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No tot ha
estat procés
GOVERN · Al contrari del que
assegura l’oposició, l’obra de
govern no s’ha centrat només en
el procés d’independència

FETS · S’ha implantat la renda
garantida, s’ha tancat la Model,
hi ha més mestres i mossos i
s’ha impulsat la sanitat

EUROPA - MÓN
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Avui amb El Punt Avui

Els reptes
del 2018
Quinze articulistes
analitzen els
diferents reptes a
Catalunya i el món
en l’economia, la
salut, l’educació i el
turisme
La situació dels
refugiats, la pobresa,
el canvi climàtic i cap
on poden anar la
Unió Europea i el
món, també són
objecte d’anàlisi
L’ESPORTIU

Coutinho ja és
jugador del Barça
Punt de Vista
Keep Calm

Full de ruta

Prendre partit a
l’aula

“‹Este muerto es
nuestro›’”

Marina Llansana

Joan Rueda

825316-1171967®

El president nord-americà, ahir, en un acte amb congressistes republicans a Camp David ■ SAUL LOEB / AFP

“Soc un geni molt estable”
Trump surt al pas de les crítiques referides al seu estat de salut mental
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La vinyeta

Marina Llansana

Fer

Prendre partit
a l’aula

L’

endemà del dia qu
e
va caure el mur de
Berlín, l’any 89, a la meva classe de vuitè
d’EGB vam deixar el llibre de ciències socials
al calaix i el mestre va fer que en parléssim a classe, com sempre que passava
quan es produïen grans notícies –i els
fills de la transició en vam viure unes
quantes–. No hauria tingut sentit que
ens fessin estudiar la història dels llibres
mentre passaven coses que canviaven el
món no gaire lluny de casa. Debatre a
classe el que passava al nostre voltant
donava ple sentit a l’escola: ens ajudava
a interpretar la realitat i a la vegada ens
permetia sentir opinions diferents de les
que sentíem a casa.
Hi he pensat arran dels diferents episodis de professors investigats per haver
parlat a classe dels fets de l’1 d’octubre
en un dels episodis més tristos de la repressió de l’Estat, tant o més dolorosos
que els cops de porra. El dia que tots els
diaris europeus parlaven del que passava
a Catalunya, se suposa que els mestres
catalans no en podien parlar a l’aula amb

Vuits i nous

Volem mestres que puguin
exercir la llibertat de càtedra
sense haver-se de justificar
als tribunals

Ovnis

els seus alumnes. Alguns dels quals, recordem-ho, s’havien trobat portes esbotzades i vidres trencats a causa de la violència policial del dia anterior.
Els darrers professors que han declarat aquesta setmana, de l’IES El Palau de
Sant Andreu de la Barca, han al·legat que
van ordenar el debat a classe sense
“prendre partit”. El concepte de “no prendre partit a l’aula” utilitzat com a defensa
és demolidor, la prova de l’assetjament
contra els mestres. Justament el que esperem d’un bon projecte educatiu és que
compti amb mestres que prenguin partit, i no amb mestres que siguin recitadors del llibre de text sense opinió pròpia.
Si volem una escola que tingui valors ens
calen mestres que expressin els valors i
els posin al servei de l’educació dels nostres fills. De la mateixa manera que no
acceptaríem que un professor digués
que tracta la qüestió de la violència masclista “sense prendre partit”, no ho podem acceptar tampoc per a altres casos
de violència o de repressió de drets civils
i democràtics com els que viu Catalunya.
Volem mestres que prenguin partit i
que puguin exercir la llibertat de càtedra
sense haver de respondre davant dels
tribunals per fer la seva feina.

Manuel Cuyàs

L’

estrella dels Reis, que ha estat
objecte de molts estudis i que
alguns conclouen que no va
ser una estrella errant sinó el pas del
cometa Halley o algun per l’estil, m’ha
fet pensar en els ovnis, els objectes volants no identificats. Què se n’ha fet,
dels ovnis, dels platets voladors? Fa
uns anys la gent en veia amb profusió,
eren notícia als diaris i matèria de discussió, també científica. De vegades
les naus frenaven l’itinerari celeste i
es posaven a la Terra. Hi havia gent
que afirmava haver vist com se’ls
obrien les portes i fins i tot que els tripulants havien fet un passeig pel paisatge. En descrivien la fisonomia: de
color verd, amb trompetes en comptes
d’orelles i nas... El cine s’hi va abonar.
François Truffaut, que no era actor sinó un director racionalment francès,
va arribar a protagonitzar una pel·lícula del gènere. Feia de científic que rebia amb tots els honors uns extraterrestres que havien vingut a fer una
prospecció al nostre planeta.
Jo puc afirmar que vaig veure en
aquell temps dos ovnis. Un, al passeig
marítim, precisament el vespre en què

“
Per quin motiu
els platets volants
han deixat de
visitar-nos?

vaig fer el primer petó a la meva xicota. Ara no riguin: no va ser una visió
fruit de l’emoció del moment ingràvid,
sinó que una fona platejada va creuar
el cel al moment en què tota la ciutat
quedava a les fosques. Se’n va parlar.
Es va dir que la nau havia carregat les
bateries que la feien funcionar succionant l’energia de les cases. (El següent
petó va ser al mateix lloc, però llavors
va aparèixer un parella de la Guàrdia
Civil, vestida amb el tricorni de xarol i
el capot verd, que ens va amenaçar
amb el cuartelillo si seguíem sent motiu d’escàndol públic.)
Vaig veure el segon plat volàtil des

de la cova d’en Xoroi, a Menorca, en
un viatge de fi d’estudis en què jo actuava de professor acompanyant. Una
alumna va trucar al seu pare, que era
esotèric i una mica mèdium. El pare li
va dir: “Ja sé per què em truques, has
vist un ovni.” Vam estar més segurs
del que havíem vist amb aquest apunt
telepàtic que amb la mateixa presència del cos lluminós.
S’havia dit que la NASA era posseïdora d’uns dossiers que certificaven
la presència dels ovnis i que si no els
feien públics era per no espantar la
gent. S’havia dit, també, que els alienígenes venien a observar-nos els costums, la nostra manera de viure, l’administració de la cosa pública i de la
justícia, la corbata que ens lliguem al
coll i les arracades que ens pengem a
les orelles sense trompeteria. Hi insisteixo: per què han suprimit les visites?
Hem deixat d’interessar-los? Han conclòs que el que ens veien no valia la pena ni justificava la construcció de
naus tan costoses? Han trobat en
aquesta o en una altra galàxia gent
més presentable i digna de ser tinguda
en consideració o per model?
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A la tres

Agafin-s’ho amb calma

A

“
Si els Reis no
els han dut til·la,
vagin a comprar-ne
neixent-ho: “L’únic factor d’incertesa
que tenim en aquests moments per a
l’economia espanyola i per a la creació
d’ocupació és purament polític”, va
dir, referint-se a la situació a Catalunya. Coi, Mariano, així admets que
aquest és un problema “purament polític”? Finalment admets que no és un
problema judicial ni un problema
constitucional sinó un problema “polític”? Doncs sí. Ho va dir. I si els jutges
han de resoldre problemes judicials,
els mecànics problemes de mecànica i
els matemàtics problemes de matemàtiques, qui ha de resoldre els problemes polítics? Potser els polítics, no?

De reüll
Montse Oliva

Però no. Preparin-se perquè aquest
2018, lluny d’intentar resoldre el problema polític que hi ha entre Catalunya i Espanya, lluny de reconèixer que
el referèndum hauria estat una bona
solució; en comptes de fer tot això, ja
s’entreveu, el més probable és que Rajoy es dediqui a fer el problema més
gran. La classe política catalana té ara
un problema (que és el de fer un govern i escollir un president quan mig
executiu és a l’exili i mig a la presó),
però no s’enganyin: aquest problema
(potser n’hauríem de dir repte, més
que problema) es resoldrà, però tindrà
efecte bumerang a Madrid i les relacions es tensaran encara més. Per això els recomano paciència, molta paciència. Agafin-s’ho amb calma i si els
Reis no els han dut til·la, vagin a comprar-ne. Perquè vindran temps complicats, encara més complicats. Complicats i apassionants. I, lluny de perdre els nervis, necessitaran calma.

