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La punxa d’en Jap

Pere Bosch i Cuenca

Joan Antoni Poch

L’engany
lingüístic

L

legeixo el programa electoral que
Ciutadans va presentar a Catalunya i al
País Valencià i m’aturo en el model lingüístic a l’ensenyament. Aparentment, la
coherència és absoluta. En el primer
cas, es demana “un modelo de escuela
trilingüe de calidad, en la que el español y el catalán sean las lenguas de enseñanza en las aulas, en igualdad de
condiciones, promoviendo que el inglés
sea utilizado también como lengua vehicular”. En el cas del País Valencià, la
proposta és més telegràfica, però el
punt 53 diu molt clarament que “nuestro modelo educativo es el trilingüe”. El
problema sorgeix quan passem de la
proposta a la realitat, quan comparem
allò que Ciutadans defensa en campanya electoral i el que argumenta i vota
en els canals parlamentaris.
Ja durant la darrera convocatòria
electoral, la candidata de Ciutadans,
Inés Arrimadas, va fer-se un garbuix
quan Vicent Sanchís li va preguntar
per què no acceptaven al País Valencià

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Darrere l’embolcall del
bilingüisme, el que defensa
C’s és la supremacia del
castellà i la residualització de
la resta de llengües
el mateix model que reclamen a Catalunya. Després de donar-hi voltes, va
acabar responent que “és una competència autonòmica i cada comunitat
pot defensar el model que vulgui”. A
banda de l’histrionisme que representa que una candidata del nacionalisme
més caspós sigui incapaç de defensar
l’actuació del seu partit arreu de l’Estat
i acabi emparant-se en la capacitat de
les autonomies d’anar per lliure, allò
que posa de manifest el mal tràngol
d’Arrimadas és la hipocresia d’un partit que, darrere l’embolcall del bilingüisme, allò que defensa en realitat és la
supremacia del castellà i la voluntat de
residualitzar la resta de llengües. La
proposta de suprimir el català com a
requisit per accedir a l’administració i
el seu vot en contra del model de bilingüisme aprovat a les corts valencianes
(amb l’argument que “Cs aposta per
un model educatiu trilingüe, sense imposicions i que garantisca la llibertat
dels pares”!!) en són les darreres proves. En realitat, el bilingüisme de Ciudadans és el suprematisme de sempre. Un engany.

Mort de cunyat

T

othom se’m mor. Ara el meu cunyat Toni Artigues. El vaig anar
a veure a Palma fa un parell de
setmanes, quan li acabaven de comunicar que el mal era irreparable. L’havien dut de l’hospital a casa, per voluntat seva. La casa, una tercera planta
d’un edifici de pisos antic, és situada
al carrer d’en Morei, al centre arcaic
de Palma. En un extrem hi ha l’ajuntament i a l’altre, com aquell qui diu, la
catedral. Enmig, cases senyorials amb
patis interiors d’on sembla que d’un
moment o altre hagi de sortir Llorenç
Villalonga o un dels seus personatges.
A prop, l’església de Sant Francesc, on
està enterrat Ramon Llull.
Seia en un petit balancí prop de la
llar de foc apagada. Em va dir que
m’esperava perquè l’encengués. Li costava respirar i parlava amb una veu
gairebé inaudible. Van arribar uns
amics. El menjador es va omplir. Quan
se’n van anar, en van venir uns altres.
Després, més. M’hi vaig estar dos dies i
el flux no parava. La Marta, la meva
germana, en va comptar quaranta en
dues tardes. Eren amics i també alumnes seus. Músics, gent de teatre, poe-

“
Toni Artigues
ha estat un dels
referents culturals
de les Balears

tes, novel·listes, llibreters... Toni Artigues, amb altres socis, havia fundat la
llibreria Quart Creixent de Palma. Només llibres en català. Havia tocat les
xeremies i fet mil accions culturals
amb en Biel Majoral, un altre del morro fort en el catalanisme illenc. Havia
muntat obres teatrals. N’hi vaig veure
una a l’Espai Brossa de Barcelona, sobre textos del poeta que dona nom al
teatre. Se sabia tots els poetes catalans, i els divulgava, sobretot entre els
seus alumnes de l’escola de formació
de mestres i de la universitat. Alumnes i exalumnes, joves i grans, no paraven de tocar el timbre. Vaig saludar

Jaume Pons Alorda, el traductor de
Walt Whitman. “Traduït per ell, sembla que hagués escrit en català.” Se li
acostaven per sentir-lo. “El ritme marca un sonet, no la rima.” Per un moment vaig pensar en Sòcrates donant
les últimes instruccions als deixebles.
Vaig conèixer el cunyat aquells dies.
Sabia que era un savi que exercia molta influència en la cultura balear, però
la distància i les poques vegades que
ens vèiem no m’havien permès ferme’n càrrec del tot.
Com que tenia tants amics i admiradors, en correspondència tenia molts
que li estaven renyits. Un, va anunciar
que el volia veure. La meva germana
ens va dur a fer una volta per Palma
mentre els dos homes parlaven. Quan
vam tornar al cap de dues hores la reconciliació s’havia produït i havia anat
més enllà: Toni Artigues li dictava,
perquè la fes ell, la conferència que un
dia que ja no ha viscut havia de pronunciar sobre Palau i Fabre. Vaig recordar l’última escena de Farenheit
451, quan els vells fan memoritzar als
joves els llibres que s’han de salvar. La
resurrecció de la carn deu ser això.
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La decisió de Llarena

L

“
Entretinguts
com estem amb què
farà la CUP, no ens
adonem que
l’important és què
farà Llarena
aquest dilluns. S’han llegit vostès les
al·legacions que ha fet l’advocat de
Jordi Sànchez demanant al jutge que
el deixin en llibertat (o sortir de la presó amb un permís extraordinari) per
poder assistir al ple de la investidura?
A banda dels precedents com el cas
Yoldi, l’advocat reflexiona sobre “el
respecte a la presumpció d’innocència
i als drets polítics” de Sànchez, i reclama “la necessitat de garantir el nor-

mal funcionament de les institucions
catalanes” i la “plena legitimitat democràtica del futur executiu català”. Si li
deneguen el permís, diu l’advocat, “assistirem a un lamentable pas enrere en
matèria de protecció dels drets cívics i
polítics”. Cert. Què farà, doncs, Llarena? Mantindrà Sànchez a la presó, negant-li els drets que a mi em sembla
que té com a ciutadà que no ha estat
condemnat per res? O el deixarà sortir? Si el manté a la presó, no els passi
per alt, serà Llarena (i no la CUP) qui
haurà vetat Sànchez. I si el deixa sortir, la pregunta és: la CUP tindrà el valor (per no dir una altra cosa) de no donar-li suport? I encara més: si Llarena
deixa sortir Sànchez com a diputat i és
investit, tornarà a la presó com a president? Quina vergonya, no, Mariano?
Ai, perdó. No sé per què hi barrejo jo
ara el PP en tot això. No recordava que
a l’Estat espanyol hi ha una clara separació de poders. Claríssima.

De reüll

Les cares de la notícia

El miracle

Jordi Sànchez

Anna Serrano

CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

Candidat a president

S

egle XXI, sí. El bisbe de Sant Sebastià, José Ignacio
Munilla, està en contra del que defineix com a
“feminisme radical”, aquell que, segons ell, vol equiparar
en tots els aspectes els dos gèneres. I conclou que “el
dimoni ha marcat un gol des de les seves pròpies files” a
la causa feminista des d’aquests postulats que
considera extrems. Tot plegat ho argumentava en una
entrevista a Radio María en què qüestionava la vaga del
8 de març, que està cridada, junt amb les mobilitzacions
convocades arreu, a ser una de les més importants dels
darrers anys. Munilla no només en
Munilla creu recela sinó que considera que hi ha
que hi ha un un tipus de feminisme tocat per
l’amo de l’infern. Argumentació
tipus de
divina o satànica –tot depèn de
feminisme
com es miri–utilitzada en contra
tocat pel
d’una iniciativa civil per reclamar
mateix diable igualtat de drets, per combatre la
bretxa salarial, en contra de la
violència contra les dones, etcètera. Campanya de la por
protagonitzada ni més ni menys que pel mateix Llucifer.
Munilla es permet posar en dubte la mobilització des
d’una de les institucions menys igualitàries del món, on
la dona està relegada a un segon pla. I sempre en paper
secundari. Tampoc és estrany. Com es pot pretendre
que hi doni suport algú que sosté que l’avortament ha
esdevingut un “genocidi femení” o que el cristianisme
“ha fet un gran servei a la dignitat de la dona” a l’hora de
defensar la monogàmia i rebutjar el divorci? El miracle
seria que hi fos favorable.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/iew58z

EDITORIAL

A la tres
a diputada de la CUP Maria Sirvent va considerar ahir “imprudent” que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi convocat el
ple de la investidura de Jordi Sànchez
per dilluns vinent. “Es fa molt difícil
que d’aquí a dilluns arribem a un
acord”, diu la diputada. I probablement té raó. Es fa molt difícil arribar a
acords amb la CUP. Però és dilluns. Fa
quatre dies la CUP va posar pressió a
JxCat i ERC fent-los saber que no votaria Sànchez si el proposaven com a
candidat i, ai làs, ara són JxCat, ERC i
Torrent qui posen pressió a la CUP
convocant el ple de dilluns. Res serà
fàcil, dèiem dies enrere. Doncs aquí ho
tenen. O ho tornen a tenir, vaja, perquè darrerament vivim de déjà vus.
Entretinguts com estem amb què farà
la CUP, però, no ens adonem que l’important és què farà el jutge Llarena.
Aquest és el quid de la qüestió. I el que
farà que tinguem o no president

Accedeix als
continguts del web

-+=

L’expresident de l’ANC i ara número 2 de JxCat té
el suport del president Puigdemont, de la seva
formació i d’ERC per ser elegit president en el ple
convocat pel dia 12. Té, per tant, la legitimitat democràtica per ser-ho. Només les traves judicials i
reglamentàries ho poden impedir.
DEGÀ DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA

Joan Planellas

Teologia universitària

-+=

Fa 50 anys que es va signar la creació de la Facultat de Teologia de Catalunya al Vaticà, l’any 1968.
Mig segle després, la facultat té inscrits 450
alumnes i 2.200 més fan estudis als diferents instituts tutelats per la FTC a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Vic, Mallorca i Sant Cugat.
DIRECTOR EDITORIAL DEL GRUP ENDERROCK

Lluís Gendrau

Els Grammy catalans

-+=

Els premis Enderrock 2018–XX Premis de la Música Catalana, que es lliuraran aquest vespre a l’Auditori de Girona, són un dels millors indicadors de
la bona salut musical del país, malgrat l’IVA, la
censura i altres factors negatius. El Grup Enderrock fa 20 anys que dirigeix els Grammy catalans.

