 1953. Polític del Partit 
Popular. President de la Junta de Castella i Lleó (1987-1989) i del govern espanyol 
(1996-2004). En un principi, El Temps va mostrar confiança en la capacitat d’Aznar per 
a presidir el govern d’Espanya. La confiança va anar esvaint-se a mesura que creixien 
les seues possibilitats de governar i Aznar passà a ser molt discutit pel setmanari, així 
com el seu equip de govern, criticat especialment per la seua postura nacionalista. 
Curiosament, Aznar va signar un article per a El Temps l’any 1988, en el número 196. 

 · Balcanització. Terme emprat per descriure una situació en presumpte perill de 
derivació bèl·lica. L’origen del concepte està en la guerra dels Balcans, conflicte ètnic 
que es va produir a l’est d’Europa durant la dècada dels 90 del segle XX amb un balanç 
terrible de morts i de violació dels drets humans. Aquest terme era emprat constantment 
pel nacionalisme espanyol per alertar sobre el perill dels nacionalismes basc i català. Si 
bé és cert que la situació a Euskadi era bastant dramàtica, la situació als Balcans fou 
incomparable. El Temps es queixava que fins i tot l’espanyolisme emprara 
“balcanització” per referir-se a un hipotètic futur al qual podia conduir el nacionalisme 
català. 

 · Banyuls Pérez, Josep Andreu. Gandia, la Safor, 1942. Polític nacionalista 
valencià, fou un dels primers impulsors de la UPV. Amb escassa transcendència en el 
setmanari. 
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 · Barberà Nolla, Rita. València, l’Horta, 1948. Política del Partit Popular. 
Alcaldessa de València (1991-2015). En un principi, les crítiques d’El Temps foren 
limitades per la comparació amb Unió Valenciana, partit regionalista valencià que 
esdevenia el gran enemic polític del setmanari a la ciutat de València. Quan guanya 
l’alcaldia del cap i casal gràcies al suport d’UV, El Temps mantingué cert respecte cap a 
Rita Barberà, que eixia ben parada si comparàvem amb els seus socis d’UV. Més 
endavant, quan Barberà adoptà la bandera de l’anticatalanisme i protagonitzà 
enfrontaments amb entitats culturals valencianes, l’actitud del setmanari cap a ella fou 
de rebuig. Una actitud que ja no canvià fins al número mil de la revista. 

 · Barceló Martí, Joana. Ciutadella, Menorca, 1959. Política del PSIB. Presidenta 
del Consell Insular de Menorca amb el PSIB (1999-2008). El Temps la va valorar 
positivament, com va fer amb la majoria dels polítics que participaren en el Pacte de 
Progrés (1999-2003). 

 · Barrera i Costa, Heribert. Barcelona, el Barcelonès, 1917-2011. Científic i 
polític. Milità en entitats catalanistes durant la segona república, la qual cosa l’obligà a 
l’exili l’any 1939. Des de la restauració de la democràcia, ocupà càrrecs polítics a ERC. 
Arribà a presidir el Parlament de Catalunya (1980-1984). Fou president d’ERC (1989-
1995) i també exercí com a diputat al Parlament Europeu (1991-1993). Durant el seu 
període de protagonisme polític, ERC no va assolir un gran protagonisme. El Temps no 
li va dedicar grans elogis, i en canvi sí que ho va fer amb Josep-Lluís Carod-Rovira, 
posterior líder de la formació. 

 · Barrionuevo Peña, José. Berja, Andalusia, 1942. Polític socialista. Va ser 
ministre d’Interior amb Felipe González entre 1982 i 1988. El Temps va condemnar 
fermament la seua política de guerra bruta contra ETA mitjançant els GAL, fet pel qual 
fou condemnat l’any 1998. Barrionuevo també fou ministre de Transports entre 1988 i 
1991. 

 · Batalla de València. Enfrontament ideològic entre dues maneres d’entendre la 
identitat valenciana, produït entre les acaballes del franquisme i els primers anys de la 
democràcia. Reduït a anècdotes que es donaren, sobretot, a València ciutat i als pobles 
del voltant, amb episodis de violència física, manifestacions viscerals i forts 
enfrontaments polítics entre “blavers” i “catalanistes”. La batalla es disputava, sobretot, 
en la qüestió dels símbols: els primers apostaven per la bandera amb la franja blava, 
l’Himne de Serrano, la denominació “Regne de València” i el secessionisme lingüístic 
del valencià respecte al català. Els catalanistes defensaren la bandera sense franja blava, 
amb l’exclusivitat de les quatre barres, com a símbol del País Valencià, denominació 
que empraven per a referir-se al territori. Com a himne defensaren la Muixeranga 
d’Algemesí i sempre apostaren per la unitat de la llengua catalana. L’enfrontament entre 
ambdós grups es va allargar, tot i que va anar reduint-se amb el pas del temps. Els 
motius de l’enfrontament encara són utilitzats per algunes forces polítiques, sobretot pel 
Partit Popular, que els trau a la llum quan intenta desprestigiar els seus enemics polítics. 
Els mitjans de comunicació van jugar un paper fonamental en aquesta Batalla de 



 
 

975 
 

València, així com els polítics. La victòria del blaverisme va generar un enorme 
pessimisme en el nacionalisme valencià. 

 · Batasuna. Formació política abertzale, successora d’Euskal Herritarrok, fou 
formada l’any 2001 liderada per Arnaldo Otegi i dissolta pel Tribunal Suprem l’any 
2003 per estar relacionada amb ETA. El Temps s’oposà a la seua il·legalització, si bé no 
mostrava en aquella època una gran identificació amb Batasuna. El caràcter pacifista del 
setmanari el distanciava d’aquesta formació que no condemnava la violència d’ETA. 

 · Batle i Nicolau, Nadal. Felanitx, Mallorca, 1945-1997. Professor mallorquí, 
fou rector de la Universitat de les Illes Balears entre 1982 i 1995. Personalitat 
acadèmica enormement compromesa amb el catalanisme illenc, El Temps li va dedicar 
un gran homenatge quan va faltar amb només 52 anys. 

 ·Beiras Torrado, Xosé Manuel. Santiago de Compostela, Galícia, 1936. 
Economista i polític gallec, destaca per la seua vinculació al nacionalisme gallec. Es 
presentà, de fet, en diverses ocasions amb el BNG a les eleccions gallegues com a cap 
de llista, entre 1985 i 2001. Sempre comptà amb una gran simpatia des d’El Temps, que 
valorà tant el seu compromís nacionalista com la seua oposició al fraguisme.  

 · Beneyto Calatayud, Pere Josep. Ibi, l’Alcoià, 1953. Sociòleg i sindicalista 
valencià, membre de Comissions Obreres, publicà alguns articles d’opinió en El Temps. 

 · Berenguer Fuster, Luis. Alacant, l’Alacantí, 1946. Polític. Militant del PCE 
durant el franquisme, s’afilia a la UCD abans de les eleccions de 1977, partit en el qual 
va exercir càrrecs importants en l’àmbit local, provincial i autonòmic. S’afilia al PSOE 
l’any 1982, on també va desenvolupar càrrecs diversos, entre aquests el de diputat a les 
Corts Valencianes i el de conseller d’Administració Pública (1993-1995). El Temps 
destacà aquests canvis de jaqueta. 

 · Berlinguer, Enrico. Sàsser, Itàlia, 1922-1984. Polític italià, secretari general del 
Partit Comunista Italià (1972-1984). Fou un dels escassos polítics comunistes que 
defensà El Temps, i ho va fer pel seu caràcter revisionista i crític amb el model soviètic, 
present aleshores. Fou una de les personalitats més destacades de l’anomenat 
eurocomunisme. 

 · Berlusconi, Silvio. Milà, Itàlia, 1936. Empresari i polític conservador italià, fou 
primer ministre del seu país l’any 1994 i també entre 2001 i 2006 i 2008 i 2011. Sempre 
envoltat de sospites de corrupció, pràctiques polítiques qüestionables, un control ferotge 
de molts mitjans de comunicació que exercia després de comprar-los i una important 
popularitat de faldiller i masclista, El Temps utilitzà en reiterades ocasions el seu nom 
per a comparar-lo amb polítics espanyols que no eren del gust del setmanari, com 
Zaplana o Aznar. 

 · Bevià Pastor, Josep Vicent. Sant Vicent del Raspeig, l’Alacantí, 1933. Polític 
socialista, desenvolupà càrrecs polítics en el PSOE i PSPV des de la transició. Fou 
elegit diputat a les Corts Valencianes (1986-1993) i també fou membre destacat del 
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sindicat UGT. No exercí un gran protagonisme durant els mil primers números d’El 
Temps. 

 · Bin Laden, Ossama. Riad, Aràbia Saudita, 1957-2011. Terrorista saudita 
d’àmbit internacional, fou líder d’Al-Qaida i responsabilitzat pels Estats Units de 
preparar els atemptats de l’onze de setembre de l’any 2001 a Arlington i Nova York. 
Curiosament, Xavier Vinader, periodista d’El Temps, ja va alertar del perill d’aquest 
personatge l’any 1998. 

 · Blair, Tony. Edimburg, Escòcia, Regne Unit, 1953. Polític britànic, primer 
ministre del Regne Unit (1997-2007) i membre del Labour Party. Va apostar per 
negociar la pau amb el grup armat irlandès IRA, gest que El Temps exigia coetàniament 
a Aznar amb ETA per a fer un pas endavant i acabar amb el conflicte basc. En aquest 
sentit, l’actitud de Blair per al setmanari fou de “responsabilitat”, raó per la qual Blair 
rebé bona crítica. 

 · Blanco Garrido, Miguel Ángel. Ermua, Euskadi, 1968. Regidor del PP al 
municipi basc d’Ermua. Fou segrestat per ETA el 10 de juliol de 1997. L’organització 
exigí al govern el trasllat dels presoners d’ETA a presons del País Basc com a condició 
per alliberar Miguel Ángel Blanco. El govern no va cedir i el regidor del PP era 
assassinat el 12 de juliol del mateix 1997. Aquesta tragèdia va commocionar la societat, 
que es va mostrar més unànime que mai contra el terrorisme. El Temps, evidentment, 
també va sumar-se a aquest rebuig. 

 · Blasco Castany, Rafael. Alzira, la Ribera Alta, 1945. Polític valencià, passà per 
diverses formacions polítiques. Militant de formacions comunistes durant el franquisme 
i la transició, ingressà en el PSPV a principis dels vuitanta. Fou diputat a les Corts 
Valencianes per aquest partit (1983-1991), període en el qual ocupà la subsecretaria de 
Presidència, conselleria de Presidència, portaveu, secretaria de Govern i conseller 
d’Obres Públiques. Passà a formar part del Partit Popular l’any 1995. Fou conseller de 
Benestar Social amb aquest partit entre 2000 i 2003 i un any abans, de Treball. 
Curiosament, Rafael Blasco fou un dels polítics socialistes valencians més defensats per 
El Temps enfront de Joan Lerma, líder del partit que no comptà amb cap simpatia des 
del setmanari i amb el qual semblà tindre diferències. 

 · Blaverisme. Moviment polític anticatalanista sorgit al País Valencià, sobretot a 
València ciutat i els nuclis del seu entorn, a partir de la Transició democràtica. 
Moviment llavors nou, tot i que amb certs antecedents, tindrà com a raó de ser 
l’anticatalanisme visceral i serà protagonista a l’hora de definir un dels corrents de la 
valencianitat. L’etimologia correspon a la franja blava de la senyera valenciana, 
distintiu que defensen per diferenciar-la de la senyera de les quatre barres sense franja, 
bandera que oficialment pertany al territori del Principat de Catalunya, malgrat que 
també és la bandera oficial de molts municipis valencians. El blaverisme fou el corrent 
polític més oposat a la tendència editorial del setmanari El Temps i les discrepàncies van 
ser una constant durant els mil primers números de la revista. 
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 · Bloc de Progrés Jaume I. Plataforma creada per iniciativa d’Acció Cultural del 
País Valencià, amb el suport del PSPV i d’altres partits, dugué a terme diverses 
campanyes de suport a la llengua i la cultura, amb manifestacions multitudinàries a 
Alacant i València amb l’objectiu d’entrebancar l’accés al poder de la dreta durant les 
eleccions autonòmiques de l’any 1995. Un dels presidents de la plataforma fou 
l’escriptor Enric Valor. 

 · BNG. Sigles de Bloque Nacionalista Galego. Formació política fundada l’any 
1982, ha tingut des de llavors una evolució ascendent en el panorama polític gallec. 
Liderat per Xosé Manuel Beiras entre 1985 i 2001, el partit s’encasella dins del 
nacionalisme d’esquerres. Sempre ha rebut un gran suport per part d’El Temps, almenys 
durant els mil primers números del setmanari. 

 · BNV. Sigles de Bloc Nacionalista Valencià. Inscrit com a federació de partits 
el mes de maig de l’any 1998, integra sota les sigles BNV forces com Unitat del Poble 
Valencià o Partit Valencià Nacionalista, entre d’altres. Amb un discurs nacionalista dins 
del marc del País Valencià i una tendència cada cop més moderadament d’esquerres. El 
Temps va mostrar més aviat simpaties cap al Bloc. Joan F. Mira, un dels principals 
columnistes del setmanari, formà part d’aquesta força i fins i tot es presentà candidat al 
Congrés espanyol l’any 2000, sense arribar a ser elegit. Pau Viciano, d’altra banda, 
escrivia sobre aquesta coalició i la “disculpava” per no declarar-se “catalanista” en tant 
que, considerava, aquesta etiqueta podia perjudicar-la electoralment. Els resultats 
electorals del Bloc, especialment en l’àmbit autonòmic, foren molt dolents des de la 
seua fundació fins al número mil d’El Temps. 

 · Bono Martínez, Emèrit. Sagunt, Camp de Morvedre, 1940. Polític socialista 
valencià, fou conseller d’Administració Pública (1989-1993) i de Medi Ambient (1993-
1995) amb Joan Lerma. Catedràtic d’economia, havia militat en el PCE fins a la 
Transició. Aquest canvi de partit fou utilitzat per El Temps per a criticar el conseller, 
que també rebé grans crítiques durant la seua gestió. 

 · Borrell Fontelles, Josep. La Pobla de Segur, el Pallars Jussà, 1947. Polític 
socialista. Fou ministre d’Obres Públiques amb Felipe González (1991-1996). Tot i ser 
català de naixement, gran part de la seua trajectòria política ha estat exercida a Madrid. 
Mai no va comptar amb la simpatia d’El Temps. Quan es perfilava com a possible 
secretari general del PSOE, el setmanari sospitava que no exerciria el catalanisme per 
tal d’arribar tan lluny com fóra possible dins del seu partit. 

 · Boyer Salvador, Miguel. Sant Joan de Peu Port, França, 1939-2014. Polític 
socialista espanyol, fou ministre d’Economia amb Felipe González entre els anys 1982 i 
1985. Destaca per ser el protagonista de l’expropiació de Rumasa, grup empresarial de 
l’empresari Ruiz Mateos. Boyer passà desapercebut en El Temps, que no mostrà una 
gran opinió cap al llavors ministre d’Economia. 

 · Brabo Castells, Pilar. Madrid, 1943-1993. Política, milità al PCE i fou diputada 
per Alacant a les Corts espanyoles entre 1977 i 1982. Enfrontaments amb Carrillo 
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provocaren l’abandó d’aquest partit i ingressà en el PSOE l’any 1986. No va tenir molt 
de protagonisme en El Temps, si bé el setmanari la va esmentar com un dels exemples 
d’aquells militants del PSOE que anteriorment havien format part del comunisme. 

 · Broseta Pont, Manuel. Banyeres de Mariola, l’Alcoià, 1932-1992. Catedràtic 
de dret, fou un personatge clau en la transició valenciana. Senador amb la UCD, 
impregnà aquesta formació de blaverisme a València, qüestió que resultà clau per 
l’aprovació de l’estatut valencià l’any 1982, que no va satisfer, ni de bon tros, les 
aspiracions del nacionalisme valencià gràcies, entre altres coses, al paper de la UCD. 
L’any 1992 Manuel Broseta fou assassinat per ETA. El Temps sempre es mostrà 
discrepant i contrari a aquesta figura política, si bé li va retre un respectuós homenatge 
quan va ser assassinat, fet que va condemnat, com sempre, de manera explícita. 

 · Bru Parra, Segundo. Ayora, la Vall de Cofrents, 1949. Polític socialista, diputat 
a les Corts Valencianes (1983-1997). Desenvolupà càrrecs polítics durant el govern 
preautonòmic, fou conseller d’Indústria entre 1981 i 1987 i també senador per la 
província de València (2000-2004). Passà desapercebut en El Temps. 

 · Brunete mediàtica. Terme emprat per la premsa nacionalista basca a finals dels 
90 i principis del segle XXI per referir-se a la premsa nacionalista espanyola en un 
context electoral, en el qual la premsa espanyola escalfà l’ambient d’una manera massa 
agressiva segons els nacionalistes perifèrics. El Temps també emprà el terme en alguna 
ocasió per referir-se a la premsa més afí al PP que publicava textos viscerals contra els 
seus enemics polítics. 

 · Bueno i Ferrer, Eduard. Barcelona, el Barcelonès, 1940. Empresari i polític 
d’Aliança Popular, liderà la Coalició Popular que es presentà a les eleccions al 
Parlament de Catalunya l’any 1984. Aconseguí onze representants. Bueno mantingué la 
seua activitat parlamentària fins setembre de 1985. El Temps el titllà de «neòfit» i 
«inexpert». 

 · Buesa Blanco, Fernando. Bilbao, Euskadi, 1946-2000. Polític socialista basc 
nascut a Bilbao, fou assassinat per ETA el 22/II/2000. Fernando Buesa havia exercit la 
secretaria general del PSE-PSOE a Àlaba i participà en el Parlament basc amb el seu 
partit des de 1984 fins el seu assassinat. El Temps, evidentment, va condemnar 
l’assassinat. 

 · Burguera i Escrivà, Francesc de Paula. Sueca, la Ribera Baixa, 1928-2015. 
Membre del democristià Partit Demòcrata Liberal, integrat en la UCD, abandona la 
formació l’any 1978 i esdevé president del Partit Nacionalista del País Valencià. 
Després formaria part també de la UPV i de la plataforma Valencians pel Canvi. Fou un 
dels personatges nacionalistes valencians més influents durant els mil primers números 
d’El Temps. Escrigué diversos articles en el setmanari. 

 · Bush, George W. New Haven, Estats Units d’Amèrica. Polític nord-americà, 
fill de l’expresident George W. H. Bush, fou president dels Estats Units d’Amèrica 
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entre 2001 i 2009. Del Partit Republicà, El Temps criticà enormement aquest polític, 
especialment a partir de la decisió d’intervenir militarment a l’Iraq; hi comptava amb el 
suport d’altres polítics no ben valorats pel nostre setmanari, com Aznar o Berlusconi. 

 · Cadenes i Alabèrnia, Núria. Barcelona, el Barcelonès, 1970. Periodista i 
escriptora. Militant de l’esquerra independentista des de molt jove, va ser detinguda 
l’any 1988 acusada de participar en un intent d’atemptat de Terra Lliure. Fou alliberada 
l’any 1992 per falta de proves i tornà a la presó l’any següent, on restaria un any més. El 
Temps mostrà una gran solidaritat amb Núria Cadenas, com llavors era coneguda, 
durant el seu captiveri. Va ser redactora d’El Temps des de l’any 1999. 

 · Cafè per a tothom. Expressió metafòrica amb la qual es definí la Constitució 
espanyola de 1978, quan per acceptar el fet diferencial català, basc i gallec va dotar 
d’institucions autonòmiques la resta de regions de l’estat. El Temps, com a setmanari 
nacionalista, la considerà fórmula insuficient i insatisfactòria. 

 · Cahner i Garcia, Max. (1936-2013). Nascut a Bad Godesberg, Alemanya. 
Editor, polític i historiador català. Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació a la 
Generalitat de Catalunya (1980-1984), va dur a terme iniciatives que començaren a 
consolidar el català com a eina de comunicació després de la dictadura franquista amb 
organismes com TV3, Catalunya Ràdio, l’Arxiu Nacional de Catalunya, la Filmoteca de 
Catalunya o la xarxa de biblioteques de la Generalitat. Impulsor de la Llei de 
Normalització Lingüística, va estar present també en el lideratge del Teatre Nacional de 
Catalunya, la Universitat Catalana d’Estiu o la Revista de Catalunya. Va militar primer 
a Convergència Democràtica de Catalunya i després a Esquerra Republicana de 
Catalunya. 

 · Camps Ortiz, Francisco. Nascut a València, l’Horta, 1962. Polític del Partit 
Popular. Després de ser regidor a l’Ajuntament de València, ocupà la conselleria 
d’Educació de la Generalitat Valenciana entre 1997 i 1999, amb el govern de Zaplana. 
President de la Generalitat Valenciana entre 2003 i 2011. La seua tasca com a conseller 
fou durament criticada per El Temps, que condemnà la seua política intervencionista 
contra el valencià en les escoles. Quan fou elegit president, El Temps arribava al seu 
número mil i en aquells començaments, s’alegrà positivament de les primeres intencions 
de Camps, que es proclamà president amb discursos i actes que semblaven apostar 
decididament pel valencià. 

 · Canal 9. Canal de televisió pública valenciana, pertanyia a Ràdio Televisió 
Valenciana. Funcionà entre 1989 i 2013. Quan va ser fundat, El Temps mostrava 
desconfiances pel fet de no adoptar el model que desitjava el setmanari, que era el d’una 
televisió íntegra en català. No va ser així i Canal 9 es desenvolupà amb programes de 
societat i aplicà el secessionisme lingüístic durant l’època de Lerma. Més endavant, amb 
el PP, aquest model s’enfortí molt més i, per tant, la televisió valenciana es convertí en 
el contrari d’allò que desitjava El Temps. Canal 9 fou l’antítesi d’allò que el nostre 
setmanari pensava que havia de ser la televisió pública dels valencians. 
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 · Cañellas i Fons, Gabriel. Palma, Mallorca, 1941. Polític conservador 
mallorquí, membre d’AP i posteriorment del PP. President de les Illes Balears (1983-
1995). El Temps no va mostrar gaire simpatia cap a ell. Quant a qüestió nacional, 
Cañellas no representava un exemple per al setmanari, que celebrà la seua eixida del 
govern illenc després de ser acusat de corrupció. 

