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Torra, president
130è bis

A

Quim Torra li
agrada anomenar Zona Zero les ruïnes del Born. Les
considera l’encreuament entre un espai i un temps que va generar, de sobte, un esfondrament tràgic capaç de
torçar la línia de la història. Així ho explicava a tothom que s’hi acostava i així han quedat exposades, per a sempre, les pedres que testimonien la caiguda del 1714 al centre cultural d’El
Born que ell va fundar i dirigir. Aquells
carrers enderrocats i la desgràcia dels
que hi vivien no mereixien ni la repressió ni, menys encara, la condemna extra de l’anonimat. I això és el Born. Però, naturalment, la voluntat de Quim
Torra no anava dirigida cap al passat, sinó cap al futur. I, en aquest sentit, la Zona Zero del 1714 ha significat un enorme impuls de legitimació simbòlica que
ha adquirit, fins i tot, una profunda dimensió popular, com es demostra cada
minut 17.14” al Camp Nou.
Ara Quim Torra arriba a la presidència de la Generalitat en un altre mo-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

És ell qui haurà de tornar a
fer l’inventari dels danys
i assenyalar uns culpables
que caldrà recordar
ment zero. Amb l’arquitectura institucional de la Generalitat arrasada per un
Estat que ni dialoga ni reconeix límits,
una societat humiliada a cops de porra
i un daltabaix humanitari en forma de
presos i exiliats. I és ell qui haurà de tornar a fer l’inventari dels danys i assenyalar uns culpables que caldrà recordar a l’hora de marcar el punt de partida cap a un nou redreçament d’aquest
país dissortat. Al capdavall, la repressió
de Felip V té les mateixes causes i busca els mateixos efectes que la de
Felip VI.
El fet és que el 131è president de la
Generalitat és el 130è bis. Torra, nascut
el dia abans que Carles Puigdemont,
haurà de gestionar el dia després de la
seva presidència, en contacte i coordinació amb un exili que està cridat a
exercir un paper determinant en els
pròxims anys. Des de Madrid l’acusaran de titella i intentaran atraure’l amb
quincalla cap a la rendició autonòmica
que reclamen els unionistes. Tot plegat,
misèries polítiques que no posaran
preu a qui potser és l’home que més ha
passejat entre les ruïnes del que Catalunya havia estat i el disseny del que vol
tornar a ser.

Torra al país possible

A

un quart de nou del vespre del
dijous 10 de maig del 2018, més
de mig Catalunya, també la independentista, es va preguntar qui era
Quim Torra, l’home que des de Berlín
el president Puigdemont acabava de
designar perquè presidís la Generalitat en comptes seu. Els nacionalistes
espanyols el tenien més localitzat i fitxat. De seguida li van treure la fitxa.
Ens tenen a tots fitxats.
El dia dels Innocents complirà cinquanta-sis anys. L’endemà els farà
Puigdemont. Es porten un dia de diferència, són exactament coetanis. El
vaig conèixer fa molt. Havia arribat de
Suïssa, on havia treballat d’advocat en
una empresa. Acabava de fundar una
editorial de textos teòrics, Acontravent, i buscava autors i gent que la poguessin propagar. Ell mateix perseguia
una projecció pública. Es volia obrir
pas entre l’independentisme, llavors
minoritari. Va semblar que aquella
trobada havia de ser l’inici d’una amistat sostinguda, però els camins es van
bifurcar. Ens hem anat veient de tant
en tant. Li he seguit la projecció: editor de llibres solvents i minoritaris,

“
Compte amb els
“provisionals”, amb
els “titelles”, que
diuen a Madrid

president d’Òmnium, molt bon director inicial del Born Centre Cultural, alguna feina més a l’administració, l’editorial que per aquestes dispersions decandia... Li he observat que només llegeix articulistes d’abans de la guerra.
Ha publicat estudis d’Eugeni Xammar
i un llibre de títol que ara inquieta una
mica: Viatge involuntari a la Catalunya impossible. No s’alarmin: va de
periodistes antics. En un discurs que
va pronunciar al Parlament fa unes
setmanes, ja com a diputat de Junts
per Catalunya, va preguntar a Espanya quin problema tenia amb els presidents de la Generalitat de la Catalu-

nya contemporània, que gairebé tots
han patit presó o exili, exercint el càrrec o no. Tret algun exabrupte que
m’ha sorprès, Torra és tranquil, dialogant, culte, bonàs. Ara se li ha d’afegir
un altre atribut: valent. Alerta, Quim.
Puigdemont el vol “provisional”, que
governi “l’interior”. Compte també
amb els provisionals i els delegats; els
“titelles”, que diuen a Madrid. Recordem Becket. No el Becket de Tot esperant Godot, encara que pel temps que
fa que esperem govern també ens hi
podríem referir, sinó el Becket que es
va imposar al rei d’Anglaterra que l’havia nomenat bisbe perquè li fos submís. Un càrrec marca, fa créixer la
personalitat i la iniciativa. El propi
Carles Puigdemont n’és exemple, respecte a Artur Mas
Que ERC l’hagi acceptat fa pensar
que el seu govern serà més harmònic
que no diuen els propis i estranys.
Quim Torra va formar part de Reagrupament, l’escissió d’ERC que es va associar a Convergència. Ja ho veurem.
De moment hi haurà govern, i per
aquest motiu estem millor que ahir, o
no tan pitjor.
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Tampoc els agrada Torra?

U

“
Potser és tan
simple com que, de
fet, el que no els
agrada són els
resultats del 21-D i,
és clar, que pensem
diferent
fiança”, afegeix Miquel Iceta. I la conclusió la treu el magnífic Xavier García: “Sortim del foc per caure a les brases”. El que els deia. No els agradava
Puigdemont, no els agradava Sànchez
i no els agradava Turull. I ara tampoc
Torra. Ni a Colau, li agrada: “Que comenci demanant disculpes pels comentaris ofensius”, li ha dit. I jo em
pregunto: i no deu ser que el que no els

De reüll
Maria Palau

agrada són els resultats del 21-D? No
deu ser que no accepten del tot que,
tot i el 155 que van activar vergonyosament, no han acabat de pair el resultats del 21-D, que en un cas –PP– van
ser pèssims (dignes de dimissió, de
fet), en un altre –PSC– no van respondre ni a les seves pitjors expectatives, i
en un altre –Cs– la victòria va ser del
tot inútil? Voleu dir que el que els molesta de veritat no és (o no és només)
Puigdemont, Sànchez, Turull o Torra,
sinó alguna altra cosa? Potser, i només potser, que dos milions de catalans pensin com pensen? I a Espanya,
a què ve aquesta reacció aïrada contra
Torra? Que no compleix tots els requisits que s’han passat setmanes exigint? Que no és un diputat amb tots
els drets? Analitzem, de veritat, qui és
un titella de qui? Quin líder polític és
titella de qui? I quina premsa ho és de
qui? Potser no els agrada Torra, simplement, perquè no pensa com ells.

Les cares de la notícia
CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

Quim Torra

Art a les
fosques

Compromís garantit

S’

acosta una nova tempesta amb l’art d’excusa per
seguir enfrontant Catalunya i Aragó. Amb les
ferides que ha deixat el conflicte de Sixena sagnants per
temps, ja s’entreveu a l’horitzó el litigi pel centenar
d’obres de les esglésies de la Franja que fins als anys
noranta havien pertangut a la diòcesi de Lleida. La
demanda per reclamar-les es va presentar al febrer. El
Consorci del Museu de Lleida i el Bisbat de Lleida han
anunciat aquesta setmana la seva estratègia per
desmuntar-la a partir de la nombrosa documentació
que prova la propietat catalana de
El govern
gairebé totes les peces. El cas
aragonès ha Franja té unes particularitats
diferents del cas Sixena. Un cas, el
deixat de
del monestir dels Monegres, que no
pagar la llum està pas tancat. La justícia encara
del monestir té molt a dir tant de les obres que el
desembre passat van sortir amb
de Sixena
l’ajuda de la força policial del Museu
de Lleida com de les pintures murals que conserva el
MNAC. Mentrestant, assistim incrèduls (o no tant) a la
guerra que han declarat les monges que viuen al cenobi
al govern aragonès perquè està fent cas omís dels
compromisos que havia adquirit. Les religioses (que van
signar un contracte de lloguer vigent fins al 2090) estan
molt enfadades perquè han deixat de pagar-los la
factura de la llum del monument. Però el que més els ha
encès és que l’executiu de Saragossa pretén ampliar els
restringits horaris de les visites. I elles el que volen és
pau i tranquil·litat. Tant soroll per acabar així.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/mz7y44

EDITORIAL

A la tres
n titella, un radical, una pèssima notícia, un cop de porta, un
separatista, un fanàtic, al·lèrgic
al compliment de la llei, la pitjor opció,
un president-conserge, un talibà, un
furibund antiespanyol, una marioneta
de la corrupció, un obsés xenòfob, una
provocació, un professional de l’interinatge, un home de palla, un president
que neix fracassat... Són alguns, només alguns, dels adjectius i qualificacions que la premsa espanyolista (la
d’allà però també d’aquí), i també alguns destacats dirigents polítics espanyols, van dedicar ahir al futur president de la Generalitat. No els agradava
Puigdemont, no els agradava Jordi
Sànchez, no els agradava Jordi Turull
i, caram, ara tampoc els agrada Joaquim Torra. Ni als de Madrid ni als
d’aquí. “El que necessitem és un president que reconegui que el procés és un
fracàs”, diu Inés Arrimadas. “La seva
trajectòria no ens permet fer-li con-

