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“Farem República”
SEGONA VOLTA · Torra
reivindica Puigdemont i l’1-O
però no aconsegueix ser
investit en la primera votació
PENDENTS · La CUP
decideix avui a Cervera si
demà s’absté en la votació i
facilita la investidura
GRUPS · L’oposició li retreu
que no governarà per a tothom
i l’Estat troba sectari el discurs
Opinió

Demà pots ser tu
Josep Rull

El candidat Quim Torra és aplaudit per diputats de JxCat i ERC, ahir, en la primera sessió de la investidura ■ JOSEP LOSADA

Les reaccions
“No ha vingut

“Hem vist més

“Aquest

govern està
caducat ja abans
de néixer”

“Prenem bona
nota de l’afirmació
sobre no fer
autonomisme”

“La seva llibertat

Inés Arrimadas

Miquel Iceta

Xavier Domènech

Carles Riera

Xavier García Albiol

CIUTADANS

PSC

CATALUNYA EN COMÚ PODEM

CUP

PP

passat que futur i
molt més greuge
que concòrdia”

acabarà quan
comencin els
nostres drets”

130165-1187594T

aquí a dirigir un
govern, ha vingut
a dirigir un CDR”
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La vinyeta

Marina Llansana

Fer

Quim Torra,
el murielista

Q

uim Torra és murielista, i això diu
moltes coses. Com la
majoria dels qui vam
trobar-nos al costat
de Muriel Casals a
Òmnium Cultural, l’home que amb tota probabilitat demà serà proclamat
131è president de la Generalitat va absorbir de la Muriel lliçons de vida, de
política i de militància civil: estimar genuïnament la gent, escoltar molt
abans de prendre decisions, entendre
que els partits són una eina i no una finalitat, la lleialtat i l’estima a les institucions, la cultura com a punt de trobada i actuar sempre amb contundència en el fons i amb suavitat en les formes.
Quim Torra és tot això en essència, i
això és el que fa que estigui convençuda que serà un bon president. Defugirà els egocentrismes, tindrà sempre
present quin és el seu paper i no perdrà de vista que estem en una etapa
de transició; no crec que ningú pensi
que aquesta legislatura durarà quatre
anys. El repte, doncs, és majúscul: li-

El repte és majúscul: liderar
el mentrestant, dirigir un
govern que sigui efectiu
–perquè la vida continua–,
mantenint-se alhora lleial al
Consell de la República a l’exili
derar el mentrestant, dirigir un govern
que sigui efectiu –perquè la vida continua–, mantenint-se alhora lleial al
Consell de la República a l’exili i intentar refer aquells ponts de diàleg dinamitats de fa tant temps.
Els qui han criticat Quim Torra argumentant que no és la persona idònia
per teixir ponts, és que no el coneixen.
O bé és que estan en contra d’ell per la
mateixa raó per la qual es van oposar
al candidat Puigdemont, al candidat
Sànchez i al candidat Turull. Parafrasejant Joan Fuster, quan deia: “hi ha gent
a qui no li agrada que es parle, s’escriga o es pense en català; és la mateixa
gent a qui no li agrada que es parle,
s’escriga o es pense”, ara descobrim
gent a qui no agrada cap dels candidats a presidir la Generalitat perquè
en realitat no els agrada que la Generalitat tingui un president que no sigui
escollit per Madrid, perquè no volen
que s’acabi el 155 i perquè no han acceptat el resultat de les eleccions del
21 de desembre. E pur si muove.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

