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Imma Gallardo. Diputada de JxCat

“L’Estat ha
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Estem davant la
tempesta perfecta i el
sector es pot col·lapsar
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Els de Valverde,
amb Dembélé de
nou com a titular,
van encarrilar aviat
el partit amb un
gol de Leo Messi
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urant molts anys
ens van enga-

nyar. No del tot, per-
què és cert que el ca-
talanisme polític sem-
pre ha tingut com a

prioritat l’autogovern. Però tant el pu-
jolisme clàssic com l’ERC dels tripar-
tits tenien una relació amb l’Estat a
dos nivells; públicament teatralitzaven
l’enfrontament però, en privat, tot era
purament especulatiu. Amb una dife-
rència, Convergència va entrar de ple
en el sistema espanyol de corrupció
estructural –com el PSC i com Unió,
partits a qui Madrid no reclama res– i,
en canvi, ERC no ho va fer. I això no és
poc. Però és evident que l’estratègia de
fons –gradualisme a canvi d’accepta-
ció del règim del 78 i suport al Con-
grés– era compartida.

Sigui com sigui, el fet és que els dos
partits es van veure arrossegats, des
de baix, a partir de la sentència de l’Es-
tatut. Després d’aquell fracàs, ja no te-
nien res a oferir als seus electors i van
haver d’optar per una ruptura anuncia-
da, en espera que algú s’assegués a

l’altra banda de la taula. Per aconse-
guir-ho, el catalanisme polític va cridar
les seves bases a una confrontació de-
sigual, però l’Estat va respondre amb
la policia i els tribunals, a més de mobi-
litzar en favor seu una part substancial
de la ciutadania catalana. Al final va re-
sultar que l’anomenat xoc de trens no
era l’estratègia de l’independentisme,
sinó la de l’Estat.

El cas és que, a l’última casella
d’aquest joc estèril, els polítics cata-
lans van haver de triar entre llançar
dos milions de persones contra un es-
tat violent o, per contra, assumir les
conseqüències personals d’haver co-
mès l’error de pensar que, en algun
moment, Madrid s’avindria a negociar.
I això és el que ha portat Puigdemont a
Brussel·les i Junqueras a Estremera.

Junqueras, Puigdemont i tots els al-
tres represaliats –els d’ara i els que
vindran– som vostè i jo. Els vam votar
perquè fessin el que van fer i els hem
tornat a votar perquè van mantenir la
seva paraula. Per això els devem un su-
port actiu, permanent i, sobretot, uni-
tari.
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Keep calm
Salvador Cot

Junqueras,
vostè i jo

Junqueras, Puigdemont
i tots els altres represaliats
–els d’ara i els que vindran–
som vostè i jo

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

i has exercit el periodisme en allò
que abans se’n deien comarques
i que ara es coneix per territori

–una vastitud sense confins–, tens
motius per sentir-se cada vegada més
humiliat. En tens els motius, però no
la necessitat. Vull dir que és perfecta-
ment possible dedicar-se a aquest ofici
des d’espais, diguem-ne, marginals i
no passar gens de vergonya. El territo-
ri, en la novaparla instituïda pels mit-
jans dits cosmopolites, designa una es-
pècie de més enllà format per tot de
comunitats disperses i pedregoses que
han tingut la desgràcia de caure sota
la influència gravitatòria d’un centre
que alhora els expel·leix i atrau, enca-
ra que en la variant més estesa adopti
el significat benèvol i sovint literal de
rerepaís. Eugeni d’Ors, que era molt fi,
ja havia vorejat el terme el 1911 quan
va distingir entre les ciutats i les ser-
res. “El Noucentisme es caracteritza a
Catalunya per aquest fet –escrivia–: la
Ciutat adquireix consciència que és
Ciutat. I comença a caracteritzar-se
per aquest altre: les Serres s’inicien en
la consciència de què és la Ciutat.”
Se’n feien una idea clara, i tant, per-

S

què aquesta classe de discurs no feia
sinó perpetuar, embolcallant-lo d’ori-
pells, l’antic vassallatge entre el món
rural i el món urbà. Però les serres, ni
en el supòsit que fossin cultes, simpà-
tiques i comprensives, seguint l’analo-
gia orsiana, no poden pas arribar a te-
nir categoria de ciutat, sinó en tot cas,
i esforçant-s’hi molt, de “segones ciu-
tats”. El paternalisme que sosté aques-
ta teoria territorial està tan arrelat en-
cara en la mentalitat fins i tot de per-
sones intel·ligents, que no fa pas gaire
un col·lega barceloní que discrepava
del criteri periodístic d’un diari local
va liquidar la conversa amb un ex-

abrupte poc subtil: “Pagerols de mer-
da!” N’hi ha més que no ens pensem,
de gent que s’imagina els redactors de
comarques teclejant a màquina abi-
llats amb faixa, barretina i gaiato.

Treballar a les redaccions perifèri-
ques s’assembla bastant a una resis-
tència passiva. Caves al mateix tros de
terra dia rere dia i, quan el pic final-
ment toca fons, hi descobreixes la pe-
tita bassa del pou de casa teva. És una
aigua que bec, no em sap greu dir-ho,
amb gust: almenys sé d’on raja, quines
propietats té, amb qui la comparteixo.
Més que un món petit, és un món en
petit, i per més que hi pesi aquell tipis-
me eucarístic que es complau en la cir-
cularitat obsessionant de les festes i
tradicions, no em sé imaginar un espai
més franc i més lliure on encara pugui
llegir-me, sense fer una ganyota d’es-
tranyesa, la meva mare o el meu veí.
Alguns n’han dit “periodisme de proxi-
mitat”, però també podria definir-se
com premsa del tacte o, amb més pre-
cisió, de la callositat: cadascú cava el
seu propi pou, a pic i pala, junyit com
un bou al seu tros de terra pedregós, i
en acabat se’n torna a peu a casa.

“Més que un
món petit, la premsa
de comarques és un
món en petit

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

Periodisme de pic i pala
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Les cares de la notícia

El futbolista brasiler, que serà presentat avui, ja és
nou jugador del Barça. Des d’una negociació
complicada, que s’ha allargat per la negativa del
Liverpool a fer el traspàs, finalment Coutinho arri-
barà al Barcelona. Un reforç clau per al centre del
camp de l’equip de Valverde.

MINISTRE DE L’INTERIOR ESPANYOL

Benvingut al club

El Ministeri de l’Interior espanyol, que dirigeix
amb mà de ferro, sobretot quan es tracta de Cata-
lunya, el popular Zoido, ha ben badat aquest cap
de setmana en no preveure, i sobretot no avisar,
milers de conductors atrapats per la neu a Caste-
lla. I això que feia dies que s’anunciava la neu.

-+=

-+=

Crit d’alerta
Raimon Masllorens

Manca de previsió
Juan Ignacio Zoido

-+=

Philippe Coutinho

El president dels productors audiovisuals adverteix
que s’acosta “la tormenta perfecta” per al sector
pel risc de paràlisi dels rodatges catalans com a
conseqüència de les retallades en la producció ex-
terna –pel cas de l’IVA ara reclamat– i també per
l’anul·lació de la taxa als operadors d’internet.

