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La nova legislatura 3 La parella
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MARCELA TOPOR 3 La primera dama és periodista i

poliglota. Va néixer a la Romania de Ceascescu, és mare de dues nenes

Aliada en l’aventura
SAÜL GORDILLO
BARCELONA

Marcela Topor, la nova primera
dama de Catalunya, comparteix la
professió de periodista amb el seu
marit, Carles Puigdemont. Romanesa i traductora d’anglès, es van
conèixer a finals dels 90 durant la
visita d’ella a Girona com a actriu
en un grup de teatre aficionat que
participava en un festival. Després
de l’enamorament sobtat, Puigdemont va visitar Romania per intensificar la relació amb Topor, i des-

prés ella es va instal·lar a Girona a
l’aconseguir un lloc de treball al diari Catalonia Today.
Marcela Topor, Mars per als
amics, té 38 anys i des que va arribar a Girona ha acompanyat la seva
parella en tots els projectes professionals. Puigdemont és un home de
grans idees, emprenedor, visionari,
i ha tingut en Marcela una ajuda per
a la concreció i l’execució d’algunes
de les seves idees, com la del diari
en anglès, que Puigdemont va llançar el 2004 incorporant com a direc-

tor periodístic el llavors corresponsal de The Times a Barcelona, Stephen
Burgen.
En els últims anys, Catalonia Today
es va integrar com una publicació
del diari El Punt Avui, amb redacció a
Girona, ciutat on Puigdemont i Topor viuen amb les seves dues filles,
Magalí, de 8 anys, i Maria, de 6. Quan
El Punt Avui va llançar el seu canal de
televisió, Marcela es va convertir en
una de les presentadores, fent entrevistes en anglès.
Mars és tímida i discreta. Parla

perfectament català, llengua que va
aprendre amb Puigdemont abans
de conèixer el castellà. És una persona prudent i coneixedora de les
dificultats que suposa tenir un marit alcalde i diputat, i des d’ahir ja
president. Durant les últimes hores,
alguns mitjans de Madrid han ironitzat sobre el «nou Nicolae Ceausescu» de Catalunya, una manera
de caricaturitzar Puigdemont a partir de la procedència de la seva dona.
El que no saben és que ella, nascuda
a la Romania del dictador, va patir
les calamitats del règim comunista,
fent cua d’hores i dies per tenir accés
als aliments, com la carn, que proporcionava l’Estat.
Gràcies al seu domini del romanès, Puigdemont va cada any
per Nadal a una celebració religiosa amb la comunitat romanesa de
Girona. Abans de ser primera dama
catalana, Mars ja exercia de primera
dama de l’alcalde de la ciutat. H
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Mas va
recollir els
seus objectes
El president sortint
penja a Instagram una
foto omplint caixes
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El ja expresident Artur Mas va
penjar ahir una fotografia al seu
compte d’Instagram en què se’l
veu recollint documents i objectes del seu despatx al Palau de la
Generalitat. La foto la va acompanyar d’un breu text en què Mas
mostra «serenitat d’esperit» en el
seu comiat i de nou reivindica la
seva tasca al capdavant del Consell Executiu durant els últims
cinc anys, pel «convenciment
d’haver donat el millor». L’enquadrament escollit pel president
sortint també és significatiu, ja
que apareixen al fons una senyera i el cartell de Tàpies Catalunya
endavant.
Mas cedirà avui pas a Carles
Puigdemont en la cerimònia de
presa de possessió del nou presi-

33 Mas, al seu despatx, ahir.
33 El matrimoni Puigdemont-Topor, la nit de la la investidura al Parlament, amb el ja expresident Mas.

CARLES PUIGDEMONT 3 Pioner a les xarxes socials,

el relleu de Mas destaca per les seves habilitats per a la comunicació

President internauta
S. G.
BARCELONA

Si Artur Mas s’ha caracteritzat, a
diferència de Mariano Rajoy, per
la seva facilitat per acceptar i respondre preguntes dels periodistes en català, castellà, francès i anglès, el nou president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no es
quedarà curt. Domina les mateixes llengües que el president sortint i, a més, el romanès, la llengua
de la seva dona. Ell li va ensenyar el
català a ella, i ella, traductora d’an-

glès, l’ha iniciat en el romanès. Puigdi és el primer president internauta de Catalunya. Com a periodista
ha destacat per la seva capacitat emprenedora en l’entorn digital, amb
projectes com l’Agència Catalana de
Notícies.
Puigdemont va entrar en política, després d’anys com a activista
sobiranista i assessor, autor de discursos i ideòleg dels nacionalistes a
Girona i comarques. La seva incursió política va ser com a candidat a
l’alcaldia de Girona i diputat de CiU

al Parlament. Abans, havia acumulat una densa identitat digital, com
a autor d’un blog personal i administrador de comptes personals a les
principals xarxes socials, especialment Twitter. Després d’aconseguir,
fa cinc anys, una alcaldia històrica
dels socialistes, càrrec que va abandonar ahir, Puigdemont ha cuidat la
presència institucional a les xarxes,
amb un compte de l’alcaldia a Twitter i Instagram. Però conserva, malgrat alts i baixos, el seu compte personal @KRLS, que va obrir fa vuit anys i

que els últims dies ha multiplicat per
cinc el nombre de seguidors. Ahir ja
superava els 75.000 followers.
Puigdemont domina la comunicació en general, i la digital en particular. És molt probable que la nova
presidència de la Generalitat aprofundeixi en aquest àmbit. Artur Mas
no tenia compte a Twitter, i el d’Instagram i Facebook l’hi gestionava el
seu equip directe. No obstant, el nou
president, tal com va apuntar en la
seva rèplica parlamentària de diumenge a la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, és crític amb l’abús o confusió que generen les xarxes socials.
Hi ha vida més enllà de Twitter, i no
tot el que es comenta o agita a Twitter correspon amb una bona percepció de la realitat.
En les últimes intervencions ha
apel·lat a una necessària reflexió sobre l’ús de les xarxes en la política i en
el debat democràtic. És una veu autoritzada per demanar seny 2.0. H

dent al Saló Sant Jordi del Palau.
Mentrestant, no està resolta la
incògnita de si el ja expresident
mantindrà la seva acta de diputat. Al partit deixen que sigui ell
mateix qui ho decideixi i asseguren que no tindrà a veure amb la
imputació que pesa sobre Mas (i
sobre la ja exconsellera Rigau i
l’exvicepresidenta Joana Ortega)
per haver organitzat el procés
participatiu del 9-N del 2014.
El que és segur és que Artur
Mas es dedicarà preferentment
a la reconstrucció de Convergència Democràtica. I podria col·
laborar amb el nou Govern en
l’àrea de promoció exterior del
procés sobiranista.
El nou president va afirmar en
el debat d’investidura que compta amb Artur Mas, però la seva
possible tasca encara no ha sigut
concretada a l’espera que es confirmi l’organigrama del nou Govern i el nomenament dels diferents consellers per part de Carles
Puigdemont. H