Credibilitat
Institucional
El debat d’investidura convocat pel president del Parlament, Roger Torrent, per al 12 de
març per sotmetre al ple de la cambra catalana la candidatura a la presidència de la Generalitat del diputat Jordi Sànchez, actualment en
presó preventiva, torna a posar tots
els focus sobre l’aparell judicial de
l’Estat espanyol, la seva independència i la seva defensa dels valors
democràtics que proclama la Constitució. Jordi sànchez, a través del
seu advocat, ha tornat a demanar la
llibertat al jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena, i també a
través d’un recurs d’empara al Tribunal Constitucional, perquè no se li
impedeixi defensar la seva candidatura i, si obté el suport dels diputats,
ser investit president. Als arguments esgrimits en peticions anteriors de llibertat, s’hi afegeixen ara la
protecció dels drets civils i polítics
de Sànchez, com a diputat elegit
pels ciutadans i elegible com a primera autoritat política del país; la
protecció dels drets de representació política dels ciutadans que el van
votar, i finalment la protecció de la
voluntat democràtica d’un Parlament. El que està en joc no és que
Jordi Sànchez pugui, efectivament,
ser escollit president de la Generalitat de Catalunya o no, ni que el magistrat pugui ser acusat de prevaricació si no ho permet. No serveix de
res tenir un estat de dret, una justícia independent i una constitució
democràtica, si després es conculquen els drets més bàsics d’un ciutadà, inclosa la presumpció d’innocència, i la voluntat democràtica
dels ciutadans expressada en les
eleccions del 21-D passat i del seu
Parlament. El que està en joc, per
tant, és la credibilitat, a Espanya, a
Europa i al món, de tot el sistema
institucional espanyol, i en particular d’una justícia que, en relació amb
aquest cas, ja està sota sospita al
Comissariat de Drets Humans del
Consell d’Europa i al Comitè de
Drets Humans de l’ONU.
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Veten cotxes vells
Quaranta municipis barcelonins
vetaran els vehicles de més de
20 anys a partir de l’1 de
desembre quan hi hagi episodis
d’alta contaminació.

Full de ruta

anys

L’exdiputat del PSC Carles
Navarro i l’exadministrador de
Filesa Lluís Oliveró, implicats en
l’afer Filesa, aconsegueixen el
tercer grau penitenciari.

Manel Mesquita. Periodista

El pensament
màgic

S’

anys

20

Cas Filesa

Tribuna

David Marín

acusa l’independentisme de
caure en el “pensament màgic” per voler
tirar endavant el seu
projecte de república
malgrat la ferotge repressió de l’Estat
espanyol contra individus i entitats, i a
més voler-ho fer sense aplicar violència. És impossible, diuen, i a l’independentisme li sortiria més a compte abaixar els braços, formar un govern autonòmic que no desafiï l’Estat malgrat
que els electors els van donar una majoria al Parlament per fer una altra cosa,
i deixar així de rebre garrotades.
Resulta sorprenent que aquesta visió tan resignada, conservadora i complaent amb la violència institucional de
l’Estat vingui en molts casos de capdavanters de l’esquerranisme més transformador i rebel, defensors d’utopies
abandonades en el moment d’ocupar
quotes de poder, i de desobediències
de postal que mai no van tenir cap cost.
La revolta i la utopia reduïda a defensar
pagues extres i a posar arbres de Nadal
amb llum de pedals, mentre la democràcia del règim del 78 es degrada en
autoritarisme i putrefacció i les presons
ja comencen a omplir-se fins i tot de
cantants de rap. Què eren aquelles utopies de les quals encara fan bandera, sinó pur pensament màgic? No era pensament màgic el que alimentava els
primers insubmisos al servei militar, i finalment es va abolir? No era pensament màgic pensar que amb un grapat
de gent davant d’un pis s’acabarien els
desnonaments? No era pensament
màgic boicotejar les empreses militars
que participaven en una guerra injusta?
La màgia, en realitat, és desobeir la realitat. La màxima rebel·lia possible. En
canvi, què és aquest nou pragmatisme
en un context de repressió, sinó pura
rendició i donar la raó a l’estratègia estatal d’engarjolaments arbitraris i de tutela autoritària de la democràcia a Catalunya?
Els que acusen l’independentisme
de caure en el pensament màgic tenen
al seu favor que, efectivament, la república declarada no està operativa, sinó
que ho està el 155 contra el qual el seu
pensament “racional” tampoc no hi ha
fet res. Ni s’espera que ho faci. El que és
veritablement màgic és pensar que,
abaixant els braços i fent bondat, els
presos sortiran de la presó, la base social de l’independentisme s’eixamplarà,
l’Estat s’obrirà a una abraçada fraternal, i respectarà la voluntat dels catalans en un bonic, i màgic, referèndum
pactat.
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Una nova mútua
Una nova mútua, iniciativa de la
Federació Catalana de Futbol i
la Unió de Federacions
Esportives Catalanes, aplegarà
900.000 associats.

Visca la República!

H

i ha diverses maneres d’analitzar
una frase. Fins i tot les més breus.
Les que contenen menys paraules. Menys síl·labes. O menys lletres. La
sintàctica. La científica. La política. La
històrica. L’emocional. La desiderativa...
Qualsevol d’aquestes anàlisis podríem
convenir que són objectives, en el sentit
que persegueixen un objectiu. Lícit, sempre. Mentre aquest no suporti –no doni
suport– una actitud insultant o violenta
en relació amb la resta d’anàlisis.

LA BREU EXPRESSIÓ

exclamativa que actua de títol d’aquestes línies, sintàcticament manté “la república” com a nucli
d’aquest sintagma, i “visca” com a interjecció; també trobem un article determinat i femení, “la”; en aquest cas “visca” actua com a interjecció exclamació usada
per desitjar llarga vida i prosperitat a una
institució; i, finalment, un nom al qual li
falta poc per ser propi, “república”. Coses
dels substantius, que n’hi ha de “comuns”
i de “propis” o “polítics”, com la categoria
de presos, malgrat en ambdós casos la responsabilitat d’aquesta subdivisió recaigui
en l’Estat o la RAE (Real Acadèmia d’Es-

tremera). Poc més a afegir si no fos que la
frase del titular acaba amb un signe d’admiració, o d’exclamació, del tipus de signe
gràfic que es posen únicament a la fi (!) en
una frase catalana, i en algunes llengües
també al començament (¡), d’una oració
exclamativa o d’una interjecció. Poc més
a afegir-hi, sintàcticament i simpàtica
parlant. Ara bé, si “visca” és una forma antiga del verb “viure”, que vol dir “que visqui” (per molt anys?); i “visqui” és un subjuntiu present... acceptem-lo com a tal i no
ens compliquem la vida amb anàlisis subjectives –imperfectes, contaminades–

“
Afegiu-hi
‘social i solidària’
i el resultat obtingut
eixamplarà la
lectura emocional
i nacional

que emmascaren la perfecció del desig expressat amb tal brevetat, actualitat i contundència que la política ni el flaira i la història ja jutjarà depenent del resultat final i
dels guanyadors del poder de la gramàtica
i el diccionari. Fabra ho sabia i per això en
va fer un de nostre. Podem defensar
–oralment– l’imperfecte subjuntiu “visqués” i quedar-nos tan tanqui’ls i cofois a
casa? Feu la prova del nou. Sortiu al carrer
i crideu “Que visqués la República!” Ni republicans catalans ni espanyols seguirien
la consigna. Afegiu “social i solidària”,
com defensava dissabte passat Enric Ramionet aquí mateix, a la interjecció de
capçalera i el resultat obtingut eixamplarà la lectura emocional i nacional.
LA PRIMERA VEGADA

que va retrunyir un
contundent i espontani –i com a tal, sentit, que no escoltat– “Visca la República!”
al Parlament de Catalunya, després de la
pactada Transacció, el va pronunciar Enric Marco fa setze anys... Ho analitzem,
tertulians i opinadors? O és que temeu
perdre el vostre sou? Fins aquí hem arribat, sosté Pereira. Tot plegat és una gran
interjecció! Fora punyetes!