Accedeix als
continguts del web

-+=

Abans de pujar a l’estrada i dir la primera frase ja
l’han crivellat de dalt a baix. Era el previsible, sobretot
entre els amants del 155 i els que ni acceptaven els
resultats de les eleccions de 2015 ni accepten els de
les del 2017. Agafar aquesta responsabilitat en la situació actual és una mostra de compromís.
LÍDER DE CIUDADANOS

Albert Rivera

Ni escrúpols, ni vergonya

-+=

El líder de Ciudadanos no és home de principis,
coherència ni valentia. Va assenyalar els nou mestres acusats de l’institut El Palau. El jutge n’ha exculpat cinc i a Rivera li va faltar honradesa per disculpar-se; els va ignorar perquè no li servien per
guanyar vots. El mal fet és igual. Sense escrúpols.
HUMORISTA, PERIODISTA I PRODUCTOR

Andreu Buenafuente

Humor a peu de platja

-+=

La quarta edició del Singlot Festival, presentada ahir
a Barcelona, aplegarà el juliol (5-6-7) a Sant Feliu de
Guíxols una mostra del millor talent estatal de l’humor i la comèdia. Una proposta vinculada al Festival
Porta Ferrada, però diferent i amb personalitat pròpia en un calendari ocupat per l’oferta musical.

Hostilitat
preocupant
La reacció a la designació del
diputat de JxCat Quim Torra
com a candidat a una quasi segura
investidura com a 131è president de
la Generalitat ha estat tan previsible com furibunda des dels partits
unionistes de l’oposició, des del
Madrid polític i mediàtic i, molt especialment, des dels sectors partidaris d’una aplicació més dura i durable de l’article 155 de la Constitució. Després d’impedir per tots els
mitjans possibles la investidura de
Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i
Jordi Turull, el quart candidat que
es proposava, aquest cop un diputat lliure de càrregues judicials, ha
tingut un judici sumaríssim per uns
motius o altres: la ideologia independentista, l’afinitat amb Puigdemont, la inexperiència política, el
compromís amb l’1-O i la República
o la visió crítica d’Espanya, que alguns fins i tot han transformat en
xenofòbia. No ha calgut ni tan sols
deixar-lo pujar al faristol i escoltar
les seves intencions de govern i de
relació amb Madrid o comprovar el
seu to i el seu tarannà per disparar
insults, desqualificacions, menyspreus, exigències, advertències i
presumpcions del que farà o no farà com a cap de govern.
No és normal el to de la crítica,
no ho és l’hostilitat, no ho és
l’agressivitat, no ho és la falta del
més elemental respecte a un diputat escollit pels ciutadans que dilluns es pot convertir en president
del país. No és normal en una democràcia consolidada, ni ho és en
un estat que pretén conviure en
pau. El problema no és Quim Torra,
no és un problema de candidat. El
problema és el resultat de les eleccions del 21-D, perquè no és digerible a Espanya ni entre l’unionisme,
com tampoc ho va ser el del 27-S
del 2015. No van acceptar llavors la
majoria independentista al Parlament i tampoc la volen acceptar
ara. És un problema d’intolerància.
És un problema de democràcia.
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Tal dia
com
avui fa...
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Menysteniment
Joan Ignasi Elena va demanar
el febrer passat una trobada a
Rajoy i encara espera una
resposta. Exteriors inicia una
altra campanya arreu del món.

Full de ruta

10
anys

Frenada
Les immobiliàries culpen els
bancs de la frenada. El sector
atribueix la caiguda de vendes a
la dificultat d’obtenir
hipoteques.

20
anys

Pugna PP-PSOE
José María Aznar contraposarà
els èxits econòmics del seu
govern al “radicalisme” del
candidat del PSOE, Josep
Borrell.

Tribuna

Toni Brosa

Enric Ramionet. Periodista

La veritat
molesta

N

o és per casualitat que Albert Rivera emergeix amb
més força que ningú
en la política espanyola. No perquè sigui un
polític especialment qualificat, ni perquè
tingui projectes de futur interessants o
bones idees per millorar la vida dels espanyols, ni tan sols principis i valors per
millorar la vida política. Simplement és
el millor intèrpret de l’Espanya de les
vísceres, la del blanc o negre, la dels
bons i dolents, la de la maté porque era
mía i el fratricidi sense escrúpols. No en
va tenir cap, fa uns dies, per assenyalar
públicament a través de les seves xarxes socials els nou mestres de l’institut
El Palau de Sant Andreu de la Barca investigats per presumptes delictes de
discriminació i contra la integritat moral
d’alumnes del centre fills de guàrdies civils arran de l’1-O. Rivera, constituït en
fiscal, jutge i botxí, va descomptar la veracitat de les acusacions i la culpabilitat
dels mestres i els va sentenciar, d’entrada, a l’escarni públic, al desprestigi i a la
violació dels seus drets. Dijous el jutge
va ordenar l’arxivament de la causa con-

A Rivera li importa molt més la
seva ambició que cinc (o cinc
mil) mestres innocents
tra cinc d’aquests mestres i, ahir, l’home
que lidera les enquestes per substituir
Rajoy a La Moncloa va decidir que no
calia assumir l’error i la injustícia comesos, que tampoc calia disculpar-se per
haver assenyalat en fals. Simplement va
ignorar els cinc mestres exculpats pel
jutge i va proclamar-se protector dels
alumnes presumptament assenyalats,
les seves famílies i la Guàrdia Civil. Podria passar que els altres quatre docents fossin declarats innocents, o que
no fossin ni processats; podria ser que
no haguessin fet res de mala fe, simplement que els faltés mà esquerra; podria
ser que acostumats a no fer diferències
entre alumnes els faltés protegir-ne uns
en un dia difícil. Però és igual. Els vots i la
seva ambició són més importants que
els mestres, l’escola i els nens junts; més
importants que la presumpció d’innocència com a dret legal, i molt més importants que la veritat. De la mateixa manera que parla de golpe de estado per referir-se a l’1-O, de golpistas, delincuentes i
fugitivos, de comandos separatistas
(CDR), d’adoctrinamiento o que TV3 és
com “el NODO”, el que vol és criminalitzar l’escola catalana. I per fer-ho, la veritat no és que no importi, és que molesta.

Nazi, supremacista

N

azi, supremacista, assetjador i fanàtic. Aquest soc jo. I probablement vostè també. És estrany, però segons ells això és el que som. L’exèrcit
ens contempla amb el sable a punt; la policia i la Guàrdia Civil ens apallissen en horari laboral i a vegades durant el temps lliure;
la judicatura busca en tots els raconets del
Codi Penal un pretext per empaperar-nos;
són clamorosament majoritaris els mitjans de comunicació que ens carreguen
amb tota mena de penjaments; tenim gent
a la presó, gent que ha fugit per no entrarhi i tot un estat furiós en contra, i quan ens
queixem i ensenyem un llacet groc, ens
convertim immediatament en nazis i assetjadors.

saber distingir entre els nazis com nosaltres i els nazis amb qui comparteixen les
manifestacions contra nosaltres. L’espectacular col·lecció que configura les tropes
de xoc contra el separatisme formada per
falangistes dels d’abans, pels neofalangistes de Ciudadanos, que, com deia l’altre Rivera, en José Antonio, només són espanyols i no són ni de dretes ni d’esquerres;
pels hereus ideològics i sovint familiars del
poder franquista i per les inquietants criatures d’extrema dreta que formen la subvencionadíssima Societat Civil Catalana;
l’organitzadora d’aquelles festes espanyolistes on es proclama que cal enviar els adversaris a galeres i on en Vargas Llosa, en
Borrell o en Frutos adverteixen dels perills
del nacionalisme dels altres sobre un mar

I SOM COLPISTES, com en Tejero o com en

Franco, perquè vam organitzar un referèndum on qui volia podia votar sí i qui volia podia votar no. Som uns colpistes desarmats i desastrosos que ens agafem de bracet i hi posem l’esquena i la cara, però som
colpistes. De fet, nazis és el que més som.
No sé si com els dels camps d’extermini o
d’una categoria diferent. No és fàcil d’entendre. Els que ens acusen de ser-ho deuen

“
Els mots tenen
per a uns i altres
significats diferents

de banderes pròpies.
EN FI, AVUI SOM JUEUS MALÈVOLS

i mesquins i demà nazis, ara som bolivarians i
després fastigosos ricassos lliberals. I burgesos. També som burgesos. Encara que
les grans famílies, la banca, les grans empreses, l’Íbex, Pedralbes i el Club de Polo
s’hagin situat ràpidament a l’altra barricada. I per rematar-ho, som uns delinqüents que no hem respectat la legalitat. I
en això potser els hem de donar la raó. Ens
havíem proposat canviar-la perquè entenem que no és justa, i fer-ho pacíficament,
apel·lant a la legitimitat, com la Rosa
Parks, com les sufragistes. I això, aquestes conviccions i aquest projecte, deu ser
el que ens converteix en supremacistes.
Hem de refer ponts i sargir el país, diuen. I
tenen raó. La convivència és un valor primordial. Però no serà fàcil. Quan fins i tot
els mots tenen per a uns i altres significats
diferents, quan ells veuen odi i nosaltres el
que experimentem és un fastigueig immens, o ens posem un embut al cap, o entenem tots plegats que l’única sortida civilitzada passa per respectar el que s’ha votat i el que s’hauria de votar.

