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Carles Puigdemont. President de la Generalitat de Catalunya

“Què s’ha cregut el
senyor Llarena!?”
❝

Un jutge no
pot decidir qui
és el president de la
Generalitat. Ho
decideix el Parlament”

L’entrevista s’emet
avui a les 19.00 i a
les 21.00 hores

❝

No ho
desitgem però
no seria cap tragèdia
que hi hagués unes
noves eleccions”
P14-26

NACIONAL

històric

Unes 200.000 persones van participar ahir al vespre a Barcelona a la manifestació feminista ■ JUANMA MARCOS

172510-1182622V

NACIONAL

P12

JxCat i ERC acorden
millores en el full de
ruta per seduir la CUP
Posen èmfasi en la construcció de la
República, participació i polítiques socials
NOTA AL LECTOR
Els continguts d’aquesta edició han estat alterats perquè els
treballadors i treballadores d’El Punt Avui es van adherir a la
vaga amb motiu del Dia Internacional de la Dona

172510-1182623V

ÈXIT · Milers de dones d’arreu del
país es mobilitzen per reclamar la fi
de la discriminació en tots els àmbits
ATURADA · La vaga feminista es
va fer sentir en molts sectors amb
un seguiment destacable
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La punxa d’en Jap

Josep M. Fonalleras

Joan Antoni Poch

L’alemany i
la morbositat

L’

actitud estrambòtica, mesquina i petulant del senyor Karl Jacobi, l’empresari del Círculo de
Directivos de Habla
Alemana, que va irrompre en l’acte del
Círculo Ecuestre, no deixa de ser una
anècdota. El president del Círculo, Albert Peeters, es va disculpar i va dir
que no era una opinió generalitzada
entre els alemanys que són empresaris a Catalunya, i fins i tot es va queixar
de la poca traça que va tenir Felip VI el
dia 3 d’octubre i el dia del missatge nadalenc: “Ens hauria agradat que hagués fet un vincle positiu amb Catalunya, va perdre una oportunitat.” No són
uns revolucionaris, aquests senyors (i
alguna senyora), però si més no n’hi ha
que veuen tan irregular la independència com la posició de l’Estat espanyol.
De fet, procuren pels seus interessos. I
punt. Hi ha un detall, però, que eleva
l’anècdota de Jacobi a una categoria
política que, per força, ens ha d’indignar.
És molt probable que Jacobi, per les

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Indigna l’absoluta falta
de respecte –ja percebuda
al Col·legi d’Advocats–
i la sensació de feblesa que
afecta les nostres institucions
cares que podem veure en el vídeo de
l’acte, sigui vist pels seus connacionals amb residència a Catalunya com
un tipus d’aquells que et fa vergonya
que s’asseguin a la teva taula per por
de les andanades sense suc ni bruc
que deixarà anar. Ens en parlen les cares dels assistents quan formula expressions com ara: “A base de mentiras, les han votado dos millones doscientas mil personas... pero nada más.”
O com ara: “Nos han puesto al siglo
medio.” Hi ha una dona, al menjador
del Círculo Ecuestre, que es posa les
mans al cap a mesura que escolta l’allegat del cridaner i que va dient que no
quan Jacobi diu que vol tancar a la
presó tots els polítics independentistes. Però n’hi ha que riuen i aplaudeixen. I ho fan davant de la primera autoritat (ara per ara) de Catalunya. El
detall que ens indigna és l’absoluta falta de respecte –ja percebuda al Col·legi d’Advocats– i la sensació de feblesa
que afecta les nostres institucions.
Malgrat el digníssim capteniment de
Torrent, és l’anècdota que esdevé
símptoma de la morbositat que patim.

Miracle a la llibreria

V

aig a la llibreria Dòria i veig sobre una tauleta una màquina
d’escriure. La Núria, la propietària, m’explica que la va rescatar d’un
veí que l’anava a llençar. L’ha netejada
i ha quedat com un objecte de fer bonic. Per un lloc de casa en tinc una de
semblant. Me la va regalar la meva
àvia per uns Reis o per un sant i és la
causant que em dediqués a escriure.
Després van arribar els ordinadors i
l’afició se’m va reforçar. Sempre penso
que si hagués hagut d’escriure a mà no
hauria fet mai res. Em cansava. També, que si hagués continuat amb la màquina d’escriure l’afició se m’hauria
estroncat. Soc un desastrós mecanògraf: trabuco les lletres, haig de corregir errors de picatge continuament.
Amb la màquina d’escriure, gairebé totes les paraules estaven recobertes
amb l’escaiola blanca aplicada amb un
pinzell que suturava la trencadissa.
Acabo d’escriure picatge en cursiva
perquè el diccionari no l’accepta. Com
s’indicaven les cursives escrivint a màquina? Subratllant? Un subratllat no
és una cursiva. L’ordinador em fa ser
net i polit i em resol la tipografia.

“
Una màquina
d’escriure entre
ordinadors
i mòbils

Recordo que vaig tenir la primera
notícia dels ordinadors en una conferència celebrada a la Reial Acadèmia
de Belles Lletres, lloc venerable situat
a la Barcelona més arcaica, en un carreró sense sortida que es diu Bisbe Caçador. En va fer l’anunci Martí de Riquer, president llavors de l’entitat:
“S’acosten unes màquines que revolucionaran l’escriptura.” Sentir parlar
de revolucions i de noves escriptures a
un historiador que semblava que hagués d’escriure a mà i amb lletra gòtica i que fos ell el Bisbe Caçador em va
fer una gran impressió. Després vaig
saber que Martí de Riquer es va llan-

çar de cap a l’ordinador sense renunciar a la màquina d’escriure. Amb un
redactava els textos i, amb l’altra, les
notes de peu de pàgina.
Comento a la Núria la gran profusió
d’editorials petites: “Avui editar un llibre no té cap complicació.” Els ordinadors han contribuït a la facilitat.
Uns dies després, torno a la Dòria.
La màquina d’escriure segueix a lloc.
Algú hi ha posat un paper i hi ha escrit
alguna cosa. “Un nen. Va quedar admirat: «Un ordinador que escriu i imprimeix a la vegada...»” Per donar continuïtat a la rialla m’expliquen que un
altre nen que anava acompanyat de la
seva àvia, nen de mòbil i WhatsApp
com tots, els va anunciar que se n’anava a París amb ella. “Envia’ns una postal.” “Què és una postal?” “L’àvia t’ho
explicarà.” Al cap d’unes setmanes,
àvia i nen van tornar a la llibreria. La
postal era en un suro, subjectada amb
una xinxeta. El nen, que l’havia escrita a mà i que després d’enganxar-hi un
adhesiu comprat en un estanc l’havia
dipositada a la ranura d’una columna
a la intempèrie, va exclamar: “Això és
un miracle.”
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Com està Puigdemont?

C

“
El president i
els consellers a

l’exili són conscients
dels problemes? Sí.
Però sobretot de les
oportunitats
la pot fer gaire ningú més. Se sent fort
(l’espai de llibertat que suposa Bèlgica
hi deu ajudar molt) i se’l veu combatiu, batallador, guerrer i amb moltes
ganes de plantar cara des d’Europa,
internacionalitzant com mai s’ha fet
fins ara el procés català. Jo el vaig veure així. Em va fer la sensació que el
president (i em va passar el mateix

De reüll
Odei A.-Etxearte

amb els consellers que l’acompanyen, i
que també vàrem entrevistar) ha passat pantalla. Que són conscients que la
feina ara a Catalunya l’han de fer uns
altres i que, si el pont aeri entre Barcelona i Waterloo es converteix de veritat en un cordó umbilical (el petit detall –és una ironia– és que hi ha d’haver investidura), la seva feina és a Europa. Que un mateix equip pot jugar la
lliga a Catalunya i a Espanya, i al mateix temps, jugar la Champions a Europa. Són dues lligues, i no s’hauria de
renunciar a cap d’elles. Si llavors entrem en detalls i ens entretenim en
què enyoren de Catalunya (ho veuran
a l’entrevista), la llista és llarga, llarguíssima. Però és (són) conscient que
ara la seva feina és una altra. I que
(ves quin remei) lluny de veure la distància física com una dificultat, estan
convençuts que Waterloo és a punt de
convertir-se en una oportunitat. Així
el (els) vaig veure.