Les cares de la notícia
PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

Donald Trump

Desterrar
la barbàrie

El president geni

N

o és una noia la que ha de tenir por de creuar un
carrer de matinada, no és una mare la que ha de
protegir els seus fills d’un maltractador, si convé
posant-hi el seu cos per evitar que els faci mal, no és
aquesta dona la que ha de patir un assetjament continu
dins de casa però també quan s’ha aconseguit separar.
És la policia, sí, i l’administració pública, també, els que
de manera més immediata haurien de poder protegir
tot un col·lectiu amenaçat per la bogeria masclista, que
considera la dona una joguina sexual o el sac dels cops
de les seves frustracions i misèries.
La societat té Però també l’escola ha de fer tot el
possible per educar des de la
a davant un
igualtat. I, sobretot, són els pares
gran repte
els que han de tenir cura de la seva
col·lectiu:
formació. Perquè és a les llars d’ara
formar
on es formen les noves
generacions. Les que han de poder
persones
conviure en un món on l’home vegi
la dona com una companya d’estudis, de feina, de vida...
No algú a qui menystenir o a qui atonyinar quan li vingui
de gust o algú a qui assetjar de dia o perseguir a les nits
fosques i, després del mal físic i psicològic –si té la sort
de sobreviure, no com Diana Quer–, fer-la responsable
de la seva desgràcia i buscar la manera de justificar el
depredador. I aquí un dels casos més sagnants ha estat
el de la víctima de La Manada. Administració, pares,
mestres i també el periodisme o el món de la publicitat i
de la cultura tenim a davant el gran repte de formar
persones i desterrar la barbàrie.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/gjb3bn

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

gafin-s’ho amb calma. Com que
som a principi d’any i detecto
encara molts hiperventilats, el
meu consell per a aquest 2018 (que
encara no els n’havia donat cap) és
ben simple: agafin-s’ho amb calma.
Agafin-s’ho amb calma perquè no estem davant ni d’un problema menor ni
d’un problema fàcil de resoldre. Tenim
(continuem tenint) un problema polític d’una dimensió desconeguda i tenim (continuem tenint) un govern a
Espanya que, en comptes d’intentar
resoldre’l, el fa cada cop més gran.
Perquè el problema continua essent
polític i han decidit no resoldre’l.
Aquesta mateixa setmana, el president Rajoy, content com estava davant les dades optimistes de reducció
de l’atur (ja en parlarem el mes vinent,
quan els contractes de les festes de
Nadal s’acabin), va fer un discurs cofoista vaticinant grans creixements econòmics. I, sense voler, va acabar reco-

Accedeix als
continguts del web

-+=

Donald Trump va tornar a sorprendre ahir l’opinió
pública nord-americana i mundial assegurant,
sense cap vergonya, que és un “geni molt estable”. Trump, que no sembla tenir aturador, sortia
així al pas de les crítiques sobre el seu estat de salut mental que li han arribat darrerament.
REI D’ESPANYA

Felip VI

Ara no parla de Catalunya

-+=

El rei Felip VI va obviar ahir totalment la qüestió
catalana en el seu discurs davant de la direcció
dels diferents exèrcits espanyols amb motiu de la
Pasqua Militar. Felip es va limitar a lloar la figura
del seu pare, el rei emèrit Joan Carles I, a qui ha
apartat totalment de l’agenda pública.
PERIODISTA

Antoni Bassas

Guanya el premi Josep Pla

-+=

El periodista Antoni Bassas es va endur ahir el
premi Josep Pla de literatura catalana amb un llibre de memòries radiofòniques, un mitjà al qual
va estar vinculat des de molt jove i fins l’any 2009,
quan es va incorporar a TV3. Durant 14 temporades va presentar ‘El matí de Catalunya Ràdio’.

Objectiu:
més i millor
ocupació
Catalunya va registrar l’any
2017 l’índex més baix de desocupació de fa deu anys, tornant als
nivells anteriors a l’esclat de la crisi.
En dotze mesos s’ha reduït un 7,8%
el nombre de persones inscrites al
Servei Català d’Ocupació, si bé s’ha
frenat el ritme de descens registrat
en els darrers mesos. L’augment de
l’ocupació és conseqüència del
creixement de l’economia catalana,
que creix malgrat el conjunt de mesures que han anat perjudicant-la
històricament com ara el dèficit fiscal i d’infraestructures i, més recentment, la suspensió de l’autogovern per mitjà de l’article 155. El govern espanyol explica la frenada de
la reducció del nombre de desocupats pel context polític, sense admetre que és ell precisament el responsable d’aquesta situació. No va
ser fins al mes d’octubre, quan va
iniciar el setge policial i judicial al
govern, que va començar a trencarse la tendència positiva que es registrava en el mercat laboral.
Les dades d’ocupació són positives però encara queda molt per
fer, donat que s’està consolidant un
mercat precaritzat, en què la majoria dels nous contractes són temporals i amb salaris a la baixa, i en
què la desocupació encara castiga
més les dones que els homes. És
necessari treballar en dues direccions: per una banda, crear ocupació per a les més de 410.000 persones que es troben a l’atur després
de quatre anys de recuperació econòmica, i per una altra, millorar la
qualitat de l’ocupació per assolir els
nivells de benestar que s’havien
aconseguit abans de la crisi econòmica. De poc serveix crear ocupació
si paral·lelament no baixa la taxa de
pobresa. Per aconseguir-ho és fonamental en primer lloc recuperar
l’autogovern i aprofundir en les polítiques encetades per l’anterior executiu.
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1
any

Rússia i els EUA
Putin va ordenar interferir en la
campanya dels EUA. Les
agències d’espionatge fan
públic l’informe que implica el
Kremlin.

10
anys

Terminis per al TAV
Zapatero insinua que el TAV
arribarà abans del 9-M. El
president espanyol, optimista
sobre la base de “dades
actualitzades”.

20
anys

Violència a Algèria
La violència integrista mata
200 persones més a Algèria.El
govern de Zéroual protesta pel
suggeriment dels EUA de crear
una comissió investigadora.

Tribuna

Full de ruta
Joan Rueda

M. Dolors Renau. Escriptora

“‹Este muerto
es nuestro›”

L

a frase textual va
ser: “Este muerto
es nuestro y haremos
lo que queramos.” I la
va pronunciar el 15
desembre de l’any
2000 el que llavors era el secretari general del PP, Javier Arenas, en una reunió en un conegut hotel de Terrassa.
El 14 de desembre ETA havia assassinat a la cocapital del Vallès Occidental
el regidor del PP de Viladecavalls Francisco Cano Consuegra. El dia següent,
la plana major del PP era al Vallès i no
va deixar treballar ni el govern socialista de Terrassa ni el convergent de Viladecavalls, abocats en els actes d’homenatge a Cano. Però la utilització política de les víctimes del terrorisme per
part del PP, una constant en els darrers
anys d’ETA que encara dura, va anar
més enllà. El dia 16, el mateix hotel va
ser l’escenari d’una reunió dels 300 regidors catalans del PP, una reunió encapçalada pel mateix president del govern, Jose María Aznar; el ministre de
l’Interior, Jaime Mayor Oreja, i Arenas.
En aquesta reunió, un grup de regidors

Nosaltres i les xarxes

L

es xarxes socials i els aparells que les
vehiculen s’han instal·lat a les nostres vides per quedar-se i ho han fet
sense escarafalls ni massa soroll, com ho feren en el seu moment la rentadora o el televisor. Han vingut per quedar-se. L’adopció
ha estat fàcil i còmoda per a gairebé tothom, excepte per a alguns que s’hi han resistit i continuen fent-ho. Amb l’absoluta
normalitat amb què parlem de la rentadora o del rentavaixelles, es discuteixen les
prestacions de qualsevol aparell electrònic.
Hi ha qui, sensatament, s’ocupa i estudia
l’ús acaparador que sovint se’n fa, sobretot
a determinades edats i circumstàncies. I
també qui, des d’una visió apocalíptica, diagnostica la fi de tota comunicació humana,
la de mirar-se als ulls. Hi ha, en canvi qui no
hi veu cap problema: he contemplat, fa poc,
l’espectacle d’un nen d’uns 10-11 mesos,
en el seu cotxet entretingut amb un mòbil,
mentre la mare feia cua a la carnisseria.
Pràctic: això sí. I amb aquesta mateixa
tranquil·litat es trameten missatges que es
reben –alguns no se sap ben bé d’on surten– sense calibrar ni pensar massa en el
seu contingut. Ni en la mica, encara que sigui una mica, de responsabilitat personal,
individual, que tenim en reproduir-los o re-

Els informes de la Guàrdia
Civil equiparen el procés
català a la violència etarra

El lector escriu

vallesans del PP que se sentien amenaçats van anar a reclamar més protecció
a Mayor Oreja. La resposta, explicada
per un d’aquests edils va ser: “No us
preocupeu, teniu més possibilitats de
morir en un accident de trànsit.” En els
mesos posteriors, hi va haver un seguit
de dimissions al PP del Vallès...
A què ve explicar ara aquesta batalleta de fa més de 17 anys? Doncs perquè la manera en què el PP –i les estructures d’estat que vol mantenir el
PSOE i que paguen les campanyes
electorals de Ciutadans– tracta el procés català demostra que els morts
d’ETA els eren irrellevants. La mentida
del “sense violència es pot parlar de
tot” ha quedat àmpliament superada i
ara és el mateix Suprem qui en la interlocutòria que manté a Oriol Junqueras
com a pres polític admet que l’Estat
tracta el procés català com va tractar el
basc. Els informes de la Guàrdia Civil en
què es basa són una còpia dels que van
fer al País Basc, però on hi havia reunions secretes o a França hi posa rodes
de premsa públiques, i on hi havia
atemptats o kale borroka hi posa les
manifestacions de la Diada. Tot plegat
faria gràcia si no fos tan greu.