El lector escriu
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Deshumanitzar
el contrari
b Una de les tàctiques de
l’unionisme és deshumanitzar
el contrari, o sigui, tractar els
independentistes, i les institucions que li donen suport, com
una cosa que no té raó de ser.
Es tracta de no reconèixer
l’adversari, que així tampoc es
mereix gens de respecte, se
l’ha d’eliminar com un tumor
maligne. Els independentistes
som supremacistes, colpistes,
superbs, terroristes, estem
adoctrinats per l’escola, TV3 i
Catalunya Ràdio, estem malalts, i per això ens han de curar, han d’extirpar-nos el càncer mental i emocional de pertinença a una nació; ho fan pel
nostre bé, perquè ens estimen. Enric Millo ja ho va advertir: si cal ens aplicaran “cirurgia fina”. Potser una trepanació cranial per girar-nos el
cervell? Es vol normalitzar
l’anormalitat, donant per fet
que és normal tenir líders polí-

tics i socials a la presó condicional i a l’exili, que s’apliqui
l’article 155 de forma perversa
i esbiaixada, que es tanquin
les oficines de la Generalitat a
l’estranger, etcètera. Ens acabaran portant, per normalitzar-nos, a centres de reeducació, per imbuir-nos del Espíritu
Nacional?
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

Torna ‘Eurovisió’
b Els ciutadans, sense comptar els eurofans, tornarem a
viure amb passió una nova
edició d’Eurovisió. Torna
aquesta impaciència per veure l’actuació espanyola, els
nervis a l’hora de les votacions, les prediccions sobre
quants punts rebrem de cada
país i recuperarem, és clar, la
il·lusió de ser els guanyadors.
Molts –m’hi incloc– ens tornarem a enganxar a un producte
que, anys enrere, vam batejar
de caduc i mancat d’emoció.

Prova d’això és la baixada de
les audiències de les últimes
edicions. Però aquest curs tornarem a donar-li una oportunitat, Espanya s’hi presenta
amb una gran cançó. Potser
ens equivoquem i Espanya
torna a acabar entre les últimes posicions o potser no i
tornem a la part alta de la
classificació. Avui tindrem la
resposta, mentre mantinguem
la il·lusió i desitgem tota la sort
del món a Amaia i Alfred.
JONATAN MARÍN
El Prat de Llobregat (Baix Llobr.)

Deu minuts
b Comença un nou dia, el
meu objectiu serà la recerca
dels deu minuts, deu minuts
per divagar, per descansar de
la rutina del dia a dia, per no
fer res, per no parlar, per no
escoltar, per no ser políticament correcta, deu minuts per
ser jo mateixa. No només això:
continuaré amb la recerca
dels deu minuts per abraçar el

meu marit i els meus fills, trucar als meus pares o fins i tot
per parlar amb els meus
amics. Vivim en una societat
accelerada, tenim horaris impossibles, obligacions laborals, practiquem activitats
després del treball i, per acabar-ho d’adobar, continuem
amb més obligacions en arribar a casa. Vivim sota la consigna “no hi ha temps a perdre”. Aquesta manera de concebre la nostra vida és la que
transmetem als nostres fills:
després d’estudiar ocupen
gran part de les tardes en les
activitats extraescolars que
poden arribar a ser una càrrega molt feixuga. Arriba l’hora
de sopar, però fins i tot aquest
moment s’ha de compartir
amb la televisió. És important
no fer res, parar per tornar a
començar, desconnectar i
connectar amb nosaltres mateixos, connectar amb les persones que estimem.
BEGOÑA ELVIRA
Tarragona
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La frase del dia

“Només considero la possibilitat d’obeir el que decideixi el
Parlament de Catalunya”
Quim Torra, CANDIDAT A PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

No els agrada

La física de
la paraula

Lluís Muntada

Antoni Dalmau i Ribalta. Escriptor

A

ls que integren el bloc de l’article
155 no els agrada el nou candidat
a la presidència de la Generalitat.
De fet, no els agradava cap dels noms
que s’havien proposat abans i, com tothom sap, han fet mans i mànigues, amb
la utilització de tota mena d’argúcies,
per impedir-ne la investidura. Per això
encara no hi ha president, perquè no volien ni sentir a parlar de ningú que hagués format part del govern legítim,
d’aquell govern derivat de l’elecció del
poble de Catalunya que ells van liquidar i
enviar a la presó o bé a l’exili.
ARA HI HA UN NOM NOU, Quim Torra, que

no té cap causa judicial al seu damunt i
que, en conseqüència, podrà ser investit
sense majors dificultats; o això sembla,
vaja. Però immediatament després de
saber-se el nom escollit, tots els partits
unionistes i la caverna mediàtica madrilenya i espanyola s’han apuntat amb entusiasme a mirar de desacreditar-lo amb
tota classe d’insults i penjaments. Així,
doncs, aquest candidat tampoc no els
agrada. I, pel que es veu, el principal defecte que té és que és un home de profundes conviccions demòcrates i catalanistes, un home del món de la cultura que es
proclama independentista i que vol que
Catalunya sigui, tan aviat com es faci
possible, una república separada d’Espanya. Tal com ironitzen els tuits de la xarxa d’aquests dies, els partits unionistes
consideren un escàndol que el bloc independentista presenti un candidat independentista. Ells en preferirien un altre
de signe ben diferent, en el pitjor dels casos un que es reservés per a la intimitat
els seus punts de vista polítics i que procurés desenvolupar una tasca administrativa discreta i acomodatícia, al gust
del govern d’Espanya i els seus corifeus.
TÉ UN ALTRE DEFECTE INSALVABLE,

el nou
candidat: és un home de confiança de
Carles Puigdemont, el president a l’exili
que, malgrat encapçalar el bloc indepen-

Sísif
Jordi
Soler

dentista que va guanyar les eleccions, no
ha pogut ser reelegit per les traves que hi
han posat els jutges i els tribunals amics
del govern espanyol. Als partits unionistes i a la caverna mediàtica els sembla intolerable que el nou president de la Generalitat sigui de la mateixa corda que
l’altre, aquell que van carregar-se políticament i del qual demanen l’extradició
mitjançant un dolorós procediment que
arrossega de mala manera el nom d’Espanya pels tribunals de la Unió Europea.
Per anar bé, per posar fi d’una vegada a
la dèria independentista i la voluntat expressada pels catalans en les darreres
eleccions –convocades pel president del
govern espanyol en clamorosa oposició a
la legislació vigent–, l’ideal fora que
Puigdemont i Torra no es poguessin veure i tinguessin ideologies oposades. Que
siguin companys de ruta, o tal vegada
fins i tot amics, és un altre defecte insuperable perquè els sectors espanyolistes
puguin, ja no aplaudir –que sens dubte
seria demanar massa–, almenys consentir amb una mica de respecte i de bo-

“
Els partits
unionistes
consideren un
escàndol que el bloc
independentista
presenti un candidat
independentista.
Ells en preferirien
un ben diferent

na educació l’elecció del nou president.
L’extrema perspicàcia dels enemics ferotges de Puigdemont els ha fet observar, de manera immediata, una perillosa
connivència entre els dos homes de govern, un intent de coordinar les seves decisions i les seves estratègies amb vista a
fer possible una certa presència i continuïtat dels presos i exiliats en la governació de la Generalitat. És una idea que
se’ls fa simplement insuportable i potser
no podran impedir-la completament, però almenys ja s’han posat en marxa des
del primer minut per esquitxar la imatge del nou candidat, per no donar-li treva, no pas durant els famosos cent dies
de la tradició política dels països normals, sinó ni tan sols unes hores abans
de la mateixa investidura.
LES CRÍTIQUES FEROTGES

i els insults
s’han vist acompanyats naturalment
per les amenaces. Que no es pensi Quim
Torra que podrà desenvolupar els seus
projectes polítics, la seva proclamada
ambició, per més que utilitzi mètodes
democràtics i pacífics i per més que invoqui la voluntat del poble expressada a les
urnes. Com ja li estan recordant a cada
minut, la democràcia espanyola ja ha
demostrat a bastament que disposa de
tots els instruments necessaris per fer
empresonar o exiliar els polítics que tinguin vel·leïtats d’aquesta classe. De manera que serà millor que, ja que potser
no hi haurà manera d’evitar-ne l’elecció,
almenys que tingui ben present l’espasa
que penja ben afilada damunt del seu
cap.

I ÉS QUE NO ELS AGRADA. I com que no els

agrada, estan disposats un cop més a sacrificar a l’altar de la unitat de la pàtria
tots els drets i llibertat que facin falta.
Aquest és, en definitiva, l’engrescador
projecte espanyol a què els catalans som
convidats, ara que estem en portes de
poder investir finalment el president
Torra.