Les cares de la notícia

Ahir vam
fer vaga

A

quest article va ser escrit dimecres a la tarda. Ahir
vam ser moltes, moltíssimes, les dones que vam
optar per fer vaga. La convocatòria ha aconseguit que el
Dia Internacional de la Dona Treballadora hagi estat
alguna cosa més que una jornada de denúncia de les
desigualtats i els abusos que pateixen les dones i que
fàcilment es dilueixen en l’agenda pública dels altres
364 dies de l’any. Tothom ha hagut de justificar les seves
posicions, començant pels sindicats i continuant pels
partits polítics, amb molts deures a fer i a legislar encara
per promoure la igualtat en tots els
El privilegi
àmbits de la societat. Feia temps
ens obliga a que les dones no acaparaven un
tan ampli i sostingut als
batallar cada debat
mitjans de comunicació. Ho podem
dia, com ho
tot perquè som la meitat de la
van fer tantes població mundial, encara que sovint
altres abans nosaltres mateixes menystinguem
la nostra capacitat per canviar les
coses dins i fora de casa, també amb l’ajut dels homes
que es rebel·len contra la injustícia heretada, mentre
que altres homes perpetuen el greuge des dels espais
de poder, sense saber què significa la paraula renúncia
perquè hi ha hagut dones que els han eximit de
pronunciar-la, com ha passat durant segles d’injustícia i
opressió. Les que ahir vam aturar-nos som unes
privilegiades. N’hi ha que no s’ho van poder permetre. El
privilegi ens obliga a continuar batallant cada dia, com
ho van fer tantes altres dones abans que nosaltres, per
nosaltres mateixes i per les que vindran.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/zkv8em

EDITORIAL

A la tres
om que és evident que ahir vaig
ser a Brussel·les enregistrant
l’entrevista que avui publiquem
al diari i que aquest vespre podran
veure a El Punt Avui Televisió (no se la
perdin, creguin-me), la pregunta que
vostès segur que es faran és ben simple: però, a banda del que diu a l’entrevista, com està de veritat el president?
Com el vas veure? Doncs els la contesto: bé. Més enllà de l’entrevista, que
també, ahir vaig veure un president
tranquil, calmat, reposat, serè, calculador i molt conscient de la situació.
Conscient que això serà llarg, que hi
ha alguns riscos (no se n’amaga de reconèixer-ho), però molt convençut.
Se’l veu, en públic i en privat (probablement la invasió de la privacitat que
va suposar fer públics dies enrere
aquells missatges de mòbil entre ell i
el conseller Comín no ha fet res més
que reforçar-lo), molt convençut que
la feina que pot fer des de Waterloo no

Accedeix als
continguts del web

+

Les dones

Una jornada
necessària
La jornada de vaga feminista d’ahir es va fer present als llocs de treball, als carrers de les principals ciutats, als domicilis familiars i molt especialment als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, que han multiplicat el seu ressò i sobretot
han ajudat a posar sobre la taula del debat públic
la injustícia que suposa la discriminació de les dones, ja sigui en el món laboral o en l’àmbit familiar.
Un debat obvi i no obstant això imprescindible per
posar en evidència aquest dèficit de la societat i
actuar amb decisió per reparar-lo.

Una eina
per avançar
La vaga feminista celebrada
ahir amb motiu del Dia Internacional de la Dona és un indiscutible pas endavant que el temps acabarà posant en la seva justa dimensió. Més enllà de les xifres de participació en les aturades i mobilitzacions i de la major o menor afectació que la convocatòria va tenir en
l’activitat normal, la jornada va ser
un èxit pel seu espectacular ressò
mediàtic, no només ahir sinó també
els dies precedents, per la seva
transversalitat social, la seva multisectorialitat i perquè aquesta vaga
no només s’ha viscut amb intensitat als centres de treball i als carrers de les ciutats on es van convocar manifestacions, sinó també a
les llars, on les dones majoritàriament assumeixen un paper protagonista. Poques vegades s’ha parlat
tan exhaustivament i tan a fons de
la bretxa salarial, del sostre de vidre, de la xacra de la violència masclista, de l’assetjament sexual, en
definitiva de la discriminació real
que avui dia encara pateixen les dones, una situació que va en contra
del que diuen les lleis, però que en
el fons no deixa de ser una vergonya
per a la humanitat i per a les autocomplaents societats modernes
del segle XXI. Per aquest motiu la
jornada d’ahir és molt positiva, però
no com a objectiu, sinó com a eina,
tant de bo punt d’inflexió, per avançar en la conscienciació col·lectiva
sobre l’existència d’aquest problema, que afecta el 51% de la població mundial i interpel·la tota la resta. És necessari actuar en tots els
nivells possibles, des dels parlaments fins a les llars, passant per
les escoles i el món laboral, per accelerar el canvi de mentalitat, d’actituds i de normatives que és imprescindible perquè els homes i les
dones no només siguin iguals davant la llei, en drets i deures, sinó
que ho siguin davant la vida, en el
pla personal, professional, familiar i
laboral. El clam de les dones és el
clam de tota la societat.
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Tal dia
com
avui fa...
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La remuntada
El Barça remunta el 4 a 0 de
París amb un 6 a 1 i tres gols en
uns darrers sis minuts de bojos
i es classifica per a la següent
fase de la lliga de campions.

Full de ruta

Doncs no; no volem ser
víctimes que, a més, són
convertides en culpables
vant i pel darrere” (cito textualment) i
que l’insistien sobre si fer-ho “pel darrere” ho practicava amb el seu marit, l’article va escriure’l Montserrat Roig i, recollit
més tard al llibre Un pensament de sal,
un pessic de pebre, va ser publicat el 10
de novembre de 1990 a l’Avui. Com poden suposar, si el faig present és perquè
se’n podria escriure un de semblant ara
mateix considerant les preguntes, resolucions i sentències de tants de jutges
espanyols actuals. Aquesta persistència
judicial (i de l’imaginari dels magistrats)
és un de tants motius que justificaven la
vaga d’ahir i, de fet, la lluita feminista que
alguns bisbes segueixen relacionant
amb el dimoni mentre que n’hi ha tants i
fins tantes que diuen que abona el victimisme. Doncs no: no volem ser víctimes
que, a més, són convertides en culpables. També l’he fet present per reconèixer Montserrat Roig, que continua dientnos tantes coses del present amb els
seus textos, alguns dels quals aportacions valuoses a la memòria històrica i a
la narrativa com a testimoni d’una època: Al Born CCM, l’exposició Memòria i
utopia recorda que fa 40 anys l’escriptora va llegar-nos Els catalans als camps
nazis i El temps de les cireres. Gràcies.

20
anys

Joan Abril Español. Filòleg

Ara mateix
hir, 8 de març, vaig llegir un article
del qual n’extrec uns fragments:
“Davant d’una violació hi ha víctimes de
primera i de segona classe. Unes dones
són menys violades que les altres. El mal,
doncs, no és en l’acte (algú que exerceix
el seu poder sexual tot ferint allò que de
més profund tenen les persones, siguin
dones, homes, criatures), sinó en la vida
que duia la persona violada. Si vostè és
una senyora que li agrada sortir de nit i
conversar amb aquell noi que la convida
a un cava, i que sembla tan tendre i tan
educat, és culpa seva si després l’home
encantador la viola. Senyoreta, s’ho havia buscat. Posi’s un cinyell de castedat i
no parli amb desconeguts (...). Allò que
rau al subconscient d’un magistrat és un
misteri: ¿però no estaran pensant, quan
fan aquesta mena de preguntes, que tota dona ha vingut al món per provocar?
Ai, com va desapareixent, lentament,
l’alegria de viure. Que m’ho expliqui el senyor magistrat. O millor dit: que els senyors de la llei m’expliquin els seus somnis, aquests somnis que no s’atreveixen
ni a confessar-los a la dona que dorm
amb ells.” A propòsit de les preguntes
d’un jutge a una dona que havia sigut
violada cinc vegades seguides “pel da-

anys

Pau a Euskadi
Dirigents empresonats d’HB
demanen a ETA una treva
abans de l’octubre. Els més
immobilistes de KAS accepten
debatre la proposta.

