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Capítol obscur 

E
n aquell discurs triom -
falista que Pedro Sán-
chez va fer a l’Assemblea 
General de les Nacions 

Unides s’hi amagava, per poc que 
ens fixem en els detalls, una amar-
gor enorme. Va dir que amb el 
trasllat de la mòmia de Franco 
s’arrodonia «simbòlicament el 
cercle democràtic» i es tancava 
«un capítol obscur de la nostra 
història». I se’n felicitava, perquè 
l’exhumació era «una gran vic-
tòria de la democràcia espanyo-
la». No nego la principal, que aixe-
car la pesada llosa del dictador i 
sepultar les restes en un cementi-
ri qualsevol és una exigència èti-
cament inqüestionable, una ne-

cessitat peremptòria, ineludible. 
Però cal tenir en compte que «la 
gran victòria» arriba 44 anys des-
prés de la solemne inhumació, 
més de quatre dècades en les 
quals el feixisme ha gaudit de la 
impunitat en forma de monu-
ment. Que s’hagi trigat tant de 
temps a fer net, a no tenir infames 
memòries custodiades i venera-
des, és un descrèdit, una anorma-
litat feridora. I la «victòria», cal dir-
ho, és, a més a més, esquifida, per-
què el Valle de los Caídos continua 
essent un mausoleu de l’horror, 
amb les restes dels perdedors en 
capses indignes, amuntegades, 
humides i podrides. El «capítol 
obscur» no està tancat. H

Dues mirades

JOSEP MARIA Fonalleras EMMA Riverola

Delació

N
o és nou, però el feno-
men s’ha intensificat. 
Twitter s’ha poblat 
de denúncies de lo-

cals o serveis –bars, fleques, 
restaurants, també centres 
mèdics– en què l’usuari ha si-
gut atès en castellà. El català, 
com a llengua oficial, ha de ser 
protegit i encoratjat. Més enca-
ra quan es tracta d’una llengua 
minoritària. Una altra cosa és 
la manera que es tria per pro-
mocionar-ne l’ús. 

En els anys 70, els barris 
obrers reclamaven l’escola pú-
blica en català. El moviment 
veïnal, promogut pel PSUC, sa-
bia que la reivindicació era im-

prescindible perquè els fills de 
la immigració s’integressin a la 
societat catalana. Aquell era 
l’ànim: integrar; no, atacar. Els 
idiomes estan carregats d’emo-
ció, es poden convertir en pont 
o en frontera. L’elecció és relle-
vant. Que l’objecte de la denún-
cia tuitaire tingui com a princi-
pal objectiu persones immi-
grants que no coneixen el ca-
talà afegeix a la delació un 
menyspreu social difícil de di-
gerir. Protegir una llengua amb 
filferro espinós no és la millor 
manera d’animar a estimar-la 
Un últim apunt: el castellà for-
ma part de la cultura catalana 
des del segle XVI. H

Els reptes digitals de la UE
CARMINA 

Crusafon

E
l novembre marcarà 
l’inici del mandat de 
la nova Comissió Eu-
ropea. Es presenten 
diverses novetats. Pri-

mera, el seu president serà per 
primera vegada una dona. Ur-
sula von der Leyden s’ha propo-
sat liderar la transició cap a una 
nova societat digital. Segona, 
ha reorganitzat les carteres dels 
comissaris europeus i ha esta-
blert entre les seves cinc priori-
tats la de tenir «una Europa 
adaptada a l’era digital». Analit-
zem els canvis que proposa i els 
que estaran al comandament 
per dur-los a terme en els pro-
pers cinc anys (2020 - 2025).  

Von der Leyen ha mantingut 
l’estructura d’un equip amb 
un/a comissari/a per cada estat 
membre, amb l’excepció del 
Regne Unit que ha declinat 
proposar-ne cap a causa del bre-
xit. El col·legi de comissaris es 
compon de 27 persones, de les 
quals tres són vicepresidents. 
Tres dones es van a fer càrrec 
dels diferents aspectes que 
afecten el desenvolupament de 
la societat digital: la danesa 
Margretha Vestager, la búlgara 
Mariya Gabriel i la francesa 
Sylvie Goulard. 

Vestager ocuparà la vicepre-
sidència dedicada a l’«Europa 
adaptada a l’era digital». Els 
seus àmbits d’actuació estaran 
principalment vinculats a la 
competència en el mercat digi-

tal per evitar la concentració en 
mans de les grans empreses tec-
nològiques. Aquesta comissària 
ja té experiència en aquest àm-
bit perquè es va ocupar d’a -
quests temes en la Comissió de 
Juncker. És coneguda a nivell 
mundial per ser la cara visible 
de les multes europees contra 
Google. 

Gabriel també repeteix en el 
càrrec de comissària, encara 
que té modificacions en la seva 
cartera. Abans s’ocupava de 
l’economia i societat digital. 
Ara s’amplien les seves compe-
tències i abasten innovació i jo-
ventut. Els temes digitals esta-
ran vinculats a la investigació i 
també s’inclou a l’educació, es-
port i cultura. Es tracta d’una 
combinació nova en els domi-
nis comunitaris. 