PRESIDENT DE PROA (PRODUCTORS AUDIOVISUALS)

NOU JUGADOR DEL BARÇA

Des de fa mesos, l’oposició al
Parlament de Catalunya i els

principals partits estatals no han
deixat d’acusar el govern del presi-
dent Carles Puigdemont de dedicar
tots els seus esforços al procés in-
dependentista. El “monotema”, n’hi
deien, de manera irònica i fins i tot
despectiva, per menystenir l’esforç
que el govern de Junts pel Sí feia
per implementar el mandat que ha-
via rebut en les eleccions del 27 de
setembre del 2015. Un repàs ex-
haustiu, però, a l’obra de govern de
l’executiu català –vegeu l’edició
d’ahir– permet copsar clarament
que aquesta no s’ha centrat només
en el procés cap a la independència
sinó a tirar endavant actuacions
importants i destacades en les con-
selleries respectives. Entre aques-
tes hi ha, per exemple, la reducció
del període mitjà del pagament a
proveïdors, el pla de la reforma ho-
rària, la implementació de la renda
garantida, el tancament de la presó
Model, el pla de fosses de la Guerra
Civil, les ampliacions de les planti-
lles de mestres i dels Mossos d’Es-
quadra, el pla de xoc per a les llistes
d’espera, la garantia d’assistència
sanitària a tots els residents, el pla
de lectura i el pla nacional per a la
indústria. Tot un seguit d’actua-
cions destacades que deixen en
evidència les acusacions de l’oposi-
ció d’haver oblidat la gestió dels al-
tres temes en favor del procés.

En tot cas, qui ha entorpit la gestió
del govern català no ha estat, doncs,
haver fet tot el possible per complir
el mandat dels electors, sinó el go-
vern espanyol i els seus recursos al
Tribunal Constitucional, que han
aturat nombroses iniciatives legisla-
tives, algunes d’aquestes molt im-
portants, com ara la llei de la pobre-
sa energètica i el cànon digital. I, na-
turalment, l’aplicació de l’article 155,
que ha suposat la paralització total
de l’administració catalana.

No tot ha
estat procés
per al govern

EDITORIAL

l Tribunal Suprem ha acordat,
injustament, mantenir Oriol
Junqueras a la presó, fet que su-

posa un cop sense precedents a l’estat
de dret. L’acte dels tres magistrats
sentencia el vicepresident i el condem-
na a no poder exercir el seu dret, reco-
negut a la Constitució, de participació
política, alhora que menysté totes
aquelles persones que el van votar. De
manera unànime la sala, en el mo-
ment que el manté a presó, l’inhabilita
per fer política però, el que és més
greu, li deixa ben clar que en tant que
no ha renunciat a les seves idees polí-
tiques no el pot deixar en llibertat.
Perquè els magistrats, en un exercici
que depassa el que hauria de ser l’ac-
ció judicial, prejutgen quina serà la se-
va actuació política futura. Entén que
la defensa del diàleg i la negociació que
propugna el líder d’ERC només va
adreçada a aconseguir que l’Estat re-
conegui la independència de Catalu-

E “El missatge
del Suprem és ben
clar, només sortiràs
de la presó si
abandones el teu
projecte polític

nya. D’aquesta manera s’empara en la
possibilitat d’una reiteració delictiva
per mantenir-lo tancat en una cel·la.
Estem davant una inhabilitació políti-
ca de facto. El missatge és ben clar,
només sortiràs de la presó si abando-
nes el teu projecte polític. Perquè l’es-
crit ho deixa ben clar: es pot tenir

qualsevol posició política, fins i tot
aquelles que defensin la desaparició de
la Constitució, es pot defensar l’opció
independentista, però en cap cas dur a
terme actuacions encaminades a
aconseguir-ho. D’aquesta manera bar-
ra qualsevol opció a fer política. On
queda la política?

Un cop l’Estat ha fracassat amb l’in-
tent de posar fi a l’independentisme a
les urnes el 21-D, els tribunals s’erigei-
xen en l’única arma per aconseguir-
ho. Els tribunals esdevenen els mà-
xims garants del bé suprem, que és la
unitat de l’Estat espanyol, passant si
cal per sobre del que és la voluntat ma-
joritària expressada a les urnes. Pre-
nen el paper protagonista inhabilitant
els subjectes polítics mantenint-los a
la presó o impedint el seu retorn, in-
terferint així en la constitució del Par-
lament i la formació del futur govern
del país, dictant sentència abans d’ha-
ver-se celebrat el judici.

Inhabilitats
Pepa Masó/ pmaso@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Puig

La bicefàlia
del PP

om canvien les interpretacions en funció dels
interessos polítics. La bicefàlia del PP no té límits.

Això sí, sempre per atacar Catalunya i per culpar-la de
tots els mals, no fos cas que perdéssim el costum. L’inici
d’any no ha variat en aquest sentit. Es van fer públiques
les dades de l’atur del desembre i, per tant, tocava fer
valoració de l’any 2017. D’una banda, la ministra de
Treball, Fátima Báñez, es fotografiava somrient al costat
d’un plasma on es reflectia l’augment del nombre
d’afiliats a la Seguretat Social al conjunt de l’Estat. Un

èxit inigualable, una estratègia
espaterrant del govern espanyol,
que ha estat el salvador de la classe
treballadora. Així ho venien,
pràcticament.
D’una altra banda, el secretari
d’estat d’Ocupació valorava les
xifres catalanes –perquè no
oblidem que la Generalitat encara

està sota control estatal– i, amb unes xifres similars a
les espanyoles, la interpretació era catastròfica.
Òbviament, a causa de l’1-O, però no pas per la
repassada a cops de bastó que ens va fer la policia sinó
perquè es va fer un referèndum i es veu que el dret a
decidir és el dimoni de l’economia. Això sí, ni en la
valoració espanyola ni en la catalana, ni un sol esment a
l’actual precarietat del mercat laboral, a l’increment
espectacular dels contractes temporals, a la reducció
dràstica dels sous i a la diferència de gènere, sempre en
detriment de la dona. No fos cas que féssim autocrítica!

C

L’Estat no ha
fet ni un sol
esment a la
precarietat
del mercat
laboral
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L’expresident Mário Soares,
considerat com el pare del
Portugal contemporani i una
figura clau de la transició, mor a
l’edat de 92 anys.

10
anys

20
anys

El jutge investiga les lesions de
l’últim detingut d’ETA. Igor
Portu és a l’UCI amb el pulmó
perforat i una costella
trencada

Per primer cop en 20 anys de
monarquia parlamentària a
Espanya, el cap de l’oposició es
queixa per un discurs
pronunciat pel rei Joan Carles.