El capellà cineasta

U

n curs, van irrompre a col·legi
uns escolapis a mig fer que venien a rejovenir el centre educatiu regit per capellans grans. Tenien
pocs anys més que nosaltres i estaven
tocats pel Concili i per la il·lusió pedagògica. En recordo en Barranchina,
que dibuixava; en Miquel Pardo, que
explicava molt bé la història; l’Antoni
Marcet, un gran tutor mort fa uns mesos a l’escola que l’havia acollit i on havia retornat com a rector; l’Isidre Bravo, en Josep Maixenchs... El matemàtic Jaume Sistach em sembla que era
una mica més gran i que ja hi era,
quan aquests van entrar. L’Isidre Bravo, que també dibuixava, me’l vaig trobar molts anys després dirigint el Museu de l’Institut del Teatre. Custodiava
els putxinel·lis Didó. Me’ls va ensenyar, i una mica més i arrenco a plorar. Jo havia estat un assidu espectador dels putxinel·lis Didó quan veien
cada any a Mataró per la Fira. A la universitat, el professor Ricard Salvat em
va preguntar quina obra de teatre
m’havia agradat més a la vida i li vaig
dir que totes les dels putxinel·lis Didó.
A Josep Maixenchs el vaig anar a

“
Mor Josep
Maixenchs,
fundador de l’Escac
i mestre meu

entrevistar per al diari, també al cap
de molts anys. Era el fundador i el director de l’Escac, l’escola de cine vinculada als escolapis que tant bons resultats està donant. Com l’Isidre Bravo ja no era capellà i havia trobat la
professió ideal i que més li esqueia.
Josep Maixenchs va renovar el cine
del col·legi. Aquest cine oferia sessions
dobles, els dissabtes i diumenges a la
tarda. Abans d’en Maixenchs la programació era confiada a un senyor que
recordo que es deia Marín i que era el
projeccionista del cine Avenida de la
Luz, situat en un subterrani de la plaça Catalunya de Barcelona. El senyor

Marín enviava cap a la nostra escola
les primeres pel·lícules que trobava,
que eren tan dolentes com jo, que era
petit i totes m’agradaven, sospitava. El
pare Maixenchs va agafar el relleu del
senyor Marín i a partir d’aquí totes
van ser de bones a boníssimes. La meva cultura cinematogràfica, que és
l’única una mica sòlida que tinc, es va
formar aquells dissabtes i diumenges.
Em vaig fer acomodador per veure-les
una i altra vegada. A l’hora del pati
dels dies lectius buscava la companyia
del pare Maixenchs. Parlàvem de cine.
Ho havia vist tot, ho sabia tot. Els capellans dels ordes educatius són molt
cinèfils. Comencen valent-se del cine
com a element pedagògic i acaben aficionant-s’hi. El patró del cine és sant
Joan Bosco, el dels Salesians, la competència. Ho podria ser sant Josep de
Calassanç, fundador dels escolapis,
que també va néixer i viure abans del
millor invent del món. Podria ser-ho
Josep Maixenchs.
S’acaba de morir. Quan el vaig entrevistar em va ensenyar l’Escac, que
forma creadors d’imatges. Em va confiar que s’estava tornant cec.
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A la tres

Ara ja coneixen Torra

A

“
I doncs, què
s’esperaven que
digués, el candidat?
curs frontista, del passat i allunyat del
que la immensa majoria dels catalans
volen.” Estan descol·locats. Però jo em
pregunto: i què s’esperaven? Un president obedient, que agraís el 155, i que
passés per alt la situació dels exiliats i
dels presos polítics? Ingenus. Ingenus
aquells que s’esperaven això, aquí i
allà. De tranquil·litat, ja els ho advertia
abans-d’ahir en aquest mateix espai,
no en tindrem. I il·lusos, càndids i innocents aquells que es pensaven que
Torra no tenia personalitat, que serà
un president titella, teledirigit, i que
no prendrà decisions. A mi el discurs
d’ahir em va esvair tots els dubtes. A

