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“És un llibre escrit en clau nacionalista, però molt interessant”, afirma el president

Rajoy s’apunta a ‘Victus’

ANXO LUGILDE
Santiago de Compostel·la

P

ot ser que Mariano Rajoy no hagi respost a la
carta d’Artur Mas en
què demana la convocatòria d’una consulta a Catalunya
perquè està entretingut llegint
Victus (La Campana) al seu retir
de vacances a les Rías Baixas.
Mentre a Catalunya es prepara la
commemoració el 2014 dels trescents anys de la caiguda de Barcelona el 1714, amb el projecte de
consulta sobiranista com a teló
de fons, el president del Govern
espanyol confessa que la seva lectura estival és el supervendes
d’Albert Sánchez Piñol, una novel·la històrica sobre els tretze
mesos de setge de la capital catalana per les tropes borbòniques.
“La tragèdia perfecta”, segons paraules de l’autor.
“És un llibre escrit en clau nacionalista, però molt interessant”, va declarar Mariano Rajoy
al Faro de Vigo diumenge quan li
van preguntar quina era la lectura que havia elegit per a les vacances. Rajoy passa uns dies amb la

dona, Elvira Fernández Balboa, i
els fills a Casa de Alicia, un establiment rural del municipi de
Pontevedra de Ribadumia, proper a Sanxenxo. El president del
Govern espanyol té un apartament en plena platja de Silgar,
però ja fa anys que s’estima més
descansar a distància de la bullícia, cosa que facilita les tasques
de seguretat.
A Casa de Alicia, Rajoy gaudeix de la calma necessària per
capbussar-se en les 608 pàgines
que Sánchez Piñol va escriure en
castellà a fi de prendre la distància necessària sobre la història de
la Barcelona irreductible del

1714. No és el primer membre del
Gabinet que té Victus a les mans,
tot i que sí que és el primer que
confessa que l’ha llegit. Al juny,
Alfred Bosch, portaveu d’ERC al
Congrés, va regalar la novel·la al
ministre d’Educació, José Ignacio Wert, amb el missatge: “Si no
es van rendir a Felip V, tampoc
no ens rendirem a la seva llei”.
El pla de Rajoy és “caminar, llegir i, si puc, sortiré algun dia a
pescar”. La sorprenent elecció de
lectura ha atorgat un paper principal en l’assossegat retir familiar
del president del Govern al narrador de Victus, l’enginyer militar
Martí Zuviría, que va desenvolu-

Rajoy, a Ribadumia

EMPIEZA LA LIGA. VUELVE LA QUINIELA.
1ª JORNADA. Domingo 18 de agosto.

Espanya demana
explicacions
als Estats Units
per l’espionatge
de l’NSA

POR

EL ESFUERZO
yo te lo daré todo

MADRID Agències

El Ministeri d’Afers Exteriors va
convocar ahir el número dos de
l’ambaixada dels Estats Units,
Luis G. Moreno, per demanar-li
“aclariments” sobre les informacions del setmanari alemany Der
Spiegel, segons les quals Espanya
va ser un objectiu a espiar per
l’Agència Nacional de Seguretat
(NSA) dels Estats Units. Segons
documents de l’exanalista de la
CIA Edward Snowden, l’NSA disposava d’una llista en la qual classificava els països en una escala
de l’1 al 5 en funció del seu interès. Així, per darrere de la Xina,
Rússia, l’Iran, el Pakistan, Corea
del Nord i l’Afganistan, que situa
en el nivell 1, es troben com a nivell 3 Alemanya, França i el Japó.
Espanya i Itàlia eren nivell 2. Segons aquests documents, l’espionatge dels Estats Units atorga especial atenció a la política exterior, el comerç exterior i l’estabilitat econòmica. Segons fonts diplomàtiques, aquestes informacions han creat “preocupació” en
el Govern de Mariano Rajoy, pel
qual els Estats Units són un país
“soci i amic”.
En la reunió, l’encarregat de
negocis dels Estats Units va assegurar que entén les raons esgrimides i les preocupacions expressades per les autoritats espanyoles,
i que es traslladaran al Govern de
Barack Obama, segons fonts diplomàtiques. Moreno es troba al
capdavant de l’ambaixada des
del juny, en espera de l’arribada
de James Costos.c
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par el seu talent fortificant Barcelona per contenir l’avanç de les
tropes de Felip V sota el comandament del duc de Berwick. I en
ple setge pel cas Bárcenas, Mariano Rajoy fins i tot podria anhelar
per al seu partit les muralles imaginades per Zuviría per defensar
la ciutat.
Per segon any consecutiu, Rajoy va faltar a la seva cita amb la
corrida de toros d’A Peregrina de
Pontevedra. Hi anava abans de
ser president del Govern central,
però l’any passat ja no hi va assistir per evitar possibles esbroncades pel dur pla d’ajust que acabava d’aprovar. Mariano Rajoy també va deixar d’anar al ball de posada de llarg del Casino de
Pontevedra. Però no falta a la seva cita diària amb la ruta de senderisme de la pedra i de l’aigua,
que fa tots els matins i de vegades també a la tarda. I el 31
d’agost obrirà el curs polític al
castell de Soutomaior.c

-Juega hasta el pitido final-

Patrocinador del Equipo
Olímpico Español