Un adeu Lesions a un pres Crítica del PSOETal dia
com
avui fa...

eposar el govern
legítim i dissoldre

el Parlament. Carre-
gar-se les delegacions
exteriors i el Diplocat.
Posar fi al pla d’eficièn-
cia en la recaptació de

tributs del sector públic. Burocratitzar
al màxim, i per tant alentir, des de la re-
novació dels camions de bombers fins
al pagament d’ajuts a particulars. Veient
el tastet de 155 que hem tingut –i,
compte, encara tenim– fa esgarrifar
pensar el que haurien fet els seus de-
fensors si haguessin arribat a governar.
Mantenir les regnes era essencial per
salvar bous i esquelles, ja que si no la
destrossa s’hauria allargat tota una le-
gislatura amb el punt de mira en con-
sensos com l’escola, la llengua o TV3.

Ara bé. En campanya i encara ara el
debat s’ha centrat en el qui: cal recupe-
rar el govern legítim, treure els presos i
fer tornar els exiliats. Però ja s’ha vist
que per a això serà impossible cap
acord amb l’Estat. I donant per fet que
el què roman inalterable –acabar im-
plementant la República–, ara cal me-
surar molt bé el com, que durà sol al

quan. Aquest ha de ser el debat real.
I ara toca un keep calm. El republica-

nisme ha d’aprendre dels errors: té la
paella pel mànec quatre anys i l’ha
d’emprar per coure a foc lent i no per
fer fregits. No s’ha de fixar terminis, ni
fer accions estètiques o proclames inú-
tils que només serveixen per despertar
la bèstia judicial. Recuperar tot el que
s’ha perdut aquests mesos, i consolidar
les estructures d’estat que s’havien
preparat. Seguir fent feina de desgast,
de formigueta, a l’exterior, sobretot da-
vant de la fins ara impúdica UE.

I a dins: el 21-D diu que, si bé a poc a
poc, el republicanisme fa forat a les zo-
nes difícils, a les àrees de Tarragona i
Barcelona amb més immigració històri-
ca. És aquí on ha d’incidir més ara. I no
amb discursos grandiloqüents o pater-
nalistes, sinó amb respecte, gestió quo-
tidiana i molta obra de govern. L’execu-
tiu s’ha de guanyar la confiança de sec-
tors que no n’hi han tingut mai. I, inexo-
rablement també per la demografia,
anirà eixamplant massa. També en
l’àmbit polític, obvi: primer, amb els co-
muns. Després, perquè un dia caldrà
superar els blocs, els socialistes. Sense
pressa però sense pausa: si persisteix,
la República caurà com fruita madura.

D

Full de ruta
Òscar Palau

Sense pressa
i sense pausa

El republicanisme té la paella
pel mànec quatre anys, i l’ha
d’emprar per coure a foc lent

i la Història no ens ajuda a enten-
dre el que passa i només ha de ser-
vir per inflamar el patriotisme o di-

vertir la clientela, no cal passar tantes
hores a les aules: amb una mica d’imagi-
nació, paciència i una bona ploma n’hi
ha ben bé prou. Això m’ha vingut al cap
després que el 2 d’octubre passat, ataba-
lat encara pel que havia vist als carrers
de Girona el dia abans, vaig anar a raure
a la llibreria 22 i vaig fullejar Una histo-
ria del mundo desde 1914 (Crítica.
2017), del gran historiador català Josep
Fontana, que es titula El siglo de la Revo-
lución.

NO VA SER PER ACCIDENT que el vaig aga-
far. Malgrat no haver tingut més que al-
guna trobada ocasional amb Fontana,
podria dir-se que forma part de la meva
nissaga historiogràfica, a partir de la me-
va devoció pels seus mestres Pierre Vilar
i Ferran Soldevila i per alguns textos
d’ell mateix que he tingut a l’abast, com
ara, entre altres, la seva introducció a
l’estudi de la història, que és una assig-
natura amb què m’he compromès a fons
i que m’ha fet fins i tot anar una mica pel

S món com a docent. Sigui com sigui, no
vaig trigar gaire a adonar-me que es trac-
tava d’un llibre d’una extraordinària im-
portància. Malgrat, doncs, els 1.500
grams de les seves 800 pàgines i les limi-
tacions d’equipatge que tenia, no em
vaig estar d’emportar-me’l cap a Mèxic,
disposat a llegir-lo tan bon punt esdevin-
gués una oportunitat. Doncs bé, després
de fer-ho, la idea inicial d’aquell matí al
Gironès s’ha confirmat amb escreix.
Tant a L’Avenç com en obres de més em-
penta, ja havia admirat la capacitat de
Fontana de generalitzar basant-se en re-
cerques particulars molt acurades, però
en aquest darrer llibre l’historiador, ja
molt ben forjat, abraça pràcticament tot
aquest món que s’ha “globalitzat” –i co-
lonitzat econòmicament també– d’una
manera tan accelerada durant els dar-
rers quaranta anys, després d’haver-se
anat alliberant força durant les sis dèca-
des anteriors.

NO VULL PAS DIR que en el segle XX tots
els esdeveniments de qualsevol indret
depenguin del que passa arreu, però sí
que és difícil pensar que restin total-

ment al marge. Aquesta és potser la con-
clusió primera que deixa la revisió
d’aquesta obra: que esdeveniments que,
per “deformació patriòtica”, suposàvem
que eren completament asèptics de con-
taminació forastera, resulta que a diver-
sos llocs es presenten de manera similar
i sovint les raons són les mateixes. Hi ha
uns trets bàsics que permeteren reduir
la manca d’equitat i milloraren la distri-
bució de la riquesa, però després dels
anys setanta la tendència fou contrària.
En aquesta part estem...

“DÉU ME’N GUARD” d’explicar tot el llibre!
Només m’atreveixo a suggerir-ne la lectu-
ra per entendre millor les coses. Així ho fa
el mateix Fontana quan explica el que
passa a Catalunya “fent-la petar” amb
Joan Tardà a la revista Eines (28). El seu
coneixement d’Europa i d’Amèrica li per-
met fer-nos veure per què Espanya és
com és: amb tantes reminiscències feu-
dals, dominada per una camarilla fran-
quista que va saber passar de la dictadura
a una hipotètica democràcia i que està
disposada clarament a fer marxa en enre-
re si els seus interessos perillen.