El lector escriu

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 paper polític
de la CUP
b Segurament la CUP és coherent amb els seus principis
del tot respectables, però, a
parer meu, no toca de peus a
terra, fa volar coloms i en política i en gestió administrativa
pública s’ha de ser pragmàtic.
El 155 ha desbaratat el teixit
politicosocial de Catalunya i
ara el més important és plantar cara al mal procedir del senyor Rajoy sense que ens faci
més mal. Per tal que això passi cal tenir un govern que treballi amb determinació per
restituir el que ens ha estat arrabassat i millorar la situació
social dels catalans. De vegades, a costa de doloroses renúncies, pot ser una bona via
per recuperar-les, de vegades
caldrà empassar-se algun gripau per evitar que l’enemic se
surti amb la seva.
No podem permetre que el
sobiranisme perdi passada,
que el president de la Genera-

litat ens l’imposi ni un jutge ni
el govern del PP. No es pot
permetre que el senyor Rajoy
ens digui qui ha de presidir
Catalunya.
PILAR PORCEL i OMAR
Sabadell (Vallès Oriental)

Canviar tramvia
per “trambús”
b Imagineu que pel mateix
espai on passa ara el tramvia
a Barcelona hi fem passar un
autobús elèctric. Obtenim les
mateixes prestacions i no li
calen vies ni catenàries. Dit
d’una altra manera, es tracta
de canviar les rodes metàl·liques captives d’unes vies, per
unes rodes pneumàtiques
molt més pràctiques i versàtils. La despesa, com resulta
obvi, és infinitament més petita: no cal cremar desenes de
milions d’euros per rebentar
els carrers i trinxar el centre
de la ciutat amb vies de tren!
Circulant per un espai segregat qualsevol vehicle, sense

necessitat de vies, serà ràpid i
eficient. I li diem “trambús” i
tots contents! Fa quatre anys,
ningú parlava de l’autobús
elèctric.
D’aquí a quatre dies, el
tramvia serà un fòssil. Encara
som a temps de no fer el ridícul i causar un perjudici gravíssim als barcelonins!
ALFONS BOSCH
Cervelló (Baix Llobregat)

Policia local a
Sant Sadurní
b Quant de temps, anys, fa
que són coneixedors d’aquest
assumpte els regidors de
l’equip de govern (PDeCAT ERC)? Molts i suficients per
no venir de la lluna, com demostra un estudi encarregat a
la Diputació de Barcelona, el
qual dona constància
d’aquest greuge. El cos de la
policia local fa molts anys que
està en unes condicions deplorables. Abans, quan vaig
ser regidor, i després he anat

insistint sobre aquest greuge.
I no és fins ara, l’any 2018, que
el govern municipal se n’adona i veu que és necessària una
altra ubicació per a la policia
local de Sant Sadurní. No es
cansa, senyor alcalde (molts
anys de regidor), d’anar sempre a remolc dels altres,
d’anar sobre la marxa i d’actuar per la insistència de factors?
A part d’això, també manca
en la policia local una “estabilitat” en la plantilla. Fonts del
mateix equip de govern i de
l’oposició ens diuen que sovint
hi ha baixes al cos. Algun partit de l’oposició fins i tot demana un nombre més alt de
policies. La policia local de
Sant Sadurní ha d’estar més
ben catalogada, dotada i remunerada. I evidentment, les
noves instal·lacions, han de
ser ja una realitat, una prioritat. No, un “ja veurem”, senyor
alcalde.
FRANCESC CARAFI QUINTANA
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
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La frase del dia

“El País Valencià no existeix. No puc suportar aquest insult
al qual soc sotmès per la diputada”
Francisco camps, EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Tribuna

De set en set

Transhumanisme

L’estàtua
d’en López

Francesc Torralba. Director de la Càtedra Ethos de la URL

E

l transhumanisme és una invitació a esdevenir els mestres de
l’evolució. Els transhumanistes
pensen que cal actuar i no limitar-se a
seguir, ser els protagonistes del destí i
modificar-lo segons les nostres conveniències a fi d’adaptar-nos millor en el
món i viure-hi més confortablement.
Es presenta socialment i políticament
com un moviment d’alliberament, encara que en un sentit molt diferent de
la filosofía de la liberación d’Enrique
Dussel (1934) i de les teologies de l’alliberament de procedència llatinoamericana.

EL TRANSHUMANISME

es proposa alliberar la condició humana dels seus límits
i transcendir-los per assolir una millor
qualitat d’existència. L’objectiu és clar:
Alliberar l’ésser de humà de les misèries de la seva finitud, del jou de la malaltia, de la fam, de la por, de la violència, de la crueltat, del patiment i, finalment, de la mort.

voluntat humana. La vacunació es pot
concebre, també, com una forma de
millorament, perquè a través d’ella
s’injecten més anticossos que els que
realment es tenen en el cos i s’eviten
contagis. La qüestió, doncs, no és saber
si hom està en contra la modificació de
les seves característiques biològiques,
perquè això ja ho estem fent des de fa
temps. La qüestió central és saber si hi
ha límits que cal fixar de bell antuvi i,
naturalment, qui té legitimitat per fixar-los.
UNA GRAN PART dels qui han començat a

entreveure aquesta possibilitat reaccionen tot refusant-la. Tot això és com-

LA REVOLUCIÓ TRANSHUMANISTA ja ha co-

mençat. Hi ha molts fets que validen
aquesta tesi. La píndola contraceptiva
és, per exemple, una manifestació
avant la lettre del transhumanisme. La
parella escull quan vol tenir el fill, ho
calcula i ho planifica en virtut dels seus
interessos, necessitats i possibilitats.
És un procés alterat i modificat per la

Sísif
Jordi
Soler

SEGONS ELS IDEÒLEGS

d’aquest moviment, cal que ens adaptem a un món
que està canviant. L’ésser humà és un
inadaptat al món contemporani. Tenint en compte l’abast de la crisi mediambiental, l’espècie humana, globalment considerada, està en perill. Per
aquest motiu, cal reforçar les seves capacitats de supervivència mitjançant
la tecnologia de què disposa o bé que és
capaç de crear, perquè en cas de no ferho per preservar la vida tal com és ara,
podria no haver-hi vida humana en el
futur.

ENTRE ELS ARGUMENTS contraris a la tesi

LA MISSIÓ DE LA FILOSOFIA

transhumanista és transcendir el destí biològic. La
por de la mort i el desig d’immortalitat
formen part de les preocupacions essencials de la condició humana. Segons
els transhumanistes, la tecnologia permetrà alliberar-nos d’aquesta por i assolir aquest desig i, per tant, les tradicions espirituals i religioses que es
mantenen en la història com a formes
de consol col·lectiu enfront de la mort,
deixaran de tenir sentit i d’ocupar un
lloc rellevant en la societat.

prensible des del punt de vista transhumanista, però això no significa que
aquestes majories puguin justificar la
prohibició d’aquesta millora als qui realment desitgen implementar modificacions tecnològiques en els seus cossos sempre que no posin en risc ni la llibertat ni la seguretat dels altres.

“
El
transhumanisme es
proposa alliberar la
condició humana
dels seus límits i
transcendir-los per
assolir una millor
qualitat d’existència

transhumanista, s’hi evoca un argument interessant: el caprici lligat a la
fatiga de ser un mateix (d’être soi, en
paraules dels crítics francesos). La tecnolatria és un símptoma de la fatiga de
ser un mateix diagnosticada en les societats hipertecnològiques per sociòlegs tan rellevants com Alvir Toffler
(1928-2016). No ens sentirem ja més
impotents, ni deprimits, si som capaços d’esdevenir allò que volem ser a través de les biotecnologies.
EL TRANSHUMANISME

és, en aquest sentit, una utopia de substitució, de recanvi per a una humanitat que està fatigada de ser ella mateixa, que està disposada a mudar cap a una realitat nova.
Enllaça amb l’estat d’una humanitat
que se sent incapaç de resoldre els problemes que ella mateixa ha creat i que
veu en la tecnologia l’única via de redempció. És, però, ¿un moviment
d’alliberament?

Manuel Castaño

S

i aquest fos un país
mitjanament normal, la vida d’Antonio
López (1817-1883) hauria inspirat unes quantes obres cinematogràfiques. Nascut en la pobresa, se’n va a
Cuba fugint de la justícia, i allà es dedica
a activitats comercials. Es casa amb la filla d’un seu soci català, i la dot li permet
iniciatives empresarials d’alta volada fins
a acumular una immensa fortuna i rebre
el títol de marquès de Comillas. Un selfmade man amb tots els ingredients de
l’època. De la seva faceta de filantrop,
n’hi ha prou de dir que va costejar la primera edició de L’Atlàntida de Verdaguer.
Ara l’Ajuntament de Barcelona, mirant de
fer pagar al passat la incapacitat de ges-

Voldran eliminar també
tots els qui s’han beneficiat
de la mà d’obra esclava?
tionar el present, n’ha retirat l’estàtua de
la plaça que porta el seu nom, al final de
Laietana. Argumenten les llumeneres
municipals que els monuments han de
tenir una “funció d’exemplaritat” –què
deu exemplaritzar, doncs, el Cap de Barcelona de Roy Lichtenstein que hi ha per
allà prop?– i que en López havia pres
part en el tràfic d’esclaus, com si fos
l’únic. Els europeus van anar abolint l’esclavitud al llarg del segle XIX, i els espanyols –catalans inclosos, per descomptat–, com en tantes altres coses, van ser
els últims a fer-ho. Voldrà l’Ajuntament
eliminar també tots els qui s’han beneficiat de la mà d’obra esclava, començant
per Plató i Marc Aureli? Que no hi van tenir res a veure els Ramons i Berenguers
que honoren el nostre nomenclàtor, ni
els de les taules de canvi i els del Consell
de Cent? D’en López, a hores d’ara, no hi
ha perill que ningú en faci un sant; però
no cal convertir-lo en el dimoni gros.
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Sànchez demana
a Llarena sortir
per la investidura