Tribuna

Imma Merino

A

10

Catalunya decideix
Els diputats catalans seran clau
davant l’ajustada pugna
PSOE-PP. CiU, ERC i ICV
miraran de trencar el
bipartidisme de la campanya.

Cal no abandonar...

...m

ai ni la tasca ni
l’esperança! Commemorar és fer
memòria de manera solemne d’un esdeveniment o d’una persona, i això vol
dir protegir de l’oblit fets o persones
que han tingut una significació especial en la història d’un país. Enguany
celebrem l’Any Fabra, i això vol dir recordar els 150 anys del naixement del
lingüista i gramàtic català i els 100
anys de la publicació de la Gramàtica
catalana.

LLOAT PER GRANS ESCRIPTORS

com ara
J.V. Foix, Carles Riba i Josep Pla, i pel
mateix Joan Coromines, la figura de
Pompeu Fabra és la d’un científic brillant que va codificar i modernitzar la
llengua catalana i la va fer apta per als
diversos estils i funcions. És clar que si
ens atenem a la seva obra, ens trobem
amb les grans limitacions de l’època i
també de no ser una obra d’equip. Malgrat això, el Mestre ha gaudit sempre
d’un gran carisma, fins al punt que la
Gramàtica catalana de 1918, coneguda popularment com la gramàtica nor-

mativa de l’IEC, va tenir volada pròpia,
tot i no ser reconeguda formalment per
la institució.
ENTRE LES DIVERSES RAONS que fan plau-

sible a la pràctica aquest reconeixement normatiu tenim el prestigi obtingut des de la campanya de L’Avenç sobre les normes ortogràfiques o des del
Primer Congrés Internacional de la
Llengua Catalana, però també per l’estil curós, amable i modest amb què
prescrivia les solucions i que conferien
a la seva obra més l’aparença d’un text
descriptiu que no pas durament taxatiu.
LA MODULACIÓ A L’HORA

de prescriure
permet que el lector tingui una predisposició i una empatia que fan encara
més popular l’obra de Fabra. Així tenim
“és preferible”, “sembla permissible”,
“cal evitar”... Fabra inspira respecte
per la seva sàvia autoritat com a científic de la llengua, i això ho podem veure,
per exemple, en el paràgraf 56, on primer descriu i després prescriu: “El llenguatge parlat (Barcelona) usa n’hi com

a combinació del pronom en o ne amb
l’adverbi hi i com a combinació del pronom en o ne amb el datiu li, reemplaçat
per hi. En el primer cas n’hi és correcte;
en el segon cas és preferible li’n o li n’.”
Fixem-nos que evita l’etiqueta inquisitorial d’incorrecte.
AQUESTA ACTITUD SEMPRE conciliadora

i
amable amb els lectors dota la seva
obra d’una autoritat indiscutible, malgrat les mancances pel context històric. Enguany, el 2018, necessitem una
retrospectiva i amarar-nos de memòria
amb una sèrie d’actes i iniciatives que
reconeguin el Mestre, i que serveixin
sobretot d’estímul per reforçar la vitalitat de la llengua i la projectin amb força
cap al futur. Sobretot ara que la llengua
es troba en un atzucac polític, amenaçada des de diversos flancs, i és precisament ara, doncs, que la societat ha
d’entendre que “cal no abandonar mai
ni la tasca ni l’esperança” (Fabra
1947), perquè són dos elements imprescindibles per a una societat, com
deia Espriu, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç.

El lector escriu
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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

Atropellament
mortal a l’escola
b Dimecres a les 8.45 del matí
es va produir l’accident justament a la porta d’entrada d’infantil de l’escola Salvador Espriu mentre els nens i nenes
d’entre 3 i 6 anys jugaven i esperaven l’obertura del centre.
La víctima no va sobreviure al
fatal accident, ja que va ser
atropellada per un cotxe que
baixava Joan d’Àustria a més
de 75 km/h. Es tracta d’una
via amb un flux molt important de vehicles, on sovint circulen cotxes a gran velocitat
procedents de l’autopista o
baixant de Can Ruti. La vorera
no té tanques a la zona més
perillosa, i no existeix cap tipus
de limitació de la velocitat, ni
indicació de pas escolar. Els
pares i mares de l’escola estem molt dolguts amb la pèrdua d’en Pepu, molt estimat
per tots i totes. Demanem a
l’Ajuntament de Badalona que
intervingui d’urgència per tal

d’evitar noves víctimes. Quant
haurem d’esperar per tenir
més seguretat a la porta d’infantil de la nostra escola? No
reaccionarem fins que no matin un nen o nena de 3 anys?
Llavors serà massa tard. Avui
som a temps de salvar vides.
Convidem els tècnics de
l’Ajuntament a venir a les 9 del
matí o les 16.30 de la tarda a
veure aquesta situació de risc.
No volem que la propera víctima sigui un nen o nena. Si us
plau, una solució ja.
ORIOL AGUILERA
Badalona (Barcelonès)

Sobre pensions
b Aquests dies en què tant es
parla sobre el pobre increment de les pensions que
comporta la disminució del
poder adquisitiu de la gent
gran any rere any em ve al cap
la campanya que feia la diputada pel PP la senyora Alícia
Sánchez-Camacho. Argumentava que si aconseguíem

la independència la Generalitat no podria pagar les pensions dels catalans, cosa que
no tenia res a veure amb la
realitat. El que més mal ens
feia era que aquestes afirmacions les feia a mítings adreçats a la gent gran, fins i tot en
residències d’avis, amb la preocupació que provocava en
qui l’escoltava. Seria hora de
reconèixer que no tenia raó.
ROSA MARIA MARTORELL
Vilafranca del Penedès

Lliurepensador
b La democràcia basada en la
representació parlamentària
és la millor manera que tenim
(sempre millorable) davant les
dictadures, que ja sabem com
les gastaven i com actuen encara. Els partits haurien d’estar
sostinguts amb quotes d’associats i dels seus representants.
Però ja sabem que una bona
part no té un passat i present
gaire net respecte al finançament. És positiu que hi ha una

gran part de la població (va en
augment) que no vol estar sotmesa sí o sí a les directrius
d’un partit. N’hi ha que volen
tenir criteri propi i no se senten
prou identificats en un de sol.
Ser lliurepensador és un valor
cada vegada més en alça, que
es troba per sobre de nomenclatures de dreta o esquerra
(qui és qui?), sinó de plantejaments socials i de país. Sent
lliurepensador és més fàcil
constatar des de fora l’honestedat dels qui ens governen o
bé ho volen fer. Hi ha gent que
això no ho entén i no pot viure
sense posar etiquetes: o ets
dels meus o estàs en contra.
Potser això els dona seguretat
o és una manera de conrear
llur rigidesa. No és època de
dogmatismes, sinó de diàleg,
d’arribar a acords, de sumar.
Ara toca donar suport a Catalunya i anar implementant la
república!
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
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La frase del dia

“Ningú no vol anar a unes noves eleccions, però si hi anem
serà perquè l’Estat no ha acceptat el resultat del 21-D”
Carles Puigdemont, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

Canvi de rasant

Aquella Ada

Agustí Colomines i Companys. Professor d’història contemporània a la UB

Q

uan era jove i vaig examinar-me
per aconseguir el carnet de conduir, em va costar entendre què
significava “canvi de rasant”. Al diccionari de la llengua catalana, trobo la mateixa definició de llavors. Un canvi de
rasant és la “projecció en alçat del perfil longitudinal d’una carretera, d’un
carrer, etc., que sol coincidir amb el seu
eix longitudinal”. Si no has circulat mai
per una carretera que tingués un canvi
de rasant, costa saber què és realment.
La relació entre llargària i inclinació és
important per entendre els efectes de
la intersecció dels dos plans. Si encares
un canvi de rasant massa acusat a molta velocitat, tens una sensació horrible, com aquella de treure el fetge per la
boca que se sent a les muntanyes russes de Port Aventura. Els canvis de rasant són perillosos si el pendent és pronunciat i no ens deixa veure el que hi ha
a l’altra banda. Es puja i es baixa sense
mètode.