José M. Murià

Del particular al general
Tribuna

Obligats a marxar

b Soc estudiant i em veig obli-
gada a marxar del país on he
nascut. He de dir adeu a la fa-
mília i amics per marxar a un
altre país, perquè el meu país
és corrupte quan la gent es
mor de gana, perquè el meu
país reprimeix els que dema-
nen democràcia, perquè al
meu país els avis dormen als
passadissos dels hospitals que
estan desbordats, perquè la
policia i l’exèrcit ataquen la po-
blació i la seva dignitat, perquè
la societat està dividida en dos
bàndols i es crea odi als car-
rers, perquè no vull que els
meus fills vegin el que jo he vist
amb els meus propis ulls. No
estic parlant de Síria, l’Iraq o
Palestina… Estic parlant d’Es-
panya. Sí, aquella Espanya que
molts donarien la vida per de-
fensar, el país representat per
la bandera groga i vermella que
penja dels ajuntaments. Una
dona gran em va dir que el fu-
tur era meu. En aquell moment

vaig decidir que no el malgas-
taria en un país amb corrupció
i molt menys amb una justícia
hipòcrita que la tolera. Els joves
estem marxant perquè el futur
és nostre i el volem viure sense
estar condicionats per una Es-
panya hipòcrita. Però quan
sortim al carrer un 3 d’octubre
del 2017 i l’aire dels carrers és
ple d’amor, pau, ganes de deci-
dir per al nostre futur, la nostra
policia plora d’emoció, donem
gràcies als bombers per poder
comptar amb ells... Les ganes
de marxar de casa desaparei-
xen, les ànsies de quedar-me a
casa creixen i al meu entorn hi
ha felicitat. Estic parlant de Ca-
talunya, quin gran contrast
amb Espanya, no?
NATÀLIA CUBARSÍ
Girona

El perill de la caça

b Ja és habitual que la tempo-
rada de caça doni notícies de la
mort d’alguna persona pels
trets d’un caçador. Quasi sem-

pre passen desapercebudes o
se’n fa poc ressò i hauria de ser
tema de debat. Aquest cop ha
passat a la zona de Vandellòs,
abans a Viladasens, etc. Un ca-
çador que en mata un altre,
company seu, confonent-lo
amb un senglar. Queda de-
mostrat que el caçador moltes
vegades dispara irreflexiva-
ment, només perquè alguna
cosa belluga, sense comprovar
abans de què es tracta. Si això
passa de dia, imaginin-se el
que li pot passar a qualsevol
que passegi quan es fa fosc,
que és quan molts caçadors
disparen contra els ocells
(tords, becades, etc.), quan
se’n van a joc. Aquesta pràcti-
ca no s’aguanta per enlloc.
ELOI RIUBUGENT I ALSINA
Torroella de M. (B. Empordà)

Carta als Reis

b Estimats Reis d’Orient,
aquest any les meves peticions
potser seran extravagants, pe-
rò les circumstàncies s’impo-

sen per sobre de la contenció.
Vagi per endavant, que he es-
tat bona persona, fent cas a les
lleis catalanes i al Parlament de
Catalunya i he participat entu-
siàsticament en els esdeveni-
ments per defensar la dignitat
de Catalunya. Espero que no
em tingueu en compte haver
desobeït lleis i tribunals espa-
nyols. Us demano: la derogació
de l’aplicació de l’article 155; la
independència de Catalunya;
treball ben remunerat amb ha-
bitatge, serveis socials i sanita-
ris per a tothom; una societat
en pau, justa i solidària; que de-
mocràcia, estat de dret, lliber-
tat, dignitat, pau i justícia tin-
guin sentit i no siguin paraules
buides en boca d’ase; que Ta-
bàrnia vagi a voltar per l’espai
sideral, i si només m’heu de
portar una cosa que sigui la lli-
bertat dels presos i exiliats po-
lítics. Ah! Per als que ens insul-
ten, ens peguen i no ens deixen
viure en pau, tones de carbó!
JORDI LLEAL I GIRALT
BADALONA

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

El lector escriu
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Isona Passola, PRESIDENTA DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ

“Amb la reclamació de l’IVA a TV3 i l’anul·lació de la taxa
als operadors, el cinema en català queda tocat i enfonsat”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“El senyor Wolf
observa una
recessió global de la
democràcia i dels
valors que l’han
guiat des del final
de la Segona Guerra
Mundial

a unes setmanes vaig tenir el plaer
d’assistir a una conferència de Mar-
tin Wolf. El senyor Wolf és el cap de

la secció d’economia del Financial Times.
Fa dècades que és un dels millor articulis-
tes del diari, autor de llibres de lectura im-
prescindible i una referència mundial del
pensament liberal. En el sentit més brità-
nic de la paraula liberal: democràcia par-
lamentària, tolerància i pluralitat política
i lliure iniciativa privada sense perdre de
vista la justícia social. Recordem que el pa-
re del liberalisme, Adam Smith, és arreu
recordat per la famosa “mà invisible”, me-
tàfora de les bondats i l’eficiència de l’eco-
nomia de mercat, però és també autor del
llibre La teoria dels sentiments morals,
on insisteix que el lliure mercat sense uns
principis morals que el guiïn no funciona.

EL SENYOR WOLF va fer un discurs brillant.
Va dir moltes coses en relativament poc
temps, va apuntar idees sobre Europa i el
món, i va fer servir la ironia i el sentit de
l’humor a la manera més britànica. Cada
tres o quatre minuts feia un gest simpà-
tic, apujant-se els pantalons amb les dues
mans. Li conferia més proximitat, com
l’avi estant per casa. Amb la bonhomia
d’un dels personatges entranyables de les
novel·les de Charles Dickens. Però mal-
grat la ironia, el sentit de l’humor, el verb
incisiu, el Sr. Wolf em va semblar que es-
tava trist. Pessimista sobre l’estat actual
de les coses. Primer de tot al seu país. El
Sr. Wolf no era gens partidari del Brexit. I
no sembla gens optimista sobre el resul-
tat final de les negociacions entre el seu
govern i les institucions europees. Va ar-
ribar a dir que al Regne Unit no és que no
hi hagi un govern sòlid, és que no hi ha go-
vern, com tampoc hi ha partit del govern
ni partit de l’oposició.

EL SENYOR WOLF TAMBÉ està preocupat
per Europa. Va recordar que entre el cen-
tenar de principals empreses que impul-
sen les noves tecnologies en l’àmbit glo-
bal, no n’hi ha cap d’europea: són totes

F nord-americanes o asiàtiques. Per prime-
ra vegada en la història moderna, una re-
volució industrial no estarà liderada per
Europa. Constatat això, insistia en la ne-
cessitat que Europa s’esforci per seguir
essent un referent global en el terreny po-
lític, liderada per l’eix Alemanya-França.
Malgrat que les dificultats de Merkel per
poder formar govern també li semblen un
perill que pot frenar l’impuls que va supo-
sar el triomf de Macron a França.

L’ARGUMENT VA SER QUE EUROPA pot ser el
darrer pol veritablement democràtic al
món. Els pols emergents, com ara la Xina
i Rússia, amb totes les seves fortaleses, te-
nen un model social molt allunyat del que
als europeus ens agrada i del que ente-
nem per democràcia. I, malauradament,
els Estats Units, que segons paraules del
senyor Wolf havien estat una democràcia
“sòlida com una roca”, amb la presidència
de Trump han perdut aquesta condició.
Han defugit el seu paper tradicional de re-
ferent en les democràcies occidentals. Li

fa por que el final del procés de globalitza-
ció liderat per Occident i de l’ordre mun-
dial liberal liderat pels Estats Units des
del final de la Segona Guerra Mundial de-
generi en desglobalització i conflictes de
tot ordre, sense una ressurgència de la co-
operació.