Sol·licita que el deixi
en llibertat per
defensar la seva
candidatura a la
Generalitat

Manifestació
contra els atacs a
l’escola catalana

Unes 40 entitats
convoquen una
marxa el 17 de
març contra el
setge a la llengua

Contrarellotge fins a
FET El president del Parlament convoca
la sessió per investir Sànchez per dilluns
12 de març MÉS JxCat anuncia una
querella contra el magistrat Llarena si
no permet que el candidat hi assisteixi
LÍMIT Cinc dies per convèncer la CUP
Emma Ansola
BARCELONA

Amb Puigdemont a la reserva, Junts per Catalunya ho fia tot ara a la candidatura de Jordi Sànchez
per poder investir un president de la Generalitat i
formar govern, conscients, però, del repte, que
suposa aquesta proposta
en tots els fronts.
ERC ja va acceptar dilluns a la tarda la candidatura fruit d’un nou preacord que la uneix a Junts
per Catalunya i ahir al matí el president del Parlament, Roger Torrent, va
convocar oficialment el
ple d’investidura per dilluns dia 12, una data que
es va fer pública arran de
la presentació, al Tribunal
Suprem, del recurs dels
advocats de Sànchez per
demanar-ne l’excarceració. Un anunci que va valer
al president Torrent les
crítiques dels grups de
l’oposició durant la reunió
de la junta de portaveus
perquè es van assabentar
de la convocatòria pels
mitjans de comunicació
abans de rebre la notificació formal.
Amb l’anunci de la data
comença una contrarellotge de cinc dies que afecta totes les parts implicades en el ple d’investidura,
començant pel jutge Pablo
Llarena, que haurà de decidir si deixa en llibertat el
candidat a la presidència
de la Generalitat. A més a
més dels advocats de Sànchez, a la petició s’hi podria afegir el Parlament.
Amb aquest objectiu, els
lletrats del Parlament van

Reunió de
la junta de
portaveus
celebrada
ahir al
matí ■ ORIOL
DURAN

Les frases

—————————————————————————————————

“Si el jutge no resol
a favor de Sànchez
trairà la voluntat de
la ciutadania”
Eduard Pujol

PORTAVEU DE JUNTS PER CATALUNYA
—————————————————————————————————

“És imprudent
convocar un ple sense
tenir assegurada
la majoria”
Maria Sirvent

DIPUTADA DE LA CUP

rebre ahir l’encàrrec, durant la reunió de la mesa,
d’estudiar si la cambra catalana com a institució pot
reclamar la presència a
l’hemicicle del candidat a
la presidència, tenint en
compte que així ho requereix el reglament i que el
mateix magistrat hi va fer
referència quan va tractar
la investidura de Puigdemont. Els serveis jurídics
de la cambra també disposen d’un termini molt curt
de temps per decidir si
s’afegeixen al recurs.
Llarena, sota pressió?
La decisió de Llarena serà
observada amb lupa pel
grup de Junts per Catalunya després d’anunciar
ahir que, en cas que el magistrat no resolgui el recurs a favor de Sànchez,
presentarien una querella
criminal contra el jutge
instructor pel que consideren que seria un delicte
de prevaricació, ja que
Sànchez, com a diputat
electe, disposa de tots els

drets per ser investit president. És per aquest motiu que ahir el president
del grup, Eduard Pujol,
mostrava la seva confiança en la sortida de la presó
de Sànchez. Una decisió
contrària, segons Pujol,
“trairia la voluntat dels
ciutadans”, va afirmar el
portaveu del grup. Altres
fonts consultades mostraven el seu escepticisme
vers la celebració dilluns
del ple amb Sànchez de
candidat. Altres fonts expressaven els seus dubtes
respecte a la possibilitat
que Llarena comuniqui a
temps la seva decisió, la
qual cosa obligaria un cop
més a ajornar un ple d’in-

Crítiques d’empresaris alemanys a Felip VI
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Necessitem gent amb voluntat de parlar, perquè parlant s’entén la gent”, va afirmar ahir el president del Cercle de Directius de Parla Alemanya, Albert Peters, en un
acte al Círculo Ecuestre amb
el president del Parlament,
Roger Torrent de convidat. I
de paraules, sonades, se’n
van escoltar. Algunes d’elles
quan el propi Peters es va referir al comportament del rei
Felip VI assegurant que
aquest hauria d’haver adoptar una actitud més “conciliadora” en el conflicte català.
“M’hauria agradat que el rei

Felip VI parlés també dels
més de dos milions de catalans que van votar en les eleccions a favor de la independència, perquè cal respectar
els resultats de les eleccions,
encara que no ens agradin,
però s’han de respectar.” Les
paraules de Peters, però, contrarestaven les emprades per
altres convidats que van donar lloc a un tens col·loqui a
causa de les crítiques al procés sobiranista i als seus dirigents als quals se’ls va acusar d’enganyar la ciutadania.
Algunes intervencions van
provocar aplaudiments a la

sala i altres van retreure a
Torrent que portés un llaç
groc. Davant d’aquesta situació, ressaltava la intervenció
de Peters assegurant que
“Catalunya val la pena” i que
és possible “reconstruir la
confiança” en aquesta comunitat. Peters va demanar als
futurs governants catalans
que “tornin a la legalitat” mitjançant el respecte a l’Estatut
i la Constitució per tornar “a
una base estable” que permeti tranquil·litzar els inversors. Aquests resultats, va indicar, “obliguen qualsevol
institució de l’Estat a parlar”.
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“Que no digui
«País Valencià»”
Emili Bella

Ester Capella ens va fer xalar ahir en la comissió d’investigació sobre el finançament il·legal del PP al Congrés. Francisco Camps es va exaltar quan va sentir-li
dir “País Valencià”. “No puc suportar aquest insult al
qual estic sent sotmès per part de la senyora diputada, que ha vingut a insultar els valencians”, es queixava. “El País Valencià no existeix”, insistia. Aleshores

Capella, com qui no vol la cosa, li va repetir fins a
sis vegades País Valencià en les seves preguntes. El
més greu és que Camps va arribar a exigir, al més
pur estil antidemocràtic del PP, “que no digui «País
Valencià»”. Potser intentava desviar l’atenció de la
corrupció del seu partit. Hi ha gent que no sap en
quin país viu, encara que n’hagi estat el president.

al ple

vestidura i de rebot s’evitaria posar en marxa el
compte enrere de dos mesos fins a la convocatòria
d’eleccions automàtiques.
La CUP, sorpresa
La cita del 12 de març també insta els grups parlamentaris de Junts per Catalunya i ERC a convèncer
la CUP perquè canviï el
sentit de vot anunciat,
l’abstenció, per un de favorable a la candidatura, ja
que de moment no està
previst que els diputats
Carles Puigdemont i Toni
Comín exerceixin el dret a
vot en el ple d’investidura.
En aquest sentit, ahir a la
tarda els tres partits es

van retrobar per parlar del
full de ruta a aplicar en
aquesta legislatura si finalment s’aconsegueix
formar govern. JxCat i
ERC podrien anunciar
avui un acord en ferm i signat pels dos grups en espera del que faci la CUP, l’escull més gran.
Finalment, la CUP tampoc està exempta de certa
incomoditat davant la cita. Ahir ja va expressar la
seva sorpresa per la convocatòria d’un ple amb un
candidat que, a hores
d’ara, no reuneix els suports necessaris per poder
ser investit president, segons la portaveu, Maria
Sirvent. “Ens sembla imprudent aquesta decisió”,
va afegir-hi. Sirvent creu
que la convocatòria del ple
hauria d’obeir a la certesa
que es pugui iniciar una legislatura republicana. “No
volem retornar a un escenari que ens porta a la gestió de la misèria contra les
classes populars”, asseverava en referència al model autonòmic.
I mentre el protagonisme de la jornada parlamentària se l’emportava
la data nova per al ple d’investidura, l’oposició criticava la falta d’acords ahir
en els òrgans de govern de
la cambra i que, de moment, impedeix tirar endavant la constitució de
comissions no legislatives
que afecten el control, pels
diputats, de, per exemple,
la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges o
la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals. I un
cop més també es va evidenciar la pugna entre Cs i
el PSC per les iniciatives
parlamentàries. Els socialistes van acusar els taronges d’utilitzar el Parlament com “un plató de televisió”. “Abans de fer les
coses ràpid, s’han de fer
bé”, els retreia la diputada
Eva Granados pels errors
tècnics en la petició d’una
comissió d’investigació. ■

La diputada cupaire Maria Sirvent, ahir quan explicava l’estat de les negociacions al Parlament ■ ACN

La CUP lamenta la pressa
per convocar però s’obre a
reconsiderar el vot abans
a Ja té sobre la taula un document amb un programa més detallat i canvis en
el procés constituent a Activarà un nou consell polític si hi veu prou avenços
Òscar Palau
BARCELONA