FA POC VAIG LLEGIR EL DARRER LLIBRE

de
Sergio Fajardo, un acadèmic i polític
colombià avui candidat a la presidència pel moviment cívic Compromiso
Ciudadano. A El poder de la decencia
(Ariel, 2017), Fajardo hi explica la seva vida i reflexiona sobre com entén la
pràctica política. En contraposició al
teorema segons el qual el fi justifica
els mitjans, que és una de les causes
per les quals la il·legalitat i la falta d’escrúpols dominen la societat colombiana, Fajardo proposa una nova fórmula: que els mitjans justifiquin el fi. I li
devia funcionar, perquè Fajardo va arribar a l’alcaldia de Medellín després
de l’esgarrifosa –i en molts aspectes
il·legal– batalla urbana arran de l’operació Orión, de l’any 2002, contra les
milícies de les FARC i l’ELN. Aquella
batuda governamental va provocar
morts, desapareguts i execucions extrajudicials. Fajardo es va proposar reconstruir la ciutat sense el tot s’hi val

que havia regit l’operació militar que
havia posat en marxa Álvaro Uribe,
també nascut a Medellín i que llavors
era president de la República de Colòmbia. El mètode per assolir el fi responia a una estratègia i no era cap recurs tàctic: “Fuimos muy disciplinados –escriu al llibre–, trabajamos juiciosamente, estudiamos la ciudad a
fondo, la recorrimos de extremo a extremo, con alegría, gusto y convicción, nos enfrentamos a las maquinarias con elegancia, sin dejarnos asustar”. Ja es deuen imaginar a quines
maquinàries es refereix. La guerrilla i
el narcotràfic, que sovint es confonen
en una ciutat com Medellín. I l’exemple en el qual es va inspirar Fajardo va
ser Barcelona, com em va dir Ferran
Mascarell, quan els socialistes tenien
un projecte de ciutat que va servir
d’exemple arreu. Maragall tenia un
pla estratègic i per això va acabar malament amb el seu partit, dominat
pels tàctics.

EL QUE VAL PER ALS COTXES i la circulació

viària, val per a la política. Tot canvi de
rasant provoca vertigen i incerteses.
La política catalana va entrar en un
canvi de rasant l’any 2012 i encara no
ha traspassat el vèrtex. L’ascensió ha
estat tan lenta i dificultosa que, un cop
a dalt, la baixada fa pànic. Si alguna cosa he après en aquests anys d’estar a
prop de persones que prenien decisions en l’àmbit polític és que actuen
més dominats per la tàctica que no pas
amb una estratègia establerta des de
l’estudi exhaustiu de la realitat. Els que
afinen millor, tal vegada reclamen alguna enquesta, encara que últimament no
són gaire fiables, i poca cosa més. El driblatge en curt, que en el futbol fa esclatar
la graderia, en el món de la política és un
símptoma de desesperació. Sense una
estratègia definida no hi ha cap tàctica
que pugui ser bona. La tacticitat assenyala el camí per a arribar a un cert resultat, però no indica quin resultat.

Sísif
Jordi
Soler

TINC UNA AMIGA COLOMBIANA que

“
El driblatge
en curt, que en el

futbol fa esclatar
la graderia, en el
món de la política
és un símptoma
de desesperació

troba
que Fajardo és massa intel·lectualista
i professoral en un país on la política
del driblatge agrada tant o més que
aquí. Però la política necessita del
pensament tant com de l’acció. Necessita principis rectors més que ideologies fortes com les que van dominar el
segle XX. A Catalunya estem vivint les
conseqüències de la violència policial i
l’arbitrarietat governamental i judicial i, en canvi, seguim estancats en
una manera de fer que s’assembla
molt a les reaccions clàssiques de la
vella política, quan s’admirava els polítics astuts que sabien fer giragonses
inesperades davant l’enganxifós marcatge de l’adversari. Però no tothom és
Messi o Iniesta, que en un pam de terreny es passen la pilota d’un peu a l’altre
com si res. Som en un canvi de rasant el
punt d’intersecció del qual és molt i molt
alt. Infranquejable, de moment.

Josep Maria Casasús

T

ampoc no era planer a les dones
obrir-se pas en plena
revolució obrera a la
Catalunya del 1936.
Dins les mateixes organitzacions anarquistes eren víctimes
del masclisme, durant la guerra o a
l’exili. Una d’elles, Ada Martí, estudiant
de psicologia, dirigent universitària,
propagandista intel·ligent i eloqüent,
és representativa dels estralls que pot
produir mostrar-se inconformista enmig dels seus. Era una dona amb coratge. Havia estat ferida la nit del 6
d’octubre del 1934 en la defensa del
CADCI, a la seu de la Rambla de Santa
Mònica on caigueren morts dos patrio-

Blasmava el culte a la
personalitat i els tics carques
del laïcisme més tronat
tes del Partit Català Proletari: Jaume
Compte i Manuel González Alba. Dos
anys després, era la veu més clara i
més culta de Ràdio CNT-FAI. Alternava
el periodisme militant amb la feina a la
Federació Estudiantil de Consciències
Lliures. Nedava contra corrent en les
pròpies aigües. Blasmava el culte a la
personalitat i els tics carques del laïcisme més tronat: en un article va impugnar la “santificació” dels líders àcrates
Durruti i Escaso. Va viure un exili infaust i turbulent. Voluntària en ajut als
refugiats; rebutjada per la CNT el 1946.
Va malviure venent llibres en els molls
del Sena. En el llibre de Ferran Aisa sobre la ràdio cenetista (Ajuntament de
Barcelona, 2017) surt un text d’Ada
Martí representatiu d’aquesta lluitadora lliure i del tot pionera. Deia allí a les
dones: poseu més atenció a la bellesa
interior que a l’exterior, però no descureu l’aspecte: “adorneu-lo amb gust i
senzillesa.” Era rebel sense complexes.
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JxCat i ERC
tanquen un
acord de
govern

Els dos partits
miren de convèncer
la CUP incloent-hi
una multiconsulta al
final del mandat

Èxit total
del Dia
Internacional
de les Dones

La vaga visualitza
l’imprescindible rol
de la dona en el
funcionament de
tota la societat

Carles Puigdemont 130è President de la Generalitat de Catalunya

“No seria cap
tragèdia que hi
hagués eleccions”

El director d’El
Punt Avui, Xevi
Xirgo, durant
l’entrevista ahir amb
el president de la
Generalitat, Carles
Puigdemont, a la seva
residència belga de
Waterloo ■ POL ISERN

HIPÒTESI “Lluitem per evitar-les, però si hi anem serà perquè l’Estat no
ha acceptat el resultat del 21-D” INVESTIDURA “Un jutge no pot decidir
qui és el president... Què s’ha cregut Llarena!?”ACORD “Tots els actors
polítics, també la CUP, han de fer el que han encarregat els ciutadans”
Xevi Xirgo
WATERLOO (BÈLGICA)