De reüll
Montse Oliva Vilà

H

mi. No sé si a la CUP. Perquè la darrera
ocasió que vaig dir que no em passava
pel cap que la CUP no investís un candidat, no ho van fer. Per això avui no
els diré res de la CUP. Res de res. Els
parlaré només de Torra per dir-los que
va fer un bon discurs, carregat d’humanisme (em deixa perplex que a hores d’ara encara hi hagi al Parlament
algú que no es commogui per la situació dels presos i exiliats) i ple de gestos. Alguns d’amables i alguns (com el
“Majestad, así no”) al més pur Puigdemont style. Es pot estar d’acord o no
amb el que va dir, però Torra va fer
ahir un discurs de president. Se’l veia
còmode. I va ser clar en apel·lar al diàleg, amb Espanya, amb Europa i també
internament. Aquesta part, però, vistes les reaccions, a Madrid no la devien
sentir. No escolten, i no ho faran. Som,
doncs, on érem. Ara, però, si Déu i la
CUP ho volen (he dit que no en parlaria), amb govern. Seguim.

Les cares de la notícia
DIRECTOR DEL PROGRAMA EPIGENÈTICA I BIOLOGIA
DEL CÀNCER DE L’IDIBELL

Pregunta
innecessària
i ha preguntes incòmodes, impertinents i fins i tot
amb un punt de mala llet. I el periodista té tot el
dret a fer-les i l’interpel·lat pot respondre com li sembli
més adient. Guiar-se només pel que pugui semblar
políticament correcte a l’hora d’afrontar una entrevista
és una opció, com també ho és ser transgressor i
situar-se en el límit permès de la llibertat d’expressió. La
falta de respecte i l’agressió verbal mai no resulten
acceptables per l’entrevistat i sovint situa l’espectador,
oient o lector en una posició molesta. Però ai quan el
que s’intenta és agradar o fer-se el
“Com se sent graciós: es pot acabar caient en el
l’únic home ridícul o, el que és pitjor, es pot
retratant el que la fa. “Com
que gaudeix acabar
se sent l’únic home del món que
treballant
gaudeix treballant amb la seva
amb la seva dona?”, va reblar un periodista xilè a
Javier Bardem en al·lusió a la
dona?”
pel·lícula que coprotagonitza amb
Penélope Cruz. “La pregunta em sembla d’un mal gust
tremend”, li va replicar l’actor. Qüestionar les
interpel·lacions de la premsa sovint reflecteix una mostra
d’inseguretat, sobretot si es tracta, com és el cas, del
representant d’un programa satíric. Però la rèplica de
Bardem –reconegut per la seva vehemència– és el més
suau que se li podia escapar. La pregunta pretenia ser
una “floreta” per a l’actor, es va defensar més tard el
periodista, que es va declarar feminista furibund. Doncs
no, la pregunta no sona afalagadora, sona el que és:
grotesca i reflex d’un pensament massa arrelat.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/4apj79

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Madrid, i quan dic Madrid vull
dir el govern espanyol i tot allò
que representa, inclosa una
part de l’oposició, no coneixien Quim
Torra. Per això quan Puigdemont dijous va pronunciar el seu nom es van
dedicar a desacreditar-lo via hemeroteca i li van dir allò que era un home de
palla. Un titella, vaja. Ara, però, després de la seva intervenció d’ahir, a
Madrid ja el coneixen. I intueixo que a
hores d’ara deuen estar del tot descollocats. En un discurs contundent, dur,
argumentat i clar (clar i català, clar i
castellà i clar i anglès), Torra va fer
ahir una intervenció eminentment política –com havia de ser, vistes les circumstàncies– i que es pot resumir
pràcticament en una de les expressions que va utilitzar: “Farem república.” Pànic. La reacció de La Moncloa,
fent un inhabitual comunicat a mig ple
d’investidura, ho deixa ben clar. “El
Sr. Torra ha ofert als catalans un dis-

Accedeix als
continguts del web

Manel Esteller

Més llum a la medicina

-+=

Un estudi en què ha participat l’equip dirigit pel
prestigiós genetista ha aportat noves dades que
poden ajudar a explicar l’origen de casos d’Alzheimer, una malaltia que afecta milers de persones i
per a la qual encara falta molta investigació.
EXPRESIDENTA DE LA COMUNITAT DE MADRID