Demanen als diputats que dejunin
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La fixació de la data de dilluns vinent per al ple d’investidura de Jordi Sànchez fa “molt difícil” reconduir abans les negociacions per canviar a un sí
l’abstenció anunciada per
la CUP després del consell
polític de dissabte passat.
Així ho va lamentar ahir la
diputada Maria Sirvent,
que es mostrava “sobtada”
perquè es convoqui la sessió sense estar garantida la
investidura, però que, això
sí, va deixar una porta
oberta a tornar a activar
els processos assemblearis
interns que haurien de fer
possible la reconsideració
del vot abans del ple –fos
dilluns, quan haurien de
votar els quatre diputats a
favor, o dimecres, quan
n’hi hauria prou amb dos–
sempre que els presentessin una proposta que “no
sigui de gestió de l’autonomisme” i que avanci de
manera valenta”, condicions que considera que no

Els participants, des de dilluns
al santuari de Montserrat, en
l’acció de dejuni que organitza
l’ANC per exigir la llibertat dels
presos polítics i exiliats han
demanat que els 70 diputats
independentistes s’afegeixin a

l’acció fins que no s’entenguin.
“Fins que no arribin a un acord
per governar, que no mengin”,
van proposar en un col·loqui.
Fins divendres 16 hi dejunaran
una trentena d’activistes per
relleus.

complia la que van valorar
dissabte. Aquella “proposta marc” consistia tot just
en la creació d’un espai
lliure a Brussel·les, la recuperació del govern autonòmic i l’activació d’un procés constituent, “sense
més concreció”.
Sirvent lamentava ahir
que no se’ls presentés cap
proposta programàtica, ni
que tan sols rebessin resposta a les que havien fet
ells, en les quals, doncs, no
hi ha acord amb JxCat i
ERC. Entre d’altres, ahir
citava polítiques d’accés a
l’habitatge, un sistema sanitari 100% públic, que no
vagin fons públics a l’escola privada, la “democratit-

zació” del consell de govern dels mitjans, un
“compromís clar” amb la
internacionalització del
conflicte i també un procés
constituent “real, arrelat
al territori, transversal i
vinculant”.
És clar que just després
d’explicar això als mitjans
al Parlament, la mateixa
Sirvent i els exdiputats
Joan Garriga i Albert Botran rebien de mans d’una
delegació de JxCat, en una
reunió d’amb prou feines
de mitja hora, un nou document que ara hauran de
valorar si incorpora prou
avenços perquè es replantegi el vot. “En funció de les
circumstàncies valorarem

si cal convocar un nou consell polític”, havia admès
Sirvent.
De fet, també ERC havia
de donar el vistiplau al document, i per això després
es van reunir hora i mitja
més Elsa Artadi i Albert Batet, per un cantó, i Pere
Aragonès, per l’altre, per
tancar també els detalls
d’un preacord que podrien
signar i donar a conèixer
avui mateix. En tot cas, altres fonts dels dos partits
veien marge per negociar
amb la CUP, ja que indiquen que la nova proposta
sí que entraria a detallar
molt més les qüestions programàtiques en la línia que
exigia la CUP, i inclouria
concessions en el procés
constituent. A més, confien que, si el jutge acaba
deixant sortir Sànchez, els
cupaires no poden negar-se
a fer president un pres polític. El que sí que ahir avançava ERC en presentar la
vaga feminista de demà és
que el nou govern serà paritari, fins en els alts càrrecs
de les conselleries. ■
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Jordi Sànchez i Marta Rovira, en un acte de suport al regidor de Vic imputat, Joan Coma, l’abril del 2016 ■ ANNA AGUILAR

Sànchez demana a Llarena la
valentia del tribunal de Yoldi

a Sol·licita al jutge del Suprem que el deixi en llibertat per defensar la seva candidatura a president de la
Generalitat, com l’Audiència de Pamplona va fer amb l’etarra a Vol ser tractat com Marta Rovira
Mayte Piulachs
BARCELONA

El diputat Jordi Sànchez
va demanar ahir al jutge
del Tribunal Suprem i al
Tribunal Constitucional la
seva posada en llibertat
per poder assistir al ple
d’investidura de dilluns vinent en què ell és el candidat a president de la Generalitat per JxCat i ERC. En
l’escrit, el penalista Jordi
Pina insta el jutge Pablo
Llarena a ser valent, com
el tribunal del cas Yoldi, i
que s’aparti “dels aplaudiments fàcils” d’una premsa i de les seves resolucions anunciades pel govern del PP abans que les
dicti, i així faci “prevaldre
el drets polítics de Jordi
Sànchez i de la ciutadania
que va votar-lo.”
Paral·lelament al Suprem, Pina demana al

Constitucional que es
pronunciï sobre la seva
petició de la suspensió de
la presó provisional de
Sànchez, després que
s’hagi acabat el termini
donat a la fiscalia sense
que s’hi hagi pronunciat.
Per la seva part, l’exconseller d’Interior Joaquim
Forn, que ha deixat la política activa, també va demanar ahir al Suprem, per
tercer cop, la seva posada
en llibertat per temes personals i jurídics, segons la
seva defensa.
L’instructor de la causa
contra els independentistes catalans va refusar la
llibertat de Sànchez, el desembre passat, tot adduint la “probabilitat” que es
pugui repetir una reiteració delictiva (la independència de Catalunya), i
que s’aniria confirmant “a
poc a poc”. L’advocat de

Les frases

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

“S’ha de respectar
la seva presumpció
d’innocència i
preservar la legitimitat
democràtica del futur
executiu català”

“L’Audiència de
Pamplona va optar per
la decisió més sensible
amb els drets polítics,
en el cas Yoldi, enfront
de l’alarmisme”

Sànchez li replica, en l’escrit, que després de quatre
mesos en presó preventiva “s’han confirmat els
seus missatges de pau social” que ha donat a les
persones que l’han anat a
veure a la presó de Soto del
Real. Pina també reitera
que el principi de proporcionalitat, que han de
complir els jutges, imposa
que la presó provisional
pot acordar-se “per riscos
concrets i no per riscos ge-

El cas contra Trapero, fins al 2019

“Sànchez era líder
d’una entitat cívica.
Per què el seu tracte
diferent als actuals
diputats i a Rovira?”
Jordi Pina

ADVOCAT DE JORDI SÀNCHEZ

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

La magistrada de l’Audiencia
Nacional Carmen Lamela va
acceptar la petició de la fiscalia i va declarar la investigació
contra el major Josep Lluís
Trapero, acusat de dos delictes de sedició, i la cúpula política dels Mossos com a causa
“complexa”. Això significa que
el cas pot ser investigat en fins
a divuit mesos i no en els sis
mesos que fixa la llei. Lamela

precisa, en la interlocutòria,
que el termini acaba el 27 de
març del 2019. Precisament
divendres han de declarar
com a imputats l’exdirector
dels Mossos Pere Soler, nomenat amb Joaquim Forn,
l’estiu passat, i l’ex-secretari
general d’Interior Cèsar Puig.
S’acusa la cúpula policial
d’ajudar els polítics en el procés d’independència.

nèrics”, com sosté que és el
cas de Sànchez. I recorda
que la candidatura de Sànchez respon al compliment del mandat del TC,
que va descartar que Puigdemont pogués ser investit a distància. “Sànchez
actua respectant la legalitat, i sense renunciar a les
seves fermes conviccions
d’independència”, assegura Pina. El penalista exposa com a segona novetat
processal per demanar la
llibertat de Sànchez la declaració de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, com a imputada en la
causa el febrer passat, i
que Llarena va deixar en
llibertat sota fiança. “El
jutge va qualificar Rovira
com a responsable política
de major nivell, mentre
que Sànchez llavors era
només líder d’una entitat
cívica, que no se li pot imputar malversació, ni prevaricació ni desobediència”, exposa Pina, i es pregunta: “Per què Sànchez
té un “tractament radicalment desiguals als actuals
diputats investigats?”
Si el jutge li denega la llibertat, Pina li proposa que
li doni un permís extraordinari, com l’Audiència de
Pamplona va donar a
l’etarra Carlos Yoldi, en
presó preventiva, el 1987
per defensar la seva candidatura a lehendakari per
HB. “El tribunal va optar
amb gran valentia per la
decisió més sensible amb
els drets polítics del reclús, en una època en què
els magistrats eren potencials víctimes d’ETA”, sosté Pina, que afegeix que
aquest cas “s’explica a les
facultats com a exemple
d’independència i coratge
judicial, enfront a l’alarmisme de les instàncies
governamentals”. Per evitar nous casos, però, el
legislador va introduir el
1988 l’article 384 bis a la
llei d’enjudiciament criminal, que permet la suspensió automàtica a càrrec polític dels etarres a
presó un cop processats, i
que ara es vol aplicar al govern català, ja que inclou el
terme “rebels”.
Finalment Pina qüestiona a Llarena els possibles fets violents en la conducció de Sànchez al Parlament, com va sostenir en
negar-li participar en el ple
de constitució, i pregunta:
“Si la situació a Catalunya
és tan inflamable com es
diu, no existeix també risc
de desordres si s’impedeix
investir el candidat amb
més suport?” ■

| Nacional | 9

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 7 DE MARÇ DEL 2018

El TC continua esquivant el
recurs contra Puigdemont

a El tribunal demana a l’executiu de Rajoy si cal que s’hi pronunciï atès que està previst un nou ple
d’investidura amb un altre candidat a S’admet a tràmit la queixa del PSC pel bloqueig institucional
Montse Oliva
MADRID