P

ocs mesos després que,
el novembre passat, El
Punt Avui TV es traslladés a Bèlgica per parlar
amb el president Carles Puigdemont, ara hi torna, a Waterloo,
a les portes d’un ple, dilluns, per
investir Jordi Sànchez president, per bé que a hores d’ara hi
planen encara molts dubtes.
Què ha de passar dilluns? Perquè... tot és tan complicat com
sembla? No sabem si hi haurà
ple o si la CUP li donarà suport.
Una cosa és el debat polític, i
aquí val la pena que tots els actors polítics, sense excepció,
també la CUP, facin la feina que
els ciutadans ens han encarregat, que no és que posem barreres d’ortodòxies partidistes allà
on la gent hi ha posat transversalitat i unitat. Això és molt important que ho retinguem, no
només per la investidura: per la
legislatura, pel desplegament de
la República... L’altre és el pla
democràtic. I un consell que
podríem aplicar-nos és no
caure en el marc mental del
nostre opressor. No és un
debat de codi penal. Un jutge
no pot decidir qui és el president de la Generalitat. Ho
decideix el Parlament de Catalunya, en una democràcia
ho decideix el Parlament.
Què s’ha cregut el senyor

❝

Dubto que la
monarquia torni a
ser mai més
benvinguda a
Catalunya

Llarena!? Condicionar la decisió
d’un òrgan sobirà! No perquè ho
diguem els catalans, que ho
diem. És que ho diu la Constitució Espanyola! Què s’ha cregut,
aquest senyor, de dir quin dels
diputats que té els drets intactes pot ser o no ser el president?
Què passa si Llarena decideix
que Sànchez no pot sortir?
Doncs passa que està prevaricant. I davant d’un prevaricador no podem doblegar-nos. Està violant els drets civils i polítics d’un poble que es va expres-

Podeu veure
l’entrevista avui a les
19.00 i a les 21.00h.

sar, i de quina manera, el 21-D.
Exactament com queden la democràcia i l’estat de dret a Espanya si un jutge decideix, arbitràriament, quin dels diputats
que té intactes els seus drets
pot ser o no investit president?
En quina mena de democràcia
pensen que hem de viure?
Vostè ha parlat amb Roger Torrent perquè mantingui el ple?
No em toca a mi parlar-ne amb
ell, jo li vaig comunicar la decisió que no proposés la meva
candidatura, almenys de manera provisional, i que el candidat
de JxCat era Jordi Sànchez,
perquè crec que això és molt bo
pel moment processal i polític
que viu el nostre país. I aquí
s’acaba el meu rol. La relació
l’ha de tenir el president del
Parlament amb els presidents
dels grups parlamentaris.
Si Sànchez pot anar al ple, està
garantit a hores d’ara el suport
de la CUP?
Això ho hauria de preguntar a la
CUP, jo he confiat sempre en la
responsabilitat de tots els actors polítics, i tothom té les
seves idees, els seus ritmes i
processos de decisió, però
fins ara i en general la política a Catalunya ha donat sempre la millor cara i ha estat
acompanyant les decisions
de la ciutadania. Estic absolutament convençut que no serà diferent aquesta vegada

que ens hi juguem tant.
Perquè si la CUP mantingués
l’abstenció l’altra solució que
es proposava era que vostè i el
conseller Comín renunciessin a
l’acta de diputat. És plausible?
Em nego a entrar en el marc
mental del repressor i estic convençut que la CUP tampoc no
ho farà ni s’aprofitarà d’això ni
acceptarà actuar amb aquesta
lògica. Em sembla aberrant que
des del rebuig al 155 ara haguem de gestionar la nova legislatura donant per bona tota la
política que ha emanat del 155;
això no és coherent, com a mínim. Tots hem de fer el que és a
la nostra mà per continuar defensant amb els nostres fets allò
que diem quan ens hi oposem.

Vostè cada vegada que parla de
la monarquia, del rei, és molt
dur. Realment està dolgut?
No és una sensació personal, és
el nostre deure assenyalar un
dels culpables de la situació, que
ha agreujat una confrontació
com a única recepta per resoldre el problema. Aquest A por
ellos monàrquic que va dirigir a
una part del país va ser un frau
constitucional, va ultrapassar
els límits constitucionals. Va
abdicar de ser el rei dels catalans. No es va dirigir al conjunt
dels espanyols, només a una
part. Va fer política, i això és expressament contrari a la Constitució. Quan un cap d’estat incompleix, negligeix la seva funció d’àrbitre, de moderador i
conciliador i pren posició amb

| Nacional | 7

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 9 DE MARÇ DEL 2018

L’APUNT

Cendrós, Pujol i tants
altres sospitosos
Jordi Panyella

L’últim front obert pels inquisidors espanyols pretén
descobrir si diners procedents de butxaques privades
–empresaris d’èxit i periodistes de referència d’aquest
país– han finançat el moviment independentista. Els
ajudarem una mica: que agafin l’excel·lent llibre de Genís Sinca sobre l’empresari J.B. Cendrós i aprendran
que ve de lluny, la dèria dels catalans de gratar-se la

butxaca pròpia per sostenir la cultura del país. Com es
creuen que pot sobreviure la llengua i la parla d’una
nació sense estat? Que preguntin a Jordi Pujol, si mai
li tornen a regirar el despatx, com es va finançar l’Enciclopèdia catalana. Que empresonin tots els que han
donat diners per salvar els mots i també tots els que
no tenint-ne ni cinc han regalat el seu temps.

una política d’una manera tan
violenta com ho va fer, el nostre
deure és assenyalar-lo. Aquell
dia, el rei, la monarquia va perdre Catalunya, dubto que hi torni a ser mai més benvinguda.
Posem que dilluns no hi ha investidura, però igualment es
convoca el ple i el rellotge comença a comptar. Catalunya es
pot permetre noves eleccions?
No és cap tragèdia que hi hagi
unes noves eleccions, tot i que
no és la prioritat i no ho desitgem ningú. De fet, a l’Estat van
haver de repetir eleccions, van
passar tot un any amb un govern provisional. I la senyora
Merkel té les seves dificultats
per formar govern, i no sé què
passarà a Itàlia... Tot això hauria de fer que, sense desitjar, ni
voler, ni prioritzar unes noves
eleccions, desdramatitzéssim
una mica: no som diferents, la
política catalana és molt europea en aquest sentit. Dit això,
que quedi clar que si anem a
eleccions serà per l’enorme irresponsabilitat de l’Estat, perquè no ha acceptat els resultats
del 21-D. I mira que hauria estat
fàcil, davant d’un missatge tan
clar dels catalans, fer una política conseqüent, que és el que exigeix la democràcia. Però com
que no els ha agradat el resultat, no volen que el Parlament
esculli el seu president, no volen
continuar dialogant amb una
part importantíssima que vol
parlar de relació entre Catalunya i Espanya... forcen les coses
de tal manera que potser s’hauran de repetir les eleccions. Pe-

182326-1183425L

rò no serà ni per culpa dels electors ni de les institucions o els
responsables de la política catalana. En tot cas, lluitarem per
evitar-les, que quedi clar.
Vostè ha fet un pas al costat,
un pas enrere, un pas endavant? Com l’hem d’interpretar?
Jo vaig dir que no renunciava,
que no em retirava, que no em
rendia, i estic aquí. I per mantenir aquesta posició a vegades
cal prendre decisions que tàcticament són interpretades per
algun sector com un pas enrere
o un pas al costat. En tot cas,
sempre endavant, mai enrere.
Endavant cap a on? Cap a intentar defensar al màxim la legitimitat, la legalitat de les institucions i del mandat ciutadà,
que és el que hem fet des del minut 1 de la nostra presència a
Bèlgica. Per poder desencallar
la legislatura calia prendre decisions que ho fessin possible.
I per què Sànchez? Perquè l’Estat ho vegi com a provocació?
No, no. L’Estat interpreta com
una provocació la nostra pròpia
simple existència, ja deu considerar la condició de català com
a preil·legal. Era i és un gran
candidat, en Jordi Sànchez. No
només perquè és el número 2,
un fet que el legitima especialment, sinó per la seva biografia,
trajectòria, preparació, capacitat intel·lectual i pel seu lideratge social… crec que reuneix totes les condicions. Si una persona de JxCat manté l’esperit de
l’1-O, aquest és ell. És un dels
segueix a la plana 8
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ve de la plana 7