Cristina Cifuentes

Sense aforament

-+=

L’escàndol del màster de Cifuentes tindrà recorregut judicial per a l’expresidenta de la Comunitat.
Si bé s’han anat imputant diverses persones vinculades a la universitat, ella fins ara se n’havia
anat escapant. Ara se la investiga per falsedat i
suborn, un cop perduda la condició d’aforada.
RAPER

Valtònyc

Expressió sense llibertat

-+=

El raper mallorquí podria entrar a la presó a partir
de dilluns a causa de les seves lletres, després
que el Constitucional hagi rebutjat el recurs d’empara que va presentar. Una situació que evidencia
els problemes que té l’Estat espanyol amb la llibertat d’expressió des de fa un temps.

Un discurs
republicà
Com era previsible el candidat a la presidència, Quim
Torra, no va aconseguir ahir la majoria absoluta i haurà d’afrontar demà una segona sessió d’investidura
per aspirar a ser el 131è president
de la Generalitat. Torra va plantejar
un programa de govern que es va
instal·lar bé en una dura realitat de
país: la repressió i vulneració de
drets per part de l’Estat espanyol.
Per això és destacable la radicalitat
democràtica del discurs d’investidura amb respecte al mandat de
l’1-O i a la voluntat majoritària expressada en les eleccions del 21-D
que el govern espanyol i els poders
de l’Estat no accepten vetant fins a
tres candidats, començant per Carles Puigdemont, al qual Torra va reivindicar com a president legítim.
Torra va dibuixar per això una
legislatura d’“excepcionalitat” i
“provisionalitat” però que caldrà
afrontar amb “responsabilitat” i
“diàleg”, i fins i tot va parlar de “rescatar la vida”, va dir Torra. En definitiva, un discurs republicà basat en
“llibertat i cultura” i la voluntat de
“fer República”. Amb la recuperació
de les institucions, l’eliminació del
155 i la posada en marxa d’un procés constituent com a instruments
principals. Malgrat no va entrar en
detalls, les línies mestres del programa de Torra parlen d’institucions lliures de corrupció, polítiques d’igualtat, participació ciutadana, renda garantida, economia
productiva i circular, un model d’escola i sanitat d’èxit que sigui per a
tothom, entre altres coses. Una
proposta de país social, transversal
i democràtic. Més enllà del previst
suport de JxCat i ERC, el resultat
d’ahir va ser l’esperat: majoritari
però insuficient. Però les bases republicanes del discurs de Torra i la
determinació expressada introdueixen un nexe d’unió entre els diversos projectes independentistes
que caldrà valorar profundament
per a la votació definitiva de demà.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

Última oferta
Puigdemont, Junqueras i
Romeva plantejaran la proposta
de referèndum pactat a Madrid
i optaran per la unilateralitat si
no hi ha resposta.

10
anys

La Xina tremola
Un sisme de 7,8 graus provoca
milers de morts a l’oest del
país. Queden destruïts un 80%
dels edificis de la província de
Sichuan.

20
anys

Debat electoral
José María Aznar aguanta les
desqualificacions de Josep
Borrell sobre la situació
econòmica en el debat de les
eleccions espanyoles.

Tribuna

Full de ruta
Joan Rueda

Dolors Marín Tuyà. Psicòloga

La sorpresa
espanyola

N

o era més que
una tàctica, segurament adreçada a
aconseguir l’aprovació dels pressupostos
generals de l’Estat,
però durant aquesta setmana el PP
havia abaixat el to respecte a Catalunya i havia deixat a Ciutadans el paper
de policia dolent. Tots dos feien veure
que se les tenien quan són aliats contra Catalunya. Els diferents líders polítics de la formació blava repetien alguns dels mantres dels darrers temps,
que Catalunya necessita govern, que
aquest ha de respectar la llei i, el més
divertit de tots, que aquest nou executiu ha de governar per a tots els catalans. I no només això: s’enfrontaven directament als d’Albert Rivera en assegurar que aixecar el 155 és complir la
llei, l’acord del Consell de Ministres i
del Senat, i que Ciutadans no hauria de
demanar incomplir-la. Divendres al
migdia, però, al Telenotícies entrevista-