Goulard és la que té una car-
tera amb major dimensió, el 
mercat interior. S’ocuparà dels 
assumptes vinculats a les xar-
xes tecnològiques i als seus con-
tinguts; així com de les indús-
tries i empreses, amb un èmfasi 
especial en el desenvolupament 
de la indústria vinculada a l’es-

pai i la defensa. Haurà d’aconse-
guir completar el desenvolupa-
ment complet del Mercat Únic 
Digital. Aquesta va ser una de 
les prioritats de la Comissió pre-
sidida per Juncker i ara el repte 
és aconseguir que sigui una rea-
litat per al ciutadà europeu. 

 
 

LA NOVA COMISSIÓ  
s’enfronta a diferents reptes di-
gitals. Primer, el desplegament 
del 5G a partir del 2020 reque-
reix l’establiment de normes 
comunes per a aquestes xarxes 
de manera conjunta en tota la 
Unió Europea. Segon, el domi-
ni nord-americà i xinès en el 
món tecnològic obliga a una 
acció forta de les institucions 
europees que permeti aconse-
guir la sobirania tecnològica 
en algunes àrees molt crítiques 
per al futur de l’economia i el 
creixement. Els àmbits d’acció 
més necessaris s’emmarquen 
en el blockchain, la informàtica 
d’alt rendiment, informàtica 
quàntica, algoritmes i eines 
per a l’intercanvi i la utilitza-
ció de dades. 

El tercer repte és el de la 
intel·ligència artificial perquè 
marcarà l’agenda de les actua-
cions tecnològiques en els 
pròxims anys. La nova presi-
denta ha afirmat que durant 
els seus primers 100 dies en el 
càrrec vol presentar propostes 
de legislació per a un enfoca-
ment europeu coordinat sobre 
les seves implicacions ètiques i 
humanes. Es tracta d’un tema 
fonamental per al benestar di-
gital de la ciutadania europea. 
 La quarta de les prioritats 
se centra en l’educació digital. 
És a dir, aconseguir la capaci-
tació en les competències digi-
tals tant per als joves com per 
als adults. Von der Layen vol 
actualitzar el Pla d’Acció 
d’Educació digital. L’objectiu 
és que l’alfabetització digital 
es converteixi en una com-
petència bàsica per a qualse-
vol europeu. 
 A nivell intern, la Comissió 
es compromet a impulsar la se-
va plena digitalització posant 
en marxa nous mètodes digi-
tals i eines de diplomàcia digi-
tal. L’objectiu és afavorir la 
transparència i la flexibilitat 
dels processos. 
 Els reptes digitals són im-
portants i variats i semblen es-
tar situats en zona prioritària 
per a la nova presidenta, però 
no són els únics als quals s’en-
fronta la nova Comissió Euro-
pea. Veurem com poden com-
petir amb altres de gran abast 
com el canvi climàtic, l’alenti-
ment de l’economia, la protec-
ció de l’estil de vida europeu o 
el lideratge europeu en el 
món. Temps al temps. H 
Professora de la UAB.

MONRA

Nou mandat a la Comissió Europea

MAR 

Calpena

D
iuen algunes esta-
dístiques que qua-
tre de cada cinc per-
sones tindran mal 
d’esquena en algun 

moment de la seva vida. El do-
lor lumbar és, segons altres xi-
fres, la malaltia benigna més es-
tesa (i que més despesa mèdica 
provoca) a tot el món. I, no obs-
tant, no se li dediquen mara-
tons, cap famós en fa la seva 
bandera, ni, malgrat ser la pri-
mera causa de baixa laboral a 
tot el món, se’l considera un 
problema de salut pública de 
primera magnitud. Per això és 
una bona notícia –o, com a mí-
nim, l’embrió d’una bona notí-
cia– que el districte de Nou Bar -
ris i el Col·legi de Fisioterapeu-
tes de Catalunya hagin firmat 
un acord perquè cinc ambulato-
ris del barri puguin prescriure 
als seus pacients tallers de di-
verses sessions d’educació en la 
salut de l’esquena, així com 
d’altres de destinats a tractar els 
afectats de fibromiàlgia. 

I ho és per diverses raons: en 
primer lloc, aquesta prescripció 
social –que ja es porta a terme 
en algun altre àmbit, com la sa-
lut mental– surt d’un model 
biopsicosocial que entén la sa-
lut com una cosa que va més en-
llà de la pura mecànica biològi-
ca, i que està estretament rela-
cionada amb les condicions, 
tant particulars com socials, en 
què vivim. Un model que posa a 
l’abast del pacient eines perquè 
sigui com més autònom millor 
(amb una potencial reducció de 
visites a una atenció primària 
col·lapsada) i pugui millorar la 
seva qualitat de vida (si és possi-
ble, a més, sense passar per so-
lucions farmacològiques, cosa 
que de passada redueix la des-
pesa). Un model que entén que 
el dolor crònic, en clar aug-
ment en un Occident cada ve-
gada més gran i més sedentari, 
sovint respon millor a la pre-
venció, l’exercici i les teràpies 
manuals. Aquestes interven-
cions, per desgràcia, solen que-
dar fora de la cobertura de la sa-
nitat pública, i fan que s’arribi 
tard i malament a remeiar pro-
blemes que haurien pogut ser 
més lleus per al pacient i més 
lleugers per a les arques públi-
ques si s’haguessin tractat 
abans. Esllomem-nos, doncs, 
per la nostra esquena. H

Sanitat pública

Esllomar-nos  
per la nostra 
esquena