més indicats, a part que hi tinc
una gran confiança personal.
Vostè en campanya va dir que
estaria disposat a venir a Catalunya a prendre posició del càrrec. Tem que algú interpreti que
no ha complert?
Jo estava i estic disposat a entrar al Palau de la Generalitat
investit president de Catalunya.
L’Estat no ho ha permès. Però
el meu lloc, atès que hi ha una
majoria parlamentària i així ha
quedat acreditat amb la votació
de la proposta de resolució, seria a Palau, d’on vaig ser il·legalment i il·lícitament foragitat.
Això hauria estat també símptoma de la recuperació de la
normalitat democràtica, i mai
deixaré d’esperar que aquesta
sigui la solució final per fer possible el que la gent vota.
Vostè no descarta ser president
perquè no descarta tornar?
No ho descarto. Ara hem de
prendre una decisió que permeti que el govern comenci a funcionar, perquè fa setmanes que
treballem per això, tot i que no
sembla que hi hagi interès per
aixecar el 155. Ho dic per tota la
gent que fa pressing perquè hi
hagi “govern ara mateix”. A La
Moncloa també. Nosaltres tenim mecanismes i vies identificades per fer la investidura que
el Constitucional no ha deixat
fer per ordre de l’Estat. No ens
rendirem.
És Jordi Sànchez sí o sí o tenen
altres candidats pensats?
Sé que ha circulat fins i tot la
composició del Consell Executiu. Això és lliure, però al meu
parer és caure en el mateix error de creure que l’Estat no ens
deixarà fer això un altre cop. En
Jordi Sànchez té tot el dret del
món a ser investit president si
hi ha una majoria parlamentà-

ria que ho avala. I no podem acceptar que hi hagi un jutge que
a un diputat escollit pel poble, i
té els drets intactes, se li retallin. Això és el que hauran de decidir també instàncies internacionals davant d’aquesta violació flagrant de drets civils i polítics que està cometent l’Estat.
Si cal legitimar el govern anterior, la lògica diu que el vicepresident sigui Oriol Junqueras?
Efectivament. No té cap dubte
això, ni ha deixat de ser per a mi
el vicepresident d’un govern legítim injustament destituït.
Però sap si ell acceptaria?
Ho desconec. En tot cas, el que
vull és expressar el màxim respecte per la decisió que prengui.
A mi m’agradaria tenir amb el
vicepresident un debat polític
de com des de lideratges diferents podem contribuir a superar la situació, que és el que justament l’Estat no vol que fem.
El futur executiu català hauria
de replicar el que ja hi havia?
Aquest és el principi que hem
pactat, entre altres: el de la restitució. És simbòlicament i políticament important entendre
que continuem, és a dir, que a la
primera roda de premsa del govern recuperat agafem el fil
d’on ho vam deixar. I si pot ser
el mateix portaveu o el mateix
conseller de la Presidència qui
la faci, encara millor.
Els nomenaments els farà Sànchez de mutu acord amb vostè?
Efectivament.
A Catalunya hi ha un cert desconcert entre molta gent que
es pregunta què passarà. Es viu
aquí? L’ANC ha renyat els partits per la situació.
Aquí som conscients que hi ha
una part de la població expectant. Rebo moltíssima gent, de
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Jordi Sànchez
representa com
ningú l’esperit de
l’1-O i li tinc una gran
confiança personal

Puigdemont
alerta que
l’Estat no
aixecarà del tot
el 155, i voldrà
mantenir el
control de
l’autonomia ■
POL ISERN

molts sectors. A part dels contactes amb el meu grup parlamentari, en tinc amb un ampli
espectre de la societat civil catalana. També és veritat que noto,
a diferència d’altres èpoques,
un grau de resiliència davant de
les dificultats major. Una altra
cosa és que percebi que les coses no van al ritme o amb el llenguatge que la gent voldria, però
la majoria de nosaltres ha après
a imprimir uns ritmes propis a
un conflicte que és llarg.
JxCat i ERC han arribat a un
acord i l’han presentat a la CUP.
El podem donar per definitiu?
És un bon acord, molt sòlid, llargament treballat en els termes
profunds sobre què anem a fer
en aquesta legislatura. En unes
circumstàncies tan extraordinàries, tan difícils, no podem
pensar que un acord serà fàcil i
curt. Ha estat difícil i llarg, però
tot ens hi hem posat amb ganes,
i això és el que compta. A la vida
no hi ha res definitiu i tots els
acords, i segurament aquest
més que cap altre, s’han de cuidar i anar regant basant-los en
confiances renovades i fets.
L’acord és compatible amb la
reflexió que aquest cap de setmana feia el republicà Joan Tardà, defensant que ERC s’havia
d’obrir cap a comuns i PSC?

Cada partit pot fer la reflexió
que li sembli i, sobretot, esforçar-se a explicar-la bé als seus
electors. Però amb perspectiva
històrica és obvi que hi ha moltes coses a comentar sobre
aquest canvi d’estratègia, si bé
no crec que sigui el moment de
fer-ho ni que contribuís a res de
positiu que ho fes ara. En tot
cas penso que el moment per
fer-ho és quan hi ha eleccions i
la gent ha de decidir el seu vot,
per saber exactament si anirà a
fer república, autonomia, front
d’esquerres o país nou amb no-

ves bases més transversals i políticament renovades.
En algun moment devia sentirse sol a Brussel·les en referència als missatges que es va intercanviar amb el conseller Comín, que transmetien una sensació de soledat o de traïció...
Però no me la feia jo sol, l’estava
compartint amb el conseller Toni Comín, amb qui tenim una
bona relació i prou confiança.
Tots tenim moments en què
ens pot la situació que estem vivint. No és fàcil per a ningú, pe-

COMTE DE RIUS GUANYA EL 1R PREMI
DELS MOBILE LEARNING AWARDS
L’Institut Comte de Rius ha guanyat el primer premi i el reconeixement com la millor experiència d’aula al Mobile
Learning Awards, en el marc del Mobile World Congress de Barcelona, concedit per mSchools. En aquesta edició, el
jurat ha considerat com a guanyadora l’experiència dels alumnes de Formació Professional Bàsica d’Electrònica i
Electricitat d’aquest centre de Tarragona.
No és fàcil entendre els plànols de les instal·lacions elèctriques, electròniques o de telecomunicacions. Amb aquesta experiència d’aula, els alumnes de la Formació Professional Bàsica poden reproduir els espais dels plànols en 3D
amb la realitat virtual. Mitjançant fotos reals en 360 graus o programant una sala virtual que es pot visitar amb
ulleres de realitat virtual o amb ordinador, qualsevol usuari, amb coneixements o sense, pot ser capaç d’entendre
què s’hi representa. És el principi d’un projecte que vol anar creixent i consolidant-se.
387073-1183764L
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Cada dimarts fem
reunió de govern,
prenem acords i
aixequem acta per
garantir la continuïtat

nuïtat històrica de la Generalitat. Ens toca, en les condicions
que siguin, mantenir-la.
Quan la diputada Anna Gabriel
va a Suïssa, està pactat?
No. Jo no he pactat res amb Gabriel. Celebro la seva decisió,
que és intel·ligent i ajudarà a internacionalitzar.

rò ens toca haver-hi de posar
bona cara i aguantar per mantenir la dignitat de la institució,
del missatge que representem.
No em represento a mi mateix,
així que malgrat les enormes dificultats personals hem d’estar
en forma. Ara, hi ha moments
–som humans– que tenim una
baixada: lògic. Sobretot quan
aquell dia tens clar que hi haurà
un ple d’investidura i no acaba
sent-hi de manera gairebé inexplicable. El rellevant i greu d’allò
és la violació de la nostra intimitat i que continuem agafant el

marc mental del colonitzador. I
el que trobo fastigós és que un
president espanyol a sobre ho
celebri, i un sistema mediàtic
que ho empari. Allò va ser un
crim, qui va captar aquelles
imatges és un presumpte delinqüent i no podem blanquejar
aquest tipus d’actituds.
Amb els consellers, fan vida de
govern?
Ens reunim cada dimarts, amb
els consellers que hi ha aquí. Es
fa seguiment dels acords, s’aixeca acta... per mantenir la conti-

