
La justícia, més cara

U
n Estat de dret ha de garantir a 
la ciutadania la petició de pro-
tecció davant els tribunals. Si 
les taxes judicials poden posar 
en perill aquest dret, s’estarà 

fent un flac favor al mateix principi de justí-
cia. Sense debat i amb el rebuig de l’oposició, 
de la majoria d’associacions de jutges i de fis-
cals i del Consell General del Poder Judicial, 
el Govern de Mariano Rajoy posa en marxa 
les noves taxes judicials. L’afany recaptatori 
immediat sense cap contrapartida sembla 

moure aquest increment, que oscil·la entre 
els 50 i els 750 euros, ja que justificar-lo com 
a mesura dissuasòria de les demandes xoca 
amb la xifra del 80% d’admissió d’aquestes 
demandes.
 Encara que està previst que l’increment 
no afecti certs processos socials, com el re-
curs contra un acomiadament, la pujada ge-
neral és excessiva i, en molts casos, en lloc 
d’actuar com un filtre ho farà com un impe-
diment al recurs a la justícia. El ciutadà mit-
jà i les petites i mitjanes empreses, que no 

poden accedir a la justícia gratuïta, seran, 
com ja va sent habitual amb els augments en 
tots els sectors, els principals perjudicats. El 
benefici de la pujada no revertirà totalment 
a les respectives comunitats. En el cas de 
Catalunya, els diners recaptats per al Minis-
teri de Justícia són superiors al invertits per 
aquest departament aquí. A més a més, els 
catalans carreguen el copagament judicial, 
ja que la Generalitat també va augmentar-
ne les taxes aquest any. Pagar més, ¿a canvi 
de quina millora?

E
ls EUA són potser el país on els 
canvis demogràfics han marcat 
de manera més indeleble la seva 
història. Sorgits com un país d’im-
migració, ha acollit gent de tots 

els racons de la terra i encara avui són un 
gran pol d’atracció per als que aspiren a un 
futur millor per a ells i els seus fills.
 La densitat de la població s’ha anat modi-
ficant a la recerca sempre de llocs de treball. 
Si mirem un mapa de com es distribuïen els 
col·legis electorals l’any 1960 i en les recents 
eleccions s’observa com en aquest mig segle 
els estats del nord-est, l’oest mitjà i el sud 
profund han perdut població a favor dels es-
tats de ràpid desenvolupament econòmic 
de l’oest, sud-oest i el sud, com Califòrnia, 
Texas o Nou Mèxic, que han acollit una gran 
immigració i on avui la població blanca ja és 
minoria. En l’última dècada, la població mi-
noritària als Estats Units ha augmentat en 
un 30% i la minoria que ha crescut més ràpi-
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Radiografia de la diversitat dels EUA
dament és la hispana. Aquest sector de la po-
blació busca, a més a més, la integració. El 
dia 6 passat, la meitat de l’electorat hispà va 
participar en les eleccions i va sumar el 10% 
de tot el vot. En el nou Congrés, que comen-
çarà oficialment el seu camí l’1 de gener, 
 gairebé la meitat dels demòcrates a la Cam-
bra de Representants seran negres, llatins o 
asiàtics.
 Davant d’aquesta realitat evident, dir 
que els Estats Units són un mosaic de grups 
ètnics, religions i cultures és gairebé una 

tonteria. Ho és encara més quan el presi-
dent Barack Obama, a més a més de ser ne-
gre, acumula en la seva persona una herèn-
cia cultural molt barrejada. Però malgrat 
l’obvietat, el Partit Republicà no ho ha assu-
mit. En el pròxim Congrés, menys de la mei-
tat dels legisladors demòcrates seran homes 
i blancs, mentre que el percentatge de repu-
blicans homes i blancs arribarà al 90%. En el 
seu ideari, el partit de Mitt Romney associa 
la diversitat a la decadència dels Estats 
Units, però es tracta d’un país que ja comen-
ça a existir només en l’imaginari d’uns ciu-
tadans que es neguen a admetre una reali-
tat que anuncia per d’aquí 30 anys la fi de la 
majoria blanca a tot el país. L’única deca-
dència que comporta el fet de no reconèixer 
la imparable diversitat és la del Partit Con-
servador. Els resultats de les eleccions són el 
millor reflex de la nova realitat, que per ara 
només ha pogut identificar-se amb el Partit 
Demòcrata.