Constitucionalistes? Unionistes!

enviar-los. Ho reps, t’agrada i ho reenvies.
Fet. Però resulta que sí que en som responsables. Aquests últims temps a casa nostra
les xarxes, sota les seves diverses expressions –Facebook, Twiter, Whatsapp, etc.–
han circulat plenes de noticies verídiques,
contrastades i actuals. I també, en abundància, de tota mena d’informacions antigues, de supòsits, de mentides, de comentaris destinats a fer por o crear desconfiança i malestar. I moltes persones, atorgant
credibilitat i autoritat a comentaris i notícies que van en la direcció de les seves pròpies creences de forma acrítica, han arribat a trametre i dir allò que mai haurien gosat dir a la cara de l’interlocutor. En la seva
pitjor versió aquesta activitat entusiàsticament transmissora ha produït una quantitat d’insults per segon mai vista fins ara.
les xarxes, les
persones poden sentir-se poc responsables
de la seva contribució al benestar o malestar col·lectiu que elles vehiculen i promouen. I és per això que seria bo que tots plegats abans de produir o reproduir un comentari, notícia, imatge, etc., ens formuléssim algunes, poques, però fonamentals
preguntes. La primera tindria a veure amb

SEMIAMAGADES DARRERE

la veracitat o no de la informació, en
aquests temps en què sabem que es fabriquen veritats a mida dels interessos del
moment. Una segona tanda estaria relacionada amb l’actualitat de la informació i
l’ús que se’n fa en aquests precisos moments. I finalment, i potser això és ja demanar massa, podríem preguntar-nos sobre
el resultat d’aquesta notícia o comentari,
sobre la dinàmica social del present. És que
informa de veritat de quelcom útil? Ajuda a
l’objectiu de recompondre relacions, propostes de mínims per conviure en un moment de tensions i malentesos? Serveix
per construir ponts o, en canvi, alça murs
cada cop més alts entre la ciutadania?
Voldria que cada persona triés, de veritat,
el camí i el missatge que cregui convenient.
Però m’agradaria encara més que tots ho
féssim sense la lleugeresa que sol acompanyar un “clic”, sinó sabent que aquest tipus
de paraules, imatges, propostes o crítiques
no se les emporta el vent. Que són part
d’aquest món nou que penetra cada dia al
nostre cervell i al nostre cor: un món que
està a fora nostre, que es conforma cada dia
i alhora ens va conformant també a nosaltres individualment i col·lectivament. És
gairebé una carta als Reis.

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

b Que poc els agrada que se’ls
anomeni unionistes. Farien
mans i mànigues perquè la seva Espanya no es desfés.
T’adones que Alejandro Lerroux o Primo de Rivera al seu
costat farien curt, es quedarien
mancats de recursos vers la
demagògia que fan servir els
dirigents del PP, Cs (són de
llengua vehicular castellana) i
PSC-PSOE. Constitucionalistes? Sí, d’unes normes fetes
sota l’ombrel·la franquista i de
l’exèrcit. Llavors s’entén que
reivindiquin aquesta denominació. Se senten fills orgànics
d’una constitució que es va fer
per barrar (ells voldrien esclafar) tot intent que esdevinguem estat independent. Són
gent que majoritàriament posen l’èmfasi a anar a negatiu, a
criticar, a imposar... I si alguna
cosa emfatitzen en positiu és
el café para todos, però pagant
el cafè, copa i puro nosaltres.

Els qui volem esdevenir república sí que podríem reivindicar
aquest nom apel·lant que som
una nació que va disposar de
constitucions molts segles
abans que la seva. I que no reivindiquem res més que el que
ens van prendre a foc i ferro.
No ens trauran mai l’anhel de
llibertat! Amb la màxima participació i els hem tornat a guanyar. I amb més vots! On és la
majoria silenciosa unionista
que tant reclamaven? La que
ha portat el PP al grup mixt!
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès (Vallès Oc.)

Roda el món i
torna al Born
b Passejar pels carrers més
concorreguts de Barcelona enguany és més fàcil: hi ha menys gent. S’hi coneix que el turisme ha baixat aquestes festes. Les proteccions en forma
de testos enormes amb plantes per no facilitar el pas a vehicles com els que hi ha al Portal

de l’Àngel ajuden a entendre’n
un dels motius. A París va passar el mateix després dels
greus atemptats que van patir.
Allà el turisme ha tornat
aquest Nadal. A la nostra ciutat
també tornarà a haver-hi els
carrers principals plens de persones que voldran conèixer el
nostre paisatge urbà i humà.
Ara cal, això sí, donar-li temps
per a la recuperació i perquè
torni a ser un destí com ho ha
estat els últims anys desitjat
per molts per dur a bon terme
les seves vacances.
EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ
Torroella de Montgrí (B. Empordà)

Un any intens
b L’any 2017 ha estat molt intens. Hem viscut situacions i
fets que rarament concorren
en un període tan curt. Hem
vençut una colla de vegades
l’Estat espanyol. Vam vèncer el
mes d’agost quan vam demostrar al món que teníem una
gran estructura d’estat: la nos-

tra policia; un pecat que han
pagat cruelment el major Trapero, el conseller Forn i el mateix cos ara sota un comandament aliè que intenta desprestigiar-lo. I l’11-S quan vam tornar a fer una manifestació memorable en assistència i en civisme. També l’1 d’octubre
quan, malgrat totes les seves
afirmacions, els col·legis van
obrir amb urnes i paperetes;
això els va irritar tant com per
provocar la intervenció de les
seves forces de seguretat que
va ser com va ser, malgrat que
ho neguin i que tot el món ho
veiés. Ho vam tornar a fer el 21
de desembre quan malgrat
exiliats, empresonats, colors
prohibits, delictes d’odi (?) i tot
el joc brut que van voler, vam
obtenir majoria absoluta al
Parlament. Conclusió: ànims,
amunt i endavant. Si persistim,
guanyarem definitivament i
l’any que estrenem serà més
intens i fructífer.
AGUSTÍ VILELLA
Cambrils (Baix Camp)
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La frase del dia

“El 2017 ha estat marcat per la violència en les seves
diferents manifestacions a Catalunya”
Fernando Aznar Ladrón de Guevara, INSPECTOR GENERAL DE L’EXÈRCIT A CATALUNYA

Tribuna

De set en set

Preguntes

Llargmetratge

Matthew Tree

Jaume Nolla. Periodista

L

a independència del Principat de
Catalunya és inevitable. Ho sap
des del govern més poderós a l’administració més rònega. Espanya també ho sap i, com a imperi en descomposició, no ho porta gens bé. El camí de
Catalunya cap a la plena llibertat ja no
té aturador. Tanmateix, per mirar d’esbrinar cap on giraran els esdeveniments a mitjà i llarg termini, malgrat
allò que passi al Parlament els propers
dies, les preguntes que cal que ens fem
són: quan serem lliures? Com es desenvoluparan els fets? I, sobretot, quin
preu caldrà pagar?

QUAN? Es fa difícil de concretar. Economistes, astròlegs, endevins, analistes,
experts en estratègia, politòlegs i tota
mena d’oficis antics amb noms nous
han fet les seves càbales. N’hi ha que
afirmen que és quelcom imminent donats els resultats de les urnes. D’altres
de més instruïts i coneixent les dificultats d’arribar a dominar tots els ressorts d’un cert poder fàctic (i els costos
reals que això pot tenir) han apuntat
que és cosa d’entre tres o quatre anys.
Alexandre Deulofeu i la seva matemàtica de la història ho allarga fins d’aquí a
una dècada, tot deixant clar que les seves xifres són sempre aproximades.