 · Capitalisme. Sistema econòmic basat en la defensa de la propietat privada i en 
el lliure mercat orientat a la finalitat d’obtenir el màxim benefici econòmic possible. Es 
construeix mitjançant la inversió privada, que deriva en la creació d’empreses que 
generen llocs de treball i tenen la finalitat d’assegurar un benefici econòmic repartit 
entre els propietaris i els treballadors de manera desigual. El Temps defensava aquest 
model, si bé ho feia des d’una perspectiva social, rebutjant la versió més radical del 
capitalisme, és a dir, la que més desigualtat genera. Defensava el model 
socialdemòcrata, que assumeix la desigualtat social i per reduir-la aposta per una 
càrrega tributària important per a les grans fortunes per tal que els impostos es traduïren 
en millores socials que beneficiaren les classes populars. 

 · Carod-Rovira, Josep Lluís. Cambrils, el Baix Camp, 1952. Polític d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Màxim representant d’aquest partit (1996-2008) i amb alts 
càrrecs polítics en el govern de la Generalitat de Catalunya entre 2003 i 2010. El Temps 
va elogiar-ne el lideratge i va confiar en la seua gestió al front d’ERC des que va 
esdevenir màxim representant d’aquesta formació. Carod-Rovira també va col·laborar 
esporàdicament en El Temps mitjançant articles d’opinió, molts d’aquests escrits quan 
encara era un desconegut. 

 · Carrascal Rodríguez, José María. El Vellón, Madrid, 1930. Periodista espanyol 
d’ideologia conservadora, fou un dels més criticats per El Temps, que l’acusava 
d’anticatalanisme. 

 · Carrillo Solares, Santiago José. Nascut a Gijón, Astúries, 1915-2012. Polític. 
Membre històric del Partit Comunista d’Espanya, fou secretari general d’aquest partit 
(1960-1982). Malgrat no ocupar aquest càrrec quan El Temps començà a publicar-se, sí 
que es mantingué com a diputat espanyol pel PCE fins a 1986. El setmanari no va fer, 
generalment, una bona crítica de Santiago Carrillo. Era acusat, sobretot, de dirigir el 
partit de manera dèspota. 

 · Cartagena Travesedo, Luis Fernando. Madrid, 1954. Polític del Partit Popular, 
fou alcalde d’Oriola (1986-1995), ciutat de la qual és originari. Conseller d’Obres 
Públiques, Urbanisme i Transports (1996-1998), abandona aquest càrrec després de ser 
imputat per delicte fiscal. Fou condemnat l’any 2002. Aquest afer despertà crítiques 
d’El Temps contra el govern de Zaplana. 

 · Casp i Verger, Xavier. Nascut a Carlet, la Ribera Alta, 1915-2004. Polític 
regionalista, fou diputat a les Corts Valencianes (1987-1991) amb Unió Valenciana. 
Escriptor i poeta, formà part del catalanisme valencià durant el franquisme fins que a les 
acaballes de la dictadura s’apropa al moviment oposat: el blaverisme. Defensà fins a la 
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mort el secessionisme lingüístic, qüestió que, com calia esperar, motivà crítiques 
viscerals d’El Temps contra ell. 

 · Del Castillo Vera, Pilar. Nador, protectorat del Marroc, 1952. Política 
espanyola del PP, fou ministra d’Educació i Cultura durant la segona legislatura 
d’Aznar (2000-2004). Rebé grans crítiques per part d’El Temps, derivades de les seues 
paraules sobre la no imposició històrica del castellà en els territoris de parla catalana, 
afirmant que la prova que aquella imposició no existí és que encara quedaven 
catalanoparlants. El seu intent de reforma de l’educació tampoc no va comptar amb el 
vistiplau d’El Temps. 

 · Castro Ruz, Fidel. Birán, Cuba, 1926. President de Cuba (1959-2008),  
instaurador i cap del règim que rep el nom de “Revolución Cubana”, d’inspiració 
comunista, Castro també fou primer secretari del Partido Comunista de Cuba (1965-
2011). La seua figura és de transcendència internacional per haver liderat a finals de 
segle XX i principis de segle XXI un dels escassos règims marxistes presents al món. El 
Temps sempre va mostrar rebuig cap a ell. El seu compromís amb la democràcia 
determinà aquesta actitud. 

 · Catalanisme. Moviment o corrent que defensa i promou el fet diferencial català 
en el seu vessant polític, cultural, nacional o en tots aquests alhora. El concepte es pot 
entendre de diverses maneres: s’hi pot identificar des de l’independentisme català fins al 
federalisme, passant també, és clar, pel nacionalisme. Aquells que aposten per la 
independència política de Catalunya es diran catalanistes, com també aquells que 
promouen un estat espanyol que respecta les pluralitats nacionals. En aquest últim cas 
destaca, per exemple, Pasqual Maragall perquè, tot i no coincidir amb ell, El Temps 
defensava la seua tasca política pel fet de defensar la singularitat catalana, apostant per 
un estat espanyol plurinacional que respectara el fet català. Aquest concepte podria 
aplicar-se també a aquells valencians i balears que s’identifiquen amb Catalunya: bé 
entenent aquest territori com una part de la seua nació; o bé reconeixent i defensant els 
valors comuns lingüístics i culturals que uneixen els tres territoris. El Temps era, 
clarament, un mitjà de comunicació catalanista que defensava o respectava, amb major 
o menor grau segons la situació, tots els vessants del catalanisme. 

 · Catalunya Lliure. Partit independentista fundat l’any 1989, es va presentar a les 
eleccions europees d’aquell any com a coalició que integrava diversos partits 
independentistes dels Països Catalans. Es va dissoldre l’any 1996. Un dels seus caps 
visibles era l’històric Josep Guia. Aquest partit es va anunciar sovint en El Temps, 
sobretot per a manifestacions i concentracions en les quals va participar. Els resultats 
electorals del partit foren insignificants i el setmanari no li va dedicar especial atenció. 

 · Catalunya Nord. Denominació extraoficial que rep una petita part de l’estat 
francès, històricament reclamada pel nacionalisme català. Aquest territori té com a 
característica diferencial la llengua catalana i forma part de França des del Tractat dels 
Pirineus, signat l’any 1659. La Catalunya Nord té Perpinyà com a municipi més 
destacat i forma part de la regió coneguda oficialment com Llenguadoc-Rosselló. Les 
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comarques que formen la Catalunya Nord són l’Alta Cerdanya, Capcir, Conflent, 
Fenolleda, Rosselló i Vallespir. El Temps sempre ha reivindicat la catalanitat d’aquest 
territori i la seua cobertura mediàtica també incloïa la Catalunya Nord. 

 · CC.OO. Sigles de Comissions Obreres. Sindicat obrer d’àmbit estatal, sorgit 
durant el franquisme –dècada dels 60– i vinculat, durant la transició, al PCE. El Temps 
no va dedicar molt d’espai a aquest sindicat si bé n’elogià la branca federal catalana, la 
CONC, quan aplicava el catalanisme sindical que tant anhelava el setmanari. En l’àmbit 
estatal, el setmanari no semblava tindre una gran consideració cap a aquest sindicat. 

 · CDC. Sigles de Convergència Democràtica de Catalunya. Partit polític català 
format l’any 1976 principalment per Jordi Pujol, secretari general del partit, i Miquel 
Roca. De caire nacionalista català i situat en el centre polític, des de 1978 es presentà 
amb Unió Democràtica de Catalunya en coalició a les distintes eleccions europees, 
espanyoles i autonòmiques catalanes. La coalició fou Convergència i Unió (CiU) i dels 
dos partits que la formaven, CDC fou el que més simpaties rebé per part d’El Temps. 

 · CDS. Sigles de Centro Democrático y Social. Partit fundat i liderat per Adolfo 
Suárez des de l’any 1982. Un any abans havia abandonat la UCD i molts dels seus 
militants passaven a les files d’AP o PSOE. Suárez, amb una trajectòria política popular 
i reconeguda, decidia formar la seua pròpia formació. Es definí com a «centre 
progressista» i pretenia presentar-se com l’alternativa a AP i PSOE. El Temps mai no 
mostrà un bon concepte d’aquesta formació, deteriorada, segons el setmanari, pels 
pactes polítics amb Manuel Fraga. 

 · Cela Trulock, Camilo José. Padrón, Galícia, 1916-2002. Escriptor gallec de 
gran prestigi internacional, ha estat reconegut amb una gran quantitat de premis literaris 
i acadèmics. El Temps es referí a ell sempre com a un referent intel·lectual del 
nacionalisme espanyol i, per tant, sempre en parlà des de la discrepància. 

 · Cerdà i Argent, Agustí. Canals, La Costera, 1965. Polític valencià, fundador i 
dirigent d’Esquerra Republicana del País Valencià des de l’any 2000. La 
intranscendència del seu partit al País Valencià provocà que El Temps no li dedicara un 
gran espai, si bé el catalanisme inequívoc impulsat per ERPV va motivar certa 
acceptació des del setmanari cap a aquesta formació. Agustí Cerdà va signar alguns 
articles d’opinió en El Temps. Fou especialment protagonista en la polèmica 
mantinguda entre ell i Joan F. Mira per una frase d’aquest últim en el seu llibre Sobre la 
nació dels valencians, en el qual titllava el «més rigorós catalanisme valencià» 
d’«utopia prescindible». Cerdà li recordà aquesta frase, que motivà una important 
discussió l’any 2002 en El Temps. 

 · Chávez Frías, Hugo Rafael. Sabaneta, Veneçuela, 1954-2013. President de 
Veneçuela (1998-2013), practicà una política de nacionalització econòmica, de caire 
revolucionari i autoritari. Les seues mesures li concediren el suport, sobretot, de les 
classes socials menys afavorides, el que facilità una identificació amb el seu govern de 
sectors marxistes internacionals i l’enemistat dels sectors més liberals. El Temps va 
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reconèixer certs mèrits a Chávez durant els mil primers números, sobretot per algunes 
de les seues polítiques que, segons el setmanari, afavorien la disminució de la pobresa al 
seu país. Però, generalment, llevat d’aquelles ocasions puntuals, el setmanari va 
discrepar d’aquest polític pel seu caire autoritari i populista, segons El Temps. 

 · Chesa i Vila, Pepa. Oliva, la Safor, 1954. Biòloga i política nacionalista 
valenciana. Impulsora de la UPV. Amb escassa transcendència en El Temps. 

 · Chiapas. Estat mexicà conegut per la revolta zapatista protagonitzada l’any 
1994 per l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Reclamava més drets per 
als indígenes, majoritaris a la zona, redistribució de la terra i mesures dirigides a acabar 
amb la pobresa. Els enfrontaments entre l’EZLN i l’exèrcit mexicà foren constants i la 
repressió fou contundent. El Temps va donar suport a aquesta experiència de caire 
marxista. El setmanari no acostumava a defensar moviments d’aquest tipus, si bé la 
qüestió nacional implícita d’aquesta revolta –basada en la defensa d’un poble majoritari, 
l’indígena, subordinat al poder llatí o blanc– facilitava que El Temps es mostrara 
identificat amb les reivindicacions indígenes. 

 · Chirac, Jacques. Nascut a París, França, l’any 1932. Polític francès de llarga 
trajectòria, vinculat a la dreta, fou president de la República Francesa (1995-2007). El 
Temps va discrepar de la seua política intolerant envers el fet diferencial de la Catalunya 
Nord. Alhora, Joan Francesc Mira el va posar com a exemple de polític de la dreta que 
el PP havia d’imitar per allunyar-se del passat franquista. 

 · Ciscar i Casaban, Ciprià. Picanya, l’Horta, 1946. Polític del PSPV. Fou 
Conseller de Cultura i Educació al País Valencià (1981-1989). Destaca per ser el 
conseller que aplicà la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. El Temps el va valorar 
positivament, sobretot tenint en compte que la seua personalitat representà una 
alternativa a Joan Lerma en el PSPV, quan Lerma no era un dels polítics més estimats 
pel setmanari. Durant els mil números del setmanari, aquest conseller era anomenat 
Cebrià, si bé en molts altres periòdics i documents oficials apareix com Ciprià. 

 · CiU. Sigles de Convergència i Unió. Coalició política formada per 
Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya, vigent entre 
1978 i 2015. D’orientació centrista, la coalició va governar el Principat de Catalunya 
entre 1980 i 2003, amb el sòlid lideratge de Jordi Pujol. El Temps va donar suport a la 
tasca de govern de la coalició, tot i que aquest suport va ser descendent. En les eleccions 
al Parlament de Catalunya de 1999, CiU no assolia la majoria absoluta i el PP facilitava 
la governabilitat gràcies a un pacte d’investidura. Aquell esdeveniment va capgirar 
l’actitud del setmanari cap a CiU, que si bé mai no va ser enemiga per al setmanari, des 
d’aquell moment fins al número mil mai no va rebre el suport que fins llavors havia 
rebut. Aquesta coalició, així com partits que la formaven i els seus socis, també van 
rebre alguna crítica en tant que el seu camp d’actuació polític es limità, normalment, al 
Principat de Catalunya, i per tant no assumiren els Països Catalans tant com El Temps 
desitjava. 
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 · Ciurana i Galceran, Jaume. Barcelona, el Barcelonès, 1935-1986. Membre 
fundador de Convergència Democràtica de Catalunya i president del comitè executiu de 
Barcelona d’aquest partit. El Temps li va dedicar un emotiu homenatge quan va faltar. 

 · Ciutadans pel Canvi. Moviment polític creat el 1998 per Pasqual Maragall que 
agrupà sectors de l’esquerra catalanista federalista aliens formalment als partits polítics. 
Ciutadans pel Canvi es presentà amb el PSC a les eleccions al Parlament de Catalunya 
de 1999. Es dissoldria l’any 2011. 

 · Climent i Raga, Eliseu. Llombai, la Ribera Alta, 1940. Empresari editorial i 
activista cultural, és el fundador d’El Temps i editor de la revista des del seu primer 
número. La seua activitat com a editor ha estat determinant al País Valencià i en l’àmbit 
del nacionalisme autòcton, ja que al voltant de la seua figura es van crear entitats com el 
setmanari El Temps, l’editorial 3i4 o l’associació cívica Acció Cultural del País 
Valencià. 

 · Clinton, William “Bill” Jefferson. Hope, Estats Units, 1946. President dels 
EUA amb el Partit Demòcrata (1993-2001). El Temps rebé la seua arribada a la Casa 
Blanca amb entusiasme, ja que esperaven d’ell una política progressista als Estats Units 
d’Amèrica. Més endavant, sobretot en qüestions de conflictes internacionals, el 
setmanari expressà discrepàncies. 

 · Coalició Nacionalista Europa dels Pobles. Es presentà a les eleccions europees 
de 1999 integrada pel Partit Nacionalista Basc, Eusko Alkartasuna, Esquerra 
Republicana de Catalunya, Els Verds-Confederació Ecologista de Catalunya i Unió 
Mallorquina. Va obtenir només dos representants, només per damunt de Bloque 
Nacionalista Galego i Euskal Herritarrok, sense tenir en compte les forces que no van 
obtenir representació. 

 · Coalició d’Organitzacions Progressistes de Formentera. Integrada per les 
delegacions d’aquesta illa de PSIB-PSOE, Esquerra Unida i Els Verds. Coalició política 
que obtingué un escó per l’illa de Formentera l’any 1999 i que fou decisiu perquè Pilar 
Costa esdevinguera presidenta del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, gràcies a la 
suma dels representants d’aquesta coalició i a la del Pacte Progressista d’Eivissa. 
Formaren part del Pacte de Progrés que governà les Illes Balears entre 1999 i 2003. 

 · Coalición Galega. Partit fundat l’any 1983 que es movia entre el regionalisme i 
el nacionalisme de centre gallec. Aconseguí el millor resultat electoral l’any 1985, amb 
onze representants al Parlament gallec. Coalició Popular no assolia la majoria absoluta, 
per la qual cosa s’endevinava una coalició d’esquerres amb el suport de CG. Aquesta 
situació no es va donar i les confiances que El Temps havia dipositat en CG es van 
esvair. Cal recordar que en aquell 1985, CG havia comptat amb el suport del PRD de 
cara als comicis gallegcs. 
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 · COC. Sigles de Comitè Olímpic Català. Constituït l’any 1920 i reconstituït 
l’any 1989, El Temps sempre va desitjar la designació oficial d’aquest organisme per 
representar Catalunya, especialment durant els Jocs Olímpics de Barcelona’92. 

 · Coll i Alentorn, Miquel. Barcelona, el Barcelonès, 1904-1990. Dirigent de la 
joventut d’Acció Catalana Republicana i secretari general d’Unió Democràtica de 
Catalunya en temps de la II República. Diputat al Parlament de Catalunya amb CiU des 
de 1980, conseller adjunt a la presidència de la Generalitat els quatre anys següents i 
president del Parlament de Catalunya entre 1984 i 1988. El Temps hi va mostrar una 
gran identificació. 

 · Colom Colom, Àngel. Rupit i Pruit, Osona, 1951. Polític català, fou 
cofundador de la Crida i dirigent d’Esquerra Republicana de Catalunya (1989-1996). 
Fundà l’escissió Partit per la Independència l’any 1997, que no tardà en dissoldre’s pels 
dolents resultats electorals. El Temps reconegué el treball de Colom quant al creixement 
d’ERC durant la seua etapa com a secretari general del partit, si bé el nostre setmanari 
va mostrar molta més connexió amb Josep-Lluís Carod-Rovira. 

 · Comarcalització. Projecte de divisió territorial que proposen, entre d’altres, els 
partidaris de la vertebració dels Països Catalans. Aquest projecte ha estat reivindicat 
constantment al País Valencià pel nacionalisme progressista –no només pel de caire 
catalanista– i, per tant, també ha sigut el projecte de divisió territorial defensat per El 
Temps. La comarcalització és una alternativa a la present divisió provincial. Aquesta 
divisió és especialment rebutjada pel nacionalisme valencià en tant que, consideren, 
esborra tota proposta de vertebració nacional del País Valencià a canvi d’obeir una 
estructura centralista, espanyolista, arcaica, polititzada i insatisfactòria per als interessos 
del territori valencià. 

 · Comunisme. Moviment nascut a finals del segle XIX, basat a establir una 
societat sense classes amb mitjans de producció comuns. El Temps es va desmarcar 
clarament d’aquesta ideologia. Si bé en alguns moments semblà mostrar-hi certa 
identificació, aquesta existí pel fet que alguns partits o moviments propers a aquest 
corrent defensaren una qüestió nacional similar a la del nostre setmanari: si El Temps 
defensava la integritat nacional dels Països Catalans, diferenciant aquest territori dins de 
l’estat espanyol, alguns moviments com el zapatista a Chiapas defensaven una causa 
similar –amb tots els matisos necessaris– envers Mèxic. Al mateix temps, és cert que la 
qüestió nacional defensada per El Temps comptava, normalment, amb més simpaties 
des dels partits d’esquerra, qüestió que obligava, d’alguna manera, al fet que el 
setmanari cedira espai a alguns polítics comunistes –sobretot valencians– en les seues 
pàgines, sobretot durant la dècada dels 80 del segle XX. Malgrat aquesta causa més 
aviat accidental, El Temps discrepà enormement de sistemes com el cubà o el soviètic, i 
celebrà amb determinació la caiguda del mur de Berlín l’any 1989. 

 · CONC. Sigles de Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Sindicat de classe 
que es va començar a organitzar l’any 1964. L’any 1977 s’involucra en la construcció 
de la confederació sindical espanyola CCOO, sense deixar enrere la identitat 
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nacionalista de CONC. El Temps va mostrar simpatia envers aquest sindicat en tant que 
valorava el seu catalanisme. 

 · Coordinadora Pro-Libertad de Enseñanza del Valenciano. Associació efímera 
creada a Alacant l’any 1985 per protestar contra la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià, llavors present; i que convocà manifestacions a la ciutat d’Alacant sota el 
lema «Valenciano Voluntario», exigint la no-obligatorietat del valencià a l’escola. 
Aquesta associació estava clarament controlada per entitats vinculades a l’escola 
privada i per la dreta alacantinista, que alimentava l’antivalencianisme a la ciutat 
d’Alacant. 

 · Corcuera Cuesta, José Luis. Padroluengo, Castella i Lleó, 1945. Polític 
espanyol del PSOE, fou ministre d’Interior amb Felipe González entre 1988 i 1993. 
Conegut per la famosa ‘Llei Corcuera’, publicada en el BOE el mes de febrer de l’any 
1992 i derogada l’any següent, El Temps es va referir a Corcuera, sobretot, per aquesta 
llei que va ser enormement criticada pel fet de permetre les inspeccions policials sense 
permís judicial previ en certs casos excepcionals. 

 · Correllengua. Campanya sociocultural que defensa i promou l’ús del català als 
Països Catalans. Celebrat per primera vegada a Mallorca l’any 1993 i a València l’any 
1995 i assumit el 1997 per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, té 
lloc cada any en molts nuclis dels Països Catalans. 

 · Costa Serra, Pilar. Eivissa, Pitiüses, 1968. Política eivissenca que va presidir el 
ja dividit Consell Insular d’Eivissa i Formentera entre 1999 i 2003. La seua arribada a 
aquesta presidència es va poder aconseguir gràcies a la formació d’una candidatura 
única que sumava distintes forces polítiques d’esquerra a Eivissa i que van poder fer 
fora el Partit Popular. Aquestes forces eren PSOE, Esquerra Unida, Els Verds, Entesa 
Nacionalista, Esquerra Republicana de Catalunya i candidats independents. Era el 
conegut com Pacte Progressista i l’encapçalà Pilar Costa, que esdevingué presidenta 
d’aquell Consell Insular. Va rebre bona crítica des d’El Temps. 

 · CP. Sigles de Coalició Popular. Plataforma electoral de dreta espanyolista, 
sorgida l’any 1982 que integrava Aliança Popular, Partit Demòcrata Popular, Unió 
Liberal, Unió del Poble Navarrès, Partit Regionalista Aragonès i Unió Valenciana. 
L’any 1984 es presentava a les eleccions de Catalunya amb la unió d’AP, PDP i UL, 
liderats per Eduardo Bueno. El Temps va dedicar més espai a l’evolució d’aquesta 
coalició, el Partit Popular. 

 · Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes, 
La també coneguda simplement com La Crida, fou una organització fundada a 
Barcelona l’any 1981 per reclamar els drets lingüístics de Catalunya enfront de certes 
organitzacions centralistes que denunciaven la discriminació dels castellanoparlants al 
Principat, com el coetani manifest dels 2.300. La seua actuació consistia en l’activisme 
no violent i visible arreu del món. Amb anhels independentistes i partidària dels Països 
Catalans, La Crida es dissolia l’any 1993 i molts dels seus membres passaven a formar 
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part d’Esquerra Republicana de Catalunya. La Crida va ser especialment visible durant 
les olimpíades de Barcelona 92. El Temps, com calia esperar, va mostrar una gran 
identificació amb aquesta organització, que defensava els mateixos objectius polítics i 
les mateixes maneres d’assolir aquests objectius que el nostre setmanari. 

 · Cucó i Giner, Alfons. València, l’Horta, 1941-2002. Historiador i polític 
socialista, és autor d’una gran quantitat d’obres d’història política del País Valencià que 
han sigut consultades per elaborar aquesta tesi. Fou senador amb el PSOE entre 1979 i 
1996. Membre del sector nacionalista del PSPV, Cucó va merèixer el respecte d’El 
Temps. 

 · Cullell i Nadal, Josep Maria. Barcelona, el Barcelonès, 1942. Polític i 
economista català. Membre de CDC, diputat al Parlament català durant les dues 
primeres legislatures. Conseller d’Economia (1983-1987), líder de l’oposició a 
l’Ajuntament de Barcelona (1987-1993), diputat al Congrés espanyol (1989-1993) i 
conseller d’Obres Públiques (1993-1994). Passà desapercebut en El Temps. 

 · Declaració de Barcelona. Signada el 16/VII/1998 per CiU, PNB i BNG, exigia 
una renovació de l’estat espanyol quant a la qüestió de la plurinacionalitat. El Temps va 
celebrar i defensar aquesta declaració pel fet de proposar una evolució de l’estat en 
termes nacionalistes, amb la intenció de millorar la convivència des del respecte a la 
diferència. El setmanari es va queixar, això sí, que en aquesta declaració no figuraren 
partits nacionalistes del País Valencià ni de les Illes. 

 · Declaració de Lizarra. Signada el mes d’agost de 1998 per forces polítiques 
com PNB, Eusko Alkartasuna, HB, Ezker Batua-Izquierda Unida i altres formacions, 
que acordaven en el text buscar un procés de diàleg que posara punt i final a l’activitat 
d’ETA. Va donar pas a una treva d’ETA que s’allargaria fins al novembre de l’any 
següent. Els promotors del pacte proposaren alternatives per acabar amb el conflicte 
basc inspirades en els llavors recents acords signats a la Gran Bretanya per solucionar el 
conflicte irlandès. Els principals partits polítics espanyols (PP i PSOE) el van ignorar. 
El Temps hi va donar suport en tant que considerava que era un acord viable per a 
resoldre el conflicte basc. 

 · Díaz Alperi, Luis. Oviedo, Astúries, 1945. Polític alacantí del PP, presidí la 
Diputació d’Alacant entre 1979 i 1983. Fou alcalde d’Alacant entre 1995 i 2008. De 
caire provincialista i espanyolista, El Temps mai no simpatitzà amb Díaz Alperi. 

 · Document per Catalunya. Presentat pel PSC el mes de setembre de 1998, 
exigia l’impuls d’una “lectura federalista” de la Constitució. El Temps valorava 
positivament aquests esforços polítics catalanistes del PSC que, si bé no podien 
coincidir amb els anhels del setmanari, sí que posaven damunt la taula l’interès per 
reconèixer Catalunya com a nació dins de l’estat espanyol. 

 · Dotze d’Octubre. També conegut com Dia de la Hispanitat, és la data 
simbòlica i commemorativa del nacionalisme espanyol. Celebra l’arribada de Cristòfol 
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Colom al continent americà, si bé l’esdeveniment de 1492 ha derivat en una festa 
patriòtica a l’estat espanyol, no exempta de desfilada militar i d’altres actes de 
transcendència. El Temps mai no celebrà aquesta data i si l’esmentà en alguna ocasió 
fou per exercir la crítica tant al seu origen com al seu significat. Evidentment, el 
setmanari es desvinculà d’aquesta celebració. 

 · Dret d’Autodeterminació. Capacitat d’un poble a l’hora de triar el seu sistema 
de govern i la seua estructura en qüestions nacionals en relació amb altres territoris. 
Mitjançant aquest dret, un poble pot esdevenir-se en estat diferenciat o en altres entitats 
polítiques. Aquesta capacitat a l’hora de decidir és inexistent en molts pobles i El Temps 
entén que aquest dret és fonamental i el reclamava per a Catalunya, per a Euskadi i per a 
totes les nacions sense estat que l’exigiren. 

 · Duran i Lleida, Josep Antoni. El Campell, la Llitera, 1952. Militant d’Unió 
Democràtica de Catalunya des de finals del franquisme, fou diputat per CiU al Congrés 
entre 1982 i 1990. President d’UDC des de 1987 fins a 2016. Figura clau en la política 
catalana, El Temps es va identificar amb ell a primers dels 90, si bé dins la coalició CiU 
el setmanari sempre es va mostrar més pròxim a Convergència Democràtica de 
Catalunya i al seu líder, Jordi Pujol. 

 · EA. Sigles d’Eusko Alkartasuna. Partit fundat l’any 1986 després d’una 
escissió del PNB. Clarament contrari a l’ús de la violència i amb aspiracions 
sobiranistes, el seu tret diferencial fundacional és l’actuació política a la zona basca de 
l’estat francès, on el PNB encara no havia actuat. La presència en El Temps fou escassa. 

 · Ecotaxa. Aposta política del conseller Celestí Alomar (PSIB) que implicava 
l’aportació diària d’un euro per turista a les Illes Balears per tal d’arreplegar una suma 
de diners destinada a objectius ecològics i de neteja. Aquesta mesura fou constantment 
aplaudida per El Temps. 

 · Egin. Diari basc proper a l’esquerra abertzale. Es publicà entre els anys 1977 i 
1998. Aquell any fou tancat per una ordre judicial que vinculava el periòdic amb ETA. 
El Temps mai no va mostrar una gran proximitat cap a Egin. Fins i tot fou molt crític 
amb una portada que el periòdic basc dedicà a Ortega Lara quan fou alliberat del seu 
segrest per ETA. En canvi, El Temps sí que va mostrar solidaritat amb Egin quan va ser 
clausurat, fet que va condemnar.  

 · EH. Sigles d’Euskal Herritarrok. Partit amb el qual es presentava l’esquerra 
abertzale a les eleccions basques dels anys 1998 i 2001. La formació va ser constituïda 
precisament just abans dels comicis de 1998. L’esquerra abertzale es refundaria un altre 
cop l’any 2001 amb el partit Batasuna, que dos anys després seria il·legalitzat. 

 · Entesa del Senat. Coalició que s’acordà per acudir conjuntament al Senat l’any 
2000, quan tingueren lloc eleccions generals a l’estat espanyol. L’Entesa la formaven 
PSC, ERC i ICV. 
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 · ERC. Sigles d’Esquerra Republicana de Catalunya. Partit fundat l’any 1931, 
decididament independentista des de l’any 1989. Amb un protagonisme ascendent des 
de la restauració de la democràcia l’any 1977 fins a l’actualitat. Els tres bàsics són 
l’independentisme, la socialdemocràcia i el republicanisme. L’escàs protagonisme 
polític d’aquesta formació durant els anys 80 feu que El Temps dedicarà més pàgines a 
CiU, clarament protagonista quant a nacionalisme català. Des dels anys 90 i sobretot 
arran del pacte d’investidura l’any 1999 entre CiU i PP al Parlament de Catalunya, el 
setmanari va començar a defensar més decididament l’opció política d’ERC al 
Principat. 

 · ERPV. Sigles d’Esquerra Republicana del País Valencià. El primer partit que 
emprà aquestes sigles fou fundat durant la II República com una versió valenciana 
d’ERC, però no com a delegació. L’actual ERPV es funda l’any 1992, responent al 
plantejament d’ERC, que considera els Països Catalans com el seu marc nacional. 
Aquesta ERPV sí que es configura com a delegació d’ERC. En l’àmbit autonòmic, 
ERPV mai no ha aconseguit representació política. El seu plantejament polític és idèntic 
al d’ERC, malgrat que aquest plantejament al País Valencià mai no ha obtingut un 
suport significativament nombrós. El Temps dedicà un espai important a aquesta 
formació, tenint en compte la seua escassa transcendència. El seu plantejament 
catalanista motivava El Temps a dedicar pàgines i anuncis d’ERPV. 

 · Espanyolisme. Tendència nacionalista que pot ser practicada en distintes 
versions: des de la visió castellanista més centralista i excloent de les particularitats 
nacionals que configuren l’estat espanyol; fins al federalisme més respectuós amb 
aquestes particularitats nacionals. El Temps va rebutjar sempre aquesta tendència 
política, si bé va ser molt més contundent contra la seua versió més centralista, 
practicada, segons el setmanari, tant pel PP com pel PSOE, exceptuant-ne alguns casos 
com el de Cristòfol Soler o Pasqual Maragall. 

 · España Moya, Julio de. Alacant, l’Alacantí, 1947. Polític del PP, presidí la 
Diputació d’Alacant entre 1995 i 2003. Defensor del provincialisme alacantí i contrari a 
l’ús del català en els estaments oficials, no comptà amb cap mena de simpatia per part 
d’El Temps. 

 · Esquerra abertzale. El terme abertzale el podríem traduir al català com 
patriota. Aquesta denominació és emprada, normalment, per englobar sota un nom 
comú tot l’entorn cívic i polític proper a l’independentisme basc d’esquerres, 
especialment el vinculat de forma directa o indirecta a Herri Batasuna-Euskal 
Herritarrok i també a ETA, donant suport o comprenent les seues accions. És un terme 
pervers: si bé molts mitjans l’utilitzen intencionadament per parlar d’aquells que donen 
suport a ETA, d’altres que condemnen les accions de l’organització també es consideren 
part de l’esquerra abertzale, en tant que es consideren independentistes bascos i 
d’esquerres. Malgrat això, El Temps sempre va emprar el terme per referir-se a Herri 
Batasuna-Euskal Herritarrok i els seus partidaris. El nostre setmanari va donar suport a 
les iniciatives pacífiques d'aquest àmbit, si bé la condemna va ser molt més constant i El 
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Temps responsabilitzava l’esquerra abertzale de donar suport o inhibir-se dels atemptats 
d’ETA per a no condemnar-los i, per tant, no contribuir a la solució del conflicte al País 
Basc. 

 · ETA. Sigles d’Euskadi Ta Askatasuna, “País Basc i Llibertat”. Organització 
armada creada l’any 1959, d’orientació marxista des de la dècada dels seixanta i que 
apostava per la lluita armada com a mètode per a assolir la independència del territori 
d’Euskal Herria. Ha provocat 858 morts. El 20 d’octubre de 2011, ETA anunciava la fi 
definitiva de la seua activitat. El Temps sempre va condemnar de manera contundent 
l’activitat d’aquesta organització i va rebutjar-ne els mètodes. 

 · EUPV. Sigles d’Esquerra Unida del País Valencià. Partit incorporat a Izquierda 
Unida des de la dècada dels 80 com a Partit Comunista del País Valencià. Van 
començar a emprar les sigles EUPV l’any 1992. El Temps es va identificar amb aquesta 
formació, especialment amb Glòria Marcos, una de les seues màximes representants a 
finals dels 90 i principis dels 2000. Marcos fou columnista del setmanari. La simpatia 
del setmanari cap a aquesta formació estava relacionada amb la identitat que EUPV 
defensava: en els seus programes tenia en compte, per exemple, el marc nacional dels 
Països Catalans. 

 · EURAM. Sigles d’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Regió econòmica europea 
de la qual formen part els Països Catalans amb coincidències comercials i interessos 
econòmics comuns que exigeixen la construcció d’infraestructures per explotar les 
possibilitats de mercat presents. Serveix de contrapès a altres regions econòmiques 
europees. El Temps sempre s’ha mostrat partidari d’impulsar aquesta Euroregió, que 
òbviament serviria per a cohesionar els Països Catalans en els àmbits econòmics i 
comunicatius i per tant assoliria un dels objectius del setmanari. En canvi, des de les 
institucions polítiques, especialment les centrals, el seu treball per impulsar aquest 
territori sempre resultà nul o insuficient per a El Temps. 

 · Eurocomunisme. Corrent polític sorgit durant la dècada dels 70 al sud 
d’Europa que defensava una nova estratègia del comunisme basada en l’adaptació del 
comunisme al sistema capitalista, renunciant per tant a la lluita de classes i a d’altres 
principis bàsics. S’adaptava, doncs, a la democràcia occidental i rebutjava el model 
soviètic. L’italià Enrico Berlinguer en fou un dels més destacats representants. Aquest 
corrent, tot i no ser assumit per El Temps, fou defensat pel setmanari en tant que 
s’allunyava de la dictadura soviètica i s’apropava a un model capitalista que eliminara, 
mitjançant l’intervencionisme estatal en l’economia, les desigualtats generades pel 
capitalisme i el perjudici de les classes populars. 

 · Euskaldunon Egunkaria. Diari basc que es publicava íntegrament en basc, es 
començà a publicar l’any 1990. Fou tancat l’any 2003 per ordre judicial, acusat d’estar 
al servei d’ETA. Aquest tancament suscità una forta reacció contrària en El Temps, que 
s’hi oposà, igual que ho va fer amb el tancament d’Egin pels mateixos motius pocs anys 
abans. L’any 2010, l’Audiència Nacional reconegué que el tancament d’Egunkaria fou 
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«incomprensible» i els periodistes detinguts eren absolts per no poder provar la seua 
relació amb ETA. 

 · EV. Sigles d’Esquerra Valenciana. Partit que reapareix l’any 1998 amb forts 
convenciments esquerrans que l’impedirien formar coalicions electorals amb el Bloc pel 
discurs interclassista del partit nacionalista. Per això van formar part l’any 2003 de 
l’Entesa Valenciana, coalició liderada per Esquerra Unida del País Valencià. Va tenir 
escassa transcendència en El Temps. 

 · EZLN. Sigles d’Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fundat l’any 1983 i 
format majoritàriament per indígenes, es fa transcendent l’any 1994 quan declara la 
guerra al govern de Mèxic, derivant en un està de tensió i de lluita de poders i models 
socials que encara avui està present. D’orientació marxista, El Temps, tot i desmarcar-se 
d’aquest corrent polític, donà suport a l’EZLN en alguna ocasió. Aquest suport estava 
determinat per la qüestió nacional: l’EZLN era un moviment que lluitava contra la 
subordinació indígena a Mèxic en benefici dels hispans. En aquest sentit, El Temps, 
com a setmanari nacionalista, s’identificà amb la lluita nacional d’aquest grup que, si 
haguera actuat en un context alié a la qüestió nacional, segurament no hauria rebut cap 
suport del setmanari. 

 · Fabra Carreras, Carlos. Castelló de la Plana, la Plana Alta, 1945. Polític del 
Partit Popular, destacà especialment per presidir la Diputació de Castelló (1995-2011). 
Personatge polèmic, El Temps carregà contra ell especialment quan Fabra denuncià amb 
formes viscerals la suposada politització de la Universitat Jaume I de Castelló. 

 · Fabregat Mañes, Amadeu. Torreblanca, la Plana Alta, 1949. Periodista 
valencià, fou director del centre regional valencià de TVE, fou director de Ràdio 
Televisió Valenciana –RTVV– des de la seua fundació l’any 1989 fins al 1995, quan 
Zaplana entra a governar la Generalitat. Home fort de Joan Lerma en els mitjans de 
comunicació públics, Amadeu Fabregat fou molt criticat per El Temps per practicar el 
secessionisme lingüístic en Canal 9. Seua fou la llista de paraules prohibides per a ser 
emprades en aquest canal, paraules que sonaven a “catalanes” i que el director va 
substituir per altres més “valencianes”. Curiosament, en els primers números d’El 
Temps Amadeu Fabregat hi va col·laborar amb la seua pròpia secció d’entrevistes: 
‘Gent d’Amadeu’. 

 · FAP. Sigles de Federació Alacantina de Partits. Efímer experiment polític del 
provincialisme alacantí, ideat el mes de juliol de 1987. Tenia com a objectiu 
l’autonomia uniprovincial d’Alacant i la seua posada en marxa estava motivada, segons 
els seus creadors, per frenar l’ascens dels partits regionalistes i autonomistes. 

 · Federalisme. Teoria política d’àmbit territorial que es basa a organitzar una 
entitat estatal en elements autònoms que mantenen els trets diferencials i s’allunyen 
d’una organització centralista en el sentit polític i econòmic. Aquesta teoria és 
defensada per partits com el PSC de Maragall. El Temps respectava aquesta solució 
quant a la qüestió de l’encaix de Catalunya dins d’Espanya, si bé ho feia més des de 
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l’agraïment a aquells que amb el federalisme reconeixien els trets diferencials del 
Principat i discutien així el centralisme de partits com PP o PSOE. Aquest respecte, 
però, no significava convenciment. El nostre setmanari sempre es va mostrar partidari 
d’una solució política més contundent per a Catalunya i els Països Catalans, com la unió 
autonòmica entre aquests territoris o la independència. 

 · Fernández Díaz, Alberto. Barcelona, el Barcelonès, 1961. President del PP de 
Catalunya (1996-2003), s’ha presentat en diverses ocasion a l’alcaldia de Barcelona 
amb el PP. 

 · Fernández Valenzuela, Antonio. Campillo de Llerena, Extremadura, 1947. 
Polític socialista, fou president de la Diputació d’Alacant (1983-1991). El Temps 
discrepà enormement de la seua gestió al capdavant d’aquest organisme, des d’on va 
rebre denúncies d’irregularitats. 

 · Ferrando Badía, Juan. Foios, l’Horta, 1929-2007. Catedràtic de dret i 
personalitat acadèmica, habitual columnista de Las Provincias, proper a institucions 
com Lo Rat Penat i a l’anticatalanisme en general, El Temps destacà, sobretot, el seu 
acostament al PP allà per l’any 1995, quan aquest partit acollia molts militants d’UV i 
de l’entorn del blaverisme. 

 · Figueres Górriz, María Ascensión. Nules, la Plana Baixa, 1962. Política 
d’Aliança Popular i posteriorment del Partit Popular, començà de regidora a Nules, el 
seu poble, per a després ser diputada a les Corts Valencianes i també al Congrés 
espanyol. Passà desapercerbuda en El Temps. 

 · Font Barceló, Jaume. Sa Pobla, Mallorca, 1961. Polític del Partit Popular. 
Alcalde de Sa Pobla (1991-2003). Conseller de Medi Ambient amb el govern de Jaume 
Matas a les Illes Balears (2003-2007). El Temps es va referir a ell per unes paraules de 
menyspreu que dedicà a Joan Mayol. 

 · Font de Mora Montesinos, Lluís. València, l’Horta, 1936. Polític socialista 
valencià. Conseller d’Agricultura entre 1983 i 1993. Passà desapercebut en El Temps, si 
bé el setmanari va tindre bona consideració sobre aquest polític. 

 · Font de Mora Turón, Alejandro. Vila-Real, la Plana Baixa, 1949. Polític del 
Partit Popular. Conseller de Presidència amb Francisco Camps (2003-2004), director de 
campanya electoral del PP valencià l’any 2003. Abans havia estat diputat a les Corts 
Valencianes per Castelló (1995-2003). El Temps va carregar contra ell especialment 
arran d’unes declaracions en les quals Font de Mora relacionava ACPV amb ETA. 

 · Foro Babel. Naix l’any 1996 a Barcelona, fundat per un conjunt de 
personalitats acadèmiques que afirmen combatre la “institucionalització” del 
nacionalisme català i lluitar contra la “discriminació” dels castellanoparlants al 
Principat. Les seues protestes estaven relacionades, sobretot, amb el model educatiu 
català, el qual, asseguraven, discriminava els castellanoparlants. El Temps va rebutjar 
aquests plantejaments amb contundència. 
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 · Fraga Iribarne, Manuel. Nascut a Villalba, Galícia, 1922-2012. Polític gallec de 
llarga trajectòria, col·laborà amb la dictadura franquista i després exercí alts càrrecs 
polítics tant en Aliança Popular –partit del qual fou president entre 1979 i 1987– com, 
posteriorment, en el Partit Popular, el lideratge del qual exerciria a Galícia (1991-2006). 
Fou president de Galícia entre 1990 i 2005. El Temps sempre va mostrar una gran 
discrepància cap a aquest polític, discrepància que emanava, sobretot, del seu passat 
franquista. 

 · Franja de Ponent. Denominació del territori situat al límit occidental del 
Principat de Catalunya, inclòs en l’administració territorial de les províncies d’Osca, 
Saragossa i Terol des de l’any 1822. Composta, de nord a sud, per una part de l’Alta 
Ribagorça, la Baixa Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca, una part de la Ribera de l’Ebre, 
una part de la Terra Alta i el Matarranya. Llevat d’aquest últim territori esmentat, la 
resta ha pertangut a les diòcesis catalanes d’Urgell, Lleida i Tortosa. El Temps 
defensava la catalanitat d’aquest territori. 

 · Front National. Partit polític francès d’extrema dreta fundat l’any 1972 per 
Jean-Marie Le Pen. Aquest partit guanyà especial transcendència quan l’any 2002, en 
les eleccions presidencials franceses, assolí la segona posició, superant el candidat 
socialdemòcrata i llavors primer ministre Lionel Jospin i sent superat només pel 
conservador Jacques Chirac, que guanyà aquells comicis. 

 · Fujimori, Alberto. Lima, Perú, 1939. Polític peruà d’origen japonès, presidí el 
govern del seu país entre 1990 i l’any 2000. Durant aquesta època va protagonitzar un 
cop d’estat i van sorgir nombroses acusacions de corrupció, frau electoral, suborn 
polític, autoritarisme i manca de drets humans. Aquestes acusacions el van fer fugir al 
Japó, des d’on va abandonar el seu càrrec polític. El Temps començà elogiant les seues 
polítiques en matèria econòmica, que van reduir la inflació d’un país que es trobava en 
una situació molt delicada. Finalment, les pràctiques autoritàries de Fujimori 
convertiren l’admiració del setmanari en una condemna total cap al president peruà. 