El Partit Republicà es nega  
a acceptar que aquell país de 
majoria blanca i cristiana ja 
només existeix en el seu imaginari
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Animus iocandi Ferreres

L’Exèrcit israelià va replicar ahir 
amb llançament de míssils a un 
obús de morter de territori sirià que 
va arribar als Alts del Golan. No és 
la primera vegada que passa, i que 
s’atribueix a un error, però a Israel 
hi ha qui tem les provocacions del 
règim d’Assad. 	 3Pàg. 21

Baixar
al-Assad
President
de Síria

Noms propis

EEEE

Cal Pastisseret de Sort s’ha especia-
litzat en unes galetes llegendàries 
amb nous de la zona. Rafel es prea 
de pagar-les molt bé i de contribuir 
a la sostenibilitat, de manera que 
els anys de mala collita no les com-
pra fora, sinó que redueix la pro-
ducció de galetes. 	 3Pàg. 29

Jordi
Rafel
Pastisser
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El davanter del Barça va superar 
ahir contra el Mallorca el rècord de 
Pelé a l’haver acumulat més de 75 
gols en un any natural, fita que el 
brasiler va conquistar el 1952. La 
marca mundial és de Müller, que va 
fer 85 gols el 1972. 	 3Pàg. 46 i 47

Lionel
Messi
Futbolista
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Després de sortir en l’última posi-
ció a Xest, el jove pilot català va fer 
una espectacular carrera que li va 
permetre travessar en primer lloc 
la línia de meta. Va ser la seva nove-
na victòria en l’última prova de la 
temporada de Moto2.	 3Pàg. 56

Marc
Márquez
Motorista
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Avui surt a la venda un nou disc  
–GRRR!– dels Rolling Stones en el 
qual recopilen el més significatiu 
dels seus 50 anys d’història. Els qua-
tre CD inclouen dues cançons que 
van ser registrades aquest estiu a 
París. 	 3Pàg. 62 i 63

Mick
Jagger
Cantant

EEEE

Rosendo Manrique
Resaltado



H
an estat necessaris uns 
quants suïcidis –alguns 
els qualifiquen fins i tot 
d’induïts– perquè el dra-

ma dels desnonaments per l’impa-
gament de les hipoteques s’hagi con-
vertit en una prioritat política. O 
que algun dels morts estigués direc-
tament o indirectament vinculat a 
un partit polític. Mentrestant, han 
caigut pel camí al voltant de 350.000 
desnonaments, últimament a raó 
d’uns 500 diaris; s’han rebutjat al 
Congrés i en diverses cambres auto-
nòmiques propostes per regular la 
dació en pagament; o ha estat neces-
sari emprendre una iniciativa legis-
lativa popular per exigir una refor-
ma de la llei hipotecària que permet 
i fomenta aquests drames pels quals 
ara, afortunadament, els partits ma-
joritaris es comencen a preocupar. 