Doncs amb moltes penes i treballs. L’Estat espanyol no té entranyes.
Ho han demostrat a bastament al llarg
de la història. No cal tenir fonts d’informació privilegiades per capir que si es
declarava la República Catalana i executava unes primeres ordres pràctiques, a casa nostra hi hauria hagut un
daltabaix. Ja ho advertien els diaris espanyols poc després de l’1 d’octubre:
Fernando Alejandre, cap del Estado
Mayor de la Defensa, preguntat sobre
els combois enviats a Catalunya pel referèndum, deia: “De moment, el que ha
fet l’exèrcit és acumular material logístic per estar preparat davant qualsevol

COM?

Sísif
Jordi
Soler

contingència.” Cal explicitar de quina
mena de contingència parlava? És cert
també que l’Estat farà servir els presos
polítics d’ostatges i com a peces d’intercanvi en una futura negociació d’independència. El seu alliberament o no dependrà de si el nou govern de la Generalitat fa la bondat que vol el govern de M.
Rajoy.
que érem molts els
qui afirmàvem que ningú no havia
d’anar a declarar a cap institució judicial espanyola, puix era la trampa més
vella de totes les trampes que fan servir
els espanyols. No es pot anar a Madrid a
negociar res. La història també ens ho
ensenya. O no llegim gaire o no ens adonem que Gandhi només servia per a
l’Índia del seu temps. A inicis del segle
XVIII, dos enviats especials del Consell
de Cent de Barcelona a Madrid, Pau Ignasi de Dalmases i Cristòfol de Potau i,
de retruc, el seu fill, Josep Faust de Potau, van ser empresonats sense cap mirament per les autoritats de Felip V. El
motiu: anar a la capital a queixar-se de
la conducta del virrei Francisco Fer-

FORA BO RECORDAR

nández de Velasco, una mena de Millo
amb més mala lluna i més poder d’actuació, que es dedicava a perseguir,
empresonar i desterrar a tort i a dret a
tot aquell que fos austriacista o dugués
una cinta groga al capell. Més de 300
anys i no ha canviat res. En resum: o
més de dos milions de persones dissimulem i fem veure que ens portem bé
(segons els seus paràmetres) o comencem a fer les coses d’una altra manera.
El sabem tots, però no el gosem dir: caldrà que hi hagi sang. És
l’únic llenguatge que entenen els imperis finats: actuar com a bèsties salvatges abans de deixar escapar la presa.
Espanya ferirà sense contemplacions i
quan tot el territori esdevingui la terra
cremada que des de fa uns quants anys
ja van cisellant, econòmicament fallida
i mentalment trinxada, només aleshores ens deixaran, tot fent veure que són
magnànims i tolerants. I encara cal tenir present que els problemes i les
raons vindran l’endemà mateix de la
independència. Existeix la ulsterització de Catalunya, buscada i atiada per
l’espanyolisme tant extern com intern.

EL PREU?

La guerra civil del segle XV ens va desunir. Al
segle XVII, tot i encara ser un estat, ja
no teníem cap força per afrontar la primera República de Pau Claris i, finalment, tot s’enfonsa el 1714. L’enemic
ha estudiat molt bé Maquiavel. Per a
Espanya resulta molt més segur ser temuda que no pas estimada. I amb
aquesta actitud s’aprofita d’una condició ben clara de l’ésser humà (i actualment del català mitjà): en general som
ingrats, volubles, mentiders, hipòcrites, porucs davant el perill i àvids de
guanys. Espanya ho sap i se n’aprofita.
Fins que no canviem la jeia i recuperem
el nostre tarannà tradicional, just el
contrari de totes les condicions que
acabem de dir, no hi haurà res a fer.

NO SOM UN POBLE COHESIONAT.

“
Catalunya serà
independent, és
inevitable. El que
falta per saber és
quan ho serà, com
es desenvoluparan
els fets i, sobretot,
quin preu caldrà
pagar?

F

a mig any, en una
reunió de Diplocat, Raül Romeva va
dir que Holanda era el
país de la UE els mitjans del qual havien
informat menys sobre la situació catalana. Cert: durant força temps fins i tot
els espanyols tenien més informació
sobre Catalunya que els ciutadans
dels Països Baixos. En visitar aquest
país fa poc, però, tot parlant amb un
nombre gens negligible d’holandesos
d’edats i procedències socials ben diferents, va quedar clar que la cosa ha
canviat: tots parlaven amb coneixement de causa de la barbaritat de l’1-O,
dels presos polítics, de l’exili del Puig-

A Madrid fan un guió de ficció
i el volen fer passar per un
documental fidedigne
demont (pronuncien el seu cognom a
la francesa: Pudemont) i de la victòria
independentista a les últimes eleccions. I si això és així a Holanda, deu
ser així a la resta de la UE. Amb l’excepció notable del govern espanyol i
els mitjans afins, segons els quals la
brutalitat de l’1-O va ser provocada
pels civils que seien a terra, els presos
(declaradament pacifistes) són rebels
violents, Puigdemont és un fugitiu i els
resultats del 21-D són inacceptables.
És com si algú a Madrid estigués escrivint el guió d’un llargmetratge del tot
fictici que vol fer passar per un documental fidedigne. A Hollywood, els guionistes sovint proven de garantir el
seu èxit tot copiant els ambients i arguments de films anteriors que han
triomfat. El guionista de Madrid, per
contrast, s’ha limitat a recrear l’ambient i l’argument d’una pel·li que ningú no vol veure, per massa avorrida i
desagradable. I massa llarga: 38 anys.
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Felip VI obvia
Catalunya
en la Pasqua
Militar

La ministra de
Defensa en canvi
reitera l’amenaça
que l’exèrcit està
preparat per actuar

Més enllà
del procés

L’euríbor
tanca el 2018
al mínim de
-0,19 punts

La davallada farà
disminuir vora
80 euros l’any
les quotes d’una
hipoteca mitjana

Turull, Junqueras i Puigdemont, en un consell
executiu. A l’altra pàgina, la consellera Bassa, amb els
primers beneficiaris de la renda garantida de ciutadania,
i Mundó a la presó Model ■ A. PUIG / A. SALAMÉ

ESTAT L’obra de govern no s’ha centrat només en la independència FETS Ha
implantat la renda garantida, ha tancat la Model, ha ampliat la plantilla de mestres
i agents dels Mossos, ha impulsat la sanitat per a tothom i ha obert fosses comunes
M.B.
BARCELONA

“Monotema.” Aquesta és la
paraula que sempre fa servir Inés Arrimadas quan es
refereix a l’obra de govern.
Segons la líder de Ciutadans, l’executiu només ha
treballat pel procés, el procés i el procés. A ningú se
li escapa que aquesta legislatura ha estat la del referèndum, la repressió policial, la declaració d’independència, els empresonats, els exiliats i el 155.
Però també és veritat que
hi ha hagut vida més enllà
del procés i s’han assolit fites importants: la renda
garantida de ciutadania; el
tancament de la Model; la
llei del canvi climàtic i la
de salut universal; el pacte
per la indústria, el de la reforma horària i el de foment de la lectura; l’increment de la plantilla de mestres i agents dels Mossos;
l’enfortiment de l’Agència
Tributària, i l’obertura de
fosses comunes.

Economia

b Des del minut zero,
Oriol Junqueras va intentar demostrar que ERC estava preparada per governar i es va esforçar per
allunyar aquells fantasmes del tripartit que insinuaven que els republicans no sabien gestionar.
Un dels seus principals
èxits ha estat reduir el pe-

ríode mitjà de pagament
a proveïdors, que ha passat de 54,05 dies el desembre del 2015 a 24 dies el juliol del 2017, així com el
descens del dèficit de Catalunya, que entre els anys
2015 i 2016 va baixar del
-2,88% al -0,93%.
Un dels projectes estellars ha estat desenvolupar
l’Agència Tributària de
Catalunya (ATC) per assumir la gestió de tots els tributs propis i cedits. En
concret, es va passar de
4 oficines a 32, i de 321
treballadors a 800. Durant
aquest temps, l’ATC ha fet
aflorar 360,42 milions del
frau fiscal. El mes passat,
però, el govern espanyol
va aprofitar el 155 per
anul·lar els acords del govern català per centralitzar la gestió del pagament
dels impostos estatals de
les empreses públiques.