· Fuster i Ortells, Joan. Sueca, la Ribera Baixa, 1922-1992. Assagista i 
intel·lectual de Sueca que fou el principal referent ideològic del setmanari El Temps pel 
fet també de ser el pensador més determinant en el catalanisme valencià. La seua teoria 
sobre la catalanitat del País Valencià és evidenciada en el seu assaig més popular, 
Nosaltres, els valencians; i en molts altres escrits. Entre 1984 i 1989, Joan Fuster va 
signar un total de 172 pàgines en El Temps. Arran la seua desaparició, el setmanari va 
publicar un total de 60 pàgines signades per l’assagista com a homenatge a la seua obra 
assagística i a la seua tasca ideològica. En El Temps signà la seua columna pròpia 
(números 0-28) i la secció ‘Bon dia, lector’ (números 108-266). Després de mort, El 
Temps li va retre homenatge amb la secció ‘Fuster del Temps’, que incloïa articles seus 
(números 435-488). 

 · GAL. Sigles de Grupos Antiterroristas de Liberación. Grups parapolicials que 
actuaren durant la dècada dels vuitanta als estats espanyol i francès sota la protecció i 
direcció del govern de Felipe González, concretament del ministeri de l’Interior, dirigit 
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per José Barrionuevo. L’objectiu d’aquests grups era atemptar contra membres de 
l’organització terrorista ETA mitjançant allò que es va conèixer com “guerra bruta” o 
“terrorisme d’estat”. Hi van haver morts i desapareguts i posteriorment el cas dels GAL 
fou jutjat i molts dels seus membres i dirigents acabaren a la presó, fins i tot el mateix 
Barrionuevo. El Temps, totalment contrari a la violència, va condemnar i rebutjar els 
GAL.  

· Garaikoetxea Urriza, Carlos. Iruña, Nafarroa, 1938. Polític basc, presidí el 
PNB entre 1977 i 1980. Fou lehendakari (1980-1985) i després de discrepàncies 
internes en el partit, fundà Eusko Alkartasuna l’any 1986, que presidí fins al 1999. Amb 
aquesta formació fou eurodiputat amb la coalició Europa dels Pobles (1989-1994) i 
ocupà altres càrrecs de representació política al Parlament basc. Uns altres polítics 
nacionalistes bascos com Arzalluz o Ibarretxe tingueren més protagonisme en El Temps. 

· García Broch, María Dolores. València, l’Horta, 1938. Política, fundadora 
d’Unió Valenciana, fou una de les principals protagonistes d’aquest partit durant la 
primera legislatura de Rita Barberà com a alcaldessa, quan governà gràcies al suport 
d’UV. Durant aquest temps exercí la regidoria de Cultura, des de la qual tractà d’aplicar 
diverses mesures que alenaren el secessionisme lingüístic. Evidentment, no va comptar 
amb el suport d’El Temps. 

 · Garcia Garcia, Josep Ernest. Alacant, l’Alacantí, 1948. Polític i sociòleg. 
Membre del PCE, secretari general del PCPV des de 1980, encapçalà el sector 
nacionalista d’aquest partit. Problemes interns del PCPV el feren buscar altres vies 
polítiques i més endavant promogué forces que derivarien en la fundació de la UPV. 
També fou col·laborador esporàdic en El Temps, setmanari per al qual redactà algunes 
columnes d’opinió. 

 · Garcia Sentandreu, Juan. València, l’Horta, 1960. Advocat. És un dels 
personatges més actius del blaverisme. President del GAV (1994-2001) i d’altres 
entitats d’aquest corrent, també fou dirigent de Falange Española a València i fundador 
d’Alternativa Universitaria. Molt vinculat a l’extrema dreta, tots aquests atributs 
evidencien que El Temps no podia sentir cap mena d’identificació amb ell. 

 · García-Valdecasas Salgado, Julia. Barcelona, el Barcelonès, 1944-2009. 
Política del PP, designada delegada del Govern espanyol al Principat l’any 1996 per 
Aznar. L’any 2003 fou designada ministra d’Administracions Públiques. Durant la seua 
estada al Principat, El Temps qüestionà molt la seua activitat relacionada amb les forces 
policials, que sota les seues ordres exerciren, segons el setmanari, repressió excessiva en 
diverses manifestacions. 

 · Garzón Real, Baltasar. Torres, Andalusia, 1955. Jutge de l’Audiència Nacional 
espanyola de gran transcendència, s’encarregà de casos mediàtics com els GAL o 
Pinochet. El Temps carregà contra ell per la seua vinculació amb el PSOE (fou diputat al 
Congrés entre 1993 i 1994) i també per la coneguda com ‘Operació Garzón’, quan 
segons el setmanari el jutge dirigí una persecució contra independentistes abans dels 
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Jocs Olímpics de Barcelona. El Temps també el va atacar quan va ordenar el tancament 
del diari basc Egin. 

 · Gasòliba i Böhm, Carles Alfred. Barcelona, el Barcelonès, 1945. Economista i 
polític català, fou un dels fundadors de CDC, partit amb el qual fou diputat al Congrés 
espanyol i al Parlament Europeu. Va escriure alguns articles per a El Temps com a 
membre de CDC. 

 · GAV. Sigles del Grup d’Acció Valencianista. Entitat del blaverisme més 
combatiu i reaccionari, fundat l’any 1977, va tenir el major protagonisme durant la 
Transició. Destacava per l’ús de la violència contra militants, associacions i partits 
democràtics i també per la realització de pintades i protestes que generaven tensió. La 
seua raó de ser era l’anticatalanisme. El Temps va condemnar aquesta entitat, amb la 
qual, evidentment, discrepava. I allò que el setmanari més criticà fou, sobretot, la 
injecció de subvencions públiques de la Generalitat Valenciana durant l’època de 
Zaplana al Grup d’Acció Valencianista, considerat pel govern de la Generalitat com a 
«associació cívica sense finalitat lucrativa». 

 · Giner Giner, Fernando. Xàtiva, la Costera, 1952. Polític del Partit Popular. 
President de la Diputació de València (1999-2007) i alcalde de Vallada (1987-2011). 
Procedent d’Unió Valenciana, d’on va eixir l’any 1995 per passar-se al PP. El seu 
blaverisme fou motiu de discrepàncies per part d’El Temps. El setmanari també 
recordava el seu passat falangista. 

 · Gonellisme. Anticatalanisme mallorquí, versió illenca del blaverisme. Sorgit en 
la dècada dels setanta del segle XX a Mallorca, quan es debatia sobre la catalanitat o no 
del mallorquí. Els secessionistes lingüístics defensaven les seues postures amb cartes als 
periòdics signades amb el pseudònim de Pep Gonella. Es tracta d’un personatge 
protagonista d’una cançó popular mallorquina. Fou a partir de llavors quan el 
gonellisme passava a ser el terme amb el qual s’identificava l’anticatalanisme illenc, 
partidaris d’una escriptura secessionista del mallorquí i que acostumen, habitualment, a 
expressar-se en castellà. 

 · González Lizondo, Vicente. València, l’Horta, 1942-1996. Fundador d’Unió 
Valenciana, va ser el líder d’aquesta formació entre 1982 i 1995. El seu màxim triomf 
polític fou presidir les Corts Valencianes des de 1995 fins a la seua desaparició. 
Representant del blaverisme valencià, la seua figura va ser constantment criticada pel 
setmanari El Temps. L’any 1995, mitjançant el conegut com Pacte del Pollastre, va 
facilitar la governabilitat de la Generalitat Valenciana al PP. Eduardo Zaplana esdevenia 
president. Lizondo fou un anticatalanista feroç, defensor del secessionisme lingüístic i 
agitador del blaverisme més reaccionari. 

 · González Márquez, Felipe. Sevilla, Andalusia, 1942. Polític socialista. 
President del Govern amb el PSOE (1982-1996) i secretari general del PSOE (1974-
1997). El Temps mai no s’identificà amb aquesta figura política. Fou especialment 
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criticat per la qüestió dels GAL i la guerra bruta contra ETA, així com també pel 
nacionalisme espanyol d’aquest líder i de la seua formació. 

 · Gorbatxov, Mikhaïl. Privolnóie, URSS, 1931. Polític soviètic, fou l’últim 
president de la Unió Soviètica. El Temps valorà positivament algunes de les seues 
mesures polítiques que tractaven de modernitzar l’antiga URSS, sobretot en l’aspecte 
econòmic. Però, generalment, la discrepància fou major, sobretot en qüestions 
nacionalistes, ja que el setmanari es va posicionar a favor de les revoltes nacionals que 
esclataren quan l’URSS caminava cap a la dissolució i consideraren que, en aquest 
sentit, la tasca de Gorbatxov fou negativa. 

 · Gozalbo Herrero, Pedro E. Les Useres, l’Alcalatén, 1947. Polític valencià, fou 
diputat a les Corts Valencianes amb UCD, i va ser un dels màxims representants del 
partit al País Valencià. Passà desapercebut en El Temps. 

 · Guerra dels Balcans. Produïda entre 1991 i 1995 a l’antic estat de Iugoslàvia, 
fou un conflicte ètnic que enfrontà els serbis amb els seus compatriotes estatals de 
Bòsnia, Kosovo, Eslovènia, Croàcia i Macedònia. Els anhels independentistes o de 
reconeixement nacional d’aquests països creà una reacció bel·ligerant per part dels 
partidaris de la unificació de Iugoslàvia i alhora de la predominança del nacionalisme 
serbi que derivà en un conflicte traumàtic amb elements de neteja ètnica inclosos. 
Conflicte en el qual estaven barrejades qüestions nacionals i religioses. El Temps es va 
mostrar discrepant amb Sèrbia i favorable als nacionalismes que aspiraven a esdevenir 
estat. 

 · Guerra d’Iraq. Conflicte iniciat l’any 2003, protagonitzat pels Estats Units 
d’Amèrica, llavors sota la presidència de George W. Bush, que va decidir intervenir 
militarment a l’Iraq per prevenir, segons les seues paraules, un futur atemptat terrorista 
similar al de l’11 de setembre de 2001. Els EUA temien que des de l’Iraq es podia estar 
fabricant un altre atemptat similar, raó per la qual parlaren de l’existència d’unes armes 
de destrucció massiva que mai no aparegueren. L’ONU s’oposà a aquest conflicte, que 
sí que van aprovar governs europeus com els d’Espanya, Regne Unit o Itàlia. El Temps 
es va oposar totalment a la Guerra d’Iraq i les crítiques hi foren constants. 

 · Guerra González, Alfonso. Sevilla, Andalusia, 1940. Polític socialista. Fou 
vicepresident del Govern amb Felipe González (1982-1991). Fou dels polítics del PSOE 
més negativament valorats per El Temps a causa del seu espanyolisme i del seu control 
dins del partit. 

 · Guia i Marín, Josep. València, l’Horta, 1947. Doctor en matemàtiques i 
filologia, màxim representant del PSAN al País Valencià i símbol històric del 
catalanisme valencià d’esquerres. Activista constant durant la dictadura i la transició, el 
seu posicionament valencià i catalanista sense cap mena d’ambigüitats va arribar a 
despertar cert rebuig en El Temps per considerar que la seua estratègia política no 
conduiria a cap èxit. Tot i així, el setmanari sempre l’ha respectat i el seu protagonisme 
en El Temps ha estat considerable, on col·laborà també com a columnista. 
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 · HB. Sigles d’Herri Batasuna. Partit polític basc fundat l’any 1978. Evolucionat 
en Euskal Herritarrok l’any 1998, com a Batasuna l’any 2001 i il·legalitzat amb aquest 
nom l’any 2003. Fou el representant de l’esquerra abertzale durant els anys de la seua 
presència. El Temps va valorar positivament algun dels seus líders, com Txema 
Montero, especialment quan plantejaren una posició crítica d’HB contra ETA. El 
conflicte basc va allunyar especialment El Temps d’aquesta formació ja que, si bé 
podien coincidir en termes nacionalistes, la qüestió de la violència allunyava molt les 
postures del setmanari i del partit, que no condemnà la violència d’ETA, cosa que El 
Temps sí que va fer. 

 · Himne de Serrano i Thous. També conegut com a Himne Regional valencià, és 
l’himne concebut per a l’Exposició Regional de 1909 que esdevingué himne oficial 
durant la dictadura de Miguel Primo de Rivera. L’himne té una lletra evident. Convida a 
«ofrenar noves glòries a Espanya», diu textualment la seua primera estrofa. Aquesta 
intenció, juntament amb l’acceptació de l’himne per part de les dictadures de Primo de 
Rivera, primer; i de Franco, després, provocà un evident rebuig en El Temps. Quan 
aquest himne fou aprovat l’any 1984 com l’oficial del País Valencià, amb el PSPV de 
Joan Lerma governant la Generalitat, el setmanari hi mostrà un gran rebuig. No cal dir 
que és l’himne acceptat i assumit també pel blaverisme. 

 · Hussein, Saddam. Nascut a Tikrit, Iraq, 1937-2006. President dictatorial d’Iraq 
(1979-2003), provocà accions militars que esdevingueren en conflictes internacionals, 
com la invasió de Kuwait (1990), que desencadenaria la primera Guerra del Golf 
(1991). Més endavant (2003) els Estats Units i la Gran Bretanya, amb el suport d’altres 
forces europees, l’acusaren de tindre armes de destrucció massiva, qüestió que provocà, 
segons les potències bel·ligerants, una nova guerra a l’Iraq que acabaria amb la 
dictadura de Hussein. El Temps sempre va condemnar el dictador iraquià. 

 · Ibarretxe Markuartu, Juan José. Llodio, Euskadi, 1957. Polític basc del PNB. 
Lehendakari entre 1999 i 2009. El Temps va elogiar-ne la tasca política al País Basc, 
sobretot quant a la qüestió del conflicte: el setmanari considerava que Ibarretxe era la 
ponderació entre la violència d’ETA i la política “intransigent” del PP, que es negava a 
practicar el diàleg per a resoldre el conflicte. El seu famós Pla Ibarretxe també va ser 
elogiat per El Temps. 

 · ICV. Sigles d’Iniciativa per Catalunya Verds. Formació política fundada l’any 
1987 després de l’acord entre Partit Socialista Unificat de Catalunya, Partit dels 
Comunistes de Catalunya i Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra. La formació va estar 
federada amb Izquierda Unida fins a l’any 1997, separant-se així d’ICV la branca fidel a 
Izquierda Unida, Esquerra Unida Alternativa. Des de l’any 2002, ICV i EUA han pactat 
coalicions electorals. Malgrat ser una força política catalanista amb presència a la 
política del Principat, El Temps va dedicar més pàgines a altres formacions amb més 
presència, com el PSC; o per les quals el setmanari sentia més identificació, com ERC o 
CiU. Malgrat això, El Temps es va mostrar amable amb ICV, generalment. 
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· Idígoras Guerricatebia, Jon. Amorebieta, Euskadi, 1936-2005. Membre històric 
d’Herri Batasuna, fou diputat al Congrés espanyol per aquesta formació (1986-1996) i 
també al Parlament basc, elegit la legislatura de 1980 i de 1984. El Temps no va mostrar 
gaire identificació amb aquest polític. La seua activitat política coincidí amb els 
episodis més macabres d’ETA, com l’atemptat de l’Hipercor a Barcelona. Llavors, el 
nostre setmanari, compromès contra el terrorisme, no podia mostrar una gran 
identificació amb aquest polític. 

 · IEC. Sigles de l’Institut d’Estudis Catalans. Entitat acadèmica fundada a 
Barcelona l’any 1907 que s’ocupa de tots els àmbits de la cultura catalana –història, 
literatura, filosofia, filologia, etc.– i amb presència arreu dels Països Catalans. El Temps 
sempre va respectar les directrius acadèmiques de l’IEC quant a qüestions lingüístiques, 
i quan l’any 2001 és fundà l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, exigia que aquesta 
nova entitat tinguera relació amb l’IEC per tal de garantir la catalanitat oficial de la 
llengua dels valencians. 

 · Independentisme. Teoria política que aposta per la separació d’un territori 
considerat nacional de l’estat al qual pertany perquè el territori en qüestió esdevinga en 
un estat propi. El Temps defensà en moltes ocasions la independència dels Països 
Catalans, si bé la dificultat de l’objectiu va fer que apostara per altres vies més 
accessibles que reconegueren la unitat dels Països Catalans o els seus trets comuns. 

 · IRA. Sigles d’Irish Republican Army. Grup armat irlandès, va estar vinculat al 
partit polític Sinn Féin. D’ideologia independentista, les seues accions començaren 
l’any 1916. Un dels seus objectius principals era incorporar a la República d’Irlanda el 
territori d’Irlanda del Nord, associat a la corona britànica. L’any 2005 va anunciar la fi 
de l’activitat armada. El Temps rebutjà aquesta organització com rebutjà el terrorisme 
en general. 

 IU. Sigles d’Izquierda Unida. Coalició fundada l’any 1986 com una coalició de 
partits i persones independents, entre els quals destaca el Partit Comunista d’Espanya, 
PCE. El Temps va parlar més de les seues delegacions federals del País Valencià, Illes 
Balears i Principat. Quant a l’òrgan estatal, el setmanari va mostrar una especial 
discrepància amb Julio Anguita, màxim representant de la coalició (1989-2000) pels 
seus atacs constants al nacionalisme català. 

 · Jacobinisme. Concepte que té els orígens en la revolució francesa, de finals de 
segle XVIII i principis del XIX. El Temps l’empra per a referir-se sobretot al PSOE, 
quan aquest partit, des d’una postura aparentment progressista, ha mantingut un discurs 
nacional clarament centralista i totalment contrari a qualsevol alternativa d’estructuració 
nacional partidària del federalisme o d’unes quotes majors de descentralització que les 
autonomies actuals. I, és clar, quan s’ha oposat al dret d’autodeterminació. Per a El 
Temps, la cara jacobina era la pitjor del PSOE, mentre que la més amable per al 
setmanari era la federalista de Pasqual Maragall. 
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 · Jiménez Losantos, Federico. Orihuela del Tremedal, Aragó, 1951. Famós i 
polèmic columnista i locutor de ràdio, Jiménez Losantos és un personatge vinculat a 
l’anticatalanisme espanyol des de la dècada dels vuitanta. Fou llavors quan rebé un tret 
en una cama per part de l’organització terrorista Terra Lliure, després que Jiménez 
Losantos signara el famós manifest dels 2.300 l’any 1981, en el qual es denunciava una 
presumpta persecució dels castellanoparlants a Catalunya. Des de llavors, i mitjançant 
articles en periòdics i declaracions en programes radiofònics, ha estat un dels principals 
altaveus de l’anticatalanisme espanyol. Molts dels seus textos en Abc són citats en 
aquest treball per a situar el context en el qual s’expressaven les pàgines d’El Temps. 

 · Jospin, Lionel Robert. París, França, 1937. Polític socialdemòcrata francès, fou 
primer ministre de França entre 1997 i 2002. L’any 2002 fou superat en les eleccions 
presidencials pel conservador Chirac i per l’ultradretà Le Pen, fet que suposà el seu gran 
fracàs polític. Passà desapercebut en El Temps, que no sentí gran identificació cap a 
aquest polític durant els primers mil números de la revista. 

 · Juaristi Linacero, Jon. Nascut l’any 1951 a Bilbao, Euskadi. Escriptor i filòsof 
basc, va passar per ETA durant la dècada dels 60 per després formar part del Partit 
Comunista d’Espanya i, finalment, del PSOE. La seua postura visceral contra els 
nacionalismes perifèrics ha estat una motivació constant per a El Temps, que va 
discrepar en diverses ocasions del pensament de l’escriptor, més encara quan aquest era 
reconegut i premiat per escriure assajos que, precisament, condemnaven els 
nacionalismes perifèrics. 

 · Lapiedra i Civera, Ramon. Almenara, la Plana Baixa, 1940. Catedràtic de 
Física, fou rector de la Universitat de València entre 1984 i 1994. Nacionalista valencià, 
progressista i vinculat a la plataforma Valencians pel Canvi, defensà sempre la 
catalanitat de la llengua dels valencians des del seu elevat càrrec acadèmic, qüestió que 
motivà crítiques des dels sectors més anticatalanistes valencians, com UV i Las 
Provincias; i alhora despertà una gran simpatia des del nostre setmanari. 

 · Lassaletta Cano, José Luis. Alacant, l’Alacantí, 1933-2002. Polític socialista, 
fou alcalde d’Alacant (1979-1991). El Temps va mostrar certes distàncies amb 
Lassaletta motivades pel seu provincialisme que, tot s’ha de dir, no era tan exagerat com 
el d’altres polítics alacantins esmentats, especialment procedents de la dreta. 

 · Le Pen, Jean-Marie. La Trinité-sur-Mer, França, 1928. Polític francès, fundà 
l’any 1972 el partit ultradretà Front National, partit que dirigí fins al 2011. De discurs 
xenòfob, El Temps tremolava davant l’ascens electoral d’aquest polític, especialment 
l’any 2002, quan superà en vots el Partit Socialista Francès i quedà segon, darrere del 
conservador Jacques Chirac. 

 · Lerma Blasco, Joan. València, l’Horta, 1951. Polític del PSPV-PSOE. Presidí 
la Generalitat Valenciana entre 1982 i 1995. Secretari general del PSPV (1979-1997) i 
ministre d’Administracions Públiques amb Felipe González (1995-1996). El Temps va 
mostrar, generalment, opinions discrepants cap a Lerma, tant durant la presidència de la 



 
 

1000 
 

Generalitat com durant el lideratge del PSPV. Si en algun moment comptà amb cert 
suport del setmanari fou quan sorgí la plataforma del Bloc de Progrés Jaume I, 
impulsada, entre altres coses, per aturar l’imminent ascens del PP a la Generalitat 
Valenciana. També va rebre cert tracte de favor quan esdevingué ministre, si bé tot allò 
fou puntual. L’aprovació de l’Himne Regional com a himne oficial del País Valencià 
l’any 1984 fou un esdeveniment que marcà la discrepància constant del setmanari cap a 
Lerma. Més endavant, la crisi patida pel PSPV des de la pèrdua de la Generalitat fou 
responsabilitat, segons El Temps, de l’immobilisme de Lerma, entestat a mantenir el seu 
poder dins del PSPV. Lerma representà per al setmanari el corrent del PSPV que 
s’inhibia del nacionalisme valencià que El Temps defensava. 

 · Lluch Martín, Ernest. Vilassar de Mar, el Maresme, 1937-2000. Economista i 
polític català, fou ministre de Sanitat amb Felipe González (1982-1986). Criticat en els 
primers números del setmanari acusat de no exercir el catalanisme en la política 
espanyola i de frustrar el caire nacionalista del PSPV durant els primers anys de 
democràcia, rebé un gran homenatge quan fou assassinat per ETA. El Temps el destacà 
per representar una alternativa entre les posicions extremes del govern d’Aznar i d’ETA 
a l’hora de solucionar el conflicte basc. 