Al Tribunal Constitucional
(TC) li continua cremant
als dits el recurs presentat
per l’executiu espanyol per
paralitzar el ple d’investidura de Carles Puigdemont que s’havia haver de
celebrar el 30 de gener passat. Tot i que tres dies
abans de la data escollida
per Roger Torrent els magistrats van emetre un acte que, a la pràctica, feia
impossible la presència del
candidat al Parlament, el
TC va optar per congelar
l’admissió a tràmit de la
impugnació plantejada pel
president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i, de
fet, la qüestió encara està
pendent de resoldre. Tant
és així que ahir l’òrgan va
debatre l’assumpte i va
acabar decidint donar un
termini de deu dies a les
parts –Advocacia de l’Estat i Parlament– perquè es
pronunciïn sobre si, a hores d’ara, atès que ja s’ha
posat una nova data d’investidura en què Puigdemont no serà candidat, té
sentit continuar amb
aquest procediment.
El TC, doncs, ha passat
la pilota a l’executiu espanyol perquè assenyali si
convé que mantinguin el
recurs i, en tot cas, els deixa
clar que les mesures cautelars imposades es mantin-

Imatge del Tribunal Constitucional, on avui s’ha reunit el ple per deliberar sobre assumptes catalans ■ ACN

dran vigents mentre no hi
hagi una decisió definitiva.
El 27 de gener passat, els
magistrats van acordar, de
manera unànime, que
Puigdemont no podria sotmetre’s a una investidura
ni per delegació ni a través
de mitjans telemàtics. La
defensa de la seva candidatura només es podia fer de
manera presencial i, en tot
cas, prèvia autorització
d’un jutge. Així, en trobarse pendent d’una ordre de
detenció, el TC avisava que
primer s’hauria de lliurar a

la justícia i després demanar permís per acudir al
Parlament. És, en tot cas, la
situació en què està Jordi
Sànchez, el qual ha demanat al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena
poder participar en el ple fixat per dilluns.
El recurs preventiu presentat en el seu dia per La
Moncloa per intentar aturar el dia del ple per investir
Puigdemont va suposar un
bon maldecap per al TC, ja
que hi havia força magistrats que consideraven in-

Rajoy: “Facin un govern!”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president de l’executiu espanyol, Mariano Rajoy, va insistir ahir a instar les forces
polítiques catalanes a posarse d’acord per investir un nou
president. “Facin un govern!”,
reblava tot indicant, això sí,
que per poder dialogar-hi, el
nou executiu català ha de respectar la legalitat i no plantejar “imposicions”. D’aquesta
manera es pronunciava durant el seu cara a cara amb el

portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, el
qual li va retreure que l’executiu espanyol estigui fent
mans i mànigues per impedir
que el Parlament pugui proposar el candidat “que emana de la sobirania popular”. El
dirigent català va aprofitar
per recordar-li que tant Puigdemont com Sànchez tenen
els seus drets intactes i no
se’ls pot vetar.

Divendres 9 de març
SAX GORDON & LLUÍS COLOMA TRIO

170809-1182121L

A la ja potent banda d’en Lluís Coloma, en aquesta ocasió tenim l’honor
de tenir el saxofonista nord-americà que està de gira pel nostre país.
Sax Gordon, saxo tenor i veu - Lluís Coloma, piano Manolo Germán, contrabaix - Mar Ruiz, bateria

Entrada lliure.
Servei de carta. Per sopar o per fer la copa.
Consulteu al Facebook o www.sis-b.com la programació
musical estable. Reserves al 93 761 18 49

oportú acceptar la tramitació que, de facto, implicava
suspendre el ple, perquè així ho demanava el govern
espanyol. Arran de la impossibilitat d’establir un
criteri unànime, es va optar
per ajornar la decisió sobre
si s’acceptava o no a tràmit,
si bé es van establir un seguit de requisits que feien
impossible que Puigdemont pogués assistir a la
convocatòria per defensar
la seva candidatura a la Generalitat. En tot cas, la decisió també va ser força criticada des de l’àmbit polític i
judicial, ja que s’assegurava
que el TC s’havia extralimitat en les seves funcions en
aplicar unes mesures cautelars que –en no establirse sobre un recurs concret– ningú no havia demanat.
Recurs del PSC
Ahir, però, i després de setmanes de tenir sobre la
taula l’assumpte, el TC va
aprofitar la nova convocatòria del ple d’investidura
per suggerir a les parts –sobretot a la promotora del
recurs– que potser ja no tenia cap sentit que es pronunciïn sobre una situació
que ja no està prevista, la
presència de Puigdemont
a la cambra catalana per a
una eventual investidura.
En la mateixa jornada
de deliberació, el tribunal
sí que va admetre ahir a
tràmit el recurs plantejat
pel PSC contra la decisió
de Torrent del 30 de gener
passat d’ajornar –sense
data concreta– el debat
d’investidura, ja que en
aquest cas entén que és un
assumpte que pot tenir
“conseqüències polítiques
generals”, alhora que planteja una situació sobre la
qual no hi ha “una doctrina
concreta” d’aquest tribunal. ■
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JxCat inicia una roda d’actes
per explicar el pla República
a El partit preveu una legislatura amb tres vies principals d’acció: unes línies mestres traçades des

de Brussel·les, un Parlament que gestioni i sigui “àgora de debat republicà” i una ciutadania mobilitzada
G. Pladeveya
ANGLÈS

Traspassar les portes del
Parlament i de les reunions o els contactes més
formals: per conèixer de
primera mà l’opinió i el
sentiment de la ciutadania respecte al moment
polític del país, Junts per
Catalunya va iniciar ahir
una ronda d’actes per explicar el seu anomenat pla
República. L’escenari escollit per a la primera
d’aquestes conferències
va ser la Fàbrica Burés
d’Anglès, on van assistir
unes 150 persones. L’encarregada de presentar
l’esdeveniment va ser l’alcaldessa, Àstrid Desset,
que va manifestar que
malgrat els constants entrebancs provinents del
govern espanyol, “estem
vivint la revolució d’un poble que no es resigna”.
El diputat de JxCat
Quim Torra va detallar
que el pla República inclou
un projecte “ambiciós”,
que ha d’anar de la restitu-

Els diputats Narcís Clara, Francesc Ten, Quim Torra, l’alcaldessa Àstrid Desset, i els diputats Gemma Geis i Pep Riera, ahir ■ M. LLADÓ

ció de les institucions catalanes fins a la constitució de la República, partint
de l’esperit de l’1-O. Torra
va avançar en aquest sentit com es veu la legislatura des de la formació que
integra. S’aposta, en síntesi, per tres vies principals
d’acció. Una se situa a
Brussel·les, des d’on s’han

de traçar les línies mestres
i l’estratègia política. Tal
com ja es va donar a conèixer, s’advoca per la iniciativa batejada com “Espai
Lliure de Brussel·les”, on
es constituiria una assemblea de representants de la
República i un consell de la
República, presidit per
Carles Puigdemont.

La frase

—————————————————————————————————

“Tot i que hi ha
ritmes diferents en
l’independentisme,
no ens podem
permetre fracassar”
Quim Torra

DIPUTAT DE JUNTS PER CATALUNYA
(JXCAT)

El segon focus se centra
a Catalunya, amb un govern “d’execució i gestió” i
un Parlament que, en paraules de Torra, esdevingui “una àgora republicana, on es tingui llibertat
per parlar de tot”. I pel que
fa a la tercera pota, es vol
reforçar l’esperit del carrer, amb una població mo-

bilitzada i apoderada que
participi en el procés constituent. Torra creu que
aquest pla és una bona
proposta per arribar a una
entesa entre JxCat, ERC i
la CUP: “Els 70 diputats
hem d’intentar posar-nos
d’acord per tenir un full de
ruta. Tot i que hi ha ritmes
diferents en l’independentisme, no ens podem permetre fracassar.” Va defensar, a més, fer un front
comú contra la repressió i
un pla de govern amb polítiques per contrarestar
l’intent de fractura social.
El diputat Pep Riera va
anunciar que des del partit
es realitzaran arreu del país
actes similars al d’Anglès,
per mantenir un contacte
directe amb els ciutadans i
continuar explicant de manera oberta el treball que
s’està duent a terme tant
des de Catalunya com des
de Brussel·les. La diputada
Gemma Geis, que en les
eleccions va liderar la candidatura de JxCat per Girona,
va subratllar que saben que
a l’hora de desplegar aquestes propostes disposen del
suport de la gent, “que és el
principal actiu”: “El pla té
sentit si els ciutadans el legitimen, el segueixen i volen
construir i dotar de contingut la República amb nosaltres.” I, fent un aplaudit paral·lelisme, va ressaltar que
“Anglès va ser la turbina de
la revolució industrial”, i
l’acte d’ahir es pretenia que
fos “la turbina de la República catalana”. ■

Hisenda colla mitjans,
editorials i entitats
a Demana a la

Generalitat que detalli
totes les subvencions
a 60 societats

Redacció
BARCELONA

El ministre d’Hisenda
continua la seva cacera de
bruixes a la recerca d’una
suposada malversació de
fons públic de la Generalitat respecte al procés. És
per això que busca sota les
pedres tot allò que pugui
estar relacionat amb la independència, encara que
sigui de manera remota,
ho investiga.
Ara ha posat el punt de
mira en mitjans de comu-

nicació, editorials, empreses, periodistes i un altre
cop en les entitats sobiranistes. És en aquest context que el secretari d’estat d’Hisenda, José Enrique Fernández de Moya,
ha requerit a les entitats
del sector públic de la Generalitat que informin sobre pagaments o ajuts
atorgats des del 2015 a
una seixantena de persones, entitats, mitjans de
comunicació i empreses.
El requeriment, al qual ha
tingut accés l’Agència Catalana de Notícies (ACN),
presta especial atenció a
sol·licitar els pagaments
fets a Oriol Soler Castanys. A més, reclama el
que s’ha pagat des de la Ge-

neralitat a entitats com
ara Procés Constituent,
Sobirania i Justícia o Súmate. En la llista també hi
ha altres empreses, com
ara Mediapro i el diari Ara
i diverses persones i empreses relacionades amb
aquest mitjà, com per exemple Toni Soler, Antoni
Bassas, Xavier Bosch i
l’empresari Ferran Rodés i
l’empresa
Agrolimen.
També la revista Sàpiens,
el Contrapunt i la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes apareixen
en aquesta llista.
En el requeriment, que
s’ha d’entregar el 12 de
març, el govern espanyol
demana que s’identifiqui
la partida pressupostària,