A més, es va posar fil
a l’agulla, d’una banda, a
l’Agència de Ciberseguretat, encarregada d’investigar els ciberincidents en
les xarxes de comunicacions electròniques i en els
sistemes públics, i de l’altra, a l’Observatori per la
Igualtat de Gènere.

Presidència

anar teixint relacions amb
governs d’altres països. El
155, però, va clavar una
destralada a aquesta feina
i va fulminar totes les ambaixades catalanes i en va
acomiadar els empleats.
La conselleria de Romeva també té les competències de relacions institucionals i transparència.
En el primer àmbit, sobresurt el programa per localitzar i exhumar fosses de
víctimes de la Guerra Civil
i també un conveni amb
Salut i Justícia per a la

b Aquesta va ser una de les
conselleries afectades per
la remodelació de govern, i
al juliol Neus Munté va ser
substituïda per Jordi Turull
–tots dos també han assumit la figura de portaveu–.
Un dels plans més ambiciosos ha estat el Pacte Nacional per a la Reforma Horària, signat amb 110 entitats, que es van comprometre a treballar per aconseguir que el 2025 els horaris s’hagin equiparat als
dels països europeus.

Exteriors

b Raül Romeva va treballar en la projecció internacional de Catalunya, fet
que li ha merescut molts
retrets de l’oposició. El seu
departament va obrir delegacions a l’exterior
–Varsòvia, Ginebra, Zagreb i Copenhaguen– i va
—————————————————————————————————

Economia ha
reduït el dèficit
i el termini per
pagar proveïdors
—————————————————————————————————

identificació genètica de
familiars de víctimes del
franquisme. Pel que fa a
transparència, Romeva va
dissenyar el codi de conducta per als alts càrrecs
per “garantir la integritat
pública i lluitar contra la
corrupció”.

Governació

b Meritxell Borràs va posar el punt de mira en l’habitatge i va impulsar la llei
de protecció del dret a l’habitatge de les persones en
risc d’exclusió residencial,
que permet a les administracions tenir més instruments per ajudar les famílies endeutades, ampliar el
parc públic de pisos i evitar els desnonaments. La
norma va ser consensuada per diverses institucions i va donar resposta a
la suspensió per part del
TC dels articles de la llei
del 2015, de mesures urgents per a l’emergència
en l’habitatge i la pobresa
energètica. També es va fixar l’índex de referència
dels preus del lloguer per
donar eines per modular
els increments desproporcionats de les rendes.
Un altre projecte destacat va ser la llei de vot electrònic per a residents a
l’exterior, tot i que no s’ha
pogut implantar.

Ensenyament

b Meritxell Ruiz i Clara
Ponsatí han estat les con-

selleres d’Ensenyament,
però Ponsatí, que va entrar en la recta final del
mandat, es va centrar
principalment en la logística per a l’obertura dels
col·legis de cara al referèndum. Al marge del procés,
un dels punts forts d’Ensenyament va ser l’acord a
què es va arribar amb els
sindicats per incorporar
140 milions més en el pressupost del 2017 per contractar 5.514 mestres nous
per al curs 2017/18. Aquell
pacte va evitar una vaga i
va facilitar l’aprovació dels
comptes amb la CUP.
També es va tirar endavant el decret de l’escola
inclusiva, que garanteix
que una escola no exclogui
ningú, de manera que,
com a criteri general, tots
els alumnes amb necessitats educatives especials

s’escolaritzin en centres
ordinaris.

Salut

b Antoni Comín va agafar
la conselleria amb l’objectiu de calmar el sector, que
havia estat molt incendiat
en l’època de Boi Ruiz. Comín va revertir les retallades en un 37% i va posar en
marxa el nou hospital de
Viladecans i el Joan XXIII,
així com la millora del Vall
d’Hebron. A més, es van establir les bases per intentar reforçar la primària i
les urgències, i es va activar un pla de xoc per reduir
les llistes d’espera. Un dels
avenços més destacats va
ser la llei per garantir l’accés a la sanitat pública a
tots els residents, que ara
perilla perquè el govern espanyol hi ha presentat recurs. Però Comín va aca-
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L’APUNT

Estrasburg espera
Òscar Palau

Hi ha molts demòcrates que el 21-D van votar unionisme i, al contrari que els seus líders, veuen amb repulsa
que encara hi hagi presos polítics. Perquè es pot refusar la independència i alhora entendre que els que hi ha
a la presó i l’exili feien el que marca la majoria, i per vies
pacífiques sempre. Si ja és indignant que un mitjà o una
policia tergiversin fets fins a situar les víctimes dels

cops i amenaces de l’Estat com a culpables d’una inventada violència, que ho compri un tribunal suprem
resulta un escàndol democràtic. Es fa molt difícil llegir
el relat fantasiós que manté Junqueras tancat sense
posar-se les mans al cap i preguntar-se si aquesta és la
justícia que un voldria per a ell. Sort que la impunitat
mai pot ser plena, i tard o d’hora Estrasburg espera.

El 155 ha destituït 251 persones
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Servidors Públics és una associació de professionals vinculats a l’administració que
va néixer a l’octubre i que
s’oposa frontalment a l’article 155. La nova entitat es va
marcar com a objectiu “contribuir a l’enfortiment i al bon
govern de les institucions públiques de Catalunya”, i fins
ara ja ha fet dos inventaris sobre els “danys” que està ocasionant la intervenció de La
Moncloa. “L’administració
de la Generalitat no funciona
amb normalitat, com afirmen
propagandísticament les autoritats espanyoles mentre la
mantenen escapçada, vigilada, al ralentí i amb un nivell
d’activitat molt inferior al que
és habitual. No havia funcionat mai tan malament”, asseguren. Segons els seus estu-

dis, que es poden consultar
en el web www.servidorscat.cat, en el marc del 155
s’han destituït 251 persones,
s’han suprimit o dissolt 24 organismes, s’han intervingut
16 institucions, han decaigut
108 iniciatives normatives,
el govern espanyol ha nomenat vuit càrrecs dins de l’administració catalana, s’han
aturat nou línies de subvencions, s’han produït 92 afectacions en contractacions i
s’han cancel·lat o modificat
una dotzena d’activitats.
També denuncien el vet a la
projecció internacional de
Catalunya, la imposició del
castellà en informes i la pèrdua d’oportunitats econòmiques com ara que el Port de
Barcelona no pugui fer missions comercials a l’exterior.

Model suposava invertir
25 milions en un centre
que tard o d’hora havia de
tancar”, reconeixia Mundó. Al marge d’aquesta
qüestió, Justícia també ha
destacat per l’expedició
de documents de nul·litat
dels judicis franquistes, la
culminació del Codi Civil
de Catalunya i el registre
de parelles estables.

projectes més importants
ha estat el pla nacional per
a la indústria, que té previst invertir 1.844 milions
fins al 2020 per enfortir el
sector i millorar la qualitat
de l’ocupació, i que es va
aprovar amb el consens
dels agents econòmics i socials. La conselleria també
va treballar en la nova llei
del comerç, que liberalitza les rebaixes, amplia els
horaris comercials a 75
hores setmanals i prohibeix la venda de productes a domicili o per telèfon
sense autorització prèvia
del client.

Treball

parar les portades per les
desprivatitzacions. Segons
Salut, s’han retornat a la
sanitat pública uns 14 milions que anaven al sector
privat, però el final de mandat ha impedit saber si
s’hauria tancat l’oferta per
comprar l’Hospital General –les negociacions amb
Quirónsalud avançaven.

Interior

b Aquesta és una altra
conselleria que es va veure
afectada per la remodelació
de govern i que va tenir dos
titulars: Jordi Jané i Joaquim Forn. Sempre ha estat un departament complex i envoltat de polèmiques, però aquesta imatge
s’ha revertit en els últims
mesos. Hi ha ajudat, i molt,
l’excel·lent gestió que es va
fer durant els atemptats de
l’agost, tant des del punt de

vista policial com comunicatiu, i que va ser lloada
per diversos estaments. Els
Mossos d’Esquadra, amb
el major Trapero al capdavant, van ser aplaudits per
sectors professionals i pels
ciutadans. En aquest mandat, també s’han convocat
500 noves places per formar part del cos de Mossos, que La Moncloa va frenar d’entrada, tot i que al
final hi va donar llum verd.