 · López Bulla, Josep Lluís. Granada, Andalusia, 1943. Sindicalista català, 
secretari general de la CONC (1972-1995). Diputat al Parlament de Catalunya per 
Iniciativa per Catalunya (1999-2003). El Temps el va valorar positivament pel fet 
d’impulsar el catalanisme des de la seua posició sindicalista. 

 · LRP. Sigles de Lo Rat Penat. Entitat cultural valenciana que naix l’any 1878 
impulsada pel regionalisme conservador, fundada per Constantí Llombart. Adoptà 
postures clarament anticatalanistes des dels anys de la transició. Evidentment, El Temps 
va considerar Lo Rat Penat com una entitat contrària a la ciència i motivada per l’odi. 

 · Maragall i Mira, Pasqual. Barcelona, el Barcelonès, 1941. Polític del PSC. 
Alcalde de Barcelona (1982-1997) i candidat a president de la Generalitat de Catalunya 
amb aquest partit els anys 1999 i 2003. Va tenir un gran protagonisme en El Temps 
durant la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona, l’any 1992. El major suport el va 
rebre des de l’any 1999, quan CiU i PP pactaren la investidura al Parlament de 
Catalunya i Maragall es perfilava com a alternativa de govern per a les següents 
eleccions. Alhora, els problemes de Maragall i el PSC amb el PSOE, motivats per les 
diferents perspectives de la qüestió nacional (Maragall es mostrava determinadament 
federalista), van suscitar el reconeixement del setmanari a un polític que impulsava el 
catalanisme dins d’un partit del qual no esperaven una política d’aquest caire. 

 · Maravall Herrero, José María. Madrid, 1942. Polític socialista d’origen 
valencià. Ministre d’Educació amb Felipe González (1982-1988). Fou diputat al 
Congrés espanyol per València (1986-1989. El Temps mai no va simpatitzar amb 
Maravall, pel fet que el considerava un polític centralista i aliè a la naturalesa 
plurinacional de l’estat espanyol. 
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 · Marcos i Martí, Glòria. València, l’Horta, 1950. Diputada a les Corts 
Valencianes entre 1991 i 1999 amb Esquerra Unida del País Valencià. Fou també 
columnista en El Temps, prova que el setmanari sentia, almenys, certa identificació amb 
el seu partit. 

 · Martín Villa, Rodolfo. Santa María del Páramo, Castella i Lleó, 1934. Polític 
espanyol, militant de Falange durant el franquisme. Ocupà diversos càrrecs durant la 
dictadura: fou cap del Sindicato de Estudiantes Universitarios, treballà per al Ministeri 
d’Indústria i fou governador civil de Barcelona. Durant la transició s’afilià a la UCD i 
fou ministre de Governació, càrrec des del qual exercí mètodes policials que 
transcendiren pel seu nivell repressiu contra revoltes obreres i d’estudiants, així com 
contra organitzacions terroristes. Més endavant s’afilià al PP, partit amb el qual exercí 
de diputat al Congrés entre 1989 i 1997. Presidí el grup elèctric ENDESA entre 1997 i 
2002. Com calia esperar, El Temps discrepà enormement d’aquest polític, que era un 
exemple més de les restes del franquisme integrats en la democràcia sense retre comptes 
del seu passat. El setmanari es referí a ell com un antic “torturador” i com a beneficiat 
de les privatitzacions dels grans monopolis econòmics estatals per part del PP.  

· Mas i Gavarró, Artur. Barcelona, el Barcelonès, 1956. Polític català, afiliat a 
Convergència Democràtica de Catalunya des de la transició, fou regidor amb CiU a 
l’Ajuntament de Barcelona, des d’on escalà fins a esdevenir conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques l’any 1995 i d’Economia i Finances l’any 1997. L’any 
2000 fou designat secretari general de CDC i fou el candidat a presidir la Generalitat de 
Catalunya l’any 2003 amb aquesta formació. El Temps mostrà, des del començament, 
identificació amb aquest polític. La discrepància més destacada que va mostrar El 
Temps sobre Artur Mas fou a propòsit de la qüestió nacional, quan Joan F. Mira va 
lamentar-se per unes declaracions de Mas, en les quals no incloïa el País Valencià ni les 
Illes Balears com a territoris nacionalment diferenciats dins de l’estat espanyol. 

· Matas i Palou, Jaume. Palma, Mallorca, 1956. Polític mallorquí del Partit 
Popular. Conseller d’Economia del Govern balear (1993-1996), l’any 1996 substitueix 
Cristòfol Soler com a president del Govern de les Illes Balears, càrrec que mantindria 
fins al 1999, quan Francesc Antich (PSIB) és elegit en les eleccions. El 2000 és designat 
ministre de Medi Ambient amb el Govern d’Aznar, càrrec que exercí des de 2003 i des 
del qual impulsà el Pla Hidrològic Nacional. L’any 2003 es presentava novament 
candidat a presidir les Balears amb el PP i guanyaria les eleccions. El Temps va 
discrepar enormement de Jaume Matas, tant durant les estades com a president del 
Govern illenc com durant la tasca com a ministre. La victòria electoral de Matas l’any 
2003 fou especialment dolorosa per a El Temps, que s’havia mostrat especialment 
satisfet amb el govern anterior del Pacte de Progrés (1999-2003). 

 · Matutes Juan, Abel. Eivissa, Pitiüses, 1941. Polític i empresari eivissenc, va ser 
alcalde d’Eivissa a principis de la dècada dels 70. Posteriorment fou membre del Partit 
Popular, amb el qual va arribar a ser ministre d’Exteriors (1996-1999). Ha desenvolupat 
una intensa activitat empresarial a Eivissa. 



 
 

1002 
 

 · Mayor Oreja, Jaime. Donosti, Euskadi, 1951. Polític del Partit Popular. 
Ministre d’Interior amb Aznar (1996-2001) i candidat a lehendakari en les eleccions al 
País Basc l’any 2001. El Temps va mostrar grans discrepàncies cap a aquest polític, 
sobretot quant a la seua actitud en la lluita antiterrorista. El setmanari considerava que 
Mayor Oreja no contribuïa a la pau sinó a allargar el conflicte. 

 · Mayor i Penadés, Pere. Ontinyent, la Vall d’Albaida, 1959. Diputat a Corts 
Valencianes (1987-1991) gràcies a la coalició entre el seu partit (UPV) i Esquerra 
Unida. Líder de la UPV des de 1982, més endavant lideraria també el BNV des de l’any 
2000 fins al 2003. Els successius fracassos electorals (ni la UPV primer ni el BNV 
després obtingueren representació a les Corts Valencianes entre 1991 i 2003) aturaren 
qualsevol optimisme d’El Temps cap a aquesta figura política, si bé els partits que va 
liderar, normalment, van comptar amb simpaties del setmanari pel fet de defensar el 
nacionalisme valencià. 

 · MDT. Sigles de Moviment de Defensa de la Terra. Organització política 
fundada l’any 1984. Defensava la independència dels Països Catalans i el socialisme. 
Aquest partit va inserir publicitat en El Temps i al mateix temps, el setmanari va 
discrepar enormement de la seua identificació metòdica amb Terra Lliure. El periodista 
Adolf Beltran va rebre una advertència de l’MDT a propòsit d’una crítica a Terra Lliure 
en un article. 

 · Michavila Núñez, José María. Madrid, 1960. Polític del PP, fou diputat al 
Congrés espanyol durant dos períodes (1993-2000 i 2004-2009). Destacà el seu càrrec 
de ministre de Justícia, exercit entre 2002 i 2004. El Temps criticà el seu paper durant el 
procés de tancament del diari basc Egunkaria, considerat pel ministre com un periòdic 
d’ETA.  

 · Molas i Batllori, Isidre. Barcelona, el Barcelonès, 1940. Historiador i polític 
del PSC. Passà desapercebut en El Temps. 

 · Moll i Marqués, Josep. Ciutadella, Menorca, 1934-2007. Polític i periodista 
mallorquí, destacat membre del PSIB. Passà desapercebut en els mil primers números 
d’El Temps. 

 · Montalbán Games, Antonio. Alcolea, Andalusia, 1949. Secretari de CCOO del 
País Valencià i regidor d’Esquerra Unida a l’Ajuntament de València des de 1999 fins 
2007. El Temps el va esmentar escassament. El columnista Pérez Benlloch el veia amb 
desgrat. 

 · Montero Zabala, José Maria. Conegut com Txema Montero. Deusto, Euskadi, 
1954. Polític basc, fou escollit europarlamentari amb Herri Batasuna l’any 1987. 
Expulsat del partit l’any 1992. Montero criticava la postura d’HB envers ETA i 
condemnà decididament el grup terrorista. Aquell posicionament motivà una gran 
defensa d’aquest polític basc en El Temps, que esdevingué un exemple per al setmanari. 
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 · Mora Martínez, Francisco. El seu nom transcendí quan Zaplana el feu director 
de Ràdio 9, la ràdio pública valenciana. Havia dirigit la revista Interviu i posteriorment 
es presentà a l’alcaldia de Granollers amb el PP els anys 1999 i 2003. El Temps li va 
dedicar un reportatge biogràfic quan fou un dels elegits per Zaplana per a dirigir RTVV. 
En aquest reportatge, el nostre setmanari fa referència al passat taurí de Mora –fou 
torero– i al seu passat falangista. 

 · Munar Riutort, Maria Antònia. Barcelona, el Barcelonès, 1955. Política d’Unió 
Mallorquina alcaldessa de Costitx (1979-1999). Presidenta d’Unió Mallorquina (1992-
2007). Presidenta del Consell Insular de Mallorca (1995-2007). El Temps va fer una 
molt bona crítica a Maria Antònia Munar i a la seua formació, especialment durant el 
període del Pacte de Progrés (1999-2003). 

 · Mur de Berlín. Construcció imposada l’any 1961 pel bloc soviètic per a dividir 
l’alemanya oriental-soviètica de l’occidental-capitalista i frenar així la fuga de població. 
Començà a ser derrocat el 9 de novembre de 1989 per part de la mateixa població 
berlinesa, en un acte que representava una escena més, potser la més significant, de la 
dissolució del bloc soviètic. El Temps, enemic d’aquest sistema, va celebrar 
l’esdeveniment. 

 · Nacionalisme. Actitud, corrent o sentiment de caire polític, cívic o cultural –o 
tot alhora– que tracta de defensar o destacar la pertinença d’un grup de persones a un 
territori determinat considerat com a nació. Aquest territori pot o no estar constituït com 
a estat. En el primer cas, els nacionalistes defensaran la integritat de l’estat al qual 
pertanyen i en el qual se senten identificats dins d’una nació. En el segon cas, els 
nacionalistes podran defensar bé la transformació de la seua nació en un estat, o bé unes 
altres fórmules destinades a defensar o ressaltar la identitat nacional del seu territori en 
termes polítics, cívics, culturals o tot alhora. El Temps es va mostrar nacionalista durant 
els seus mil primers números. Podia aspirar a constituir els Països Catalans en un estat 
independent, si bé la dificultat d’aquesta tasca provocava que el setmanari, en moltes 
ocasions, s’acostara més a posicions destinades a defensar la catalanitat del País 
Valencià, de les Illes, la unitat de la llengua catalana, els partits polítics nacionalistes i 
altres trets comuns que identifiquen els Països Catalans. 

 · Naseiro. Presumpte cas de corrupció que afectà el PP valencià a principis de la 
dècada dels 90. El cas es desenvolupà a partir d’una investigació sobre un germà de 
Salvador Palop, regidor del PP a l’Ajuntament de València, que era investigat per 
presumpte narcotràfic. Les converses telefòniques intervingudes per la policia 
despertaren sospites sobre presumpte finançament il·legal del PP. Salvador Palop 
parlava amb membres del PP com el tresorer Rosendo Naseiro, el diputat Ángel Sanchis 
o Eduardo Zaplana sobre possibilitats de negoci immobiliari amb comissions incloses, 
facilitades per la seua condició política. Les proves telefòniques foren invalidades pel 
jutge i el cas, per tant, no prosperà judicialment. 

 · Navarro Sala, Miguel. Personatge estrictament vinculat a l’anticatalanisme 
alacantí. Fou delegat provincial d’Alacant amb Unió Regional Valenciana i cap de 
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premsa d’aquest partit (el precedent més immediat d’Unió Valenciana) i destaca per la 
defensa constant del provincialisme alacantí, ideologia en la qual milità posteriorment. 
El Temps, evidentment, en discrepà. El seu paper polític fou més destacat durant la 
dècada dels vuitanta i principis dels noranta. 

 · Neoliberalisme. Ideologia econòmica que aposta per reduir els recursos públics 
destinats als serveis socials bàsics i defensa, en definitiva, la intervenció estatal mínima 
en afers econòmics. Es tracta d’una reinterpretació del liberalisme que es basaria a 
tornar als orígens d’aquesta doctrina considerant que no s’havia aplicat amb tota la 
fermesa implícita necessària, segons els seus defensors. El Temps mai no va defensar 
aquesta idea: més aviat la va menysprear des de postures que estaven d’acord amb 
l’intervencionisme estatal en afers econòmics, generalment proclius al lliure mercat 
però sense que aquest generara desigualtats socials. 

 · Noguera Montagud, Ana.  Krefeld, Alemanya, 1964. Política del PSPV. 
Destacà per liderar la candidatura a alcaldessa a la ciutat de València l’any 1999. El 
columnista Pérez Benlloch va valorar positivament la seua proposta i la seua actitud 
política quan aspirava a guanyar l’alcaldia de València, aspiració que va frustrar Rita 
Barberà l’any 1999. 

 · Normalitzar. Terme que tractava d’aplicar El Temps amb el seu país des de 
l’àmbit periodístic i comunicatiu. Normalitzar és ajustar una realitat a un model allunyat 
de la marginació o de l’arraconament per apropar-la a uns paràmetres que la facen 
heterogènia, comuna i, en definitiva, universal. En aquest sentit, el nostre setmanari 
pretén fer en la nostra llengua un setmanari normal, no només ajustat als paràmetres 
tòpics que la població relaciona amb el català: reivindicacions nacionalistes, dates 
commemoratives, referents intel·lectuals o literatura clàssica; El Temps aconseguí 
impulsar un setmanari d’informació general en català que, a banda de tractar, 
inevitablement, els esmentats temes tòpics, també era perfectament capaç de parlar de 
qüestions universals com la borsa, la guerra d’Iraq, cuina, o qualsevol altre afer. En 
aquest sentit, el setmanari tractava de fer del català una ferramenta d’ús normal. I 
celebrava esdeveniments com el primer film porno doblat al català, pel fet de considerar 
que aquest pas ajudava a la normalització de l’idioma. Tot açò, amb la premissa de 
tractar temes que hagueren d’interessar gent tant del Principat com del País Valencià o 
les Illes Balears. 

 · Normes de Castelló. També anomenades Normes del 32, codi ortogràfic signat 
l’any 1932 a Castelló de la Plana, amb la intenció d’unificar l’ús escrit i oral de la 
llengua catalana, dividida per l’ús col·loquial segons les zones geogràfiques en les quals 
se n’aplicara l’ús. Al Principat de Catalunya s’havia començat aquest procés 
normalitzador de forma definitiva l’any 1913, liderat pel llavors president de la 
Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba. A Castelló no es va establir un codi nou, 
sinó que es va confirmar l’establert l’any 1913 a Catalunya, motiu pel qual allò va ser  
un acte protocol·lari que confirmà la unitat de la llengua en la seua versió valenciana i 
balear, respectant-ne certes particularitats. El Temps sempre se’n mostrà defensor de 
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l’aplicació, sobretot contra el secessionisme lingüístic, que pretenia derogar aquesta 
normativa per a implantar-ne una que diferenciara, artificialment, valencià de català. 

 · Normes del Puig. Normes ortogràfiques secessionistes que diferencien valencià 
de català. Proposades i assumides pel blaverisme. Foren proposades oficialment l’any 
1981 per la secció filològica de l’Acadèmia de Cultura Valenciana. Evidentment, foren 
rebutjades per El Temps. 

· 9 d’Octubre. Oficialment conegut com “9 d’Octubre” o “Dia de la Comunitat 
Valenciana”, aquesta data se celebra amb motiu de l’aniversari de la conquesta de la 
ciutat de València per part de Jaume I, l’any 1238. Fou l’inici de la cristianització del 
territori valencià i de la construcció de l’antic Regne de València. El Temps sempre ha 
trobat a faltar en el 9 d’Octubre un ambient més reivindicatiu, si bé el dia preferit del 
setmanari per a la reivindicació nacional és el del 25 d’Abril. 

· Obiols i Germà, Raimon. Barcelona, el Barcelonès, 1940. Polític del PSC. 
Primer secretari d’aquest partit (1983-1996) i president del PSC-PSOE (1996-2000). Es 
presentà a les eleccions al Parlament de Catalunya com a candidat pel PSC els anys 
1984, 1988 i 1992. Aquells anys, precisament, foren els de més suport a CiU per part 
d’El Temps. En aquest sentit, Obiols mai no va comptar amb grans simpaties per part 
del setmanari. 

 · OCB. Sigles d’Obra Cultural Balear. Entitat balear que defensa la cultura i els 
projectes polítics de les Illes en comú amb la resta dels Països Catalans. Creada l’any 
1962 amb l’objectiu de recuperar la llengua catalana i la cultura a les Balears, seguint el 
model d’Òmnium Cultural. El Temps va ser un gran defensor d’aquesta entitat. 

 · Occhetto, Achille. Torí, Itàlia, 1936. Secretari general del Partit Comunista 
Italià (1988-1991), després liderà el PDS, Partit Democràtic de l’Esquerra (en italià 
Partito Democratico della Sinistra), nova denominació del PCI que motivà l’escissió 
d’un sector que es negà a abandonar la denominació “comunista”. Liderà el PDS fins al 
1994. Revisionista del comunisme, es desmarcà totalment del règim soviètic i acceptà 
les bases del lliure mercat per a adaptar el pensament marxista al sistema occidental. El 
Temps es felicità per aquesta iniciativa pel fet de rebutjar el sistema soviètic que tant 
desagradava al nostre setmanari. Occhetto fou, possiblement, el líder comunista europeu 
més respectat per El Temps. 

 · Olivas Martínez, José Luis. Motilla del Palancar, Castella-La Manxa, 1952. 
Polític del PP valencià, fou president de la Generalitat entre 2002 i 2003, període que va 
transcórrer entre la marxa de Zaplana a Madrid per exercir de ministre amb el Govern 
d’Aznar i les eleccions de 2003 que va guanyar Francisco Camps amb el PP. Abans 
havia estat conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat Valenciana (1995-1999). 
El seu curt període encapçalant la presidència de la Generalitat provocà que El Temps 
s’hi referira en escasses ocasions. 
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 · Òmnium Cultural. Entitat cívica i cultural catalana fundada l’any 1961 a 
Barcelona, dedicada a la promoció i recuperació de la cultura i de la llengua catalana. 
Amb funcions similars a ACPV al País Valencià i OCB a les Illes Balears, òbviament El 
Temps va defensar aquesta entitat  de la qual esperava posicions més polítiques, que 
transcendiren més enllà de la qüestió estrictament cultural. 

 · 11 de Setembre. També conegut com Diada Nacional de Catalunya. Data que 
commemora l’11 de setembre de 1714, dia en què tingué lloc la rendició de Barcelona 
en mans de les tropes de Felip V de Castella, que guanyà la guerra de successió. 
Després d’aquest esdeveniment, la imposició dels Decrets de Nova Planta significarien 
la reducció administrativa de Catalunya a les lleis de Castella. El Temps sempre s’ha 
referit a aquesta data com un dia reivindicatiu del nacionalisme català. 

 · Operació Garzón. Maniobra duta a terme pel jutge Baltasar Garzón durant 
l’any 1992, abans i durant la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona, quan la policia 
s’encarregà de detenir i presumptament torturar –segons molts dels afectats– 
independentistes que el jutge tractà de vincular amb Terra Lliure. El Temps va 
condemnar aquesta operació, que va considerar polititzada. Durant aquesta operació, la 
Guàrdia Civil va entrar a la seu d’El Temps a Barcelona, on va arrestar el periodista 
Oriol Malló. Evidentment, l’afer tingué molta transcendència en el nostre setmanari. Les 
forces policials entraren també a les seus d’altres entitats no relacionades amb Terra 
Lliure, com Òmnium Cultural o Esquerra Republicana de Catalunya. L’operació es va 
dur a terme en el context previ de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona, quan el 
jutge, segons les seues paraules, tractà de garantir la seguretat durant la celebració de 
l’esdeveniment. 

 · Ortega Saavedra, Daniel. La Libertad, Nicaragua, 1945. Polític nicaragüenc, 
líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, representant del moviment 
sandinista. Presidí el seu país entre 1984 i 1990. El Temps defensà Daniel Ortega de 
l’intervencionisme de Ronald Reagan, president dels Estats Units. 

 · Ortiz Climent, Leopold. Catadau, la Ribera Alta, 1941. Diputat al Parlament 
Europeu amb el PP entre 1989 i 1993, també fou diputat a Corts i senador amb aquesta 
mateixa formació. El Temps mostrà en alguna ocasió una bona opinió sobre aquest 
polític, que fou dels pocs del PP que el setmanari valorà positivament. 

 · OTAN. Sigles d’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord. Aliança militar 
entre governs que n’estableixen la defensa mútua, sobretot si algun dels membres del 
tractat és atacat. Acull els principals estats del món occidental. L’estat espanyol entrà a 
l’OTAN l’any 1982 i en signà la permanència mitjançant un referèndum l’any 1986. En 
aquest sentit, destacà el canvi de discurs del PSOE, primer clarament contrari a la 
permanència i després a favor. El Temps criticà aquesta qüestió i la seua postura envers 
el tractat fou variada, si bé predominà el rebuig a l’OTAN.  

 · Otegi Mondragón, Arnaldo. Elgoibar, Euskadi, 1958. Diputat al Parlament basc 
com a principal representant de les distintes sigles polítiques que van representar 
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l’esquerra abertzale entre 1995-2005. El Temps va mostrar actituds distintes envers 
aquesta personalitat: en algunes ocasions el van considerar útil per assolir la pau al País 
Basc. També hi va haver moments en els quals el setmanari considerà que la seua tasca 
havia fracassat i no havia aconseguit cap avanç cap a la pau. 