D

esprés d’haver
tingut una tensa
discussió política amb
dos amics, giragonso
meditabund pel dèdal
de carrers del call de
Girona. Em dic: “Quan tornis a quedar
amb ells fes-te el propòsit de no embardissar-te en cap conversa de caire polític,
perquè ja saps que no us entendreu, tornareu a enfadar-vos, i la passió del moment us farà vorejar la cornisa de l’amistat”. La meva pregunta (com deu ser
també la d’ells dos) és la següent: de què
podrem parlar, a partir d’ara, si no compartim ni unes mínimes premisses, ni un
codi suficient per activar el diàleg en una
qüestió tan important i tentacular com
és la política? Sé (i ells també ho saben)
que no hi ha cap instrument més civilitzador que el llenguatge, aquest Big Bang
perpetu, foc robat als déus. Però també
sé que sovint el llenguatge fulmina el
llenguatge. I per a mi mantenir que, ara i
aquí, “no es pot dir que hi ha presos o
exiliats polítics”, és fulminar el llenguatge.
O maldar perquè acceptis esquematismes de manual com ara “el sobiranisme
ha caigut en la unilateralitat” (crassa
mentida!), o “el sobiranisme ha despertat el monstre del feixisme” (i, per tant,
qualsevol explosió social que hi pugui haver serà responsabilitat de l’independentisme), per a mi és negar tot enclavament mínim de la paraula. Dispensar per
passiva l’escandalosa vulneració dels
drets humans per part de l’Estat al mateix temps que t’acarnisses contra l’independentisme, que és –detall gens menor– la part desnonada de poder, per a
mi significa trinxar el llenguatge. No voler
observar que arran del 21-D s’han il·legalitzat candidats, per a mi és dinamitar tota possibilitat de diàleg. Quan el llenguatge desapareix, l’últim llindar de la paraula
revela una incontestable naturalesa física: equiparable a un cop de puny, al dolor
d’una pèrdua.
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Rajoy jutjarà
Torra pels
fets i es
guarda el 155

El govern espanyol
alerta que hi ha
un “precedent”
en l’aplicació si
s’incomplís la llei

L’independentisme La CUP gairebé
venceria i reforçaria triplicaria el
resultat del 21-D,
la majoria

segons el
baròmetre del CEO

Obediència al Par
GOVERN Torra pretén recuperar el “fil històric” que lliga el nou
govern amb l’1-O i el 27-O INCERT Se sotmetrà a la investidura
amb la incògnita dels vots de la CUP POLÍTIQUES Hi haurà
tres fronts: l’exili, les institucions catalanes i el procés constituent
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

“Només concebo la voluntat d’obeir el que decideixi
el Parlament de Catalunya
i el mandat dels ciutadans.” L’editor Quim Torra va assenyalar ahir que
intentarà recuperar “el
fil històric” que lliga el govern amb el referèndum
de l’1-O i amb la menys citada declaració “política”
d’independència del 27
d’octubre quan sigui nomenat 131è president de
la Generalitat. En una entrevista a TV3, quan se li
va preguntar per una possible desobediència al Tribunal Constitucional durant el seu mandat, Torra
va garantir fidelitat a la
cambra catalana, mentre
que el govern espanyol insistia que, si incompleixen
la llei, tornarà a aplicar el
155. “És un precedent i un
procediment que quedarà
per al futur si fos necessari”, va avisar Rajoy.
Després de demanar disculpes a totes les persones
que s’hagin pogut sentir
ofeses per unes piulades
de fa sis anys que l’oposició ha qualificat de xenòfobes, Torra va assegurar
que en el discurs d’investidura d’avui apel·larà al
diàleg i demanarà reunirse amb el president del
govern espanyol, Mariano
Rajoy, i amb el president
de la Comissió Europea,
Jean-Claude Juncker. I va
subratllar que el seu govern avançarà comptant
amb tres fronts: el de l’exili, el de les institucions
catalanes (govern, Parlament i ajuntaments) i el
ciutadà (protagonista del

Les frases

—————————————————————————————————

“Només concebo
la voluntat d’obeir
el que decideixi el
Parlament de
Catalunya i el mandat
dels ciutadans”
—————————————————————————————————

“Lamento molt
que tot el meu exercici
professional estigui
sota vigilància
per sis tuits publicats
fa sis anys”
—————————————————————————————————

“Entenc aquesta
provisionalitat com
una etapa de transició,
de fer palès el moment
excepcional”
Quim Torra

CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA

procés constituent).
Torra preparava ahir a
la tarda i contra rellotge
la seva intervenció parlamentària. El president de
la cambra, Roger Torrent,
va convocar finalment el
ple d’investidura per avui
mateix després de la preceptiva ronda de consultes amb els grups parlamentaris, que va tornar a
fer per telèfon. JxCat pretenia que el debat fos dilluns i divendres, però Torrent el va avançar: els republicans volien garantir
que la votació definitiva
es fes abans de la compareixença de dimecres del
conseller de Salut, Antoni
Comín, davant la justícia
belga, una vista que podria
canviar la seva situació
processal i afectar la delegació del seu vot. La previ-

sió és que avui es constati
que JxCat i ERC no tenen
majoria absoluta i que el
ple es reprengui dilluns.
Torra seria investit aleshores en segona votació i
per majoria simple, però
hi ha una variable determinant a aclarir: JxCat i
ERC tornen a estar pendents de la CUP.
Els anticapitalistes debatran si canvien les quatre abstencions dels seus
diputats per vots en contra
de la investidura del quart
candidat de JxCat. Si ho
fessin, el candidat seria rebutjat demà passat, ja que
no obtindria prou suports.
El consell polític dels anticapitalistes i el grup d’acció
parlamentària abordaran
demà al migdia a Cervera
si es refermen en la posició
que havien mantingut fins
ara per solidaritat antirepressiva amb els dos futurs socis de govern. Tres
assemblees territorials en
què Endavant té majoria
(Barcelona, Baix Llobregat
i Camp de Tarragona) van
forçar la reobertura del debat intern sobre el ple d’investidura. Al·leguen que la
CUP no ha pactat el programa de govern amb
JxCat i ERC. Els contactes
per evitar que el canvi de
vot dels cupaires acabi desencadenant una repetició
electoral es van reprendre
ahir. Una delegació del
grup de Puigdemont encapçalada
per
la portaveu del grup, Elsa
Artadi, es va reunir al Parlament amb els quatre diputats anticapitalistes per
abordar la situació. La
CUP, a més, veu en Torra la
voluntat de JxCat i ERC de
formar un govern autono-

Demana disculpes als ofesos per les piulades
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Si algú els ha entès [els tuits]
com una ofensa, demano disculpes, perquè en absolut era
la meva intenció.” El candidat
de JxCat a la presidència de la
Generalitat, Quim Torra, va demanar disculpes a les persones que s’hagin pogut sentir
ofeses per unes piulades que

els partits de l’oposició han
qualificat de radicals, supremacistes i xenòfobes, i després que l’haguessin instat
a demanar perdó. En un
d’aquests tuits, Torra afirmava: “Els espanyols a Catalunya
són com l’energia: no desapareixen, es transformen.” I en

un altre: “Vivim ocupats pels
espanyols des del 1714.” En
l’entrevista d’ahir a TV3, també va lamentar que la seva trajectòria professional estigui
“sota vigilància” per les piulades. “El debat ha de ser sobre
el meu currículum i sobre les
coses que he fet”, va rematar.

mista que no reprengui el
fil de la legislatura anterior
i que aparqui definitivament la desobediència.
Hi ha encara una altra
variable a determinar, si
bé no preocupa JxCat, que

preparava amb presses
el ple. El partit de Xavier
García Albiol va demanar
al Tribunal Constitucional
que suspengués de manera “urgent” la delegació
dels vots de Puigdemont i

Comín. Ho va fer en un escrit d’al·legacions a l’admissió del recurs que ja
havien presentat sobre la
qüestió, després que l’alt
tribunal rebutgés prendre
mesures cautelars d’ur-
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L’APUNT

La sorpresa
Anna Serrano

Quim Torra és l’elegit per Carles Puigdemont. Ni vinti-quatre hores després que revelés el nom del qui
l’hauria de succeir, les crítiques s’acumulen. Els que
durant pràcticament cinc mesos han censurat que no
es proposi un candidat “viable”, tampoc veuen amb
bons ulls l’aposta per l’advocat, editor i gestor cultural
i es focalitzen en unes piulades per les quals ahir va

demanar disculpes. També en recelen en el govern espanyol, que semblen haver descobert que el 131è president de la Generalitat serà, també, independentista.
Certifiquen amb sorpresa que ni l’actuació judicial ni
l’aplicació i constant amenaça del 155 posa fi, com
voldrien, a un moviment ampli, que va més enllà dels
seus dirigents. L’enquesta del CEO ho constata.

rlament
Elsa Artadi, Quim Torra i Eduard
Pujol, ahir al Parlament, abans de la
reunió de JxCat ■ JOSEP LOSADA

El Tribunal Constitucional no preveu decidir res abans de la investidura de Torra ■ ACN