Territori

b Josep Rull ha destacat
per dos projectes mediambientals: d’una banda, la
llei del canvi climàtic, que
aspira a reduir les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi
climàtic, però que va ser
suspesa pel Constitucional; de l’altra, la regulació

del trànsit en episodis de
contaminació, que va promoure juntament amb altres administracions. Pel
que fa a infraestructures,
Rull va inaugurar, al costat de Carles Puigdemont,
Oriol Junqueras i Ada Colau, el ramal sud de la línia
L9, que connecta Barcelona amb l’aeroport del Prat,
i també ha engegat l’ampliació de l’L1 a Badalona i
noves estacions de metro
a l’Hospitalet.

Cultura

b Santi Vila i Lluís Puig
han ocupat aquesta cartera, que, entre altres propostes, ha tirat endavant
el pla de lectura, amb una
inversió de 105,3 milions
d’euros en el període
2017-2020 per tal d’incrementar l’activitat lectora,
i el pla nacional de dansa

per incentivar el sector i
generar nou públic. També cal destacar l’anomenada Declaració de Palma,
per la qual els governs de
les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià es
van comprometre a col·laborar en matèria de llengua i cultura.

Justícia

b Carles Mundó s’ha
apuntat un dels èxits mediàtics del govern: tancar
la presó Model de Barcelona, un repte que diversos
consellers havien entomat, però que mai ningú
havia pogut cristal·litzar.
El 8 de juny del 2017, el
centre penitenciari va escriure la seva última pàgina després de 113 anys
d’història. “Era una decisió molt complexa. Però
no fer el pas de tancar la

b La renda garantida de
ciutadania ha estat l’estrella polar del departament de Dolors Bassa. Una
mesura que permet que
les persones beneficiàries
–majors de 23 anys i que
hagin esgotat totes les
prestacions possibles com
ara l’atur– cobrin d’entrada 564 euros mensuals lligats a un pla d’inserció laboral o d’inclusió social, segons la realitat de cada receptor. La quantitat a percebre anirà augmentant
fins a l’any 2020, quan els
beneficiaris cobraran el
100% de l’índex de renda
de suficiència de Catalunya, estimat ara en 664 euros al mes. A més, Bassa
va ampliar en 71 milions el
pressupost per a polítiques
actives d’ocupació.

Empresa

b Un altre departament
amb dos consellers: Jordi
Baiget i Santi Vila. Un dels

Agricultura

b Meritxell Serret va posar èmfasi en la llei d’espais agraris, que ha de servir per preservar-los i posar en marxa un mecanisme que permeti mobilitzar al màxim terres en
desús, activar el potencial
productiu i garantir la gestió sostenible del medi.
A finals del mandat, el Parlament va iniciar els tràmits per aprovar-lo. Altres
qüestions rellevants han
estat la creació del Consell
Català de l’Alimentació,
que actua com un òrgan
d’assessorament en matèria d’agroalimentació, i
la reestructuració del cos
dels agents rurals, que els
va permetre guanyar més
autonomia. ■
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“La seguretat i la defensa
nacional [de l’Estat] són
una tasca de tots que requereix l’acostament i el
coneixement mutus entre
la societat civil i els militars”, va dir. Anticipant-se
onze mesos a la commemoració de la Constitució del
1978, això sí, Felip VI va assegurar que la carta magna
és el “gran pacte de convivència” entre els espanyols
i on resideixen els “drets i
les llibertats” de tothom i el
progrés econòmic i social.

El rei Felip VI va voler retre un homenatge al seu pare, Joan Carles I, coincidint amb el seu 80è aniversari i aprofitant la Pasqua Militar ■ JUANJO MARTÍN / EFE

Felip VI obvia Catalunya i
De Cospedal invoca l’exèrcit

a El rei aprofita la Pasqua Militar per homenatjar Joan Carles I després d’apartar-lo de l’agenda
oficial a La ministra de Defensa admet que els militars estaven “preparats” per actuar en el procés
David Portabella
MADRID

Després del missatge del
3 d’octubre, en què va legitimar l’aplicació de l’article 155, i després d’exhibir
un to menys crispat en
l’al·locució nadalenca del
24 de desembre, Felip VI
va optar ahir per obviar
Catalunya en el discurs de
la Pasqua Militar davant la
cúpula dels exèrcits i del
govern espanyol i va convertir l’acte en una reparació del seu pare, Joan Carles I, proscrit per ell mateix en l’agenda oficial des
que el va rellevar, el juny
del 2014. Enmig del silenci monàrquic, però, la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal, va
elevar el to confessant que
l’exèrcit estava “preparat”
per actuar a Catalunya.
Després de tres anys i
mig relegat a l’ostracisme

per part de La Zarzuela, la
coincidència del seu 80è
aniversari i la imminència
del 40è aniversari que la
Constitució complirà el
desembre d’aquest 2018
van fer del rei emèrit Joan
Carles I el protagonista
de la Pasqua Militar. Amb
una imatge que la Casa del
Rei ha volgut que fos inèdita els últims anys –la de la
reina en actiu, Letícia, i els
reis emèrits Joan Carles i
Sofia compartint la primera fila del Saló del Tron del
Palau Reial–, Felip VI va
agrair al seu pare “tants
anys de servei lleial a Espanya” i va elogiar el seu
“exemple vestint amb honor l’uniforme” de militar.
“Defensa, tasca de tots”
Desagreujat públicament
Joan Carles I, el rei Felip VI
va esquivar l’actualitat i va
preferir animar la societat
a acostar-se als militars.

Les frases

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“La defensa nacional
[de l’Estat] és una tasca
de tots que requereix
un acostament entre la
societat i els militars”

“Una cosa és estar
preparat i una altra,
actuar. Estàvem
preparats, teníem
l’obligació d’estar-hi”

Felip VI

María Dolores de Cospedal

REI D’ESPANYA

MINISTRA DE DEFENSA

“Ha estat un any [2017]
marcat per la violència
en les seves diferents
manifestacions”
Fernando Aznar

MÀXIMA AUTORITAT MILITAR A
CATALUNYA

L’autoritat militar a Catalunya reivindica la legalitat
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Si al Palau Reial de Madrid el
rei Felip VI preferia esquivar
la política catalana, a la capitania general de Barcelona el
procés va centrar el discurs
de l’inspector general de
l’exèrcit, Fernando Aznar Ladrón de Guevara, màxima autoritat militar a Catalunya.
Aznar va exigir “respecte a la
legalitat” durant el 2018.
L’al·locució de la màxima
autoritat militar a Catalunya

va tenir un punt controvertit.
Mentre que ni el rei Felip VI ni
el govern de Mariano Rajoy
han demanat perdó pels ferits de l’1 d’octubre ni han tingut una paraula d’escalf per a
ells, l’inspector general de
l’exèrcit va fer un balanç del
2017 com “un any marcat per
la violència en les seves diferents manifestacions”, al·ludint als actes que el Suprem
insisteix a qualificar de vio-

lents per sustentar el delicte
de rebel·lió en la gran causa
contra el procés. “Per als catalans i per a la resta d’espanyols, la nostra confiança que
es respecti la legalitat i el nostre desig que es recuperin la
concòrdia i la cohesió social”,
va declarar. Aznar va voler
dedicar un recordatori per a
les víctimes dels atemptats
gihadistes del 17 d’agost a
Barcelona i Cambrils.

“Particularisme” català
Qui no es va oblidar de Catalunya en l’al·locució als
militars va ser la ministra
de Defensa, María Dolores
de Cospedal, que va voler
proclamar que “no existeix
cap particularisme capaç
de trencar la unitat d’Espanya”. Lluny del protocol,
però, encara va ser més
explícita en una entrevista al diari ABC en què va
confessar sense embuts
que tenia l’exèrcit “preparat” per actuar a Catalunya i frenar el procés amb
força militar. “Una cosa és
estar preparat i una altra,
actuar. Estàvem preparats perquè teníem l’obligació d’estar-hi; si no, no
serviríem per a res”, va revelar De Cospedal.
A l’hora d’elogiar l’exèrcit espanyol, la ministra
de Defensa va arribar a
l’extrem de lloar el silenci
dels militars davant la situació política catalana,
una obligació que els és
imposada per la Constitució, però que ella va agrair
com si premiés un esforç
de contenció opcional.
“Que no hi hagi hagut cap
comentari, ni cap estirabot ni cap actuació malinterpretada és digne d’elogi. No crec que sigui tan fàcil aconseguir-ho en cap
país del nostre entorn”, va
dir De Cospedal. Segons
ella, que la tensió a Catalunya hagi anat acompanyada d’un silenci dels
militars obliga a felicitar
l’exèrcit per la seva “altíssima qualitat democràtica
i respecte a l’ordre civil”.
D’altra banda, la ministra de Defensa va aprofitar
la Pasqua Militar com a
altaveu per a la seva croada personal contra “la desinformació” –des de l’estranger– que pretén “manipular l’opinió pública”
amb la difusió de notícies
falses. Després de referirse a internet com un nou
“camp de batalla”, De Cospedal va fer una crida a
combatre la “nova forma
d’enfrontament”. ■
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ERC descarta que el retorn
de Puigdemont sigui pactat

a Apressa JxCat perquè proposi alternatives per investir-lo president, ja que aquesta opció la veu
inviable a Dona per fet que no es repetiran eleccions, mentre Sànchez s’exclou com a candidat
Redacció
BARCELONA

