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El Periódico i La Vanguardia ignoren
en portada la manifestació de
Brussel·les
Les edicions de paper dels diaris La Vanguardia i El PeriÃ³dico, els de mÃ©s difusiÃ³ al nostre
paÃ-s, no fan cap esment en les seves respectives portades de la manifestaciÃ³ per la
independÃ¨ncia de Catalunya que va reunir milers de persones ahir al centre de BrusselÂ·les.
Rajoy, si. BrusselÂ·les, no. La Vanguardia obre a tota pÃ gina amb una entrevista amb el lÃ-der
del PP a Espanya, Mariano Rajoy, mentre que El PeriÃ³dico comenta la manca de directors a
l'escola pÃºblica catalana i dedica un espai a les activitats del president de la Generalitat, JosÃ©
Montilla.
Malgrat el canibalisme. El fet que els dos mitjans estiguin capficats aquests darrers dies en un
enfrontament canibalesc (per aclarir quin dels dos tÃ© mÃ©s lectors), no els ha impedit de mantenir
el cap clar a l'hora de deixar en tercer terme una manifestaciÃ³ que, si haguÃ©s estat per qualsevol
altraÂ motiu que la llibertat de la nostra naciÃ³, de ben segur que hauria merescut honors de
portada, com tantes vegades s'ha demostrat.
Res de nou. Com diu Alfons LÃ³pez Tena: la feina dels independentistes Ã©s fer la
independÃ¨ncia, no pas canviar la lÃ-nia dels diaris de Barcelona. Ja la canviaran quan vegin cap
on bufa el vent. Per un si de cas, l'enquesta de La Vanguardia a Internet dÃ³na una proporciÃ³ de
48% a favor de la manifestaciÃ³ i un 52% en contra.
Ã‰s una distÃ ncia ben prima, tenint en compte que la gran majoria de la classe polÃ-tica catalana
es va unir per boicotejar-la. Raimon Obiols, Ignasi Guardans, Alicia Sanchez Camacho i Jordi
Guillot remant en la mateixa direcciÃ³, si del que es tracta Ã©s de combatre el dret
d'autodeterminaciÃ³ de Catalunya.
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