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro ■ ACN

el concepte pel qual es va
fer el pagament i s’especifiqui sota quina fórmula es
va realitzar (contracte
menor, de serveis, subministrament, etc.). A banda
de societats i periodistes,
també vol que s’identifiqui
la partida pressupostària i

els funcionaris que van autoritzar pagaments d’actuacions com ara els projectes de recerca sobre el
moviment independentista català amb estades a
l’estranger, com per
exemple
al
Canadà
(11.955 euros), Dinamar-

ca (16.791 euros), Finlàndia (16.845 euros), Kazakhstan (6.313 euros) i
Suïssa (5.830 euros), i
també en universitats catalanes com ara la UdG i la
Pompeu Fabra, a més de
diversos estudis i la participació en seminaris. ■
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Santi Vila Exconseller d’Empresa, Cultura i Territori i Sostenibilitat

“Vaig procurar servir el
president amb lleialtat”
RELACIÓ · “Si tingués passaport, aniria a veure Puigdemont” PARTIT · “Va ser marcadament inoportú intentar precipitar
aquest viatge al centre perquè encara pesava molt més la confrontació amb Espanya” CONVERGÈNCIA · “Per recompondre
l’espai centrista, el PDeCAT és necessari però no suficient” ELECCIONS · “L’endemà de l’1-O havíem fet la feina”
coses, però jo crec que vaig procurar servir el president amb
lleialtat, amb honestedat. Espero que ell estigui agraït i content
de tots els serveis que vaig prestar durant la legislatura. Al final, vam discrepar de com havíem de seguir. Però, si de mi
depèn, l’ajudaré a superar
aquest moment tan difícil en
allò que pugui, en l’àmbit personal, judicial i polític.

Odei A.-Etxearte
BARCELONA

U

na autojustifiació? Santi Vila ha publicat De
héroes y traidores amb
un “propòsit reparador”. Pretén explicar el perquè
de les decisions que es van prendre i per què va dimitir com a
conseller el dia abans de la declaració d’independència. És
“justificatiu i reparador”, diu,
però alhora “propositiu”. L’ha
concebut per a la “ciutadania” i
per fer pensar.

És molt crític amb la descripció
d’un relat de bons i dolents. Per
què creu que se l’ha vist com el
Judes del procés?
Sobretot com a boc expiatori.
En el procés hi ha un progressiu
distanciament entre el relat que
es va fent i la realitat de les coses i això genera unes disfuncions i unes tensions molt
grans. Quan això ens passa, entrem en una dinàmica de molt
difícil justificació de les decisions que es van prendre. I aquí
és on jo crec que es fa molt difícil, i gairebé impracticable, l’activitat política, que és el contrast d’idees, de projectes, la
discussió, la defensa, la crítica
serena... Si, a sobre, judicialitzem el problema, el terreny de
joc esdevé impracticable.
Reparteix a parts iguals les culpes del conflicte polític entre
els governs català i espanyol?
No m’he entretingut a ponderar-ho. És una tempesta perfecta. Per una banda hi ha el
menysteniment del problema i
l’immobilisme del president Rajoy. També la petrificació de
l’ordenament constitucional.
Per l’altra, aquí hi ha una dinàmica de fons profundament antipolítica, pròpia d’un moment
post-recessió política i post-retallades. La gent ha perdut la
confiança en la política, pren el
protagonisme bona part de la
societat civil, i hi ha un procés

Al llibre apunta que va votar
JxCat el 21-D.
Dic el que vaig aconsellar a un
pediatra de Ripoll. Que si havíem de pensar el vot amb la
raó, hauríem de votar en blanc,
perquè havia estat un desastre,
i que a l’hora de votar no m’oblidaria que tinc gent que aprecio
molt que s’ha partit la cara per
Catalunya i que ara està en una
situació molt penosa. Si li fallem a l’hora d’anar a votar... El
vot és secret [somriu].

Santi Vila, ahir en un hotel barceloní abans de l’entrevista ■ JOSEP LOSADA

molt accelerat d’emoció, sentiment, i de distanciament entre
el que és l’acció política convencional i l’intent d’implementar
el somni. Acaba en col·lapse.
Vostè defensava la convocatòria d’eleccions. Per Puigdemont
implicava el fracàs del mandat i
ell havia dit que no repetiria.
Vostè aspirava a presentar-se
com a candidat del PDeCAT. Hi
va pesar el factor personal, en
aquesta defensa?
No. Tenia a veure amb fer un
discurs del realisme o del desengany. Era especialment ingrat
dur a terme aquest paper. A
tots ens agrada molt més projectar el somni i plantejar un
horitzó de màxims que no haver d’arromangar-nos i dir que
el que cal és asserenar-nos, capitalitzar el que hem aconseguit, ampliar la base, intentar
no prendre mal, prendre cons-

ciència que a Occident només
ens reconeixeran si fem les coses bé... Va coincidir que al partit estaven convençuts que calia
un viatge al centre. D’aquí va venir el compromís o la predisposició a presentar-me. Avui sabem que va ser un error perquè,
en política, tan important com
la conveniència, ho és l’oportunitat. Va ser marcadament inoportú intentar precipitar
aquest viatge al centre perquè
encara pesava molt més la confrontació amb Espanya.

crítiques. Amb honestedat,
hem d’anar explicant les coses.

ERC apel·la ara al realisme i admet les dificultats.
Els intents de viatjar al centre
estaran plens de dificultats per
a qui els intenti. És molt difícil
la transició d’un context molt
emocional a un context una mica més realista. Els polítics que
intentin aquesta transició han
d’estar disposats a rebre moltes

Quina relació manté ara amb
Carles Puigdemont?
Tinc relació i contacte amb el
seu entorn, però amb ell directament no he tingut ocasió de
parlar. Si tingués passaport,
l’aniria a veure.

Després de l’1-O, quin hauria estat el millor moment per convocar eleccions?
L’endemà de l’1-O havíem fet la
feina i el que tocava era rendibilitzar el suport i la mobilització
aconseguits. Era un moment en
què la comunitat internacional
ens mirava amb simpatia perquè el govern de Rajoy es va
equivocar molt intentant impedir l’1-O amb violència policial.

No s’ha trencat res?
Segur que s’han trencat moltes

Es planteja fer carrera política
a mitjà o llarg termini?
L’espai polític hi és, la necessitat hi és. A curt termini he d’estar concentrat a articular la meva defensa judicial i, per dir-ho
així, a recuperar el bon nom, a
reparar totes aquestes acusacions, prejudicis i difamacions
que s’han fet córrer.
Per tant, no ho descarta.
El futur no està escrit.
Dins o fora del PDeCAT?
Per recompondre l’espai liberal
progressista, aquest espai centrista, el PDeCAT és necessari
però no suficient. Només serem
una opció guanyadora i hegemònica novament a Catalunya si
sabem tornar a confluir, tornar
a convergir (eh?) totes aquestes
tradicions que s’assemblen
molt, democratacristians, liberals, els hereus de la nova Convergència, el PDeCAT... Un cop
superada la distorsió del conflicte amb Espanya és molt natural
la seva convergència. ■
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Defensem-nos dels
marcs mentals imposats
E

ls catalans hauríem d’evitar
ser massa càndids i estar
sempre amatents a moltes de
les informacions que ens arriben
del poderós sistema comunicatiu
que tenen els monàrquics espanyols. D’un llarg temps ençà, si ens
hi hem fixat, tota la seva estratègia
comunicativa no té res a veure amb
la informació sinó que es una maniobra colossal de manipulació per
crear marcs mentals per imposarse políticament i judicialment. Si
fem cas del que va passar diumenge, segons la premsa unionista, la
unitat d’Espanya està assegurada
perquè uns quinze mil tabernaris es
van manifestar pels carrers de Barcelona amb banderes espanyoles.
El seu discurs, ampliat per tots els
seus mitjans de comunicació, procura crear un marc mental segons
el qual l’independentisme flaqueja.
Recordaran molts de vostès que
una altra estratègia unionista era dir
que amb la independència perillaven les pensions, i fins i tot el PP i
Cs, amb uns actes indecents, es reunien amb pensionistes per advertir-los que amb la independència
perdrien la seva pensió, i que només la pertinença a Espanya els la
assegurava. Vam ser molts que
aleshores intentàvem amb dades
demostrar que era fals i que perillen
més a Espanya. Ells pretenien crear
als pensionistes el marc mental de
la por. Però bé, només cal temps
per evidenciar les mentides i ara veiem la realitat i és que Espanya té
un greu problema amb les pen-