L’Estat no està per la feina
de pactar el retorn de Carles Puigdemont de l’exili
perquè pugui ser reinvestit president de la Generalitat, així que més val que
Junts per Catalunya
(JxCat) proposi una alternativa factible. Aquesta és
la reflexió que va llançar
ahir el portaveu d’ERC,
Sergi Sabrià, en una entrevista a l’ACN en què va
recordar a la llista independentista guanyadora
que romanen “en espera”,
perquè és ella qui té el
“deure de concretar propostes”, i amb una certa
celeritat. “Tots donem per
descomptat que la proposta de pacte amb l’Estat no
tindrà recorregut i se
n’hauran de buscar d’altres”, reflexionava, ja que
aquesta “suposa moltes dificultats” –com ha tornat
a demostrar ara la no-excarceració de Junqueras–,
per bé que lamentava que,
en vista del resultat de les

El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, durant l’entrevista a la seu de l’Agència Catalana de Notícies ■ ACN

eleccions, “el més normal”
hauria d’haver estat que
es formés una mesa política de negociació per debatre l’excarceració dels presos i el retorn dels exiliats.
Sabrià recordava a més
a JxCat que hi ha una “certa pressa” perquè “el calendari empeny”. Queden

deu dies per a la sessió
constitutiva del Parlament, en què s’haurà d’haver arribat a un acord com
a mínim sobre la composició de la mesa, si bé ERC
voldria que anés lligat ja
també a un pacte sobre la
investidura de Puigdemont. Un nom en què el

consens és total, valorava
Sabrià, que evitava parlar
d’altres possibilitats. El
portaveu, de fet, coincidia
amb JxCat que la maquinària de l’Estat voldrà fer
enfrontar les dues formacions per impedir un
acord, però que ho evitaran tot i que pugui haver-hi

“debats i petites dificultats”. En tot cas, dona per
fet que l’acord hi serà, i per
tant descarta la possibilitat d’haver de repetir eleccions, ja que mentrestant
l’article 155 no es deixa
d’aplicar. “Segur que tots
ho veurem igual i trobarem la solució a la investi-

dura i podrem defensar les
institucions des de les institucions”, declarava. En
aquest sentit, no es tancava a la possibilitat llançada
per JxCat de donar suport
a una investidura per via
telemàtica si realment se li
posa la proposta sobre la
taula. I si bé recordava que
hi ha precedents de càrrecs empresonats que han
pogut participar en la vida
política, avisava que potser caldrà que alguns dels
diputats electes a la presó
o l’exili hagin de renunciar
a l’escó perquè “no es pot
posar en risc” la majoria
parlamentària.
Una legislatura llarga
Un d’ells podria ser el número 2 de JxCat, Jordi
Sànchez, que ahir, en una
entrevista a La Vanguardia des de la presó, no descartava haver de plegar,
per bé que confia que la
justícia els deixi sortir per
exercir. L’expresident de
l’ANC, en tot cas, es descartava com a alternativa
a Puigdemont, que segons
ell és l’únic candidat possible, i reclamava un “gest
de distensió” a Rajoy per
permetre’n el retorn. Tal
com havia fet la vigília a
8TV el portaveu de JxCat
Eduard Pujol, que augurava una legislatura “tenaç
però molt més reposada”,
Sànchez aposta per esgotar els quatre anys, sense
fixar nous terminis, i mirar d’ampliar la majoria
des del govern. ■

Terrassa
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Escalf cultural i econòmic per a Puig
HOMENATGE · Una trentena d’artistes participaran en un acte de suport al conseller de Cultura a l’exili el 19 de gener a la
ciutat on va néixer i va promoure la cultura tradicional RECAPTACIÓ · Els diners es destinaran a les caixes de solidaritat
Redacció
TERRASSA

E

l món artístic en totes les
seves expressions, musical, literària o de les arts
escèniques de Catalunya, ha decidit mostrar el seu
escalf, reconeixement i suport
al conseller de Cultura, Lluís
Puig, en la seva situació d’exili a
Brussel·les. Per aquest motiu,
aquest 19 de gener, sota la coordinació artística de Lali Pujol,
Josep Roig i Oriol Pérez, una
trentena d’artistes participaran
a Terrassa en un acte organitzat per Vèrtex Empresarial de
Serveis Culturals (Vesc) i

Temps Record amb el suport de
l’ANC- Vallès Occidental, ANCTerrassa, Òmnium Cultural i
Amics de les Arts Terrassa.
S’iniciarà a les nou del vespre al
Centre Cultural amb un preu de
20 euros amb l’objectiu de recaptar fons per destinar a les
caixes de solidaritat per als presos i els membres del govern
exiliats.
Els organitzadors van presentar aquesta setmana l’acte
Terrassa amb Lluís Puig, música i literatura per la llibertat,
que tindrà, entre d’altres, la participació d’Artur Blasco, Brossa
Quartet de Corda, Eduard Iniesta, Gemma Humet, Joan Isaac,

Membres d’Òmnium, l’ANC, músics, escriptors i artistes, en la
presentació de l’acte dijous passat a Terrassa ■ ALTRESENERGIES

Lídia Pujol, Manel Camp, Miquel
Gil o l’Orquestra Àrab de Barcelona; a més d’escriptors i poetes
com ara Carles Duarte, Miquel
de Palol, Jaume Cabré, Jordi Cabré, Laura Borràs, Marta Pessarrodona o Salvador Cardús;
l’actriu Mireia Llunell, i de fotògrafs terrassencs dirigits per
Jordi Chueca. Puig va ser un impulsor de la cultura tradicional a
la ciutat com ara Treure Ball,
Ball d’en Serrallonga o el grup
d’estudis de la festa major, també va ser músic i va impulsar les
cases de la música, director de
diversos esbarts al país, autor de
libres sobre cultura, sardanista
o casteller, entre d’altres.
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Liz Castro Escriptora i activista

“Els catalans han dit clar que
no volen presos ni exiliats”
VIOLÈNCIA · “Nosaltres només podem responsabilitzar-nos de la nostra violència, però no de si l’Estat es torna boig i l’aplica
contra els seus propis ciutadans” POR · “La imatge d’un país que vol fer por és trista” 1-O · “Va ser un desafiament a l’Estat”
Judit Larios
BARCELONA

E

l primer dia del 2018 es
van complir tres mesos
de l’1-O. L’escriptora Liz
Castro ha publicat el llibre Els carrers seran sempre
nostres, en què narra la jornada, posant èmfasi en la resposta
pacífica dels ciutadans davant
de les càrregues policials.
El llibre es podria definir com
un diari sobre l’1-O. Què va suposar la celebració del referèndum?
És un desafiament a l’Estat. El
govern espanyol va intentar fer
tots els possibles per impedir
que votéssim, utilitzant tots els
recursos que tenia al seu abast,
i va fracassar. Els vam deixar en
evidència. Des de l’ocupació dels
col·legis electorals per impedir
que els tanquessin fins a la xarxa creada per fer arribar les urnes i les paperetes i la defensa
dels col·legis com a resposta a
les càrregues policials. Però
també el cens electoral anunciat pel govern que va minimitzar l’impacte del tancament de
col·legis: això va destrossar per
complet qualsevol pla de l’Estat
d’impedir el referèndum.
La narració contraposa les càrregues policials amb la reacció
pacífica dels ciutadans i la defensa de les urnes. Què demostren aquestes dues cares tan
oposades d’un mateix fet?
Hi havia una abundància
d’imatges de la brutalitat policial i jo considerava que era important que l’altra part de la història també s’expliqués: la resposta de la gent pacífica amb les
mans enlaire clamant “Votarem”. I crec que justament és
aquesta resposta la que ha fet
que s’hi fixés la comunitat internacional, perquè amb aquesta imatge qualsevol pot adonarse que l’Estat espanyol té un
problema molt greu. Nosaltres
només podem responsabilitzarnos de la nostra violència, però
no podem controlar si l’Estat està boig i la utilitza contra la seva