El PP reclama de nou
al TC que impedeixi
els vots delegats
a Vol evitar la investidura de Torra obstaculitzant el vot de
Puigdemont i Comín a Diu que no els pertorba els drets
Redacció
BARCELONA

gència. Segons fonts del
TC citades per l’ACN, el TC
no té previst reunir-se d’urgència per avaluar la petició, que també va rebutjar
dijous amb l’admissió a tràmit d’un altre recurs d’empara presentat per Cs.
Pel que fa al programa
de govern, Torra va avançar que advocarà per recuperar els continguts de totes les lleis suspeses pel
Tribunal Constitucional,
va confirmar la creació
d’un comissionat per a la
investigació de les conseqüències de la intervenció de l’autonomia i va assenyalar que impulsaran
un pla de polítiques públi-

ques contra “l’intent de
fractura social” i que insistiran en la internacionalització. Els símbols,
per a aquest govern “excepcional” i “provisional”,
seran importants. Torra
va anunciar que penjaran
un llaç groc a la façana del
Palau de la Generalitat i
dins de la sala de reunions
del govern. No va aclarir si
ocuparà el despatx del president de la Generalitat o
si quedarà buit per accentuar aquest simbolisme i
la dualitat amb l’anomenat president legítim.
Acabat de tornar de
Berlín, Torra va ser el protagonista de la reunió de

grup que JxCat va fer al
migdia al Parlament, on
els diputats van aportar
idees per al seu discurs.
En la tradicional connexió
per videoconferència amb
Puigdemont, també hi va
participar la cúpula del
PDeCAT, que dijous al vespre va viatjar a la capital
alemanya per reunir-s’hi,
tot i que Marta Pascal va
rebre la trucada de Puigdemont per comunicar-li
l’elecció de Torra quan era
a l’aeroport. A més de la
coordinadora general del
partit, hi havia la presidenta, Neus Munté, i la
presidenta del consell nacional, Mercè Conesa. ■

El Partit Popular a Catalunya ha presentat al·legacions al Tribunal Constitucional (TC) per demanar que apliqui com a mesura cautelar urgent la
prohibició del vot delegat
del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i
de l’exconseller Antoni
Comín. La mesura és un
intent desesperat d’impedir que pugui tirar endavant el ple d’investidura de
Quim Torra previst per
aquest migdia.
Els popular van registrar ahir l’escrit davant
l’alt tribunal com a resposta a la resolució emesa dimecres pel TC, que va admetre a tràmit el recurs
presentat prèviament pel
partit conservador en
aquest mateix sentit, però
va rebutjar adoptar mesures cautelars com l’anullació dels vots dels dos exiliats.
El PP sosté que és “indispensable” i “urgent”

La data

—————————————————————————————————

09.05.18

El TC admet a tràmit el recurs del PP per impedir el vot,
però descarta adoptar mesures cautelaríssimes.

suspendre els acords de la
mesa que van permetre
aquesta delegació de vot.
En cas contrari, sostenen,
podria aprovar-se una investidura “nul·la de ple
dret” per haver-se obtingut mitjançant “vots il·lícits”.
L’anul·lació dels vots
delegats de Puigdemont i
Comín alteraria l’escenari
previst per investir un nou
president, perquè Junts
per Catalunya i ERC deixarien de tenir majoria suficient per convertir Torra
en el 131è president. Per
tant, un cop plantats a la
segona votació, dilluns necessitarien el suport inequívoc de la CUP.

En tot cas, el TC no té
previst fer una reunió extraordinària amb caràcter
urgent per tractar aquesta
qüestió. Fonts de l’alt tribunal indiquen que les allegacions del PP seguiran
el seu curs normal i, conseqüentment, s’estudiaran
en un ple ordinari, que donada la immediatesa del
d’investidura, se celebraria amb posterioritat.
Segons les al·legacions
dels diputats del PP al Parlament
català,
l’ús
d’aquests dos vots produirien un resultat “antijurídic per antonomàsia” i
també deixaria sense sentit el fons del recurs, encara que finalment el TC donés la raó als populars. És
a dir, s’anul·laria la delegació de vot una vegada que
ja hauria estat utilitzada
per a l’objecte per al qual
ha estat autoritzada. Curiosament, el PP també remarca que la suspensió
cautelar no ocasionaria
una pertorbació greu dels
drets i les llibertats dels
afectats. ■
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Diputats i dirigents de la CUP arribant a la seu en el consell polític realitzat abans de la investidura frustrada de Jordi Turull ■ JOSEP LOSADA

La CUP decidirà si canvia el
vot i bloqueja la investidura

a Tres assemblees territorials proclius des del principi a votar no obliguen la formació a tornar a
decidir-ho al cap de setmana a ERC confia que tothom estarà “a l’altura de les circumstàncies”
Xavier Miró
BARCELONA

La CUP tornarà a reunir
aquest cap de setmana el
consell polític nacional
(CPN) per decidir si manté l’abstenció prevista en
la investidura de Quim
Torra tal com havia decidit pel cas de Jordi Sànchez o es decanta pel no,
una possibilitat que podria
fer inviable la presidència
del nou candidat si no es
presta a l’abstenció un altre grup parlamentari
com Catalunya en Comú
–hipòtesi avui impossible.
A pesar que el secretariat nacional i el grup par-

lamentari de la CUP no volien canviar el sentit del
vot permetent que sigui la
majoria de Junts per Catalunya i ERC qui investeixi
en solitari al candidat, tres
assemblees territorials
que ja eren proclius al no
des que es va descartar
Puigdemont han demanat
una nova convocatòria del
consell polític per debatre
de nou la decisió pel que fa
al cas de Quim Torra.
La CUP només preveia
fins ara convocar l’òrgan
per oferir el vot favorable a
la investidura en cas que
fos Carles Puigdemont el
candidat proposat o en cas
que JxCat i ERC es com-

Iceta vol que Torra deixi enrere l’etapa d’activista
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Amb paraules duríssimes, la
presidenta del grup de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, va qualificar el candidat Torra de “nacionalista xenòfob i supremacista”, de qui
no confia en “una rectificació
ni diàleg” i amb qui preveu
que continuarà “més conflicte, més confrontació i més

procés”. El socialista Miquel
Iceta va demanar a Torra que
aprofiti el discurs d’investidura per “marcar distància clara
entre el que va ser la seva fase d’activista de la que pugui
ser la nova etapa com a president”, i li va demanar que el
seu govern no estigui “supeditat” a Puigdemont perquè

no val el “dualisme” entre un
govern interior i un d’exterior.
Per la seva part, el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, va dir que la candidatura de Torra pot ser la més
bona per a Puigdemont però
no per al país, i considera que
la tria respon a les lògiques
internes de JxCat i ERC.

prometessin a un nou
mandat de ruptura i desobediència amb el marc
constitucional.
Es preveu que els anticapitalistes aprofitin l’as-

semblea nacional d’aquest
diumenge a Cervera per
prendre la decisió. Inicialment només s’havia convocat l’assemblea per posar al dia l’estratègia políti-

ca a mitjà i llarg termini,
no pas per debatre de nou
el vot d’investidura. Però
la petició de les territorials
–Baix Llobregat, Barcelona i Camp de Tarragona,

segons ACN– força a una
nova reunió del consell polític amb la participació del
grup d’acció parlamentària (GAP) que es farà aprofitant l’assemblea programada. L’organització juvenil Arran, amb vot en el
GAP, va defensar ahir al
seu compte de Twitter que
la investidura de Torra és
“una mala opció en l’aspecte tàctic i estratègic” perquè consideren que no serveix per desobeir l’Estat,
ni per sumar a l’independentisme ni per trencar
“identitarismes”.
De fet, la diputada Natàlia Sànchez recordava, en
declaracions a TV3, que el
projecte de legislatura
plantejat fins ara per
JxCat i ERC és “purament
autonomista” i no compartit per la CUP. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el diputat Vidal Aragonès va admetre que el més
previsible és que la formació no canviï la seva posició
si JxCat i ERC no fan una
nova proposta a la CUP,
però va advertir que la decisió es debatrà i no es pot
descartar que la majoria
es decanti per canviar la
posició.
ERC demana generositat
En un comentari que es
pot interpretar en clau de
missatge a la CUP, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, es mostrava confiada,
en declaracions a TV3,
que “tothom estarà a l’altura de les circumstàncies” per permetre la formació de govern, que considera “tan necessari”.
D’altra banda, el PDeCAT va destacar del previsible futur govern de Torra
que tindrà una “vocació de
diàleg absolut” amb l’Estat
espanyol però també amb
la resta de forces polítiques, en paraules de la coordinadora general del
partit, Marta Pascal.
Després de la reunió
ahir a Berlín amb Carles
Puigdemont, Pascal va assegurar que el seu partit
ofereix “de forma molt clara i honesta” aquest diàleg, que tindrà conseqüències en l’acció del futur govern de Torra. ■

Les frases
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“Érem conscients que
calia un govern però
no hem volgut cedir
a pressions
autoritàries”

“Tothom estarà
a l’altura de les
circumstàncies per
poder formar govern,
tan necessari”

“El CPN pot obrir
la porta a un no al
projecte, que
interpretem que és
autonomista”

“Ens preocupa que
només hagin trobat
aquest senyor, que és
més radical que
Puigdemont”

“No convé la
provisionalitat ni el
dualisme entre un
govern a l’interior i un
govern a l’exterior”

“La tria de Torra
respon a les lògiques
internes, molt mal
explicades, dels partits
que poden governar”

COORD. GENERAL DEL PDECAT

PORTAVEU D’ERC

DIPUTADA DE LA CUP

PRESIDENTA DEL GRUP DE CIUTADANS

PRESIDENT DEL GRUP PSC-UNITS

PRESIDENT DEL GRUP DE CATCOMÚ

Marta Pascal

Marta Vilalta

Natàlia Sànchez

Inés Arrimadas

Miquel Iceta

Xavier Domènech
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El possible futur govern
PRESIDENT