Ara la prioritat és internacionalitzar el procés, però de les seves declaracions sobre Europa
es veu que està decebut...
És que hem de ser exigents amb
Europa. Em sento decebut de
les institucions europees, que
no dels europeus ni d’Europa,
no per la seva posició sobre la
demanda d’independència de
Catalunya, que trobo lògica i esperable, sinó per la seva covardia, la renúncia a defensar la
carta de drets fonamentals. I ho
dic com a ciutadà europeu, i no
com a dirigent polític, que he
confiat, he treballat i he somiat
que Europa sigui l’espai de llibertat i democràcia més gran
del món. Em decep enormement que dins tingui un estat
que viola flagrantment la seva
carta dels drets fonamentals i hi
hagi la total incapacitat, per culpa del control del PP europeu de
les institucions, de dir res en favor de dos milions de ciutadans
europeus que esperaven veure

d’ells un gest de defensa dels
seus drets. Les renúncies a defensar els drets democràtics de
la ciutadania són les que expliquen probablement aquesta
desafecció que recorre Europa.
Molts es pregunten com es paga tota aquesta infraestructura. El govern estatal l’investiga.
Que tingui clar tothom que no
ens ho paga ningú dels que va
pagar la campanya de Ciutadans, que això sí que hauria de
preocupar als espanyols perquè
ha costat molts diners que potser algun dia ens costaran molt
car. No ens ho paga ningú a qui
l’Estat hagi perdonat més de
mil milions d’euros com a Florentino Pérez, no ens ho paga
ningú dels que durant la campanya electoral van treballar des
dels mitjans perquè el resultat
de les eleccions fos un altre, ni
els de la Gürtel. Cap d’aquests
no ens ho paga. Ens ho paguem
nosaltres, la gent: no hi ha un
sol euro públic destinat a això.
Què farà el Consell de la República? Si ens posa alguns exemples podrem percebre-ho millor.
Té molts fronts. D’entrada, podrà treballar amb llibertat de
moviments i d’opinió, i podrà
expressar la lleialtat a la decisió
del Parlament de Catalunya de
proclamar la República sense
temor a formar part de cap sumari de sedició o rebel·lió. Des
de les regles de joc de l’estat de
dret i de la UE podrem continuar defensant una legitimitat
que ve del poble. Segon: aquí podrem exercir una defensa desacomplexada dels nostres drets
a escala internacional, i passar
a l’atac davant dels que abusen
del seu poder i que extralimitant-se, fins i tot, violen l’estat
de dret amb total impunitat
perquè es pensen que sota la catifa d’Espanya hi cap tot, i no és
veritat. I ens encarregarem, i ja

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

ho hem començat a fer, d’atacar
aquí per aconseguir que l’Estat
hagi de rendir comptes.
L’ofensiva judicial, per exemple,
s’ha de fer des d’aquí?
Una part, sí. Poder anar a les
Nacions Unides, als tribunals
europeus... A part, un altre
front és la defensa juridicopolítica del dret a l’autodeterminació: en som ja un cas clar a nivell
mundial a protegir. Naturalment, ha de ser un espai de comunicació, de difusió, d’activisme, amb relacions amb l’entorn
acadèmic d’arreu d’Europa interessat en el dret d’autodeterminació i el cas de Catalunya.
Ha de ser també un espai per
poder fer promoció del que és
Catalunya. El govern tindrà
moltes limitacions a nivell pressupostari i, sobretot, competencial per poder obrir delegacions
a l’exterior i tenir relacions diplomàtiques com li correspondria. I des d’aquí ho podrem fer
sense haver-ne d’estar donant
compte. Nosaltres presentarem
comptes a l’assemblea de càrrecs electes de la nostra activitat. I també hem de fer de lobby
polític, fomentar el màxim coneixement del que està passant
a Catalunya, de la cultura catalana. Hem d’anar de manera
desacomplexada a fer el que ens
ajudarà a desplegar la República. Quin és l’àmbit que pot ser
troncal en tot això? Ens hem de
posar d’acord en quina mena de
país volem. Tot el que en diem el
procés constituent, i també la
utilització de les noves tecnologies en la governança. Tot això
és el que ens interessarà molt
fomentar. I si cal, aplicar.
Perquè hi hagi Consell de la República, primer hi ha d’haver
govern o és independent?
Tècnicament és independent,
va a la plana 10
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Carles Puigdemont 130è President de la Generalitat de Catalunya
ve de la plana 9

poble que mereix respecte.

però la lògica diria que primer
hi ha d’haver govern. Perquè la
lògica ens diu que no podem renunciar a governar cap dels espais de l’interior de Catalunya.

Creu que s’estan cometent delictes d’odi contra els catalans?
Això és un fet. I no és d’ara. El
que passa que han restat sempre impunes. Qualsevol acció
que calgui per defensar la nostra posició la farem. Però això
d’esperar o ser comprensius no
ho farem. Són delictes molt
greus contra la humanitat. Atacar algú per la seva condició de
català o boicotejar un producte
pel sol fet de ser català, menysprear una llengua que és cooficial per part d’un jutge o un treballador públic de l’Estat, no ho
podem deixar passar.

No confia que la retirada del
155 serveixi perquè es pugui
governar fent passos endavant?
No, no. Des de Catalunya es governarà i es governarà bé. El
que dic és que l’Estat no deixarà
d’aplicar el 155 d’una manera o
d’una altra.També ens hem de
posar en la hipòtesi que malgrat
que l’Estat aixequi el 155 es reservi l’acció d’or de poder exercir el dret de veto davant de
qualsevol decisió, sota l’amenaça de continuar intervenint. Si
Montoro continua controlant
les finances de Catalunya, quina mena d’autonomia és aquesta?
S’ha penedit de no haver convocat eleccions el 26-O?
En les condicions en què vaig
decidir no convocar-les, no me
n’he penedit. Ho faria si hi haguessin hagut les condicions
que vaig demanar, em sap greu
que no hi fossin. Crec que això
jo no ho hauria perdonat, i per
això vaig intentar convocar-les.
Em semblava que vist el detall
del 155 que anaven a aprovar i
que per mi era i és un cop d’estat, calia una estratègia diferent. Si en aquell moment s’haguessin donat les garanties de
retirar el 155 i d’eleccions en
condicions de normalitat, jo
hauria convocat eleccions.
Sí que va dir que potser s’ha
penedit de no haver declarat la
independència el 10 d’octubre.
Estava preparat tot el que havia
d’estar preparat al darrere?
Si ara li dic una cosa o una altra
puc posar en un compromís algú que està intentant defensarse, i no ho faré. Estàvem en condicions de proclamar i aguantar
la independència aquell dia? Sí.
I per què no ho vaig fer? Era la
meva responsabilitat donar una
oportunitat a la finestra de diàleg que se’m va dir que s’obriria
si no fèiem efectiva la declaració
d’independència. Per això la
vaig deixar en suspens, perquè
calia donar aquella oportunitat.
Al final va ser un gran engany a
diverses mans. Amb una mica
de memòria i temps ja ho explicarem, però allò va ser un gran
engany, i no va ser el primer, però si de mi depèn serà l’últim.
Un gran engany a vostè?
A mi, és clar, però també al país.
Jo vaig donar la cara per aquella
gent que em va donar la garan-

El president diu que Santi Vila l’ha decebut, però que no ha estat incoherent ■ POL ISERN
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El 10-O se’m va dir
que s’obriria una
finestra de diàleg,
però allò va ser un
gran engany

No podem deixar
passar l’onada de
catalanofòbia que
s’ha desencadenat,
sense cap limitació

tia, i cregui’m que va ser molta,
quan deien que havien entès el
missatge de l’1-O i que les coses
havien canviat, que entenien
que allò no podia continuar i
que algun diàleg s’havia d’establir. Jo, per responsabilitat, havia d’obrir aquella finestra al
cost que fos. I va ser alt, perquè
molta gent no ho va entendre.
Pensava que si a l’altra part
eren lleials, demòcrates i honestos, amb el resultats del diàleg i
la negociació podríem explicar
que la millor decisió era aquella.

ria, i és lògic perquè no era en el
nucli dur del debat polític al govern sobre què havíem de fer.
Per tant, algunes coses que explica m’agradarà contrastar-les
amb el meu coneixement directe. A banda, qüestiono l’oportunisme de les versions en calent
d’un procés històric que si alguna cosa demana és distància
temporal i emocional. La gent
va veure fets i decisions i alguns
s’hauran d’anar explicant.

crepàncies. A en Santi sempre
se li ha penjat una llufa que a altres que potser han tingut un
comportament molt més contradictori potser se li han perdonat. Què m’interessa d’en
Santi? El seu nivell intel·lectual.
I si m’he de barallar amb algú,
amablement i des de l’amistat,
prefereixo que tingui solvència
intel·lectual, i ell en té. .