Liz Castro, retratada al barri de Gràcia de Barcelona ■ JUANMA RAMOS

❝

Cs no ha guanyat les
eleccions perquè no
pot formar govern,
així que és una
victòria aigualida

pròpia ciutadania per fer-la callar. Volien fer por, i és trista la
imatge d’un país fora de control
que no sap fer ús del seu poder.
La campanya electoral es va
desenvolupar amb presos polítics i mig govern a l’exili. Com
va repercutir això en els resul-

tats del 21-D?
Evidentment, no va jugar a favor d’Espanya. Si l’única manera com pot guanyar és empresonant els seus contrincants, ho
té complicat. Els que estan
creant divisió són ells. Catalunya podria haver continuat bé
amb Espanya si s’hagués pres la
molèstia d’escoltar-la. Però no
ha volgut fer-ho. No és un fet intrínsec relacionat amb la identitat, les finances, ni cap d’aquestes coses. Tot això es podria haver arribat a solucionar. Es tracta de tenir una veu, que no et facin callar.
Les enquestes auguraven una
pèrdua de la majoria absoluta
de l’independentisme, però va
créixer en més de 100.000 vots
respecte al 27-S. Es desmenteix
així l’existència d’una majoria
silenciosa unionista?
Deien que si s’assolien alts ni-

vells de participació tota aquella
gent que no havia votat fins ara
sortiria a les urnes per donar
suport al bloc unionista. Però
s’ha demostrat que no és veritat
i, en vista dels resultats, l’Estat
espanyol ha de reconèixer que
hi ha una part substancial de la
població que vol decidir sobre la
independència de Catalunya.
No pot ignorar-ho i fer-nos callar mirant cap a l’altre costat,
perquè això només allargarà el
problema. Per això, ha de facilitar un referèndum pactat i vinculant, sense que ens peguin,
tot i que dubto que ho faci. Sembla que no té ganes de solucionar res i que només vol imposar
el que ells pensen.
Tot i això, qui ha obtingut més
escons ha estat Cs.
Però això no vol dir que Cs hagi
guanyat les eleccions perquè no
té cap manera de formar go-

vern, així que és una victòria
bastant aigualida. De fet, ells
mateixos ho reconeixen i ni tan
sols estan intentant negociar
perquè saben que no és possible. Qui ha guanyat realment
són els independentistes i, si
l’Estat no hi posa pegues, són
els que podran formar govern.
I ara, quin és el camí a seguir?
Crec que s’ha de seguir el mandat del poble, i la majoria ha votat independència. El fet que
Puigdemont s’arrisqui a ser empresonat si torna quan ha estat
elegit pels votants vol dir que a
Espanya no funciona la democràcia. En una democràcia,
Puigdemont hauria de tornar i
ser investit president perquè això és el que ha demanat la gent.
Els catalans han dit clarament
que no volen presos ni exiliats.
Per això hem d’exigir que l’Estat permeti el que hem triat. ■

Amb el suport:

EDICIÓ DE LLEIDA
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Dipòsit legal: GI-1157-2015

Xavier Quinquillà
Diputat electe per Junts per Catalunya a
les comarques de Lleida

“La pregunta és a
Rajoy per saber si
atendrà el mandat
de les urnes ”
● Musicòleg i director general de la fundació de
l’Orfeó Lleidatà. No milita a cap partit i s’estrena
en política professional però sí que n’ha fet des de
l’àmbit cívic, a la Plataforma d’Entitats Culturals
Eva Pomares
LLEIDA

Q

uè ha après d’aquesta
campanya i com encara la
nova tasca de diputat?
És una experiència molt enriquidora. En primer lloc, he copsat la realitat de la vida política
des d’un vessant que jo no havia
viscut. I en un moment excepcional, en el qual tots som conscients que estem vivim moments molt complicats però, alhora, històrics. Tinc la sensació
que la política ha recuperat un
prestigi social que havia perdut.
Això és un capital que cal preservar, sobretot la vàlua que la
societat atorga al polític com a
persona dedicada al bé comú.
És un valor i alhora un element
a tenir molt present durant la
tasca parlamentària.
Estaran satisfets dels resultats
de Junts per Catalunya també a
Lleida, no?
És un projecte que es va crear
d’un dia per l’altre i a partir
d’una demanda molt majoritària en l’àmbit sobiranista
d’aquesta voluntat d’anar junts.

I va ser una aposta partint de la
base que si anaven a les eleccions no era per acceptar l’article 155, sinó tot el contrari: per
visualitzar que no podien ser
eleccions autonòmiques i en
clau de partit, sinó de país i esdevenir un autèntic plebiscit sobre l’aplicació del 155. I, per
tant, una restitució de tot allò
que el 155 ha laminat.
La restitució de Puigdemont
com a president sembla molt
improbable. Quin sentit té
aquesta reivindicació, mentre
van corrent els calendaris?
Com deia abans, aquestes eleccions no van de partits, sinó de
país. Hi hagut un mandat molt
clar, una majoria clara i ferma
per revocar el 155 i tots els seus
efectes. No sols hi ha el bloc dels
sobiranistes, sinó també el dels
comuns. Qualsevol altra cosa
que sigui, implícitament, acatar
aquest article ens situa en fals i
ens genera un horitzó tan incert com l’actual. És a dir, quan
nosaltres plantegem que sols hi
ha un pla, la restitució del govern i les institucions, és perquè
l’escenari està donant un visti-
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plau sistemàtic a limitar drets
fonamentals.
Els partits sobiranistes ja van
acceptar el 155 quan van decidir concórrer a les eleccions,
encara que fos com a mal menor.
Sí. Des de l’1 d’octubre i amb tot
el que va passar fins al 27, si
una cosa vam tenir clara és que
l’única arma que tenim els catalans i que no ens fa cap por és la
democràcia. Des del sobiranisme en general, s’han enfocat
per donar mandat a la victòria
de la dignitat de l’1 d’octubre.
Les eleccions van ser la segona
volta perquè siguin restituïdes
les institucions i el govern i, a
partir d’aquí, poder caminar
lliurement i democràticament
en la construcció de la República i per garantir una bona governança.
Seguint aquesta lògica de restitució i, segons ha plantejat
ERC, si Puigdemont no pot ser
investit president, ho hauria de
ser el vicepresident, Junqueras.
Som en un moment complex i
delicat en el qual hem de ser

prudents i deixar que es faci
cuina amb tranquil·litat. El que
més interessa a l’Estat espanyol
és generar aquesta divisió en
l’àmbit sobiranista. Hem de fer
un esforç de responsabilitat sabent que, al final, serem en un
escenari amb tots –i aquí vull
dir Junts per Catalunya, ERC,
la CUP però també els comuns i
tota aquella gent que defensa la
democràcia per sobre de qualsevol altra consideració– amb
aquesta voluntat clara de restituir la foto que teníem abans del
27 d’octubre.
Aquesta pugna entre les dues
principals forces del sobiranisme podria acabar provocant la
repetició d’eleccions?
Des del punt de vista mediàtic,
entenc que aquesta pugna dona
molt de suc i que a l’Estat li interessa absolutament. Hem
d’avantposar l’interès general a
les qüestions partidistes i personals. Potser perquè no he estat
mai afiliat a cap partit i molt implicat en l’àmbit cívic crec que
aquesta situació es viu amb una
certa perplexitat. Ens ho hem
d’estalviar tots plegats: l’objec-

tiu comú és molt clar i hem
d’anar tots a l’una.
L’ANC ha proposat un govern
mixt amb consellers amb cartera i a l’exili.
Crec que es poden fer moltes
apostes, però si hem de donar
un missatge claríssim a Espanya i a la comunitat internacional és que no estem disposats a
acceptar que es neguin drets
bàsics i fonamentals. Com ara
que la gent es vegi obligada a
exiliar-se o ser a la presó per
causes que no tenen sentit. O bé
es negui la participació política
a persones que són els líders de
dues de les formacions amb
més vots i que han de fer el govern de la Generalitat. Aquest
fet és un escàndol colossal. I no
es tracta de preguntar a Puigdemont o Junqueras què pensen
fer. La pregunta és a Rajoy per
saber si atendrà el mandat de
les urnes el 21 de desembre. Ell
va dir que convocava les eleccions per normalitzar Catalunya i la pregunta és si fer-ho és
limitar el dret de participació
política als màxims candidats a
president i vicepresident. ■
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