A Madrid estan sorpresos per
la determinació del discurs
de Torra? No han entès la
fermesa del procés? Què l’1-0
no té volta enrere? O ho fan
veure amb tota la mala fe?
ven el candidat a president de la Generalitat Quim Torra. Torra, òbviament,
explicava que seria fidel a l’1-0 i que
calia iniciar el procés constituent. El PP
va recuperar el to de sempre.
Què havia passat? A Madrid, o a un
cert Madrid, hi ha encara el convenciment que els catalans demanarem
perdó per les malifetes i ens rendirem,
que abandonarem els nostres presos
polítics i exiliats i tornarem a l’autonomisme. Venjança i rendició incondicional. I Torra els ha descol·locat. “Però si
és més independentista que Puigdemont!”, exclamaven alguns periodistes
divendres a Madrid. Però què esperaven? Triés a qui triés Puigdemont, el
discurs d’ahir hauria estat, en el fons,
el mateix. Si tot plegat els ha sorprès
és que no han entès res, no han entès
la determinació i la fermesa d’aquest
procés, que l’1-0 i la brutalitat policial
ho va canviar tot. I si fan comèdia és
encara més greu perquè a la seva incapacitat de trobar una sortida política a
un problema polític hi sumen la mala
fe, una mala fe que arrossegarà la societat espanyola. Si els sembla bé, nosaltres intentarem, amb tots els nostres
problemes, tirar endavant la república.

Globalisme

E

l globalisme és una proposta universal de Lluís Maria Xirinacs sobre un nou model de societat globalitzada. Tracta la comunitat humana en la diversitat, a partir d’un model
mental global on cada part i cada relació és singular i fidel a si mateixa, en estricta igualtat de tracte en el conjunt
global, iguals en drets i singulars en
qualitat. El globalisme, a diferència del
fenomen de la globalització, no massifica, ni uniforma, ni homogeneïtza ni esclafa. Aprendre a globalitzar serveix
per col·laborar entre diferents exercint
la diferència. Saber compaginar competència i col·laboració, deixant de bonificar el perpetu conflicte, i potenciar
el consens de decisions que afecten la
comunitat humana en general.
GLOBALITZAR ÉS prendre decisions con-

juntes parant esment en els interessos
dels altres, diferents dels nostres; és un
art bellíssim, integrador, intel·ligent,
però difícil. Ens han educat segons un
esperit analític: la part abans que el tot.
Però cal complementar-la amb la via
contrària: servir el tot abans que la

part. Abans l’interès públic que l’interès privat.
són educades seguint un model global suficientment
ampli i ben conjugat, no es divideixen
ni s’enfronten tant. Un bon model filosòfic global, obert i rigorós, provisional
però pactat entre tothom i adaptat a la
realitat, és una bona teràpia individual
per superar contradiccions internes i
una bona teràpia social per evitar violències. Sense renunciar a allò que hom
creu, cal captar i processar les creences i conviccions dels altres en llur especificitat, així com tractar de cons-

QUAN LES PERSONES

“
Globalitzar és
prendre decisions
conjuntes parant
esment en l’interès
dels altres

truir un camp teòric i pràctic suficientment ampli perquè tothom pugui fer el
seu joc sense marginar el joc dels altres.
en estructures assembleàries que en les de
partit. Les assemblees ensamblen, les
posicions de partit parteixen. Si hem
après a escoltar, a entendre de veritat
la part de veritat de l’altre, a engalzarla amb la nostra part de veritat per atènyer una veritat superior, ni teva ni
meva, sinó nostra, fruit madur del nostre diàleg. Tot evitant l’oposició frontal
reactiva i sabent construir una complementarietat circular retroactiva que
permeti l’aparició d’un equilibri dinàmic superior. En assemblees ens ajuntem fins i tot amb els qui no hem escollit i amb els quals ens hem d’entendre,
sempre que tothom estigui d’acord en
la necessitat que el debat és per fer consens. Amb aquesta voluntat integradora farem pas a la revolució de síntesi de
contraris: la nova germanor. La Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs difon
aquestes propostes.