El cap de setmana, diverses oficines 
bancàries de Barakaldo han apare-
gut amb pintades d’«assassins» a les 
parets. A l’empleat de l’entitat de 
torn, que va haver d’aplicar les direc-
tives de l’entitat i que ara possible-
ment està pendent d’un ERO resul-
tat dels programes de salvació de la 
banca, no li deu haver fet gens de 
gràcia. 
 El febrer del 2011, el Banc d’Espa-
nya, davant el creixent debat sobre 
les injustícies del model de finança-
ment de la compra d’habitatges, va 
assegurar en un informe que «el sis-
tema hipotecari espanyol permet 
tenir les hipoteques més competiti-
ves que en altres països d’Europa». 
Els drames que ha provocat aquesta 
competitivitat fictícia a la llarga no 
es van tenir en compte. 
 Un dels arguments per exigir una 

moratòria per als desnonaments és 
que es prepara una nova llei hipote-
cària. Aquesta reforma podria can-
viar els motius vàlids per deixar sen-
se vivenda un morós, siguin quines 
siguin les seves causes personals o el 
contingut, abusiu o no, del contrac-
te de la hipoteca. Però no es pot ob-
viar que darrere d’un impagament 
d’hipoteca el que hi ha en la majoria 
dels casos és un acomiadament o la 
pèrdua d’una feina. I tampoc s’hau-
ria d’oblidar que l’atur ha augmen-
tat a Espanya gairebé tres vegades 

més que a l’Eurozona en un any (3,4 
punts més davant d’1,3, respectiva-
ment, segons Eurostat), amb la re-
forma laboral en vigor. Diverses for-
macions d’esquerra, inclòs el PSOE,  
han impugnat la nova legislació la-
boral davant el Tribunal Constituci-
onal, que ha admès el recurs. 
 Seguint el mateix raonament que 
s’aplica per plantejar-se una moratò-
ria en els desnonaments, seria lògic 
exigir una mesura similar per a la re-
forma laboral. Que no passi, com de-
nunciava a la seva manera una lec-
tora d’EL PERIÓDICO en el tema de 
l’habitatge, que quan surti la sen-
tència hàgim superat de llarg els sis 
milions d’aturats. Això sí, tots amb 
el seu acomiadament barat dins de 
la legalitat. 

La competitivitat 
del sistema hipotecari 
ha acabat sent una 
trampa mortal

Moratòria de 
desnonaments 
i de comiats
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Jordi Rafel
Casanovas

El seu besavi, de Cal 
Casanovas d’Ordino,  
arreglava els rellotges 
d’església d’Andorra, 
que eren només dos. 
Per tant, va decidir 
comprar el forn comu-
nal de Sort. Era el 1857 
i fins avui la família con-
tinua fent pa i postres

3Quarta generació de 
Cal Pastisseret de Sort

Quatre rius del Pirineu de Lleida, 
el Noguera Pallaresa, el Noguera 
de Cardós, el Noguera Ribagorça-
na i el Noguera de Tor, deuen el seu 
nom als milers de nogueres cen-
tenàries escampades per prats del 
Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Al-
ta Ribagorça. Les seves nous són sil-
vestres, fosques, petites però molt 
saboroses. Amb aquestes nous, 
mantega, farina i sucre, Jordi Ra-
fel elabora unes galetes que s’han 
convertit en la gallina dels ous d’or 
a la seva pastisseria, La Lionesa, de 
Sort. Tantes com en fa, tantes en 
ven. I no són po-
ques, «de 2.000 a 
3.000 capses si 
és un bon any», 
detalla Rafel. A 
cada capsa hi ha 
de 40 a 50 gale-
tes, que són pe-
ces quadrades, 
irregulars com 
els trossos de nou que van al seu 
interior i a més tallades a mà, una 
per una, pel pastisser i la seva do-
na, Sònia Olivo. «Sense la seva aju-
da no ho podria fer tot això», asse-
nyala Rafel.
 Tampoc sense la col·laboració 
dels pagesos propietaris de les an-
tiquíssimes nogueres aquest pas-
tisser de Sort podria fer les seves 
galetes. Entre 50 i 60 pagesos dels 
Pallars i de comarques veïnes li 
proporcionen les nous. Anys enre-
re ho feien amb les corresponents 
closques, però l’èxit de les galetes 
va portar el pastisser a pagar més 
bé als pagesos a canvi que li entre-
guessin el fruit ja pelat. D’aques-
ta manera, ell guanyava temps 