 · Pacifisme. Corrent que té com a objectiu establir i mantenir la pau entre pobles, 
els moviments polítics, classes socials o tot allò que siga susceptible de generar un 
conflicte. El pacifisme s’oposa a la guerra o a qualsevol altra forma de violència, més o 
menys intensa, com una via per a resoldre els conflictes. La seua intenció és la de 
resoldre els problemes sense emprar la violència i mantenir la pau en tots els àmbits 
possibles. El Temps es mostrava pacifista en tots els sentits: sempre apostava per la 
solució dialogada dels conflictes polítics, rebutjava les vies violentes –procediren d’una 
iniciativa sense precedents o d’una resposta a una altra actitud violenta– i pretenia 
eliminar les desigualtats socials mitjançant una solució que beneficiara els més afectats i 
evitara, en definitiva, una derivació violenta motivada per la discriminació o per les 
desigualtats generades pel sistema. 

 · Pacte del Pollastre. Signat l’any 1995, després de les eleccions autonòmiques, 
per Eduardo Zaplana (PP) i Vicente González Lizondo (UV). Les eleccions a les Corts 
Valencianes de 1995 donaven majoria relativa al Partit Popular que, amb 42 escons, 
obtenia la mateixa quantitat de representants que la suma dels aconseguits entre Partit 
Socialista del País Valencià (32) i Esquerra Unida del País Valencià (10). D’aquesta 
forma, el PP es veia obligat a pactar amb Unió Valenciana, que havia obtingut cinc 
representants, per tal de poder exercir el govern de la Generalitat. És per això que, 
òbviament, el PP es va veure obligat a cedir parcel·les de poder al partit regionalista. 
Una d’aquestes va ser la presidència de les Corts Valencianes, que va passar a ser 
regentada per Lizondo des que es va constituir el nou govern de la Generalitat, l’estiu de 
1995, fins a la seua mort, gairebé any i mig després, a finals de 1996. El Pacte del 
Pollastre va ser batejat com a tal per ser acordat al despatx del president de l’Associació 
Valenciana d’Empresaris, AVE, Federico Félix, que es dedicava al sector 
agroalimentari. El Temps, com calia esperar, es va lamentar per aquest acord i per les 
seues conseqüències, derivades de cedir poder polític a la força valenciana representant 
del blaverisme, Unió Valenciana. 

 · Pacte de Progrés. Nom que rebé el pacte impulsat per diverses formacions 
l’any 1999 a les Illes Balears quan, arran de les eleccions autonòmiques d’aquell any, 
s’uniren per governar les Illes aprofitant que el PP no assolí la majoria absoluta. Incloïa 
totes aquestes forces: Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Federació 
PSM-Entesa Nacionalista, Esquerra Unida, Els Verds, Unió Mallorquina, Pacte 
Progressista d’Eivissa (incloïa les delegacions de l’illa de PSOE, Esquerra Unida, Els 
Verds, Entesa Nacionalista, Esquerra Republicana de Catalunya i candidats 
independents) i Coalició d’Organitzacions Progressistes de Formentera (incloïa les 
delegacions de l’illa de PSOE, EU i EV). El president del govern de les Illes Balears 
amb aquest pacte fou Francesc Antich, que governà entre 1999 i 2003. Tant el president 
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com el pacte reberen un gran suport d’El Temps, que no combregava gens amb l’altra 
alternativa de govern present a les Illes: el Partit Popular. 

 · Pacte Progressista d’Eivissa. Coalició electoral que incloïa les delegacions de 
l’illa de PSIB-PSOE, Esquerra Unida, Els Verds, Entesa Nacionalista, Esquerra 
Republicana de Catalunya i candidats independents. Després d’aconseguir fer senadora 
la seua màxima representant l’any 1996, Pilar Costa, es presentaren a les eleccions 
autonòmiques de 1999, coordinats amb la Coalició d’Organitzacions Progressistes de 
Formentera, per assolir la presidència del Consell Insular que compartien ambdues illes. 
Ho aconseguiren i Pilar Costa es convertia en presidenta del Consell Insular d’Eivissa i 
Formentera entre 1999 i 2003. Formaren part del Pacte de Progrés que governà les Illes. 

 · País, El. Diari d’àmbit estatal fundat l’any 1976. Situat políticament al centre-
esquerra, El Temps va expressar importants discrepàncies quant a la seua línia editorial 
entenent que exercia un espanyolisme tan visceral com altres mitjans situats a la dreta, 
si bé El País mostrava una cara més “amable” que aquests. Ramon Barnils arribà a dir 
en una de les primeres edicions d’El Temps que Felipe González era director d’El País. 
Fou Barnils, precisament, el periodista d’El Temps més crític amb El País, al qual 
també anomenava «el BOE». 

 · Papers de Salamanca. Documents polítics i historiogràfics d’organismes 
republicans i d’altres plataformes no vinculades al franquisme que foren expoliats per 
ser instaurats a Salamanca, capital dels sublevats durant la guerra civil abans que 
caigueren la resta de ciutats en mans del bàndol nacional. Com calia esperar, El Temps 
es mostrà partidari de la devolució d’aquests papers a Catalunya. 

 · PCE. Sigles de Partit Comunista d’Espanya. Partit fundat l’any 1921, amb 
paper d’oposició durant el franquisme i amb un paper també destacat durant la 
Transició. El Temps va dedicar més pàgines a la seua delegació federal valenciana 
(PCPV) i a l’homòleg català (PSUC), si bé generalment la postura del setmanari envers 
el PCE mai no fou d’identificació ni de suport. 

 · PCPV. Sigles de Partit Comunista del País Valencià. Fundat l’any 1976, era el 
grup valencià del PCE. El Temps no dedicà moltes pàgines a aquest partit, si bé quan en 
deia alguna cosa ho feia més per parlar dels símbols que defensava al País Valencià com 
la denominació del territori o la bandera més que d’altres qüestions polítiques 
relacionades amb la ideologia comunista. 

 · Perea Soro, José María. Alacant, l’Alacantí, 1946. Periodista i polític, passà de 
militar en el PCE durant el franquisme al PSOE a principis dels vuitanta, partit en el 
qual desenvolupà diversos càrrecs a Alacant. El Temps es referí al seu canvi de color 
polític amb ànims de crítica. 

 · Perestroika. Nom amb el qual eren conegudes les reformes polítiques i 
econòmiques impulsades a l’antiga URSS des de 1985 per Gorbatxov. Amb la 
perestroika, Gorbatxov pretenia desembussar l’estat soviètic del seu model i encaminar 
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el país cap a l’obertura del lliure mercat i cap a unes reformes polítiques que proposaven 
certa democratització. El Temps, partidari de la democratització de la Unió Soviètica, 
donà suport a aquestes iniciatives si bé en molts moments desconfiaven del seu 
impulsor, Gorbatxov, i al mateix temps les consideraven insuficients. 

· Pérez Casado, Ricard. València, l’Horta, 1945. Polític del PSPV, fou alcalde de 
València (1979-1989). Va col·laborar en El Temps amb algunes columnes d’opinió. 
Malgrat l’enemistat que li mostrà el setmanari en alguns moments per certes polítiques 
del PSPV, Pérez Casado fou, generalment, ben considerat per la revista per formar part 
de la branca nacionalista del PSPV. 

· Pérez Rubalcaba, Alfredo. Solares, Cantàbria, 1951. Polític socialista espanyol, 
fou ministre d’Educació entre 1992 i 1993 i ministre de Presidència entre aquest últim 
any i 1996. Desapercebut en El Temps, el nostre setmanari discrepà d’aquest polític per 
considerar que menyspreava el paper de CiU com a soci de govern del PSOE, durant 
l’última legislatura de Felipe González entre 1993 i 1996. 

· PHN. Sigles de Pla Hidrològic Nacional. Presentat pel llavors ministre de Medi 
Ambient, Jaume Matas, del PP, fou aprovat en el Congrés espanyol l’any 2001 amb 
majoria absoluta. El PHN consistia en una sèrie de transvasaments d’aigües fluvials, 
especialment de Catalunya i Aragó cap a Múrcia i el País Valencià, aquestes dues 
darreres comunitats governades pel PP. Al Principat, malgrat l’aprovació de CiU, 
sorgiren distints moviments cívics en contra d’aquest projecte. Aragó, en mans del 
PSOE, s’oposava al pla, sobre el qual fins i tot la Unió Europea mostrà alguns dubtes en 
alguns aspectes del projecte. Les obres foren iniciades a finals de 2003, però l’entrada 
del PSOE al govern espanyol, ja a l’any 2004, amb Zapatero al capdavant, derogà 
aquest projecte que fou intensament mediatitzat pel Partit Popular espanyol i que El 
Temps s’encarregà de denunciar. El nostre setmanari discrepava del fons del PHN, ja 
que considerava que la seua aplicació serviria per a impulsar encara més una massiva 
cultura de la construcció immobiliària ja instaurada al País Valencià d’una manera molt 
abusiva. D’altra banda, El Temps també discrepava de les formes del PP a l’hora de 
proposar aquest projecte. Segons el setmanari, el PP feia d’aquesta una qüestió de bons 
-els que afavorien el PHN-, i dolents -els que tenien reserves o anaven en contra 
d’aquest projecte. 

 · Pinochet Ugarte, Augusto José Ramón. Nascut a Valparaíso, Xile, 1915-2006. 
President de Xile (1974-1989), exercí una dictadura militar de caire anticomunista que 
practicà una repressió brutal contra els opositors. El Temps, com calia esperar, 
condemnà aquest dictador i el seu règim.  

 · Piqué Camps, Josep. Vilanova i la Geltrú, el Garraf, 1955. Polític, economista i 
empresari. Ministre d’Indústria amb Aznar (1996-1998), portaveu del Govern del PP 
(1998-2000), ministre d’Afers Estrangers (2000-2002) i president del PP a Catalunya 
(2002-2007). El Temps va considerar aquest polític com un dels pocs rostres simpàtics 
del Partit Popular, que generalment provocava discrepàncies en el setmanari. 
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 · Pla d’Humanitats. Plantejat per Esperanza Aguirre, ministra de Cultura i 
Educació (1996-1999). Inspirat per la idea centralista d’Espanya, Aguirre considerà que 
l’educació impartida a les comunitats autònomes de Catalunya i País Basc, governades 
pel nacionalisme no espanyol, era una educació poc convenient. Per això redactà aquest 
pla, basant-se en la “necessitat” de la reforma de l’educació en l’àmbit estatal per a 
impedir educacions diferenciades en distints territoris del conjunt estatal. Aguirre no va 
poder executar el seu Pla i l’any 1997 va ser rebutjat pels socis de govern del PP de la 
legislatura 1996-2000, que eren, precisament, CiU i PNB. Com calia esperar, El Temps 
va rebutjar aquesta mesura que finalment fou frustrada. 

 · Pla Durà, Joan Ignasi. Atzeneta d’Albaida, la Vall d’Albaida, 1959. Polític del 
PSPV. El moment de major transcendència el va viure quan aspirà a la presidència de la 
Generalitat amb el seu partit, l’any 2003. Francesc Camps obtingué la majoria absoluta 
amb el PP. El Temps no confià en les seues possibilitats i va discrepar de la seua 
política, allunyada segons el setmanari tant de l’esquerra com del nacionalisme. 

 · Pla Ibarretxe. Formalment anomenat Proposta d’Estatut Polític de la Comunitat 
d’Euskadi, fou una proposta política per al País Basc elaborada pel lehendakari Juan 
José Ibarretxe i aprovada pel Govern basc el 25 d’octubre de 2003, quan es decidí 
enviar-la al govern espanyol, que la rebutjà automàticament emparant-se en raons 
constitucionals. Aquest pla també fou rebutjat per l’oposició espanyola, llavors liderada 
per Rodríguez Zapatero. Tot i que aquests fets es donaren després que El Temps arribara 
als mil números, el debat sobre la proposta llavors imminent va donar-se amb 
anterioritat i el setmanari va mostrar el seu suport al Pla Ibarretxe, que entre altres coses 
incloïa el dret a decidir del poble basc, la lliure incorporació a Euskadi dels territoris 
que voluntàriament desitjaren fer-ho, el reconeixement de la nacionalitat basca i, en 
definitiva, una gran descentralització que permetia a Euskadi relacionar-se amb Espanya 
mitjançant la via de la “lliure associació”. El nostre setmanari defensava aquesta 
proposta. 

 · Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes. Entitat que s’encarrega, des 
de 1998, de tractar d’aconseguir el reconeixement internacional de les seleccions 
esportives catalanes. Proposa com a via política per assolir aquest objectiu la 
independència de Catalunya. 

 · Pluralisme. Actitud política que defensa l’existència de les distintes tendències 
ideològiques que poden sorgir en un mateix context polític, social, econòmic o 
organitzatiu. El Temps es va mostrar sempre plural. Com podem comprovar en el 
treball, la gran quantitat de redactors que hi van col·laborar, tots amb les seues 
particularitats, compartien la premissa del catalanisme, si bé cadascun d’ells tenia una 
manera distinta d’interpretar la política, des del radicalisme de Ramon Barnils fins al 
conservadorisme de Valentí Puig. 

 · PNB. Sigles de Partit Nacionalista Basc. Fundat l’any 1895. Ha sigut el partit 
que més ha governat al País Basc des de la restauració de la democràcia. Es mou amb 
un discurs nacionalista que integra tant independentistes com impulsors del 
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nacionalisme que aposten per la singularitat del País Basc a l’estat espanyol. Aquest 
doble discurs ha provocat alguna escissió del PNB, com la d’ETA en temps del 
franquisme; i alguna branca independentista aliena al mateix PNB, com la d’HB durant 
la Transició. El PNB, amb un discurs ambigu i alhora integrador, sempre ha tractat de 
situar-se en el centre polític nacionalista del País Basc. El Temps ha defensat aquest 
partit generalment, sobretot a través de les figures d’Ibarretxe i Arzalluz. En alguna 
ocasió, fins i tot, el setmanari exigí a CiU una política similar a Catalunya que la del 
PNB al País Basc. 

 · PP. Sigles de Partit Popular. Fundat l’any 1989 sobre el precedent d’Aliança 
Popular, el PP és el principal partit representant de la dreta nacionalista espanyola i 
compta amb delegacions autonòmiques, provincials i municipals a tot l’estat espanyol. 
Llevat d’excepcions com Josep Piqué o Leopold Ortiz, la tendència d’El Temps cap a 
aquest partit sempre ha sigut de discrepància total. 

 · PRD. Sigles de Partit Reformista Democràtic. Naix l’any 1984 liderat per 
Miquel Roca i Junyent, que era portaveu de Convergència al Congrés espanyol. Es 
perfilava com una alternativa als majoritaris PSOE i CP i comptava amb el suport 
inicial d’alguns polítics de CiU, Coalición Galega i la ja desapareguda UCD. Situat en 
el centre-dreta polític, la seua existència fou efímera. L’any 1986, després de no 
aconseguir cap representat al Congrés espanyol, desapareixia del panorama polític. El 
Temps va tractar amb atenció la irrupció d’aquesta formació, amb la qual mostraren fins 
i tot proximitat, potser determinada perquè estava liderada per un convergent, Miquel 
Roca, durant l’època que el setmanari es mostrà més proper a CiU. 

 · Progressisme. Corrent polític que aposta per una evolució política, social i 
econòmica dirigida a la millora de les condicions socials de la societat en el seu conjunt, 
tractant d’afavorir aquells que tenen més dificultats i tractant de superar les 
discriminacions –socials, sexuals, ètniques– consolidades en una societat al llarg de la 
història. Accepta el lliure mercat –tot i que és partidari de corregir les desigualtats que 
aquest model econòmic genera– i està ben relacionat amb el concepte de 
socialdemocràcia. El Temps sempre es va identificar amb aquest corrent, l’acceptà i 
exigí a molts partits polítics que feren del progressisme una actitud real i aplicada en les 
seues mesures. 

 · Provincialisme alacantí. Corrent polític present quasi exclusivament a Alacant 
ciutat. S’expressa com una rivalitat unidireccional d’Alacant cap a València segons la 
qual, alguns alacantins, entenen València com un ens “centralista” i de “discriminació” 
respecte d’una “singularitat” alacantina no gens definida que s’expressa, sobretot, en 
mostres de rebuig cap a tot allò que siga procedent de València ciutat. En aquesta sèrie 
de coses entraria, inexplicablement, la mateixa llengua dels valencians, que també és 
l’autòctona dels alacantins però que, no innocentment, consideren un símbol de 
“valencianitat” i, per tant, un element que els separa del seu alacantinisme. Aquest 
corrent ha tingut també expressions polítiques, utilitzades sobretot per la dreta 
espanyolista alacantina, tot i que també ha calat en d’altres ideologies, si bé d’una forma 
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no tan decisiva. El Temps va discrepar enormement d’aquest corrent polític, com calia 
esperar. 

 · Provincias, Las. Diari valencià nascut l’any 1866. D’orientació conservadora, 
sota la direcció oficiosa de María Consuelo Reyna, que exercí de subdirectora durant la 
Transició, aquest mitjà de comunicació va exercir l’anticatalanisme més exacerbat des 
de la Transició fins a finals de la dècada dels noranta. El Temps exercí la crítica constant 
contra aquest mitjà, molt especialment quan suggeria que el catalanisme o aquelles 
formacions o personalitats susceptibles de formar part d’aquest corrent ideològic 
afavorien, fins i tot, activitats terroristes o hi donaven suport. Les campanyes pel 
secessionisme lingüístic també van ser criticades per El Temps, fins i tot amb articles 
satírics. L’anticatalanisme valencià no podria explicar-se sense la participació i la 
influència decidida de Las Provincias. 

 · PSAN. Sigles de Partit Socialista d’Alliberament Nacional. Fundat l’any 1968, 
Amb nucli estable al País Valencià des de 1974, de tendència catalanista i 
independentista, partidari de la lluita armada i amb un discurs ideològic decididament 
catalanista i marxista. Després de la Transició, la influència política del PSAN al País 
Valencià va quedar molt reduïda. El seu representant principal fou Josep Guia. El 
Temps va donar un protagonisme especial al PSAN en les seues pàgines, malgrat 
l’escassa transcendència del partit. Però el seu perfil ideològic catalanista va motivar 
notícies, entrevistes i fins i tot anuncis de la formació en El Temps. El setmanari, però, 
no sentia una gran identificació amb el PSAN ni amb el seu principal representant, 
Josep Guia, pels seus plantejaments extremistes que condemnaven aquesta força a ser 
totalment minoritària. El respecte d’El Temps cap al PSAN, però, fou evident. 

 · PSC. Sigles de Partit dels Socialistes de Catalunya. Creat per la unió del Partit 
Socialista de Catalunya (Congrés), la Federació Catalana del PSOE i el Partit Socialista 
de Catalunya (Reagrupament), en el Congrés d’Unitat de 1978. Aquest partit, malgrat 
no pertànyer al nacionalisme català més rigorós, ha tingut en determinades ocasions el 
suport d’El Temps, sobretot quan el liderava Pasqual Maragall, que apostava per una 
ideologia federal que aplicara el catalanisme al PSC. Aquesta aposta motivà 
discrepàncies amb certs líders autonòmics del PSOE i provocà també que El Temps 
defensara la tesi federal d’aquest partit impulsada per Maragall i rebutjara clarament la 
visió centralista espanyola dels contraris. 

 · PSIB. Sigles de Partit Socialista de les Illes Balears. Delegació illenca del 
PSOE, fundada l’any 1913, es començà a organitzar l’any 1904. El PSIB rebé el suport 
d’El Temps, molt especialment durant la legislatura de 1999-2003, quan va governar a 
les Illes el Pacte de Progrés, liderat precisament pel PSIB. El suport del setmanari es 
degué a dos motius fonamentals: una, que el PSIB havia estat capaç d’aliar-se amb 
forces nacionalistes illenques i també de defensar la identitat singular illenca, trets que 
trobaven a faltar en el PSPV; i l’altre motiu de suport fou la gran desconfiança d’El 
Temps cap al PP, partit que no volien que governara de cap de les maneres. 
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 · PSM. Sigles de Partit Socialista de Mallorca. Partit polític fundat amb el nom 
de Partit Socialista de les Illes l’any 1975. De caire nacionalista i d’esquerra plural, 
sempre ha obtingut representació en el Parlament illenc durant les distintes eleccions 
autonòmiques, primer amb les sigles del PSM i des de l’any 2011 amb el nom de Més 
per Mallorca, coalició que acollí el PSM. El Temps tendí a donar suport a aquesta 
formació, sobretot durant el període de govern del Pacte de Progrés (1999-2003). 

 · PSOE. Sigles de Partit Socialista Obrer Espanyol. Fundat l’any 1879, durant 
l’època en la qual hem treballat aquesta tesi (1984-2003) fou el partit espanyol 
d’orientació socialdemòcrata més majoritari. Amb cúpula estatal i delegacions 
autonòmiques, provincials i municipals a tot l’estat espanyol, la tendència d’El Temps 
cap a aquest partit fou la de la discrepància, sobretot pel que fa als seus dirigents 
estatals, considerats pel setmanari part del nacionalisme espanyol inflexible davant les 
reivindicacions dels nacionalismes perifèrics. De fet, les exigències d’El Temps a aquest 
partit anaven en aquest sentit: entenien que el PSOE havia de ser més comprensiu amb 
els nacionalismes no espanyols de l’estat. Les delegacions autonòmiques del PSOE als 
Països Catalans que mostraren cert suport a aquests nacionalismes tingueren el suport 
del setmanari. Tot el contrari que les delegacions del mateix territori que es desmarcaren 
del nacionalisme perifèric en qüestió. 

 · PSPV. Sigles de Partit Socialista del País Valencià. Sorgit durant la dècada dels 
70, a finals de la dictadura, tenia com a punts ideològics el marxisme, el nacionalisme 
valencià d’inspiració catalanista, el socialisme, unitat popular i sindicalisme. L’any 
1978 s’integraria en el PSOE. El Temps va mantenir, al llarg dels primers mil números, 
una actitud d’exigència constant al PSPV, recordant-li el seu passat catalanista i les 
seues sigles, que incloïen la denominació de País Valencià. Les polítiques del PSPV, 
tant al govern (1982-1995) com a l’oposició (des de 1995) no aplicaren el 
valencianisme desitjat pel setmanari. Si en algun moment el PSPV va rebre suport d’El 
Temps va ser, sobretot, perquè el setmanari era conscient que una derrota del seu enemic 
polític valencià, el PP, passava per les possibilitats del PSPV. En qualsevol cas, la 
postura fou més de discrepància que de suport. 