EL GLOBALISME FUNCIONA MILLOR

El lector escriu

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

Molt jove
b Al Parlament, la senyora Levy del PP, amb un gran somriure, va anunciar la creació d’un
sistema de denúncies anònimes per a suposats casos
“d’adoctrinament” o altres
desviacions dels nostres mestres (compte!, una vegada en
marxa tal aberració, serveix
igual “para un roto que para un
descosido” que diuen ells). La
denúncia anònima sempre ha
tingut molt de predicament a
països tan democràtics com
l’Alemanya nazi, la Itàlia feixista,
l’URSS, Corea del Nord, la Cuba castrista, l’Argentina de Videla, el Xile de Pinochet, etcètera. Sense anar tan lluny, a
l’España d’aquell règim que la
senyora Levy i els seus no han
mai condemnat, aquest sistema de denúncia va costar en
l’àmbit de l’ensenyament destitucions, desterraments i altres
desgràcies; i fora de l’ensenyament, moltes detencions, interrogatoris, pallisses, tortures,

presons, afusellaments
(quants dels que van acabar al
Camp de la Bota va ser gràcies
a aquest mètode?) i garrots.
Com que aquesta senyora és
molt jove, això no ho recorda,
perquè si ho recordés no hauria fet un anunci tan sinistre
amb un somriure tan radiant, oi
que no, senyora Levy?
AGUSTÍ VILELLA
Cambrils (Baix Camp)

Menors
extutelats
b Recentment l’administració
de Catalunya ha propiciat la
creació d’una associació de joves extutelats, és a dir, que ja
han complert els 18 anys i per
tant surten del sistema de protecció. Els traumes en edats
primerenques, per exemple als
3 o 4 anys, poden aparèixer en
qualsevol moment de la vida.
Ho hem denunciat insistentment sense èxit davant els tècnics de la nostra administració i
la resposta és que ja no serà la

seva competència i per això hi
ha altres serveis. Benvinguda
aquesta associació. Però perquè no es quedi en l’autocomplaença d’alguns professionals
del sector, demanem que sigui
plural. Que escolti tants joves
que ens expliquen el mal que
van patir ingressats en un centre i per tant apartats de les seves famílies. Potser així aquesta
iniciativa sigui un pas més en la
necessària i urgent reforma del
nostre sistema de protecció de
la infància i l’adolescència.
FRANCESC CÁRDENAS
Barcelona

Violació
b Tota violació és un crim a la
humanitat. I qui no vulgui veure-ho així, o bé és un analfabet
o un masclista o un sectari.
Deixant a banda llarenas i lamelas, que mengen a part, no
recordo una sentència amb
tanta repercussió social des
que un jutge –fa molts anys–
va eximir un individu en culpa-

bilitzar la dona pel fet de portar minifaldilla.
El judici de La Manada ha
demostrat que la justícia no
és igual per a tothom i la ciutadania, cada vegada més
conscienciada, s’ha mobilitzat
com mai i ha dit: prou! No és
un tema d’indicis, sinó d’evidències! Si no hi hagués un
soldat (defensor de la patria) i
un guàrdia civil (paradigma de
l’agent de l’autoritat espanyola), la sentència seria la mateixa? I una dedicada al magistrat de l’inaudit vot particular
que només ha vist una simple
falta per robament del mòbil.
Si a vostè, un familiar o amistat –en estat ebri– els hagués
passat el mateix que a la noia,
i gravant-los mentre els agredien sexualment amb una cara de no-rebuig, quina sentència esperaria dels seus companys? Ja em costa coincidir
amb el PP, però... i si el ministre Catalá té raó?
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès (Vallès Oc.)
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La frase del dia