PRESIDÈNCIA

VICEPRESIDÈNCIA
I ECONOMIA

EXTERIORS

GOVERNACIÓ

ENSENYAMENT

Quim Torra

Jordi Turull

Pere Aragonès

Jordi Solé

Marc Solsona

Josep Bargalló

SALUT

INTERIOR

TERRITORI
I SOSTENIBILITAT

CULTURA

David Elvira o Joan Ignasi Elena

Miquel Buch

Josep Rull

Lluís Puig o Laura Borràs

JUSTÍCIA

TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES

EMPRESA
I CONEIXEMENT

AGRICULTURA

Esther Capella

Chakir El Homrani

Elsa Artadi

Teresa Jordà

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Aragonès i Artadi seran les
figures clau del nou govern
a JxCat controlarà les àrees més presidencialistes i ERC, les més socials a Les dues formacions

estudien restituir alguns consellers de l’anterior govern, encara que sigui de manera temporal
Redacció
BARCELONA

En espera que no hi hagi
cap sorpresa i que Quim
Torra pugui ser investit dilluns vinent com el 131è
president, l’organigrama
del govern ja va prenent
forma. Es dona per segur
que Elsa Artadi (JxCat) i
Pere Aragonès (ERC) seran les figures clau d’aquest executiu, en què els
republicans tindran el control de les conselleries amb
més pes social, com ara Salut o Ensenyament, i els de
Puigdemont, els departaments més presidencialistes com per exemple Presidència o Governació. Les
dues formacions també estudien restituir alguns
consellers de l’antic execu-

tiu.
Des del primer dia, Artadi va aparèixer a les travesses per ser la protagonista
del pla D; és a dir, per ser la
nova presidenta quan es
comprovés que no es podia
materialitzar la investidura de Puigdemont. Finalment, però, el líder de
Junts per Catalunya es va
decantar per Quim Torra.
Algunes fonts indiquen
que no s’ha volgut cremar
la figura d’Artadi, perquè
es considera que la presidència de Torra és provisional i que Artadi pot ser
un valor per al futur. És
possible que Artadi assumeixi la conselleria d’Empresa i Coneixement, però
podria ser un pas momentani. Sobre la taula hi ha la
possibilitat de restituir

Les xifres

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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conselleries hi haurà en el
futur govern, seguint el mateix esquema que en l’anterior executiu.

consellers, Turull i Rull, de
l’antic govern potser repetiran temporalment. També
podrien fer-ho Puig i Comín.

conselleria canvia de partit
respecte a l’anterior govern.
Ensenyament, que era del
PDeCat, ara serà d’ERC.

Jordi Turull a Presidència i
Josep Rull a Territori i Sostenibilitat, que són a la presó. El seu càrrec, però, podria durar pocs dies perquè, amb tota probabilitat,
seran inhabilitats pel jutge
Pablo Llarena abans de
l’estiu. Llavors, Artadi podria assumir Presidència, i
Empresa podria recaure
en l’actual eurodiputat Ramon Tremosa. En aquest

mateix àmbit de les restitucions de JxCat, no està
clar si Lluís Puig voldrà tornar a la conselleria de Cultura, encara que sigui momentàniament, o si per
contra s’apostarà directament per la diputada Laura Borràs, que va ser directora de la Institució de les
Lletres Catalanes durant
cinc anys.
A ERC, el conseller de

Salut, Antoni Comín, sí
que estaria disposat a continuar, una possibilitat que
no es pot descartar. En tot
cas, hi ha dos dirigents que
es podrien disputar el departament amb més pressupost: el director del CatSalut, David Elvira, i l’exsocialista i excoordinador del
Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena. Els republicans sí que

tenen tancats dos noms,
tal com va avançar Joan
Tardà. Es tractaria de dues
diputades al Congrés: Esther Capella (Justícia) i Teresa Jordà (Agricultura).
També tenen moltes
probabilitats de formar
part de l’executiu Josep
Bargallo, l’exconseller en
cap del primer tripartit,
que agafaria les regnes
d’Ensenyament –ja va ocupar aquesta cartera dos
mesos entre els anys 2003
i 2004– i l’actual diputat
Chakir El Homrani, provinent del món del sindicalisme, a Afers Socials –si finalment Elena no anés a
Salut, també podria ocupar aquesta cartera–. Per
contra, un dels noms que
més balla és el de l’eurodiputat d’ERC Jordi Solé a
Exteriors.
Per la seva part, JxCat
té en ment l’expresident
de l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), Miquel
Buch, perquè ocupi la cadira d’Interior i l’actual alcalde de Mollerusa, Marc Solsona, a Governació. Un ball
de noms que pot anar canviant en els pròxims dies i
al qual és possible que es
puguin incorporar més dones ■
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Rajoy “jutjarà”
Torra pels fets i
es guarda el 155

Rajoy passejant ahir a
Cadis ■ ROMÁN RÍOS / EFE

a Hi veu un “precedent”, si s’incomplís la llei a Les finances de la Generalitat deixaran

d’estar sotmeses al control setmanal i es tornarà a la situació del 2015 amb el FLA
David Portabella
MADRID

La Moncloa, en la presa de possessió
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les piulades que va fer el
Quim Torra del 2011 són
el primer que ha arribat a
La Moncloa com a carta de
presentació del possible
nou president de la Generalitat, però Mariano Rajoy no es vol deixar dur pel
passat i “jutjarà pels fets”
el Quim Torra del 2018.
Amb un to allunyat de la
bel·licositat d’Albert Rivera, que exigeix ara prorrogar el 155 en contra del
mandat del Senat, Rajoy
va instar el Parlament a
investir un president “legal” que “tregui Catalunya
de la seva excepcionalitat”
i va invocar la suspensió de
l’autonomia com un “precedent” que es guarda per
si s’incomplís la llei. Quan
hi hagi la presa de possessió del nou govern, no només s’aixecarà l’article
155, sinó que també desapareixerà el control setmanal de les finances catalanes vigent des del juliol
del 2017 per tornar a la situació del 2015 amb el
FLA ordinari.
La irrupció de Torra
com a presidenciable va
agafar Rajoy a Cadis, on

Després d’haver-se implicat
en el boicot de la investidura
de Carles Puigdemont –i de
fer-ho en la primera ocasió
fins i tot desobeint l’informe
del Consell d’Estat– i d’haver
rebut amb satisfacció el vet
de Pablo Llarena tant a Jordi
Sànchez com a Jordi Turull, el
govern espanyol encreua ara
els dits perquè hi hagi aviat
una investidura d’un president operatiu i propiciar el
que Mariano Rajoy anomena
un “retorn a la normalitat”.
Per evidenciar que aquest
retorn a la normalitat és alguna cosa més que bones pa-

raules, el govern espanyol va
avançar ahir la seva predisposició a enviar un representant
als actes de presa de possessió del nou president de la Generalitat en cas que la investidura de Quim Torra –“o de sigui qui sigui”– resulti reeixida.
Tot i que el cas no és comparable, Méndez de Vigo va recordar ahir que a ell “li va tocar” en el seu dia acudir a la
presa de possessió de l’aragonès Javier Lambán. Dijous al
Congrés, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ja va felicitar la seva previsible homòloga, Ester Capella (ERC). ■

–imbuït de l’ambient de
l’oratori San Felip Neri
que va donar a llum la
Constitució del 1812– va
recordar que sota el seu
mandat el 155 ha deixat
de ser un simple article de
la Constitució pendent de
ser estrenat per esdevenir
un “precedent” per a
aquells futurs governants
que gosin desviar-se del
marc del 1978. “És un procediment que quedarà per
al futur si fos necessari”,
va dir d’aquest article que
els pares de la Constitució

van copiar de l’article 37
de la llei de Bonn del 1947
precisament per no haver
de ser mai utilitzat.
Sense citar-lo pel nom
Sense citar en cap moment Torra pel seu nom, el
president espanyol sí que
va mostrar les ganes que
té de girar full al 155 i que
això li permeti el vot sense
complexos del PNB en el
pressupost del 2018. “És
necessari que el Parlament esculli un president
legal, que es posi al seu lloc

i que governi amb normalitat. És necessari que
s’imposi la sensatesa, el
sentit comú i la legalitat”,
va confiar. A la taula del
Consell de Ministres, el
portaveu, Íñigo Méndez de
Vigo, es vantava d’haver
llegit el perfil biogràfic de
Torra, un desconegut fins
ahir a La Moncloa. “El senyor Torra va ser venedor
d’assegurances una època
de la seva vida, i qualsevol
venedor d’assegurances
valora perfectament el
risc del que diu i fa”, li va
etzibar Méndez de Vigo.
El portaveu no només
no es va acarnissar amb
les piulades a Twitter de
Torra sobre “els espanyols” i es va cenyir al
mandat de Rajoy de “jutjar
pels fets”, sinó que va avalar que el control setmanal
de les factures de la Generalitat que Hisenda mantenia des del juliol s’esvaeixi amb el 155. Tot i que
l’article va ser activat amb
posterioritat, el 27 d’octubre, el zel sobre les finances que s’aplicava des de
tres mesos abans va quedar “subsumit” en la intervenció, així que per Rajoy
té tot el sentit que el nou
conseller d’Economia re-

cuperi també les mans
lliures a l’hora de gestionar l’erari més enllà de les
servituds del FLA, que no
permet acudir als mercats
motu proprio.
Cs: “La declaració del fi”
Que Rajoy obeeixi el Senat
a l’hora d’aixecar el 155
quan hi hagi la presa de
possessió del govern i que
no hagi portat al Tribunal
Constitucional el vet del
vot delegat de Carles Puigdemont i Toni Comín, però, continua enervant el líder de Cs, Albert Rivera.
Segons Rivera, el 155 s’ha
d’aplicar “fins que no hi
hagi una declaració explícita, nítida i clara de la fi
del procés separatista”.
Dit això, però, Rivera va
demanar al PP i el PSOE