TAMBÉ OBSERVA UNA RECESSIÓ democrà-
tica global. Alguns països de l’est d’Euro-
pa s’emmirallen en l’estil de la dictadura
plebiscitària en què s’ha convertit Rússia.
A Turquia i a l’Iran passa el mateix. A Eu-
ropa cada elecció suposa el perill de l’as-
cens de la ultradreta, i comença a fer-se
evident que aquesta ultradreta, sense re-
conèixer-ho explícitament, ja és al poder
en alguns països de la perifèria d’Europa
com ara Hongria i Polònia. A la Xina el
president Xi ha reafirmat el seu poder
dins del Partit Comunista, i també el po-
der del partit sobre l’Estat i el de l’Estat
sobre la gent.

PERÒ EL QUE EL FA ESTAR més preocupat
és el paper dels Estats Units i Trump.
Textualment, en el seu darrer article al
Financial Times diu: “Una democràcia li-
beral només sobreviu si els participants
reconeixen la legitimitat dels altres parti-
cipants. Un líder que ordena als seus fun-
cionaris perseguir els seus oponents és
un dictador en potència, no un demòcra-
ta.” Insisteixo que estava parlant de
Trump, del president del que ell sempre
ha considerat la democràcia més sòlida
del món, i no del president de Polònia,
Hongria o algun altre país de la perifèria
geogràfica i política d’Europa.

EL SENYOR WOLF OBSERVA una recessió
global de la democràcia i dels valors que
l’han guiat des del final de la Segona Guer-
ra Mundial, i està trist. I jo, modestament,
també estic trist. El Quim, els Jordis i
l’Oriol encara són a la presó. I això també
és una greu “recessió democràtica” i no
pas dissociada de les esmentades ante-
riorment.

Josep Manel Comajuncosa. Professor d’economia d’Esade-Business School

El senyor Wolf està trist
Tribuna

egna la confusió.
Els partits polítics

estan enrocats. Les
proclames de restitu-
ció es contraresten
amb la frivolitat dels

comentaristes que amb total desimbol-
tura proposen i retiren candidats o recla-
men passes al costat, endarrere o enda-
vant. De moment hi ha poques certeses:
els resultats de les eleccions, la data de
constitució del Parlament i una possible
data per al debat d’investidura.

Del resultat de les eleccions es des-
prèn una composició de la cambra amb
tots els diputats i diputades electes que
no tindran cap problema per retirar la se-
va acta corresponent. Els dubtes comen-
cen després: els que són a l’exili i a la pre-
só podran votar? Com ho faran? Convé
ara recordar que la història del Parla-
ment des del 1980 té diversos exemples
de governs de coalició i de sumes de vots
que han deixat fora de l’escena de la go-
vernança la força política més votada. La
composició de la mesa resultarà doncs
de la combinatòria propiciada pels resul-
tats electorals i no pels desigs explícits o
ocults de Ciutadans o del PP. Convé re-
cordar també que en aquests moments
el govern (a la presó, a l’exili o a Catalu-
nya però als llimbs) seria un govern en
funcions amb poders limitats. La incerte-
sa s’agreuja per la investidura: no hi ha
mecanismes per a un debat a distància,
si no és posant encara més a prova la so-
lidesa i la credibilitat de les institucions
parlamentàries. Tècnicament és més fà-
cil (però d’una gran complexitat) que
Puigdemont torni a ser elegit i investit
president que veure’l presidint la sessió
d’investidura des del banc del govern
restituït. El dilema és per als convocants
de les eleccions, el PP, que poden acabar
fent mofa de la democràcia que diuen
que representen. Fet i fet, un “fracàs co-
lossal”, segons paraules de Jordi Amat.
Primer, com es pot investir? Segon, dei-
xaran investir? Tercer, què es pot fer un
cop investit? Regna la confusió.

R

De set en set
Joaquim Nadal i Farreras

Investidura
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any 2017 ha estat un any
clau en la recuperació de
la memòria històrica i la
dignitat dels morts i des-

apareguts durant la Guerra Civil.
Des de finals de juliol el Departa-
ment de Relacions Exteriors i Insti-
tucionals del conseller Raül Rome-
va va engegar, a través d’un con-
curs públic, el pla d’excavació de
fosses per al 2017, i continuarà al
llarg del 2018. En haver-se aprovat
abans de la intervenció dels comp-
tes de la Generalitat, ha disposat de
partida pressupostària per poder
desenvolupar-se malgrat l’aplicació
del 155 i la intervenció del govern.
El govern ha incrementat de 380 a
més de 500 les fosses localitzades
arreu del país, i està treballant ja
sobre el terreny en algunes d’elles,
amb el resultat de localitzar restes
de més de 200 individus en total.
En paral·lel, s’ha posat en marxa
un programa d’identificació de fa-
miliars a través de proves d’ADN
que realitza l’Hospital de la Vall
d’Hebron, en el qual ja s’han ins-
crit, segons el darrer recompte,
1.089 persones que busquen algun
familiar desaparegut durant la
guerra.

Aquesta actuació és la primera
que s’ha fet a l’Estat espanyol en 80
anys des de la Guerra Civil. La per-
met la llei de memòria històrica
que es va aprovar el 2009. El go-
vern espanyol havia aprovat dos
anys la llei de reparació històrica,
però era una llei que deixa en mans
dels familiars la recerca i no capaci-
ta l’Estat per buscar per iniciativa
pròpia les restes de les víctimes,
identificar-les i dignificar el seu re-
cord.

La llei catalana sí. A més d’anul-
lar els judicis sumaríssims del fran-
quisme, la llei permet a la Generali-
tat actuar d’ofici per localitzar les
fosses, obrir-les i identificar les víc-
times. Però no va ser fins a l’arriba-
da, el 2015, de Raül Romeva a la
conselleria que es va posar en mar-
xa un ambiciós pla per intentar lo-
calitzar les víctimes desaparegu-
des, d’un bàndol o de l’altre, i digni-
ficar-ne la memòria. Abans, la Ge-
neralitat havia actuat en tres fosses
i a instàncies de familiars. A partir
del 2015, però, es va posar en mar-
xa el desplegament d’un pla més
ambiciós que ha tingut aquest
2017 els seus primers resultats so-
bre el terreny.

L’

Segons ha explicat la directora
general de Relacions Institucio-
nals, Carme Garcia, el govern ha
passat de tenir un mapa de 380 fos-
ses localitzades a 515. L’ampliació
s’ha fet gràcies a estudis de geoloca-
lització realitzats d’ofici per la Ge-
neralitat, en molts casos a partir de

la memòria oral dels habitants de la
zona. Així, per exemple, es va loca-
litzar la fossa de les Campusines, a
les Terres de l’Ebre, on s’han trobat
les restes de més de 100 individus.
“Tenim clar que n’hi ha més, de fos-
ses, encara per localitzar, però en
aquests moments tenim aquest
mapa que ens permet anar treba-
llant intensament durant els pro-
pers anys”, explica Garcia.