Amb el Consell de la
República farem una
defensa
desacomplexada i
passarem a l’atac

D’aquells dies l’exconseller
Santi Vila n’acaba de treure un
llibre on explica que ERC s’havia compromès a donar suport
a l’avançament electoral i després se’n desdiria. Va anar així?
No l’he llegit, però ho faré perquè m’interessarà. Ell, però, només coneix una part de la histò-

Vostè de Vila en parla amb un
cert afecte? Considera que va
ser fidel, que el va trair…?
En Santi Vila no ha estat incoherent. He estat molt decebut
personalment per coses que ha
dit posteriorment a deixar el govern i per algunes decisions que
no acabo d’entendre, però sé
respectar les persones. I l’amistat per damunt d’aquestes dis-

❝

Ha presentat una querella contra l’Estat espanyol a l’ONU. Es
planteja més accions judicials?
Sí, les comunicarem quan les
haguem presentat. Però no en
deixarem passar ni una. Tenim
drets personals i col·lectius que
han estat trepitjats i violats impunement, i en una democràcia
això no es pot acceptar. L’onada
de catalanofòbia que s’ha desencadenat, sense cap limitació, no
la podem deixar passar. Som un

Hi haurà eleccions municipals
el 2019. En el full de ruta representa alguna cosa important?
Per a mi són una altra fita republicana. Cada elecció que tinguem fins a la consecució efectiva de la república és una fita. Si
el mapa municipal continua en
mans de les forces republicanes
és evident: Catalunya s’està
convertint en república de facto. La monarquia no serà mai
més una institució que pugui
ser acceptada pels catalans. I si
això s’expressa a les urnes, des
del punt de vista democràtic, és
el que té validesa.
Aquesta confrontació amb l’Estat s’allarga... Com se l’imagina
d’aquí a quatre o cinc anys?
Me l’imagino molt més internacionalitzada, encara amb més
fites republicanes consolidades,
havent desplegat tot el que poguéssim des d’aquest espai lliure per fer evident què vol dir
país nou, imagino també un
context en què amb l’aposta per
la negociació política per la sortida del conflicte quedi encara
molt més acreditada la seva necessitat.. Per tant, que generacionalment, políticament, processalment... ens vagi ajudant.
El que no s’imagina és cap canvi a l’Estat espanyol...
És evident que qualsevol negociació amb l’Estat espanyol hi
ha d’haver un tercer convidat
que ha de ser el verificador del
que es parla i del que es fa.
Aquest és l’objectiu d’internacionalitzar el conflicte?
Un dels objectius. Si això ha
d’acabar com volem els catalans, ha de ser en una taula de
negociació. Aquí estem d’acord,
diria, els d’un costat i l’altre, a
Catalunya. I a la taula ha d’haver-hi, imprescindible i perquè
no es torni a produir l’engany
sistemàtic de l’Estat, un tercer
actor que verifiqui el que parlem i com s’implementen els resultats si s’arriba a un acord. ■
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Multiconsulta
per referendar
el procés
constituent
a JxCat i ERC acorden millores en el full de ruta per seduir
la CUP a Posen èmfasi en la construcció de la República, la

participació de la ciutadania i en polítiques més socials
Marc Bataller
BARCELONA

Més procés constituent,
més participació ciutadana, més polítiques socials i
més República. Aquests
són alguns dels ingredients que han incorporat
Junts per Catalunya i ERC
al full de ruta per intentar
seduir la CUP i aconseguir
desbloquejar la investidura i el govern. Un dels
punts més destacats, i que
els cupaires reclamaven,
és la celebració d’una multiconsulta per validar el
procés constituent, que ha
de servir perquè la gent expressi com vol el nou país.
Ara s’haurà de veure què
diu la CUP.
El document, al qual ha
tingut accés aquest diari,
relata com la legislatura girarà sobre tres potes amb
l’objectiu de construir la
República Catalana i ampliar les majories: l’anomenat Espai Lliure a Brusselles –que estarà configurat
pel Consell per la Repúbli-

382430-1114155®

La frase

—————————————————————————————————

“Pel desplegament
de l’1-O i la victòria de
les eleccions les forces
independentistes han
de sumar per avançar
en la consecució d’un
futur de llibertat”
ca, presidit per Puigdemont, i l’Assemblea de Representants–; el govern de
Catalunya i el Parlament i,
finalment, la ciutadania. A
Bèlgica, es construirà la
República, es desenvoluparà l’estratègia política i
s’internacionalitzarà el
procés. Les administracions a Catalunya han de
servir per aixecar el 155,
restituir la “democràcia” i
endegar una sèrie de polítiques de progrés social per
avançar cap a la República
de “tothom”. “Res, però,
no serà possible sense una
ciutadania compromesa
amb el seu futur”, expressa el pacte.

És aquí on encaixa el denominat procés constituent, que “ha de ser un
gran debat nacional sobre
el futur del nostre país, que
traci el model econòmic,
social i institucional que
imaginem”. El pilotatge
d’aquest procés havia estat una de les discrepàncies entre JxCat i ERC. Els
de Puigdemont defensaven que s’havia de fer des
de Brussel·les i els republicans, des de Catalunya. Al
final, han trobat un punt
entremig.
L’Assemblea de Representants de la República
donarà el punt de sortida i,
amb el Consell per la República, impulsarà els debats
necessaris. Llavors també
es constituirà el Pacte Nacional Constituent a Catalunya, que haurà de fer
una crida a tots els agents
a participar-hi. A més, el
Parlament
constituirà
aquelles comissions que
cregui necessàries per
aprofundir en aquests debats i en una segona fase

Turull i Rovira conversant en l’últim ple que s’ha celebrat ■ JOSEP LOSADA

s’articularà el Fòrum Social Constituent per “sistematitzar les propostes
emanades de la societat civil”. Les conclusions hauran de ser validades en una
multiconsulta i tot ha
d’acabar en una proposta
de bases per a la Constitució Catalana.
Reivindicacions socials
El pacte també aposta per
mesures com ara la no renovació dels concerts de
les escoles que segreguen
per sexe; millorar les llistes d’espera; crear una
banca pública o reduir la
pressió fiscal sobre les rendes més baixes. ■

Torrent vol Sànchez al ple
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president del Parlament,
Roger Torrent, ha enviat un
escrit al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena en què li
reclama que acordi “tot allò
necessari” perquè Jordi Sànchez es pugui sotmetre al debat d’investidura previst per
dilluns. Torrent recorda que
tant la proposta del candidat
com la data del ple són “dues
facultats” que li corresponen
com a president de la cambra
catalana. Llarena va donar
aquest dimecres cinc dies a
la fiscalia i Vox per pronunciar-se sobre la petició de lli-

bertat de Sànchez. El termini
acaba dilluns, coincidint amb
la data fixada pel llei, de manera que la decisió de Llarena
pot condicionar el calendari
parlamentari si s’esgota
aquest termini màxim dels
cinc dies. Per la seva banda, la
defensa de Jordi Sànchez
també va presentar un escrit
aquest dimecres al jutge perquè es pronunciï “de manera
específica” en les pròximes
hores sobre si el número dos
de la llista de JxCat “pot acudir o no” a la investidura de
dilluns.