Una dona prova l’experiència d’unes ulleres de realitat virtual a l’últim MWC, a
Barcelona ■ TONI ALBIR / EFE

sions, i serà un problema que s’anirà fent més gros cada any. En
aquests moments, quan creixem un
3%, ens falten 18.000 milions per
cobrir les pensions actuals, i això
amb un increment només del
0,25% i que qualsevol millora
s’haurà de sumar al dèficit. És normal, doncs, que aquells pensionistes que van acudir als mítings per
dir-los que si volien assegurar-les
havien de ser unionistes, ara se sentin estafats per la manipulació de
què van ser víctimes i es manifestin
massivament.
Un altre marc mental que prete-

nien imposar-nos, i aquest amb
l’ajuda de molts d’aquí, és la greu
crisi econòmica que, deien, van suposar a Catalunya els fets de l’1-O.
És cert que no varen escatimar esforços ni artilleria grossa per imposar-lo després del fet coordinat del
trasllat de seu de CaixaBank i els
seus satèl·lits i del Sabadell, amb
l’ajut del Foment del Treball i d’altes
instàncies de les institucions espanyoles reclamant-ne el trasllat, i fent
un decret llei ad hoc per facilitar-ho.
Una cop més el temps ha descobert
la perfídia de les seves intencions i
alhora les dades econòmiques ens

han anat donant la raó als que demanàvem calma. Un fet de gran rellevància és que les multinacionals
no van fer cas de les pressions tota
vegada que no hi havia cap raó econòmica objectiva per al canvi. Tot
era política.
I el nou marc mental que ens han
intentat imposar ha estat amb el recentment celebrat Mobile World
Congress, quan des de la política i
els polítics i la premsa espanyols, i
l’espanyolista d’aquí, ens amenaçaven que perillava pel comportament
de les nostres institucions i d’una
gran manifestació ciutadana en
contra del rei. El president espanyol,
ministres, líders dels partits polítics
del 155 d’aquí d’allà, i la seva premsa, van contribuir a l’intent de la
creació del marc mental segons el
qual, per ells, la política i els polítics
van sempre lligats amb l’economia.
Es va clausurar el congrés i tots els
responsables i participants l’han
qualificat com el més important fet
fins ara, amb un alt volum de negocis i de contactes; que per això es
fan els congressos, i convocant-lo
de nou per al 25 al 28 de febrer del
2019 a Barcelona. Un fracàs més
d’aquest intent de manipulació social de crear estat d’opinió negatiu.
Coneixent aquesta estratègia i
sabent que el clima de confiança és
molt important per a l’economia,
hem d’evitar caure en els seus paranys dels marcs mentals i nosaltres
fer la nostra perquè veiem que el
temps ens demostra que la raó és
molt tossuda.

Camps: “No
insulti; deixi
de dir «País
Valencià»!”
Montse Oliva
MADRID

El to altiu i l’actitud desafiant que va emprar ahir
Francisco Camps amb els
diputats va aconseguir
desviar l’atenció sobre el
veritable objectiu de la seva compareixença al Congrés: respondre sobre el
suposat finançament il·legal del PP que s’investiga a
la cambra espanyola. L’expresident de la Generalitat se les va tenir amb gairebé tots els portaveus de
la comissió, als quals criticava l’interrogatori i intentava deixar en evidència, com a Toni Cantó, de
Cs, al qual li va agrair que
en el passat “m’hagués dit
en privat que havia estat el
millor president i que la
meva sortida havia estat
injusta”. Però, sobretot, es
va mostrar especialment
virulent amb la representant d’ERC, Ester Capella.
“Deixi de dir «País Valencià». És un insult!”: “És
molt dolorós”, bramava,
mentre el president de la
comissió, el canari Pedro
Quevedo, li recordava que
és una qüestió de conceptes i que la dirigent republicana tenia tot el dret a
emprar-lo.
Camps, però, visiblement irritat, insistia a recriminar el terme, mentre
que fins i tot retreia a ERC
“que hagin volgut trencar
Espanya”. Quevedo, si
més no, va tenir una compareixença força moguda,
i va acabar lamentant-se:
“Sabia que em donarien
feina, però no tanta!” ■

L’advocat dels investigats pel tall
a l’A-2 creu que el cas s’arxivarà
Redacció
BARCELONA

L’advocat que coordina la
defensa dels 51 investigats pels talls a l’autovia
A-2 a l’altura d’Òdena durant la vaga del 8 de novembre i que ahir van començar a declarar als jutjats creu que la causa s’arxivarà.

Joan Boix va assegurar
que és “inaudit” que el cas
hagi arribat a la justícia, ja
que “l’únic que va passar
aquell dia és que els Mossos van aixecar acta per
una infracció administrativa”. El lletrat ha defensat
l’estratègia de defensa que
consisteix a fer que els 51
investigats s’acullin al seu
dret a no declarar perquè

“qui ha de provar la comissió de la infracció és la persona que formula l’acusació i, en aquest moment,
no hi ha cap acusació formal, per tant el més lògic
és no declarar”. D’altra
banda, l’advocat també ha
denunciat la manera en
què es van identificar els
acusats: “La majoria d’ells
tenien el vehicle aparcat

en una situació que no molestaven ningú i, a més, en
molts casos els propietaris
del vehicle no eren ni a la
protesta.”
Centenars de persones
van donar suport als investigats, que van haver
de presentar-se al jutjat
–avui està previst que
s’acabin les declaracions. ■

Centenars de persones es van manifestar ahir als jutjats
d’Igualada en suport als investigats ■ ACN
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Manifestació contra els
atacs a l’escola catalana

a Una quarantena d’entitats convoquen una marxa el 17 de març contra la censura a l’educació i el
setge a la llengua a Preveuen una marxa massiva amb autocars vinguts d’arreu de Catalunya

Manifestació a favor de l’escola catalana el 28 de febrer passat a la plaça Sant Jaume de Barcelona ■ ORIOL DURAN

BARCELONA

La comunitat educativa no
abaixa la guàrdia davant
les “amenaces” del govern
espanyol a l’escola catalana. Una quarantena d’entitats del món educatiu, independentistes i de defensa de la llengua van convocar ahir una manifestació
contra la censura a l’escola
i els atacs a la llengua per al
dissabte 17 de març i amb
el lema L’escola no té por, a
Barcelona, que els organit-

zadors preveuen que serà
massiva.
“Preveiem que vindran
autocars de tot el territori”, va explicar el portaveu
nacional d’Ustec-STEs,
Ramon Font, que confia
que a Barcelona hi hagi
una marea verda (la consigna és que tothom dugui
alguna peça d’aquest color) de l’estil de les que hi va
haver l’any 2013 a les Illes
Balears contra el pla de trilingüisme de Bauzá que
pretenia reduir la presència del català a l’escola.

“L’escola ha rebut atacs
en forma de denúncies per
adoctrinament i delicte
d’odi i cal donar-hi una resposta col·lectiva”, va remarcar Font, que va
reivindicar el dret dels docents a “fer la seva feina”,
cosa que inclou “parlar de
política a les classes de
ciències socials”. Els organitzadors de la manifestació van recordar que pel sol
fet d’haver parlat de l’1
d’octubre a classe hi va haver denúncies per delicte
d’odi en diversos centres

Eurodiputats per fer oficial el català
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un total de 21 eurodiputats
han enviat una carta al president del Parlament Europeu,
Antonio Tajani, en la qual li recorden que és a les seves
mans fer que el català sigui
llengua oficial a l’Eurocambra i
que s’hi pugui utilitzar amb
plena normalitat. Així ho va explicar ahir el president de la
Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, un dels signants
de la carta, que va recordar a

Tajani que, d’acord amb el
punt 158 del reglament del
Parlament Europeu, no hi ha
res que impedeixi utilitzar
llengües cooficials dels estats
membres de la Unió Europea
quan sigui possible. Tajani va
obrir la porta fa un any a la
possibilitat que el català s’utilitzés a l’Eurocambra, però ho
va supeditar al fet que un estat
membre, en aquest cas l’espanyol, ho demanés.

869536-1182709L

Raül Garcia i Aranzueque

educatius de localitats
com ara Barcelona, la Seu
d’Urgell, Sant Andreu de la
Barca i Polinyà, i a altres
docents que no han volgut
fer públic el seu cas per recomanació dels seus advocats. Aquest clima d’assetjament ha fet, segons els
promotors de la manifestació, que en molts centres
hi hagi hagut casos d’autocensura.
Al marge de les acusacions d’adoctrinament, les
entitats també denuncien
els atacs al model d’escola
en català, com per exemple l’amenaça d’incloure
una casella als impresos de
matrícula escolar en què es
pugui triar el castellà com a
llengua vehicular de l’ensenyament. Aquest fet ha generat un gran rebuig en la
societat catalana, que ha
canalitzat la plataforma
Som Escola, que no és entre les convocants de la
manifestació del 17 de
març, tot i que els organitzadors confien que s’hi sumarà en els pròxims dies.
La manifestació es farà
només sis dies després de
la gran manifestació convocada per l’Assemblea
Nacional Catalana per
exigir un acord a les forces
polítiques republicanes
per fer efectiva la República catalana. Segons els organitzadors de la marxa
del 17 de març, fins que no
s’hagi fet aquell acte no podran calcular quants autocars poden contractar per
a la de sis dies després.
Mentrestant,
també
ahir la plataforma Desmilitaritzem l’Educació va denunciar la presència de
l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament, que es farà del
14 al 18 de març, i va recordar que tant el Parlament
com l’Ajuntament de Barcelona s’hi han pronunciat
en contra. ■

Marcela Topor entrevista
Leo Sorribes,
fundador i director del
Ballet de Catalunya

Avui, a les 17 h