En paral·lel, s’ha anat ampliant
el cens de desapareguts. Aquest
cens es va obrir l’any 2000 i en dos
anys ha passat d’uns quatre mil fa-

miliars que cerquen algun desapa-
regut a 6.090 en el darrer recomp-
te. Les dades del cens es recullen a
través de la web de memòria histò-
rica del departament. En el cens hi
consta el nom del desaparegut, la
seva darrera localització i altres in-
formacions d’interès que ajudin a la
seva identificació. Un 20% de les
persones buscades són de fora de
Catalunya: soldats d’altres llocs de
l’Estat i brigadistes internacionals,
que són reclamats pels seus fami-
liars a l’estranger.

Però la recerca ha fet un salt
qualitatiu important amb la intro-
ducció de la recerca genètica. Al-
guns particulars havien iniciat pel
seu compte un banc d’ADN, que la
Universitat de Barcelona va posar
en marxa. El 2015 s’hi havien aco-
llit unes 70 persones que buscaven
els seus familiars. Les proves no
eren gratuïtes, i això dificultava el
seu creixement. Aquell any, però, la
Generalitat va decidir convertir-lo
en un projecte d’interès públic ge-
neral i que fos la base per identifi-
car i dignificar la memòria de les
víctimes de la guerra. La conselle-
ria de Romeva va convertir-lo lla-

vors en un projecte troncal del de-
partament, i va buscar fer-ho a tra-
vés de recursos públics. El Departa-
ment de Salut, dirigit per Antoni
Comín, s’hi va prestar, així com el
de Justícia, per a les proves foren-
ses, per tal de poder realitzar les ta-
ques d’identificació d’ADN de fami-
liars i de les restes amb recursos
propis. En aquests moments, ja
s’han fet proves genètiques a 1.087
persones que busquen algun fami-
liar desaparegut: 688 de les comar-
ques de Barcelona, 76 de Lleida, 73
de Girona, 104 de Tarragona i 157
de l’exterior. Les proves són gratuï-
tes i les centralitza la Vall d’He-
bron. Per als residents exteriors
(familiars residents en altres llocs
de l’Estat, o exiliats a França, o fa-
miliars de brigadistes), se’ls envia
un equip amb el material per a la
recollida de la mostra i el seu envia-
ment per correu franquejat.

El creuament entre l’anàlisi
d’ADN de familiars i el de les restes
humanes que es van trobant a les
fosses començarà a donar resul-
tats, molt probablement, al llarg
d’aquest any. De fet, s’espera una
primera identificació per ADN les
pròximes setmanes: a la fossa de
Cassà de la Selva, on hi havia enter-
rada una persona en un indret que
era conegut com la fossa del Soldat
Desconegut, s’ha extret una mos-
tra d’ADN de les restes i es compa-
rarà amb el de dues famílies que
sospiten que és seu, una de la Repú-
blica Txeca i una altra d’Eslovà-
quia.

En aquests moments s’està tre-
ballant en les fosses de les Campo-
sines (Ebre), el Soleràs (Garrigues)
–on ja han aparegut 65 individus i
s’espera que se superi el centenar–
i a la Ribera d’Ebre, en un fossa que
també podria tenir entre 60 i 90 in-
dividus. Ja s’han completat els tre-
balls a Figuerola d’Orcau (Pallars
Jussà, amb 17 individus), Vilanova
de Meià (Noguera) i el Prat de Llu-
çanès, entre altres. A continuació,
hi ha actuacions programades al
Segrià, a Torelló i a Móra d’Ebre,
amb un plantejament inicial de tre-
ballar sobre 40 fosses el 2018. Algu-
nes amb soldats del bàndol nacio-
nal i d’altres amb republicans. “Es-
tem molt satisfets del programa, és
una feina de reparació que s’havia
d’haver fet fa 80 anys, però no es va
fer ni fa 40 amb la represa demo-
cràtica, i calia fer aquest exercici
per recuperar la memòria i la digni-
tat de totes les víctimes”, conclou
Carme Garcia. ■

L’any de la memòria

Salvat del 155.
La decisió d’unificar
totes les actuacions
del pla de fosses en
un únic contracte,
que es va resoldre a
finals de juliol del
2017, ha salvat el
pressupost d’aques-
ta actuació, que s’ha
pogut anar desenvo-
lupant durant el dar-
rer trimestre sense
veure’s afectat per la
intervenció de les fi-
nances de la Genera-
litat duta a terme pel
govern espanyol, ni
tampoc per l’aplica-
ció de l’article 155, ja
que és una actuació
aprovada prèvia-
ment i amb el seu
pressupost assignat.

MEMÒRIA · Durant el 2017 la Generalitat ha posat en marxa el pla d’excavació per trobar desapareguts i identificar els
cadàvers de les fosses de la Guerra Civil RECERCA · Més de mil persones han donat el seu ADN per trobar els seus familiars, i
la Generalitat ja ha localitzat més de 500 fosses RESULTATS · Les primeres identificacions són imminents

David Marín
LLEIDA

Treballs d’exhumació d’una fossa comuna a Prats de Lluçanès, el setembre passat ■ GUILLEM FREIXA

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

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

S’ha ampliat el cens de
desapareguts i ja són més
de 6.000 les persones
que cerquen algú
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El professor, enginyer i po-
lític Antoni Subirà i Claus,
una de les figures clau del
pujolisme, va morir sobta-
dament ahir a la tarda a
casa seva a Premià de Mar.
Casat, amb tres fills i qua-
tre nets, Subirà, que hau-
ria complert 78 anys al fe-
brer, va ser el 1974 un dels
fundadors de Convergèn-
cia Democràtica de Cata-
lunya amb Jordi Pujol, Mi-
quel Roca i Anton Canye-
lles. Posteriorment seria
el membre del govern que
més temps va estar en po-

lítica activa, després del
mateix Pujol, amb qui, per
cert, eren parents a través
de la seva esposa. Es dona
el fet que l’expresident tot
just va sortir divendres de
l’hospital després de pas-
sar-hi deu dies ingressat
per una pneumònia.

Subirà, un dels seus
grans homes de confiança
en tota la seva trajectòria
política, va ser diputat de
CiU de 1980 a 1989 –des
de 1982, com a portaveu
del grup parlamentari–,
quan va ser nomenat con-
seller d’Indústria i Energia.
El 1996 va passar a exercir
la cartera de Comerç i Tu-

risme fins al 2002, per
completar així una etapa
de 13 anys com a conseller
en què va impulsar la inter-
nacionalització del siste-
ma productiu, nombroses
infraestructures tecnolò-
giques i polítiques de fo-
ment de la qualitat i la com-
petència, la recerca i el des-
envolupament i l’equitat,
en què va destacar la posa-
da en pràctica de la meto-
dologia de clústers. Des-
prés de plegar, seria mem-
bre del consell assessor de
la Fundació Centre d’Estu-
dis Jordi Pujol.