“unitat” sobre Catalunya
dos dies després de ser ell
qui donés per trencat el
suport a Rajoy.
Des del PSOE, el secretari d’organització, José
Luis Ábalos, exigia a Torra
que sigui un president “autònom” i se sotmeti a una
“desprogramació de certa
xenofòbia”. “No sembla
que sigui precisament un
candidat al Nobel del diàleg aquest any”, ironitzava
sobre Torra l’exlíder del
PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, que, tot i així, va
dir que prefereix que Catalunya surti d’aquest carreró sense sortida “insostenible”. “Ni persones que
venguin odi a La Moncloa
ni al Palau de la Generalitat”, va reivindicar Pablo
Echenique (Podem). ■

Les frases
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“El 155 ha deixat de
ser un article per ser
un precedent, i un
procediment per al
futur si fos necessari”

“Va ser venedor
d’assegurances i un
venedor d’aquests
valora el risc de les
coses que diu i fa”

“El 155 s’ha d’aplicar
fins que no hi hagi una
declaració explícita de
la fi del procés
separatista”

“Torra s’hauria de
desprogramar d’una
certa xenofòbia
alarmant per exercir la
dignitat de president”

“Ni persones que
venguin odi a La
Moncloa ni al Palau de
la Generalitat”

PRESIDENT ESPANYOL

PORTAVEU ESPANYOL

PRESIDENT DE CIUTADANS

SECRETARI D’ORGANITZACIÓ PSOE

SECRETARI D’ORGANITZACIÓ PODEM

Mariano Rajoy

Íñigo Méndez de Vigo

Albert Rivera

José Luis Ábalos

Pablo Echenique

“ No sembla que
Torra sigui
precisament un
candidat al Nobel del
diàleg aquest any”
Alfredo Pérez Rubalcaba
EXSECRETARI GENERAL DEL PSOE
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OPINIÓ

Assumpció
Cantalozella

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

Torra i el catalanisme

L

i ve dels avis. En Joaquim Torra, pare
d’en Quim, conservava escrits de l’avi,
com tresors, a la sala plena de llibres
“de dalt”, l’estatge sagrat on tenia les publicacions d’aquells moments d’alta cultura
dels 30 primers anys del segle passat,
aquells anys en què la força d’homes i dones sorgits de la burgesia i els menestrals,
lliurats a la cultura, l’art, la música, van posar Catalunya dins el còmput de llengües
romàniques vives, crearen les institucions
admirades dins l’Europa del moment, l’Escola Catalana, que Montessori considerà
dins els seus pressupòsits, crearen l’Institut d’Estudis Catalans, es constituí la Biblioteca de Catalunya, es crearen els centres d’ensenyament superior: l’Escola de
Bibliotecàries, per exemple.
Li ve dels avis i ell, en Quim Torra, n’ha
heretat aquest intens sentiment d’admiració i valoració de la Catalunya que va crear
el modernisme, el noucentisme, l’Escola
Municipal de Música.
Durant el procés, hi havia gent que lamentava que faríem anar en orris el catalanisme. Amb en Torra, no hi ha perill. Des
que tornà de Suïssa, va furgar per la Biblio-

130187-1184133T

teca de Catalunya rescatant originals de
personatges de la cultura oblidats a les lleixes, personatges que convertia en llibres
d’assaig que publicava a la seva editorial, A
Contra Vent.
Quim Torra és senzillament: catalanista. I el catalanisme és el concepte més
profund dels catalans i catalanes. No es
destrueix, perquè consisteix en l’estima————————————————————————————————————————————————————

“És amb el catalanisme que
Quim Torra pot eixamplar
aquestes bases que es mouen a
prop del 50%”
————————————————————————————————————————————————————

ció dels projectes i actuacions del país. I
dels personatges que hi han col·laborat.
És amb el catalanisme que Quim Torra
pot eixamplar aquestes bases que es
mouen a prop del 50%. Puigdemont no
podia escollir millor.
Això és el que han de témer els actuals genocides: el catalanisme que els
catalans portem en nosaltres. Indestructible.
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Llarena rebaixa la violència
per aconseguir Puigdemont

a Exposa a la fiscal alemanya que el president català ha de poder ser jutjat “per les lleis de la comunitat
agredida” i planteja el delicte de sedició a Separa els exiliats per no haver de demorar el judici

nar versemblança al seu
relat, adjunta vídeos.
El magistrat Llarena
conclou que les autoritats
alemanyes “han de facilitar l’enjudiciament del
president
Puigdemont
amb les lleis de la comunitat que ha resultat agredida, amb fets que impacten
l’ordre constitucional i democràtic de Catalunya i de
tots els espanyols”.
El jutge també va enviar
un escrit d’aclariments a la
fiscalia belga en què li demana l’extradició del con-

La frase

—————————————————————————————————

“No s’entendria que no
fos delicte, si tot el que
es relata ho executés el
president d’un ‘land’
alemany només amb
diner privat ”
Pablo Llarena
MAGISTRAT TS

El president Puigdemont, amb les responsables del PDeCAT Mercè Conesa i Marta Pascal, i l’exconsellera Neus Munté, a Berlín ■ ACN

Mayte Piulachs
BARCELONA

El magistrat del Tribunal
Suprem Pablo Llarena
modula la suposada violència viscuda a Catalunya
per intentar que el tribunal alemany accepti l’entrega del president Carles
Puigdemont. Així es desprèn de l’escrit d’aclariments que li va demanar la
fiscal en cap del tribunal
superior de Schleswig, que
l’hi va entregar el 26 d’abril
passat, tot i que el seu con-

tingut es va saber ahir. Llarena insisteix que el que va
succeir a Catalunya va ser
un delicte de rebel·lió (de
25 a 30 anys agreujat amb
la malversació), però que
si el tribunal alemany considera que no hi va haver
una violència suficient per
desbordar l’ordre constitucional (com ha passat),
la fiscalia espanyola podria
encaixar-ho en el delicte
de sedició (fins a 15 anys
de presó), a banda de la
malversació, ja que el jutge
instructor només relata

fets delictius.
Per no ser contradictori
amb el relat a Alemanya,
Llarena es va veure obligat
a reflectir-ho en la resolució de dimecres, en què refusa els 23 recursos dels
processats i per primer
cop obre la porta que els catorze acusats de rebel·lió
puguin ser jutjats per sedició o conspiració a la rebellió. Una rebaixa que és impensable que accepti VOX.
En el document, de 17
planes, Llarena assegura a
la fiscal alemanya: “La vio-

“No hi va haver excés
policial” l’1-O al Bages
M. Piulachs
BARCELONA

La jutgessa del jutjat de
primera instància i instrucció número 2 de Manresa ha desestimat que
s’identifiquin els caps i
certs agents de la Guàrdia
Civil que van actuar en el
referèndum de l’1-O a les
poblacions de Sant Joan

de Vilatorrada, Callús, Fonollosa i Castellgalí en considerar que l’ús de la força
emprat “no va ser excessiu”. Els lletrats de les persones ferides pels agents,
amb denúncies impulsades pel Col·legi d’Advocats
de Manresa, van demanar
la seva identificació per
aclarir si són responsables
de fets delictius, com tam-

bé va demanar el fiscal, i
ahir ja van presentar un
recurs contra la negativa
de la jutgessa.
En les quatre interlocutòries, la jutgessa Teresa
Rodríguez exposa que en
les imatges analitzades,
els concentrats “no feien
una resistència passiva sinó obstativa”, alhora que
qüestiona el seu dret de

seller Antoni Comín, del
qual sosté que també és
acusat del delicte de rebellió, així com dels conseller
Lluís Puig i Meritxell Serret per malversació.
A banda, Pablo Llarena
va acordar ahir, a petició
de la fiscalia, obrir una peça separada amb els set
exiliats, cosa permesa per
la llei per simplificar una
causa. L’objectiu en aquest
cas és que no s’endarrereixi el judici previst a finals
d’any contra la resta d’encausats, nou en presó preventiva i set en llibertat.
Alhora amb aquesta mesura s’evita que si finalment
el president Puigdemont
és entregat per un delicte
menor, com ara la malversació, no segui al banc dels
acusats amb els seus consellers, acusats d’un delicte superior. ■

lència ha tingut una entitat suficient per condicionar tots els ressorts de govern i del poder de l’Estat.”
I hi afegeix: “Si els fets relatats en la resolució de processament fossin realitzats pel president d’un
land alemany, no s’entendria que no encaixés en
cap delicte, tot i fer-se exclusivament amb diners
privats.”
El jutge insisteix en el
seu relat violent, en el qual
el govern català “va desbordar sense pudor” la

contenció marcada pel
Tribunal Constitucional
en incomplir els seus requeriments, i també va
“desbordar el poder judicial” i, fins i tot sosté que
Catalunya “ va quedar sense control policial”, i va ser
“necessària” la intervenció del rei per la televisió.
Un suposat caos sense cap
ferit greu. “En el referèndum –indica Llarena– es
materialitza la rebel·lió, en
haver-hi violència i amb el
seu resultat es declara la
independència.” Per do-

manifestació, “en no ser legalment demanat”. Els ferits van exposar que volien
exercir el seu dret a vot i la
jutgessa replica que és “incert que aquest dret estigués recollit”. Hi afegeix
que els agents de la Guàrdia Civil tenien l’ordre del
TSJC d’“impedir” el referèndum en locals públics i
de recollir-ne el material. A
més, sosté que, com que
els ferits són pocs i lleus,
qualifica d’“inútils i desproporcionades” les diligències per identificar els
agents perquè la seva actuació, al seu parer, va ser
correcta. ■

Nombrós desplegament de la Guàrdia Civil en el petit
municipi de Fonollosa per evitar la votació de l’1-O ■ ARXIU
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Baròmetre CEO Baròmetre d’opinió política. 1a onada 2018
Creu que Catalunya hauria de ser...