i energia per produir més galetes. 
«Els pago una mica més de tres eu-
ros per sobre del preu de les nous 
que puc trobar al mercat. Si el quilo 
de les nous de Califòrnia, per exem-
ple, està a cinc euros, jo als pagesos 
d’aquí els dono vuit euros i mig», afir-
ma. Jordi Rafel practica una interes-
sant economia sostenible. «Se li ha 
de donar un valor al gènere. Aques-
tes nous són silvestres però de mol-
ta qualitat i costa bastant trencar-les 
i separar la closca del fruit», justifica 
el pastisser, que aquesta setmana ja 
comença a preparar les primeres ga-
letes de la temporada.
 Als mesos de setembre i octubre 

els pagesos van 
recollir les nous i 
durant aproxima-
dament un mes 
les han tingut as-
secant, «al sol o a 
les golfes de les 
cases, en un lloc 
sec», precisa Ra-
fel. Ell les va co-

mençar a rebre fa uns dies, els va fer 
l’última repassada sobre la taula i 
ara comença el procés d’elaboració. 
«Aquest és un bon any de nous, po-
drem fer moltes galetes», assegura  
satisfet.
 Però, ¿què és el que fa possible un 
bon any de nous? «No ha de gelar al 
maig, ni ploure massa al setembre», 
explica Rafel. Aquestes dues cir- 
cumstàncies, en el cicle vital de la 
nou, s’han complert aquest any.  «Si 
no gela, a finals del mes d’abril, l’ar-
bre treu la flor masculina i la flor fe-
menina i, a meitat del mes de maig, 
neix la nou, i nous i fulles van crei-
xent durant tot l’estiu. Si plou menys, 
són més gustoses, encara que tam-
bé són d’una mida més petita. Si ge-

CARME ESCALES
BARCELONA

Galetes filles 
de la Noguera 
Les nous pallareses i de la Ribagorça 
triomfen a les mans d’un pastisser de Sort

la al mes de maig, la flor no neix o 
s’espatlla i si al setembre plou molt, 
també perjudica el fruit», puntualit-
za el pastisser.

La recepta de la tia Filomena

 Les galetes de la Noguera Pallare-
sa, el nom que s’imprimeix a les cap-
ses grogues en què viatgen a Euska-
di, Madrid i Catalunya, s’elaboren 
fa 20 anys. «Les vaig començar a fer 
amb el meu pare, per aprofitar les 
nous de tantes nogueres, moltes de 
les quals, si no, es perdrien, perquè 
no tenen gaire presència i recollir-
les, trencar-les i seleccionar-les im-
plica força feina», exposa. «Teníem 
una tia a Salau (Ariège), la Filomena, 
que en feia, i ens vam posar a fer-ne 
com ella». 
 L’èxit d’aquestes galetes ha anat 
creixent a mesura que han anat 

sent conegudes. Si les tastes, en 
vols més. Amb l’inconvenient del 
camp, si un any no hi ha gaires 
nous, hi ha menys galetes. «Però 
nosaltres, ni podem, ni volem créi-
xer i fer més galetes amb nous im-
portades. Si no hi ha nous, no hi ha 
galetes. Aquestes són genuïnes, 
sense aquestes no seria igual». 
L’any 2009, que va ser un pèssim 
any de nous, el pastisser va crear 
els Flocs de neu, galetes d’elaboració 
idèntica, amb forma d’estrella pe-
rò sense nous.
 L’arrelament de Rafel a la ter-
ra segueix, a més a més, obrint 
nous camins. «Ara compro pomes 
d’arbres de més de 30 anys per fer 
croustades de l’Ariège, empana-
des de poma, però amb pomes au-
tèntiques, de races pròpies com 
la senyoreta de Sorpe o les del cor 
gelat. Només n’hi ha aquí». H

Prima el fruit local 
pagant-lo per 
sobre del preu 
del mercat 
d’importació
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