Nascut el 1940 a Mataró
en una família d’indus-

trials, la formació de Subi-
rà era eminentment eco-
nòmica. Doctorat en engi-
nyeria industrial a la UPC,
va fer un màster a l’Institut
Tecnològic de Massachus-
setts, als EUA, d’on va tor-
nar el 1965 per incorporar-
se com a professor a l’esco-
la de negocis barcelonina
IESE, on va exercir tota la
seva carrera professional i
on de fet ara era professor

emèrit de direcció finance-
ra. A més, en la seva trajec-
tòria va treballar com a
consultor d’empreses com
ara Cepsa, Nestlé, IBM i
Acesa. En el vessant cultu-
ral, Subirà va presidir el
consell d’administració del
diari Avui de 1979 a 1988, i
des del 2010 va ser al pa-
tronat de la Fundació Enci-
clopèdia Catalana, de què
havia assumit la direcció fa

dos anys.
La coordinadora gene-

ral del PDeCAT, Marta
Pascal, va expressar ahir a
Twitter la tristesa per la
mort: “Ningú com ell va sa-
ber interpretar la força de
la indústria catalana, la
competitivitat del nostre
teixit econòmic i la neces-
sitat que la Catalunya in-
dustrial es fes un lloc al
món.” ■

Ò. Palau
BARCELONA

Mor l’exconseller
Antoni Subirà,
fundador de CDC
a Figura clau del pujolisme, va ser set anys portaveu de
CiU i tretze més conseller a Havia estat vinculat a l’Avui

Antoni Subirà, durant una entrevista a El Punt Avui el novembre del 2013 ■ ORIOL DURAN / ARXIU
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La independència de Cata-
lunya es convertirà aquest
mes de gener en tema de
discussió entre els estu-
diants d’entre 13 i 18 anys
dels Estats Units. I és que
més de 3.000 instituts
participaran en el conegut
com a Speech & Debate,
una competició de debat
oberta als alumnes de se-
cundària de tot el país en
què cada mes es discuteix
un tema diferent, ja sigui
nacional o internacional.
Fins ara, s’ha qüestionat,
per exemple, si els Estats
Units haurien de prohibir
la tinença privada d’armes
i l’amenaça que repre-
senta Corea del Nord per
al país nord-americà. En
aquesta ocasió, més de la
meitat dels estudiants
–que poden votar entre les
dues propostes finalistes–
van preferir tractar la crisi
catalana abans que l’altra
opció, que plantejava una
ampliació de l’OTAN.

“Espanya ha de conce-

dir la independència a
Catalunya?” Aquesta és
la pregunta que hauran
d’abordar els participants,
exposant arguments a fa-
vor i en contra al llarg dels
40 minuts de durada de
cada ronda. Aquest cap de

setmana ja s’han fet una
cinquantena de competi-
cions arreu del país i s’han
pogut veure els primers
enfrontaments. La més
destacada ha tingut lloc a
Arizona, on s’han aplegat
més de 500 estudiants.

“Aquesta mena de de-
bats permeten que els jo-
ves aprenguin a investi-
gar sobre un tema i en tin-
guin una opinió pròpia”,
explica Ruth Foust, una
catalana mare d’un dels
joves que han abordat la

pregunta del mes a Arizo-
na. De fet, no són els ma-
teixos equips els que trien
quina posició volen de-
fensar, sinó que canvien
de bàndol en cada ronda.
Una de les motivacions
dels estudiants per parti-

cipar en la competició és
aconseguir prestigi, ja que
fer-ho els podria facilitar
l’admissió a les universi-
tats privades del país.

Els jutges, però, no són
professionals, sinó els pa-
res dels mateixos estu-
diants, que no poden valo-
rar ni els seus fills ni com-
panys del seu mateix ins-
titut. “A vegades, les de-
cisions dels jutges no són
del tot justes”, reconeix
Foust. Però no només es
valoren els arguments que
s’hi exposen, sinó també si
l’equip rival és capaç de de-
tectar informació errònia
i refutar-la. De fet, Foust
alerta que no totes les da-
des que s’utilitzen per de-
fensar una posició són cor-
rectes: alguns dels partici-
pants han parlat de morts
l’1-O i d’una invasió d’Es-
panya a Catalunya al segle
XVIII. “La falta d’informa-
ció històrica i de compren-
sió del sentiment català
els dificulta justificar una
conclusió”, indica aquesta
mare, que també exerceix
de jutgessa en el debat.

Tot i que al final del mes
no hi ha una posició gua-
nyadora, sí que s’analitza
quin és el punt de vista que
s’ha imposat en més ron-
des. En aquest sentit, Foust
percep que l’opinió en con-
tra de la independència és
majoritària: “És difícil con-
vèncer algú per canviar una
situació, per això és més fà-
cil defensar l’statu quo”,
que en aquest cas és la uni-
tat d’Espanya. ■

a Durant el mes de gener, milers d’estudiants de tot el país discutiran sobre la crisi catalana a Més
de 500 joves han participat aquest cap de setmana en la competició d’Arizona, una de les més importants

Judit Larios
BARCELONA

La independència, a debat
als instituts dels Estats Units

Una estudiant defensa la seva posició en una de les rondes del debat celebrat a la Universitat d’Arizona ■ TWITTER RUTH FOUST

S’entra en una primera
setmana decisiva per a la
cristal·lització d’un pacte
entre els grups indepen-
dentistes, d’entrada per
definir la mesa del Parla-
ment, que s’ha de votar el
dia 17. Després d’una tre-
va en les converses el cap
de setmana, JxCat, ERC i
la CUP buscaran a partir
d’avui un acord a tres que
no s’hauria de demorar
gaire, tenint en compte

que si han de plegar alguns
dels diputats electes –n’hi
ha tres de presos i cinc
d’exiliats– per garantir la
majoria s’hauria de saber
amb certa antelació. “Molt
temps no queda, la mesa
s’hauria de resoldre
aviat”, admetien fonts
consultades de JxCat.

A Amer, on va anar a un
concert per recaptar fons
per als familiars dels pre-
sos i exiliats, el conseller
Jordi Turull tranquil·litza-
va el públic assegurant:
“Hi haurà mesa del Parla-
ment, hi haurà govern i hi
haurà president, que ja el
tenim”, en referència a
Carles Puigdemont, fill del
poble. Segons ell, les coses
s’estan “fent bé” i no hi ha

“dret al desànim”. “Us de-
mano que ens feu confian-
ça. Serem dignes del resul-
tat del 21-D”, tancava.

També ahir el secretari
de coordinació territorial
d’ERC, Isaac Peraire, visi-
tava Oriol Junqueras a la
presó per primer cop des
que el Suprem li’n va dene-
gar la sortida, i aprofitava
per repassar amb ell els
punts clau de la negocia-
ció. Peraire, que també hi
va saludar el conseller Joa-
quim Forn, deia a Twitter
que havia vist Junqueras
“serè”, i li havia transmès
un “missatge d’ànims” i la
necessitat de mantenir la
fortalesa i fer molta feina.