Estimació d’escons
Parlament de Catalunya

Congrés dels Diputats
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Entre parèntesis, resultats 2016
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a La CUP gairebé triplicaria el resultat i Ciutadans revalidaria la primera posició a la cambra, segons
el CEO a Els partidaris del sí recuperen el lideratge i avantatgen els del no en més de quatre punts
BARCELONA

No hi ha perill que l’independentisme perdi la majoria si es repetissin les
eleccions, segons l’última
enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Encara més, el bloc de la República augmentaria la
majoria al Parlament i podria arribar als 75 escons
o, com a mínim, quedar-se
amb els 70 actuals. Si bé
Ciutadans revalidaria la
primera posició a la cambra, retrocediria entre dos
i tres diputats. Junts per
Catalunya en perdria entre dos i quatre i ERC en
baixaria tres o es quedaria
amb els 32 d’ara. La gran
despuntada la faria la CUP,
que gairebé triplicaria les
quatre actes de què disposa en aquests moments i
recuperaria el grup parlamentari amb 11 escons.

El resultat del CEO arriba a les portes de la investidura de Quim Torra i d’un
consell polític dels anticapitalistes per decidir si
mantenen l’abstenció o hi
voten en contra. Aquest resultat podria esdevenir un
incentiu per als cupaires
per anar a eleccions si els
satisfà més que permetre
la investidura de Torra.
L’enquesta, a partir d’entrevistes personals domiciliàries, va ser elaborada
del 7 (l’endemà que Carles
Puigdemont va sortir de la
presó) al 27 d’abril; per
tant, abans que el president es decantés per l’editor com a presidenciable.
En qualsevol cas, la foto
del CEO dibuixa un possible empat entre JxCat i
ERC en segona posició. En
el bloc espanyolista, el PSC
mantindria la quarta posició malgrat perdre entre 2 i
4 llençols, mentre que el

5,7%
2,6%

2015

L’independentisme tornaria a
vèncer i reforçaria la majoria
Emili Bella

3%
2,3%

ERC es manté al davant dels comuns en les espanyoles
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ERC guanyaria les eleccions
espanyoles a Catalunya, una
victòria que ja indicava l’últim
baròmetre del CEO, el febrer
passat. Els republicans són
els que experimentarien un
creixement més gran i obtindrien 12 diputats (ara en tenen 9). Els de Gabriel Rufián i
Joan Tardà avantatjarien el
darrer guanyador d’aquests

comicis, En Comú Podem,
que se n’emportaria 10 o 11
(ara té 12 parlamentaris). És
clar que el cap de llista probablement no seria Xavier Domènech, avui instal·lat a la
Ciutadella. Per darrere hi
hauria el PDeCAT (l’enquesta
inclou les opinions que afirmen que votarien Junts per
Catalunya), que mantindria

els 8 escons actuals o en guanyaria un.
El bloc unionista quedaria
a la cua. El PSC continuaria
en caiguda (baixaria un o dos
escons) i el PP rebria l’enèsima patacada: quedaria amb
la meitat o menys dels sis diputats actuals. Només Ciutadans pujaria, tres parlamentaris.

PP continuaria quedant
últim a la cambra i podria
perdre un dels quatre diputats actuals, batent de nou
el seu pitjor resultat de la
història.
Entre dues aigües, els
comuns i Podem empatarien amb la CUP i pujarien
tres escons fins als 11 que
tenia Catalunya Sí que es
Pot de Lluís Rabell i de
Joan Coscubiela.

D’altra banda, els partidaris de la independència
tornen a ser majoritaris,
amb un 48%. El baròmetre
revela, en canvi, que els
que votarien no es queden
a més de quatre punts de
distància, amb un 43,7%.
En l’últim CEO els partidaris de mantenir la unió
amb Espanya van superar
per primera vegada la barrera psicològica del 50%,

amb un 53,9%, però la
mostra d’aquella enquesta, del febrer, era més petita i, per tant, amb un marge d’error superior. El sí a
la independència se situava en el 40,8%.
Ara s’ha tornat a girar la
truita i els favorables a un
estat independent grimpen 7,2 punts, mentre que
els detractors en davallen
més de 10.

Es dona la circumstància que entre els enquestats que diuen que votarien el PSC són majoria
(quasi el 60%) els que creuen que Catalunya hauria
de ser una comunitat autònoma, enfront del 29% que
aposten per un estat dins
una Espanya federal. En
canvi, aquesta darrera opció sedueix més que cap altra els votants de Catalunya en Comú-Podem.
Presó ‘versus’ exili
El vicepresident i líder
d’ERC, Oriol Junqueras,
empresonat a Estremera,
és el polític més ben valorat
pels catalans, seguit del diputat de JxCat, excandidat a la presidència de la
Generalitat i expresident
de l’ANC, Jordi Sànchez,
també a la presó. A continuació figura el dirigent de
la CUP Carles Riera i el segueix el president Puigdemont, a l’exili de Berlín.
Són els quatre únics polítics que aproven. El nou
home fort d’ERC, Pere
Aragonès, queda amb un
4,98, tot i que el seu grau
de coneixement entre la
ciutadania encara és menor. Inés Arrimadas suspèn amb un 2,6, mentre
que Xavier García Albiol és
directament el diputat
més mal valorat, amb un
1,45. ■
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Flora molt i molt groga
NOU PÒSTER · El dibuixant Toni Llobet recull ara en un pòster la flora de
color groc SOLIDARI · Es ven per contribuir a la caixa de solidaritat
Miquel Riera
GIRONA

E

s’han venut, a un preu de 5 euros, més de1.500 exemplars.
Tots els diners recollits van a
la caixa de solidaritat per als
presos polítics. “Voldria no
haver de fer-ne més d’aquest
tipus de pòsters perquè això
voldrà dir que els presos són
ja en llibertat”, diu Llobet,
que destaca el fet que “ la
primavera i l’esclat de flors
posa encara més evidència
la barbaritat de la presó”
El nou pòster, com l’anterior, s’ha pogut fer amb
la col·laboració de Fotocomposició Roger de Figueres, i es podrà adquirir, també per cinc euros,
en una vintena d’establiments del país.
Aquest cap de setmana ja es podrà comprar
a Girona, coincidint
amb Temps de Flors, a
la llibreria Les Voltes i
al bar +Cub. ■

105652-1188000T

l dibuixant Toni Llobet
(Barcelona, 1975), un
dels il·lustradors naturalistes més destacats del
país, acaba de publicar un nou
pòster solidari amb els presos
polítics en el qual reuneix ara la
flora catalana de color groc, tal
com ja va fer, el novembre passat, amb la fauna del mateix color, amb un èxit important.
El nou pòster porta per títol
Flora catalana molt i molt groga en perill de prohibició! i Toni
Llobet hi ha reunit 24 espècies
de plantes que floreixen amb
groc, el color amb què l’independentisme reivindica la llibertat
dels presos polítics.
Entre aquestes espècies n’hi
ha de molt conegudes, com ara
l’herba de Sant Joan, la ginesta i
la gatosa, i d’altres com l’àrnica,
el botó d’or i la dent de lleó o xi-

coia. “No hi ha la colza, reivindicada darrerament per l’independentisme per com omple
camps de color groc, perquè,
justament, no és una planta silvestre, sinó cultivada”, diu Llobert que recorda que el groc en
les plantes és un color de fertilitat amb què atrauen els insectes per a la pol·linització
Ha estat l’èxit del pòster anterior, Fauna catalana molt i
molt groga en perill de prohibició!, el que li va donar la idea a
Llobet de fer ara aquest amb
plantes grogues.
En aquesta ocasió també ha
pogut recuperar els dibuixos del
seu ampli arxiu, reunit després
d’anys de treball en la il·lustració de llibres o de pòsters –els
més de trenta publicats, per exemple, en col·laboració amb la
revista Presència.
El dibuixant està molt content de la rebuda popular del
pòster d’animals grocs del qual

135032-1187977T

181514-1187232T