 · PSUC. Sigles de Partit Socialista Unificat de Catalunya. 1936-1987. 
D’ideologia comunista i catalanista, va exercir un paper important en la lluita 
antifranquista. Fou legalitzat l’any 1977. L’any 1987, mitjançant la suma d’Entesa dels 
Nacionalistes d’Esquerra i del Partit dels Comunistes de Catalunya, es transforma en 
Iniciativa per Catalunya. El Temps va dedicar molta més atenció i suport a altres 
formacions catalanistes com CiU o ERC. 

 · Puig i Oliver, Lluís Maria de. Bàscara, l’Alt Empordà, 1945-2012. Polític i 
historiador català. Membre del PSC, fou un dels fundadors d’aquest partit i diputat al 
Congrés espanyol (1979-2004). La seua tasca política no fou molt tractada per El 
Temps, si bé escrigué algun article d’opinió en el setmanari. 

 · Pujol i Soley, Jordi. Nascut l’any 1930 a Barcelona, el Barcelonès. Llicenciat 
en medicina i agitador polític durant el franquisme, funda Convergència Democràtica de 
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Catalunya i n’esdevé el principal líder des de 1976. Encapçalà la coalició d’aquest partit 
amb Unió Democràtica de Catalunya des de 1979 fins al 2003. Fou president de la 
Generalitat de Catalunya entre 1980 i 2003 amb aquesta mateixa coalició. Personalitat 
compromesa amb el nacionalisme català, el seu èxit polític es basà a saber penetrar en 
distints sectors socials i ideològics del Principat de Catalunya, que li proporcionaren la 
presidència de la Generalitat durant 23 anys consecutius. El Temps va mantenir una 
actitud bastant favorable i defensora de Jordi Pujol, sobretot durant els primers anys del 
setmanari. Aquest suport es va mantenir fins que l’any 1999, CiU, la coalició liderada 
per Jordi Pujol, va pactar la investidura al Parlament de Catalunya amb el PP. Va ser 
llavors quan El Temps va condemnar un pacte amb el principal enemic polític del 
setmanari. 

 · RACV. Sigles de Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Denominació 
estrenada l’any 1991 d’allò que abans havia estat l’Acadèmia de Cultura Valenciana, 
inaugurada l’any 1978. Entitat legitimadora del secessionisme lingüístic del valencià 
envers el català. Adopta les Normes del Puig com a codi ortogràfic, també conegudes 
com Normes de l’Acadèmia. Tingué el suport institucional de la Diputació de València, 
tant en mans del PSPV com del PP. Un dels seus impulsors fou Xavier Casp. 

 · Rahola i Martínez, Pilar. Nascuda l’any 1958 a Barcelona, el Barcelonès, és 
una política i periodista històricament vinculada a Esquerra Republicana de Catalunya. 
Diputada al Congrés espanyol per aquest partit entre 1993 i 2000. L’any 1997 funda el 
Partit per la Independència després d’una escissió d’ERC motivada per discrepàncies 
amb Àngel Colom, líder de la formació independentista. Es retira de la vida política 
després del fracàs del Partit per la Independència. Habitual en molts mitjans de 
comunicació, tant premsa, com ràdio i televisió, Pilar Rahola és coneguda per defensar 
en aquests mitjans la independència de Catalunya. També va col·laborar en El Temps. 

 · Ramírez Codina, Pedro José. Logroño, La Rioja, 1952. Periodista espanyol, 
passà per diversos mitjans de comunicació com Abc o Diario 16. Aquest últim el va 
arribar a dirigir durant la dècada dels vuitanta, direcció que va atorgar una gran 
transcendència mediàtica al periodista. Després fundà El Mundo l’any 1989, periòdic 
que dirigí des de la seua fundació durant vint-i-cinc anys. Pedro J. Ramírez era 
considerat per El Temps com un dels personatges mediàtics més vinculats al 
nacionalisme espanyol, raó per la qual discrepà de la seua tasca periodística en termes 
polítics. 

 · Ramón Izquierdo, Miguel. València, l’Horta, 1919-2007. Polític que ocupà 
càrrecs durant la dictadura franquista, quan va ser alcalde de València (1973-1979). 
Membre i fundador d’Unió Valenciana, força política que representava el blaverisme. 
Amb aquest currículum, com calia esperar, El Temps mostrà un rebuig constant a aquest 
personatge, del qual va anar recordant el passat franquista tant com va poder. 

 · Ramón-Llin, Maria Àngels. València, l’Horta, 1963. Militant d’Unió 
Valenciana des de la seua fundació, fou diputada a Corts des de 1987. L’any 1995 fou 
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consellera d’Agricultura amb Zaplana. Acabaria passant-se al PP l’any 1999, partit amb 
el qual tornaria a ser consellera. Evidentment, no gaudí de la simpatia d’El Temps. 

 · Ramos Pérez, Vicente. Guardamar del Segura, el Baix Segura, 1919-2011. 
Referent de l’alacantinisme antivalencianista i anticatalanista. Membre d’Unió 
Valenciana, es presentaria en la llista de la Coalició Popular l’any 1982 per Alacant. El 
Temps, evidentment, discrepava de les postures de Vicente Ramos. 

 · Rato Figaredo, Rodrigo de. Madrid, 1949. Polític del Partit Popular. La seua 
figura destacà durant el Govern d’Aznar, en el qual exercí diversos càrrecs. El més 
destacat, el de ministre d’Economia (1996-2004). El Temps criticà la seua tasca per dur 
a terme, segons el setmanari, polítiques econòmiques de caire excessivament neoliberal. 

 · Reagan, Ronald. Illinois, Estats Units d’Amèrica, 1911-2004. President dels 
Estats Units d’Amèrica (1981-1989) amb el Partit Republicà. El Temps discrepà 
enormement de la seua política, sobretot en l’àmbit exterior, per exemple en 
l’intervencionisme contra la Nicaragua sandinista. 

 · Recio Alfaro, Carles. Destacat anticatalanista, molt actiu amb els GAV i UV a 
principis dels vuitanta, abandonà temporalment aquestes tesis per després tornar als 
postulats inicials. El Temps va tractar el seu “penediment” temporal per haver format 
part del blaverisme amb una entrevista. 

 · Redondo Terreros, Nicolás. Portugalete, Euskadi, 1958. Polític socialista basc, 
fou parlamentari al País Basc des del 1984 fins al 2002. Liderà el PSE entre 1997 i 
2002, i es va presentar com a candidat a lehendakari els anys 1998 i 2001, 
convocatòries en què va resultar el quart i tercer candidat més votat respectivament. Per 
a El Temps, aquest polític representava la cara més espanyolista del PSOE al País Basc i 
fou especialment criticat en el context de les eleccions de 2001 que guanyà Ibarretxe. 

 · Regionalisme. Moviment polític orientat a destacar les característiques pròpies 
d’una regió dins d’un estat: llengua, cultura, folklore, història i altres trets que poden 
anar vinculats a àmbits com l’econòmic o el polític. En el sentit valencià del terme, la 
paraula regionalisme és emprada i defensada, sobretot, per aquells que entenen el País 
Valencià com una regió subordinada a Espanya i diferenciada de la resta d’entitats 
regionals de l’estat, especialment de Catalunya. En aquest sentit, partits com Unió 
Valenciana i posteriorment el Partit Popular feren d’aquest moviment un dels seus trets 
fonamentals, així com el diari Las Provincias. Cal dir que la defensa de la diferència 
valenciana de la resta de regions per part d’aquestes entitats es feia, sobretot, en clau 
folklòrica. Ni UV, ni PP ni Las Provincias feren mai del valencià un ús continuat ni 
dignificat, reduint-lo a espais determinats i a moments puntuals. 

 · Reyna Doménech, María Consuelo. Subdirectora de Las Provincias des de 
1972, El Temps i alguns estudiosos asseguraven que Reyna exercí de directora oficiosa 
del periòdic valencià. Fou directora oficial des de 1992. El Temps discrepava 
enormement d’aquesta periodista. La seua línia editorial fou visceralment anticatalanista 
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i les seues influències sobre el govern valencià de Zaplana durant la primera legislatura 
(1995-1999) foren notables, així com també sobre el govern de Lerma. El setmanari 
acusà diverses ocasions Zaplana i el seu equip de govern de cedir al dictat d’aquesta 
directora. L’eixida de Reyna de Las Provincias significà una gran notícia per a El 
Temps pel fet que, considerava, València no mereixia un mitjà de comunicació com Las 
Provincias dirigit per una personalitat tan polèmica i visceral. 

 · Ribó i Canut, Joan. Manresa, el Bages, 1947. Diputat a les Corts Valencianes 
per EUPV (1995-2007). El Temps quasi no el va esmentar per l’escassa transcendència 
política de Ribó durant els mil primers números del setmanari. 

 · Ribó i Massó, Rafael. Barcelona, el Barcelonès, 1945. Polític català, fou un 
dels últims líders del PSUC i un dels fundadors d’Iniciativa per Catalunya, hereu polític 
del PSUC. Presidí IC entre 1987 i 1993 i entre 1996 i 2000. Amb presència al Parlament 
de Catalunya, El Temps valorà positivament aquest polític, que es mostrà sensible a la 
qüestió nacional, motiu que provocà certes discrepàncies amb Julio Anguita, contrari a 
tota mena de sensibilitat nacional aliena a l’espanyola dins d’Izquierda Unida. 
Evidentment, El Temps es mostrà partidari de polítics com Rafael Ribó, que defensaren 
la catalanitat de la seua formació. 

 · Rigol i Roig, Joan. Torrelles de Llobregat, el Baix Llobregat, 1943. Polític 
català, ha estat un dels líders d’UDC. Diputat al Congrés espanyol per CiU i conseller 
de Treball, primer, i després de Cultura a la Generalitat de Catalunya (1980-1985). 
President del Parlament de Catalunya (1999-2003). Passà desapercebut en El Temps. 

 · Ripoll Serrano, José Joaquín. Alacant, l’Alacantí, 1957. Polític del Partit 
Popular. Conseller d’Administració Pública, secretari del Govern i portaveu del Consell 
amb Eduardo Zaplana (1995-1996). Conseller de la Presidència (1996-1999). 
Vicepresident segon de la Generalitat Valenciana (1999-2002). Fou president de la 
Diputació d’Alacant entre 2003 i 2011. Estret col·laborador de Zaplana, El Temps en 
discrepava, especialment quan va ocórrer la qüestió de les subvencions denegades al 
setmanari pel govern de Zaplana l’any 1997. Anteriorment, El Temps també criticà 
l’alacantinisme antivalencià que defensava Ripoll. 

 · Roca i Junyent, Miquel. Bordeus, França, 1940. Advocat i polític català. 
Cofundador de CDC, exercí càrrecs polítics destacats amb aquesta formació fins a l’any 
2001, quan es retirà de la política activa. Fou portaveu d’aquesta formació al Congrés 
espanyol entre 1977 i 1994. L’any 1995 es presentaria com a candidat a l’alcaldia de 
Barcelona, càrrec que no va assolir. Promotor del PRD l’any 1984, formació que tractà 
d’impulsar sense èxit al mateix temps que exercia la política a CDC. El Temps no li va 
mostrar enemistat, si bé no fou dels polítics de CDC més valorats pel setmanari. 

 · Ródenas Villena, Clementina. Ayora, la Vall de Cofrents, 1949. Política del 
PSPV. Alcaldessa de València (1989-1991) i presidenta de la Diputació de València 
(1991-1995). El Temps la defensà enfront de la dreta, si bé no fou de les polítiques més 
valorades del PSPV per estar, segons el setmanari, dins del corrent de Joan Lerma. 
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 · Rodríguez Bajón, Miguel Ángel. Portaveu de govern amb Aznar (1996-1998), 
El Temps va comparar la seua tasca amb la del seu successor, Josep Piqué, per a elogiar 
el segon i censurar el primer. 

 · Rodríguez Ibarra, Juan Carlos. Mèrida, Extremadura, 1948. Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra ha estat president d’Extremadura (1982-2007) amb el PSOE i ha estat 
també un dels líders socialistes més crítics tant amb la branca catalanista del PSC com 
amb el catalanisme en general. 

 · Rodríguez Marín, Juan. Nascut a Xàbia, la Marina Alta, l’any 1939. Advocat i 
polític del Partit Popular. Diputat Autonòmic per Alacant entre 1991 i 2003. El Temps 
l’esmentà per ser germà de Jesús Rodríguez Marín, primer rector de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx, impulsada pel govern Zaplana a finals de 1996. Aquesta 
universitat rebé moltes crítiques del setmanari per la seua politització i pel fet que la 
seua creació causà la segregació d’algunes carreres impartides fins llavors per la 
Universitat d’Alacant. 

 · Rodríguez Zapatero, José Luis. Lleó, Castella i Lleó, 1960. Durant els mil 
primers números d’El Temps, Zapatero destacà quan esdevingué secretari general del 
PSOE l’any 2000. Hi ha dues postures del setmanari envers Zapatero: una, relacionada 
amb la seua política al País Basc, que donà suport a la Llei de Partits i a la postura 
impulsada pel govern d’Aznar, raó per la qual fou greument criticat. L’altra, en relació 
amb Catalunya: El Temps tenia esperances que Zapatero fóra comprensible amb el 
catalanisme del PSC, llavors liderat per Maragall i, en aquest sentit, es mostrava 
optimista cap a la seua tasca política, encara pendent de desenvolupament. 

 · Romero González, Joan. Albacete, Castella La Manxa, 1953. Fou secretari 
general del PSPV-PSOE (1997-1999). El Temps va defensar, a través de J. J. Pérez 
Benlloch, la renovació que proposava Romero al PSPV quan esdevingué líder de la 
formació en un període de crisi considerable. Problemes interns dins del PSPV 
impediren que Romero es presentara com a candidat a presidir la Generalitat Valenciana 
l’any 1999. 

 · Rosselló Pons, Margalida. Política d’Els Verds i consellera de Medi Ambient 
amb el govern del Pacte de Progrés (1999-2003). 

 · Rovira Tarazona, Juan. Lleida, el Segrià, 1930-1990. Ministre de Sanitat amb 
la UCD (1979-1980) i cap de llista al Congrés per CP a Alacant l’any 1986. Aquesta 
situació provocà que El Temps li dedicara l’adjectiu de «cunero». 

 · Rus Terol, Alfonso. Xàtiva, la Costera, 1948. Empresari i Polític del PP, fou 
alcalde de Xâtiva amb aquest partit entre 1995 i 2015. El seu protagonisme polític es 
feu més transcendent en èpoques posteriors a les que tracta aquest estudi. El Temps es 
referí a ell especialment quan plantejà la possibilitat de capgirar el quadre de Felip V de 
Borbó, col·locat cap avall a Xàtiva com a símbol de condemna pel que van fer les tropes 
borbòniques a Xàtiva durant i després de la guerra de successió de 1707. El Temps es va 
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oposar a aquesta idea i es mostrà partidari de mantenir el quadre cap avall com a símbol 
de memòria dels valencians. 

 · Sampol i Mas, Pere. Nascut a Montuïri, Mallorca, l’any 1951. Polític del Partit 
Socialista de Mallorca, els càrrecs més importants en política han sigut la 
vicepresidència del govern de les Illes Balears amb el Pacte de Progrés, càrrec que va 
compaginar amb el de Conseller d’Economia. 

 · Sánchez Carrascosa, Jesús. Marit de María Consuelo Reyna, directora de Las 
Provincias. Murcià de naixement, fou assessor personal d’Eduardo Zaplana des de 
1993, responsable de la campanya electoral de 1995 que impulsà Zaplana cap a la 
presidència de la Generalitat Valenciana. Arribà també a dirigir Canal 9 entre 1996 i 
1997. El Temps, enemistat profundament amb Zaplana i Las Provincias, dirigí molts 
atacs contra Jesús Sánchez Carrascosa, de qui suggeria que l’ascens laboral el devia a la 
seua dona. A més, li dedicà un ampli reportatge en el qual repassava el seu passat polític 
que, fins i tot, semblava estar lligat al catalanisme valencià o a postures properes que 
fins i tot el dugueren, segons destacava el nostre setmanari, a discrepar públicament de 
la directora de Las Provincias. 

 · Sánchez Trujillo, Maruja. Regidora socialista de Benidorm que exercí el 
transfuguisme per facilitar l’alcaldia a Eduardo Zaplana l’any 1991. Aquest cas de 
transfuguisme fou especialment criticat per El Temps i motivà que el setmanari mai no 
confiara en Eduardo Zaplana com a polític. Les sospites de contraprestacions de 
Zaplana a Sánchez per aquell cas foren evidents. Tant, que a Benidorm Maruja Sánchez 
començà a ser coneguda com “la bienpagà”. 

 · Sanchis Perales, Ángel. Albal, l’Horta, 1938. Polític del Partit Popular. Diputat 
a Corts amb la CP per València (1986-1989) i pel PP per la de Madrid (1989-1993). 
Implicat en el Cas Naseiro a principis de la dècada dels 90. El Temps sempre es mostrà 
en desacord amb Sanchis Perales, pel cas de corrupció del qual fou sospitós i també per 
qüestions relacionades amb símbols franquistes, exhibits al seu poble i respectats pel 
mateix polític d’Albal. 

 · Sandinisme. Moviment polític revolucionari nascut i desenvolupat a Nicaragua. 
Deu el nom al seu pensador, Augusto César Sandino, present entre finals dels anys vint i 
principis dels trenta del segle XX. Aquest moviment d’esquerra lluitava contra 
l’intervencionisme imperialista nord-americà i reviscolà els anys seixanta amb el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional. Sota el lideratge de Daniel Ortega, el sandinisme es 
mantenia com un moviment d’esquerra i nacionalista que estigué constantment 
combatut per les forces contrarevolucionàries nicaragüenques, finançades pels Estats 
Units d’Amèrica. Ronald Reagan, durant la dècada dels vuitanta, lluità contra el 
sandinisme, fet que provocà les protestes d’El Temps que, si bé temia que Nicaragua 
esdevinguera un nou cas com el de la Cuba castrista, alhora defensaven els drets 
d’aquell país com a nació amb dret a viure sense l’intervencionisme imperialista 
americà. D’aquesta forma, El Temps defensà el sandinisme sempre en termes 
nacionalistes. 
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 · Sanz Monlleó, Vicent. Almenara, la Plana Baixa, 1946. Polític valencià del PP, 
fou diputat a les Corts valencianes entre 1991 i 1995. La seua trajectòria política destaca 
per la implicació en el cas Naseiro, quan en una conversa telefònica intervinguda 
reconeixia que estava en política “per forrar-se”. Malgrat l’anècdota, Zaplana li facilità 
un sucós càrrec a Canal 9, qüestió que va ser enormement criticada per El Temps i que 
motivà l’antipatia del setmanari envers Zaplana. 

 · Savater Martín, Fernando. Donosti, Euskadi, 1947. Escriptor i filòsof basc de 
gran prestigi, ha estat un dels pensadors més crítics amb els nacionalismes no espanyols 
presents a l’estat espanyol. El Temps esmentà molts dels seus articles en la premsa 
espanyola que s’expressaven en aquest sentit. El nostre setmanari, evidentment, 
discrepà de Fernando Savater. 

 · Sendero Luminoso. Organització terrorista peruana, present des de la dècada 
dels vuitanta del segle XX i d’ideologia comunista. Va provocar 70.000 morts entre 
1980 i 2000. Patí un enfrontament decidit del govern d’Alberto Fujimori, que va detenir 
el seu líder l’any 1992. El Temps condemnà enormement Sendero Luminoso. 

 · Serra i Serra, Narcís. Barcelona, el Barcelonès, 1943. Ministre de Defensa amb 
el PSOE entre 1982 i 1991 i vicepresident del govern entre 1991 i 1995. El Temps no li 
mostrà gran simpatia, com tampoc ho va fer amb la resta de ministres catalans que van 
desenvolupar càrrecs durant el govern de Felipe González. 

 · Sinn Féin. Moviment republicà i nacionalista irlandès creat l’any 1902, lluita 
per la independència d’Irlanda del Regne Unit, declarada l’any 1916. Des de llavors, la 
incorporació a la República d’Irlanda del territori d’Irlanda del Nord, associat al Regne 
Unit, és la principal reivindicació d’aquest partit polític, que durant molts anys ha estat 
el braç polític del moviment armat Irish Republican Army (IRA). La seua constància 
per resoldre el conflicte armat d’Irlanda del Nord fou elogiada per El Temps. 

 · Sobiranisme. Actitud política que defensa la capacitat d’un poble per a decidir 
el seu futur com a tal de manera unilateral. El Temps es mostrava clarament a favor del 
dret d’autodeterminació i era, per tant, sobiranista. 

 · Socialdemocràcia. Corrent polític i econòmic partidari d’un capitalisme 
moderat, regulat per l’estat quan resulte adequat i que beneficie també les classes 
populars. Aquesta ideologia assumeix el lliure mercat i la diferència entre classes 
socials, si bé tracta de frustrar els defectes del capitalisme mitjançant una major càrrega 
tributària contra els més rics que derive en prestacions socials per als menys afavorits. 
El Temps es mostrà partidari d’aquest corrent, potser no de manera explícita, però sí que 
podem detectar aquesta identificació a l’hora d’observar les crítiques del setmanari al 
capitalisme més radical i als sistemes comunistes: del primer sistema condemnava la 
desigualtat que en molts casos generava i del segon assumia el fracàs de les seues 
pràctiques en els països on s’havia implantat. 
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 · Societat Coral el Micalet. Creada el 1893 com Societat Coral Orfeó Valencià el 
Micalet i refundada com la Societat Coral el Micalet l’any 1905. És una entitat cultural 
de la ciutat de València, d’orientació nacionalista i de defensa de la llengua catalana. 

 · Solbes Mira, Pedro. El Pinós, el Vinalopó Mitjà, 1942. Polític socialista, fou 
ministre amb Felipe González, primer d’Agricultura entre 1991 i 1993; després 
d’Economia entre 1993 i 1996. Passà desapercebut en El Temps. Les poques paraules 
que dedicà a aquest polític foren de desacord amb les formes de tractar CiU quan la 
coalició nacionalista formava part del pacte de governabilitat que mantenia Felipe 
González al capdavant del govern espanyol entre 1993 i 1996. 