Després que fins ara to-
tes les reunions hagin es-

tat bilaterals, la intenció
és que aquests dies s’alter-
nin amb trobades a tres,
segons explicava ahir a
l’ACN el portaveu d’ERC,
Sergi Sabrià, que manté
que els punts de partida
“són bons” per arribar a un
pacte. En aquest marc, Sa-
brià veuria bé que s’anés

més enllà de l’acord parla-
mentari de l’última legisla-
tura i la CUP entrés al go-
vern per reforçar l’estabili-
tat de la majoria. “Seria bo
per a tothom”, diu el por-
taveu, disposat a explorar-
ho amb els cupaires “tant
com calgui per veure fins
on volen ser-hi aquesta ve-

gada”. A més, si la CUP ho
planteja, ERC està dispo-
sada a parlar de cedir-los
un diputat perquè man-
tinguin el grup propi, tot i
que el reglament del Parla-
ment “és una mica més
complex” que el del Con-
grés –on això és habitual–,
ja que la cessió hi té efectes
tota la legislatura.

Més enllà d’això, Sabrià
deixava clara la voluntat,
“pràcticament obsessió”,
d’arribar a acords amb els
comuns la propera legisla-
tura en molts projectes
“que es poden portar a ter-
me conjuntament”, com la
lluita contra els desnona-
ments o la pobresa energè-
tica. Com que la prioritat
és tancar la mesa i la inves-
tidura entre independen-
tistes, ara “no hi ha exces-
siva pressa” per encetar
els contactes, però ERC ja
vaticina “una etapa on els
acords amb l’entorn de Po-
dem i els comuns han de
ser permanents”. ■

a Turull demana
confiança i diu que hi
haurà govern, i ERC hi
ofereix lloc a la CUP

Ò. Palau / J. Ferrer
BARCELONA / AMER

JxCat, ERC i CUP buscaran
des d’avui un acord a tres

Turull va ser ahir en un concert solidari a Amer ■ M. LLADÓ
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om veu el pas de la políti-
ca local a la nacional?
Apassionant. M’agrada

molt la política i és un repte pas-
sar ara a la política nacional i en
un moment tan transcendental
com aquest.

En quin moment estem, doncs?
En el de contribuir a construir
un nou país. Amb respecte a tot-
hom, pensi com pensi i siguin
quines siguin les seves idees. Es
va declarar la república, els ciu-
tadans han donat ara la majoria
als grups que la defensen, i toca
començar a construir.

De moment, s’haurà de formar
govern. Puigdemont podrà ser
president?
És el que toca. Restituir el go-
vern que hi havia abans del 155.
El bloc anti-155 és el que ha
guanyat i per tant els ciutadans
ens han donat l’encàrrec de
continuar el camí iniciat.

Hi ha represàlies molt dures de
l’Estat, i se n’esperen més, si es

C

Regidora del PDeCAT a l’Ajuntament de Sort
i diputada electa de JxCat al Parlament

● Educadora infantil, pallaresa nascuda a
l’Hospitalet i regidora a Sort des del 2007, fa el
salt a la política nacional com a diputada del
JxCat en la legislatura que ara comença

Imma Gallardo

David Marín
LLEIDA

“Els CDR han estat
un gran exemple,
ens necessitem a
tots i totes”

continua el mateix camí.
No s’entén enlloc que l’Estat ha-
gi actuat així. És un gran error.
El que hi ha plantejat és un pro-
blema polític, i una veritable de-
mocràcia treballaria per resol-
dre’l políticament.

Creu que aquesta legislatura es
podrà treballar amb normali-
tat?
Soc molt optimista. Confio que
tothom s’adonarà per fi que
som davant d’un problema polí-
tic i que l’única manera de resol-
dre’l és políticament i escoltant
els ciutadans.

Amb democràcia i no amb tri-
bunals?
És tan senzill com això. En
aquestes coses som molt dife-
rents. Des de l’Estat s’ha actuat
amb una cultura política molt
antiga, mentre que la política
catalana està més orientada al
diàleg, a la diferència, al respec-
te als drets humans. I la seva
manera d’actuar s’ha vist que
ha servit de ben poc. Han anul-
lat lleis, han utilitzat la majoria
política que tenen al Tribunal
Constitucional per anul·lar les

decisions del Parlament, han
aplicat el 155 per destituir-lo i
convocar eleccions, però torna
a haver-hi la majoria democràti-
ca que hi havia abans del 155.

I què s’ha de fer, ara?
Ara desmantellar el 155. Quan
ens adonem de l’abast que ha
tingut, veurem segurament que
hi ha molta feina a reconstruir.
Hem de restituir el govern, tot
allò que s’hagi desmuntat amb
el 155 a les nostres administra-
cions, i a partir d’aquí començar
a treballar per la República. I
per fer-ho ens necessitem a tots
i totes, siguin quines siguin les
preferències partidàries i ideo-
lògiques de cadascú. L’exemple
dels CDR és el camí a seguir. A
muntanya han estat una eina
importantíssima. Mai s’havia
vist gent tan diferent treballant
plegats, tots fent pinya. Al Piri-
neu ha estat senzillament bru-
tal. Gent que potser en la políti-
ca municipal estem en bàndols
ben diferents, però a l’hora de
defensar la democràcia, la lli-
bertat, els drets humans i una
idea de República per poder
conviure conjuntament tots els

catalans, hi estem braç a braç,
com el dia 1 d’octubre defen-
sant els col·legis. Estic conven-
çuda que més tard o més d’hora
ens en sortirem.

A Sort, en la seva etapa al go-
vern local, va portar benestar
social. Quins temes voldria
tractar ara des del Parlament?
Soc educadora infantil i els te-
mes relacionats amb aquest
àmbit, l’educació, el benestar
social, em preocupen. Però tam-
bé tot allò que té a veure amb el
desenvolupament del territori,
que les comarques com les del
Pirineu puguin tenir infraes-
tructures i serveis adequats,
consolidar població i créixer. No
només calen millors comunica-
cions per carretera, que també,
sinó també que internet arribi
arreu, que s’hi pugui treballar i
generar economia des de les co-
marques rurals, amb el turisme
i també amb bones infraestruc-
tures, per als nous professionals
i les noves tecnologies. Des de
l’administració s’ha de treballar
perquè s’aturi la despoblació, es
fixi la gent al territori i aquestes
comarques siguin un focus de

noves oportunitats.

Anar al Parlament significa
aparcar temporalment la feina
d’educadora infantil. Ho troba-
rà a faltar?
Sí! És l’únic que em sap greu
d’aquesta nova etapa. El tracte
amb els nens i les nenes és molt
gratificant. Però també és una
oportunitat per intentar treba-
llar des del Parlament a favor de
l’educació i, especialment, de
l’educació infantil, de 0 a 3
anys. És una etapa importantís-
sima de l’educació dels nens, pe-
rò en canvi està menystinguda i
no se la valora per la importàn-
cia que té. És una època vital en
el desenvolupament dels in-
fants, és el moment en què es
posen els fonaments psicomo-
trius, relacionals, d’autoestima,
de personalitat. En altres països
aquesta etapa està molt més re-
coneguda en l’àmbit educatiu i
els seus professionals estan més
ben formats, pagats i valorats.
Catalunya ha estat pionera en
educació, amb moviments com
el de Rosa Sensat, però a les
llars d’infants no se les ha valo-
rat prou fins ara. ■

Imma Gallardo és regidora a l’Ajuntament de Sort i, ara, diputada de JxCat al Parlament ■ D.M.
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