 · Solé i Tura, Jordi. Mollet del Vallès, el Vallès Oriental, 1930-2009. Polític 
socialista català, destacà per ser ministre de Cultura entre 1991 i 1993. El Temps 
discrepà enormement del seu paper polític per considerar que va estar al servei del 
nacionalisme espanyol, especialment en l’afer dels papers de Salamanca. El nostre 
setmanari també es referí al seu canvi de color polític, ja que fou un dels molts polítics 
que passà de militar en el comunisme durant la dictadura i la transició a integrar-se en la 
socialdemocràcia més endavant. 

 · Soler i Cladera, Cristòfol. Inca, Mallorca, 1956. Polític mallorquí del Partit 
Popular. Fou conseller d’Economia durant la primera legislatura de Gabriel Cañellas. 
Entre 1991 i 1995 presidí el Parlament balear. L’any 1995 substituïa Cañellas i 
esdevenia president del Govern balear, càrrec que abandonaria l’any 1996, quan és 
substituït per Jaume Matas. La seua postura dins del PP balear, partidari de la catalanitat 
de la llengua i amb major sensibilitat cap als temes culturals, motivà el seu relleu en la 
presidència i, alhora, despertà simpaties des d’El Temps, que possiblement mai no 
mostrà tanta proximitat envers un polític del PP com la que mostrà amb Cristòfol Soler. 

 · Soler Marco, Vicent. Rocafort, l’Horta, 1949. Polític del PSPV. Conseller 
d’Administració Pública de la Generalitat Valenciana (1985-1987). Diputat a les Corts 
Valencianes pel PSPV (1983-1995). Membre del corrent nacionalista del PSPV, El 
Temps li dedicà elogis per dur a terme l’intent de comarcalitzar el País Valencià entre 
1985 i 1987. 

 · Stormont, acord o pau de. Acord signat el 10/V/1998 pels governs britànic i 
irlandès que aplicava els mecanismes per establir institucions democràtiques 
d’autogovern a l’Ulster (regió en la qual es produïa el conflicte), alhora que es 
comprometia a un descens de l’activitat policial britànica a la zona i l’alliberament de 
presos polítics nord-irlandesos. 

 · Suárez González, Adolfo. Cebreros, Castella i Lleó, 1932-2014. Polític 
espanyol, és especialment conegut per la seua tasca durant la Transició. Presidí el 
govern espanyol entre 1976 i 1981. Fundà la Unió de Centre Democràtic, partit que 
també presidí i que arreplegava el centre-dreta. Fundà el Centre Democràtic Social l’any 
1982, mateix any en el qual es dissolgué UCD. Liderà aquest partit fins a l’any 1991. 
L’escassa transcendència del CDS, més popular pel mateix Adolfo Suárez que pel partit 
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pròpiament, provocà que El Temps parlara poc d’aquesta formació i, en conseqüència, 
del seu líder. 

 · Taberner i Ferrer, Albert. Aldaia, l’Horta, 1950. Polític d’Esquerra Unida del 
País Valencià, fou diputat a les Corts valencianes entre 1987 i 1999, i encapçalà la 
candidatura d’aquest partit en diverses ocasions. Representava la línia nacionalista 
d’EUPV, motiu pel qual fou ben considerat per El Temps, que el destacava, entre altres 
coses, per representar una alternativa al projecte “ortodox” d’Anguita i per ser dels 
únics polítics que empraven el català a les Corts valencianes, diferenciant-lo en aquest 
sentit dels del PSPV. 

 · Tarancón Fandos, Manuel. Borriana, la Plana Baixa, 1954-2003. Polític 
valencià del PP, fou president de la Diputació de València entre 1995 i 1999 i 
posteriorment conseller d’Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana entre 1999 i 
2003. El Temps mai no s’hi va identificar, ja que es dedicà a promoure el secessionisme 
lingüístic. 

· Tarradellas i Joan, Josep. Cervelló, el Baix Llobregat, 1899-1988. Històric 
polític català, milità en diverses formacions polítiques nacionalistes fins a esdevenir 
secretari general d’Esquerra Republicana de Catalunya durant la Segona República. Va 
ser diputat per aquesta formació al Parlament espanyol i també al català entre els anys 
1931 i 1933. Es desvinculà d’ERC durant aquest període republicà per constituir el 
Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra i ocupà diversos càrrecs en el govern català, 
també durant la Guerra Civil: conseller de Sanitat, de Serveis Públics, Economia, 
Finances i Cultura. S’exilià el mes de febrer de 1939 a França i és, des de 1954, el 
màxim representant polític de Catalunya des de l’exili. L’any 1977 tornà a Barcelona i 
fou president provisional de la Generalitat fins al 1980, quan comença l’etapa de Jordi 
Pujol després de les eleccions al Parlament de Catalunya que tingueren lloc aquell any. 
El Temps el va recordar amb pesar pel fet d’haver expressat, en alguna ocasió, no creure 
en la conveniència dels Països Catalans. 

 · Tempir, El. Associació Cívica per la Llengua ‘El Tempir’, nascuda l’any 1994, 
actua principalment a Elx amb l’objectiu de contribuir a la represa lingüística del català. 

 · Terra Lliure. Organització armada (1979-1995) d’extrema esquerra que 
defensava la independència dels Països Catalans. Paral·lela ideològicament a ETA, el 
balanç de Terra Lliure fou d’una víctima mortal en dos-cents atemptats més quatre 
activistes de l’organització que resultaren morts, tres d’ells mentre manipulaven 
explosius; i un altre abatut a trets per la policia. El Temps sempre va rebutjar 
l’ambigüitat cap aquesta organització. Malgrat que podien coincidir en alguns objectius 
polítics, com la independència dels Països Catalans, el setmanari sempre condemnà el 
terrorisme independentment de la seua procedència. 

 · Tractat de Maastricht. Signat el mes de febrer de 1992, fou la continuació de 
tractats precedents que impulsaven la unitat dels estats europeus sota unes normes 
econòmiques i polítiques comunes. Aquest tractat impulsà sobretot la unió econòmica i 
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monetària dels estats membres. El Temps, europeista, es mostrà partidari d’aquest tractat 
i d’integrar els pobles europeus sota paràmetres comuns, si bé incidí en la necessitat de 
dotar aquesta integració de paràmetres socials que asseguraren el benestar dels 
ciutadans, així com d’aturar les guerres que llavors es produïen, com la dels Balcans. 

 · Trias i Fargas, Ramon. Barcelona el Barcelonès, 1923-1989. Fundador 
d’Esquerra Democràtica de Catalunya a les acaballes del franquisme, s’integrà en 
Convergència Democràtica de Catalunya. Fou conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat i regidor convergent a Barcelona. El Temps li dedicà paraules molt emotives 
quan aquest polític va faltar sobtadament. 

 · UCD. Unió de Centre Democràtic. Coalició liderada per Alfonso Suárez, 
formada l’any 1977 amb una enorme heterogeneïtat quant a declaració ideològica dels 
seus membres –alguns diuen ser democristians, d’altres socialdemòcrates i molts 
procedeixen del franquisme– aquesta coalició governà l’estat espanyol entre 1977 i 
1982. L’any següent es va dissoldre i Adolfo Suárez formaria el CDS. Malgrat que 
UCD no va coincidir temporalment amb El Temps, que va començar a publicar-se l’any 
1984, hem inclòs aquest partit en el glossari perquè va ser esmentat en diverses ocasions 
per part del setmanari, que mai no mostrà una gran consideració cap a UCD per ser 
considerada una coalició espanyolista i de dreta. Adolfo Suárez tampoc no va rebre 
grans simpaties per part de la revista. 

 · UDC. Sigles d’Unió Democràtica de Catalunya. Partit polític català de caire 
democristià i catalanista fundat l’any 1931. Des de 1987 el seu líder fou Josep Antoni 
Duran i Lleida. I des de 1978 es presentà en coalició (CiU) amb CDC a les distintes 
eleccions en l’àmbit europeu, espanyol i nacionalista català. Dins d’aquesta coalició, El 
Temps sempre va mostrar més simpaties cap als convergents que cap als unionistes. 

 · UGT. Sigles d’Unió General dels Treballadors. Sindicat de classe fundat a 
Barcelona l’any 1888 i amb presència a tot l’estat espanyol. Va tenir poca 
transcendència en El Temps. El setmanari que estudiem va tractar el sindicalisme 
sobretot en clau nacional: valorava aquells sindicats que impulsaven el nacionalisme 
que el mateix setmanari defensava, alhora que es lamentava, en ocasions, per l’absència 
d’un sindicalisme nacionalista al País Valencià o a les Illes Balears. 

 · UM. Sigles d’Unió Mallorquina. Fundat l’any 1982, fou un partit conservador 
regionalista que formà part de distints governs a les Illes Balears tant amb el Partit 
Popular com amb el Pacte de Progrés. L’any 2011 desapareixia després de distints casos 
de corrupció. El Temps va mostrar simpatia envers aquesta formació especialment 
durant el període de Maria Antònia Munar, líder de la formació des de 1993. 

 · UPN. Unió del Poble Navarrès. Partit fundat l’any 1979, de caire regionalista, 
de dreta i, sobretot, contrari a la unificació autonòmica entre Navarra i el País Basc. 
Com que era una formació aliena als Països Catalans, El Temps la va tractar poc. Quan 
ho va fer, fou per posar-la com a exemple de partit regionalista contrari als anhels 
nacionalistes que defensa el setmanari que estudiem. 
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 · UPV. Sigles d’Unitat del Poble Valencià. Coalició política que es presenta per 
primera vegada a les eleccions generals de l’any 1982, liderada llavors per Francesc de 
Paula Burguera. Es forma a partir d’Esquerra Unida i aglutinava formacions com la 
Lliga Comunista Revolucionària, l’Assemblea d’Esquerres del País Valencià (amb Pere 
Mayor, que després seria secretari general de la UPV) i el Partit Nacionalista del País 
Valencià. La UPV es constitueix definitivament l’any 1984 com a partit i defensarà 
algunes de les tesis de Joan Fuster, si bé de forma molt més discreta que altres partits 
coetanis com el PSAN. L’any 1997, la Unitat del Poble Valencià s’integra en el Bloc 
Nacionalista Valencià, partit que seria l’hereu ideològic de la UPV. El Temps mostrà 
suport a aquest partit en tant que era el més clar representant del nacionalisme valencià. 
El suport del setmanari, però, no va ser total. Alguns redactors com Miquel Alberola 
criticaren el seu funcionament intern o la seua ambigüitat a l’hora de definir-se 
políticament. Cal dir que la UPV no és va declarar específicament “catalanista”, si bé 
també és cert que alguns dels seus membres ho eren. La UPV fou, per autodefinició, un 
partit nacionalista valencià. Mai no va assolir un èxit polític destacable. 

 · URSS. Sigles d’Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. Estat que existí 
entre 1922 i 1991, de caire marxista i federal, amb capital a Moscou arreplegava una 
gran quantitat de territoris que avui són estats independents. El Temps fou testimoni de 
la dissolució d’aquest estat, el qual rebutjà pel seu sistema dictatorial i, també, per la 
repressió nacionalista que exercí contra els territoris no russos, condemnats a la 
marginació. El Temps celebrà la dissolució de l’URSS, tant en termes polítics com en 
termes nacionals. 

 · UV. Sigles d’Unió Valenciana. Partit regionalista i de dreta valencià. Fundat 
l’any 1982 i de caire anticatalanista, El Temps en discrepà enormement  al llarg dels 
seus primers números. Liderat per Vicente González Lizondo fins al 1995, el seu 
blaverisme esdevingué font de crítica constant per part del setmanari que estudiem. 
Aquest partit va mantenir una força considerable tant a València ciutat com a les Corts 
Valencianes. L’expulsió del fundador, Vicente González Lizondo, l’any 1995, provocà 
una crisi interna en el partit que fou el principi del seu descens total. L’any 1999 no 
obtenia representació a les Corts Valencianes i el PP valencià absorbia les figures 
polítiques més representatives d’UV, així com els seus votants. UV esdevenia 
insignificant i el seu regionalisme l’absorbia el PP. 

 · Valencians pel Canvi. Plataforma sorgida l’any 1999, impulsada per 
intel·lectuals com Alfons Cucó o Joan F. Mira, amb l’objectiu d’aturar la dreta i amb un 
primer manifest en el qual apostaven per la necessitat de la regeneració política 
valenciana, tot criticant el PSOE i, sobretot, el PP. 

 · Valor i Vives, Enric. Castalla, l’Alcoià, 1911-2000. Escriptor i gramàtic 
valencià de gran popularitat, destacà per la gran quantitat d’obres publicades i per la 
gran contribució a la normalització gramatical unitària del català, de la qual sempre fou 
partidari. Presidí el Bloc de Progrés Jaume I i la seua figura fou constantment lloada per 
El Temps, que li va dedicar un emotiu homenatge quan va faltar l’any 2000. 
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 · Vargas Llosa, Mario. Arequipa, Perú, 1936. Reconegut escriptor peruà, també 
va exercir la política en el seu país. El Temps l’esmenta en diverses ocasions a propòsit 
d’alguns dels seus articles en periòdics espanyols, des dels quals criticava el 
nacionalisme no espanyol present a l’estat. En aquest sentit, El Temps, com calia 
esperar, el va criticar sempre. 

 · Vázquez Montalbán, Manuel. Barcelona, el Barcelonès, (1939-2003). 
Periodista i escriptor, fou un dels personatges més destacats de l’antifranquisme. Milità 
en el PSUC i fou col·laborador d’El Temps. 

 · Vera Fernández-Huidobro, Rafael. 1947, Madrid. Director de la Seguretat de 
l’Estat amb Felipe González entre 1986 i 1994. Condemnat l’any 1998 per la seua 
implicació en els GAL, grup del qual fou considerat el màxim responsable, juntament 
amb José Barrionuevo. El Temps va condemnar fermament la guerra bruta exercida per 
Vera, Barrionuevo i els GAL. 

 · Verds, Els. Formació ecologista fundada en l’àmbit estatal l’any 1984. La seua 
escassa transcendència en el panorama polític dels Països Catalans va derivar en 
escasses mencions per part d’El Temps, si bé la seua participació en el Pacte de Progrés 
de 1999-2003 va obligar el setmanari a fer-ne alguna referència. 

 · Vicens i Giralt, Francesc. Barcelona, el Barcelonès, 1927. Escriptor i polític 
català, fou membre del PSUC durant el franquisme i es passà a Esquerra Republicana de 
Catalunya, partit que representà a Madrid (1982-1986) al Congrés. S’afilià a IC l’any 
1991 i fou regidor a Barcelona amb aquest partit (1991-1995). Passà desapercebut en El 
Temps. 

 · Vidal-Quadras, Aleix. Barcelona, el Barcelonès, 1945. President del PP de 
Catalunya (1991-1996) i diputat al Parlament Europeu (1999-2014). El seu 
posicionament contra el nacionalisme català ha estat una constant durant la seua vida 
política i El Temps, per tant, no ha sigut un mitjà que simpatitzara amb aquesta figura 
política. 

 · Villalba Chirivella, Hèctor. Almussafes, la Ribera Baixa, 1954. Polític. 
President d’Unió Valenciana (1995-1999) i president de les Corts Valencianes (1997-
1999). Amb el seu lideratge, Unió Valenciana va ser absorbida pel PP valencià. El 
Temps va dedicar moltes més crítiques al seu antecessor en UV, Vicente González 
Lizondo, possiblement pel fet que aquest acaparà èxits molts majors. Villalba fou 
qüestionat ideològicament, com UV, pels seus plantejaments anticatalanistes. Però el 
seu fracàs com a dirigent d’UV rebaixà el número de pàgines que li dedicaren i, en 
conseqüència, de crítiques. 

 · Villalonga Campos, Ferran. València, l’Horta, 1960. Polític del PP. Conseller 
de Cultura i Educació entre 1995 i 1996, durant el primer govern de Zaplana. La seua 
voluntat de practicar el secessionisme lingüístic valencià-català, unida a la d’aplicar la 
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voluntarietat de l’assignatura de valencià a les escoles, provocà que El Temps sempre en 
discrepara. 

 · 25 d’Abril. Data en la qual es commemora la derrota a la Batalla d’Almansa de 
les tropes fidels al rei Carles d’Àustria contra les del rei Felip de Borbó, que es va 
imposar l’any 1707 en el context de la guerra de successió. Les conseqüències d’aquesta 
derrota foren els Decrets de Nova Planta, que reduïren l’administració valenciana a les 
lleis que s’hi imposaren des de Castella. Aquesta data és commemorada pel 
nacionalisme valencià, malgrat que no és oficial al País Valencià, que té com a festivitat 
pròpia la del 9 d’Octubre. El Temps, evidentment, commemorava el 25 d’Abril, com 
també ho fa Acció Cultural del País Valencià convocant una manifestació anual per tal 
de reivindicar-ne la data. 

 · Zaplana Hernández-Soro, Eduardo. Nascut a Cartagena, Múrcia, l’any 1956. 
Partit Popular. Alcalde de Benidorm (1991-1994), president de la Generalitat 
Valenciana (1995-2002) i ministre de Treball amb Aznar (2002-2004). Fou un dels 
grans enemics polítics d’El Temps. El setmanari mai no confià en la seua forma de 
governar. Arribà a l’alcaldia de Benidorm gràcies a un cas de transfuguisme, estigué 
implicat en el cas Naseiro tot i no ser condemnat i governà al País Valencià exercint, 
segons El Temps, una política antinacionalista en tots els sentits. El seu paper en el 
conflicte lingüístic, la creació de la Universitat Miguel Hernández, el nomenament del 
cantant Julio Iglesias com a ambaixador del País Valencià i la construcció de Terra 
Mítica, entre altres moltes coses, foren motius de discrepància total del setmanari cap al 
polític cartaginès. Fins i tot, l’any 1997, el govern de Zaplana anul·lava unes 
subvencions aprovades l’any 1995, en període lermista, que corresponien a El Temps 
per ser un mitjà de comunicació en valencià. El govern de Zaplana determinava que les 
subvencions per al setmanari eren «lesives per a l’interès públic».  
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11.- BIBLIOGRAFIA I FONTS 

Hi adjuntem la llista enumerada de referències bibliogràfiques consultades en 
aquest treball. A continuació, hi adjuntem també les fonts, esmentat aquelles direccions 
web consultades, assenyalant el seu domini principal per no allargar-ne el llistat. Els 
enllaços, en la seua totalitat, estan indicats en aquest mateix treball en els peus de 
pàgina corresponent, indicant en quin moment i context foren consultats. En fem una 
excepció: el web www.enciclopedia.cat ens ha servit per a consultar i contrastar moltes 
informacions que, per recomanació del tutor i director d’aquest treball, no han estat 
assenyalades en el moment de la consulta per a no redundar. 
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www.racv.es Real Acadèmia de Cultura Valenciana. 

www.rae.es Real Academia Española. 

www.rah.es Real Academia de la Historia. 

www.rfef.es Real Federación Española de Fútbol. 

www.rpp.pe Diari peruà RPP Noticias. 

www.salaparpallo.es Sala Parpalló. Diputació de València. 

www.seleccions.cat Seleccions catalanes. Generalitat de Catalunya. 

www.senado.es Senat espanyol. 

www.sindicatcos.cat Coordinadora Obrera Sindical. 

www.sindicatotuc.com Sindicat dels Treballadors per la Unitat de Classe-País 
Valencià. 

http://www.mecd.gob.es/
http://www.naciodigital.cat/
http://www.nacionespanola.org/
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/
http://www.nuvol.com/
http://www.ocb.cat/
http://www.octubre.cat/
http://www.parlament.cat/
http://www.plataforma-llengua.cat/
http://www.prisa.com/
http://www.psan.cat/
http://www.psib-psoe.org/
http://www.psm-entesa.cat/
http://www.publico.es/
http://www.racocatala.cat/
http://www.racv.es/
http://www.rae.es/
http://www.rah.es/
http://www.rfef.es/
http://www.rpp.pe/
http://www.salaparpallo.es/
http://www.seleccions.cat/
http://www.senado.es/
http://www.sindicatcos.cat/
http://www.sindicatotuc.com/
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www.sindicom.gva.es Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. 

www.soleturamollet.cat Centre Jordi Solé Tura per la Democràcia. Ajuntament 
de Mollet del Vallès. 

www.sport.es Diari Sport. 

www.tavernes.es Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. 

www.tresiquatre.cat Editorial Tres i Quatre. 

www.ua.es Universitat d’Alacant. 

www.uab.cat Universitat Autònoma de Barcelona. 

www.ub.cat Universitat de Barcelona. 

www.uc3m.es Universidad Carlos III de Madrid. 

www.uce.cat Universitat Catalana d’Estiu. 

www.uib.es Universitat de les Illes Balears. 

www.uji.es Universitat Jaume I de Castelló. 

www.umh.es Universitat Miguel Hernández d’Elx. 

www.uned.es Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

www.upf.edu Universitat Pompeu Fabra. 

www.upv.es Universitat Politècnica de València. 

www.uv.es Universitat de València. 

www.valenciacf.com València Club de Futbol. 

www.vilaweb.cat Diari digital Vilaweb. 

www.wto.org World Trade Organization-Organització Mundial del Comerç. 

 

 

11.4.- Fonts hemerogràfiques 

Arxiu Municipal d’Alacant, Carrer Llauradors 16. Exemplars d’Información. 

Hemeroteca del Diari Información. Carrer Pablo Iglesias 19, Alacant. Exemplars 
d’Información. 

http://www.sindicom.gva.es/
http://www.soleturamollet.cat/
http://www.sport.es/
http://www.tavernes.es/
http://www.tresiquatre.cat/
http://www.ua.es/
http://www.uab.cat/
http://www.ub.cat/
http://www.uc3m.es/
http://www.uce.cat/
http://www.uib.es/
http://www.uji.es/
http://www.umh.es/
http://www.uned.es/
http://www.upf.edu/
http://www.upv.es/
http://www.uv.es/
http://www.valenciacf.com/
http://www.vilaweb.cat/
http://www.wto.org/


 
 

1069 
 

Hemeroteca Municipal de València, Plaça Magúncia 1. Exemplars de Las 
Provincias. 

Octubre Centre de Cultura Contemporània, Carrer Sant Ferran 12, València. 
Exemplars d’El Temps. 

Els exemplars originals consultats d’Abc, El Periódico i La Vanguardia han 
estat facilitats per la mateixa pàgina web del diari. 

Els exemplars originals consultats d’Egin i Gara han estat enviats per la 
Diputació de Guipúscoa. 
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