“Senyora Arrimadas, quan algú parla de presos i vostès
riuen, li sembla normal? A mi tampoc”
Sergi Sabrià, PRESIDENT DEL GRUP PARLAMENTARI D’ERC

Tribuna

De set en set

Els gitanos de Lleida

Res de nou

Josep M. Solé I Sabaté. Catedràtic d’Història Contemporània (UAB)

L

a neteja ètnica contra els gitanos
ajuda a entendre el xenòfob pensament espanyol vers els altres.
Un llegat intel·lectual que perdura. Primer va ser l’expulsió dels jueus (1492),
després la dels moriscos (1609), posteriorment (1749) el genocidi contra el
poble gitano. Un grup ètnic que prové
de les regions índies de Panjab i el Rajasthan, que per l’Iran van emigrar cap
a Europa i nord d’Àfrica pels volts de
l’any 1050.

MARC PONS des del digital El Nacional
diverses vegades ha denunciat “la Gran
Redada” que el Borbó Ferran VI ordenà
ara fa 269 anys. L’executà el ministre Ensenada, ministre de la Guerra
juntament amb el president del Consejo de Castilla, bisbe Vázquez Tablada
.
Van tenir plens poders, amb el més absolut secret, per detenir, concentrar,
recloure i exterminar “todos los gitanos del reyno de España”. El resultat
fou un holocaust, hom calcula que sobre una població de 50.000 persones hi
hagué 12.000 víctimes mortals. Cal
afegir-hi milers de famílies separades i
la pobresa imposada per la ruïna de la
comunitat romaní hispànica. Aquesta
suposava un 1% de la població. La idea
era la supremacia castellana, la depuració racial, la religió única.

assenyala
Marc Pons, era a Catalunya i a la meitat
oriental d’Andalusia, Granada. Per
efectuar la barbàrie van entrar amb
violència i per sorpresa als barris gitanos la nit del 30 de juliol de 1749, tancant accessos, atrapant homes per una
banda, dones i nens per l’altra. El destí
dels homes foren les presons militars,
l’esclavitud en la construcció militar
naval espanyola. Altres foren enviats a
galeres; dones i nens, reclosos en convents i cases de caritat.

ON HI HAVIA MÉS GITANOS,

A CATALUNYA I GRANADA s’efectuaren les

Sísif
Jordi
Soler

ordres amb retard de 25 dies, fet que
facilità la fugida de molts. La llei no fou
derogada fins al 1761. L’estigma, però,
ja estava instal·lat, el gitano seria considerat d’aleshores endavant com un
ser desarrelat, delinqüent i heretge.

la Terra Ferma el nom d’un genocida, el
Marquès de l’Ensenada. A Lleida els gitanos hi han aportat la cultura pròpia i
la identitat específica, música, també
color i alegria. També treball i feina.
ELS GITANOS DE LLEIDA, de Gràcia, de Fi-

hi ha comunitats
gitanes, a Miralcamp (Pla d’Urgell) els
nens ens hem criat amb ells. A mitjans
dels cinquanta va arribar-hi una família extensa, els Buñuales, els grans treballaven a jornal i els xiquets venien a
l’escola unitària on els meus pares eren
mestres. Així fins avui. Gent com la resta del poble. Omple d’orgull qualsevol
persona honesta el saber que els gitanos de Lleida volen esborrar del nomenclàtor dels carrers de la capital de

ARREU DE CATALUNYA

gueres, de Tortosa, d’Hostafrancs, de
la Mina, de Miralcamp o de Perpinyà
són una cultura pròpia a casa nostra,
són lleials a la pròpia història, com també a la nostra que també és la seva, malgrat tots els inconvenients del món
contemporani que ha trencat tants i
tants anys de tradició i continuïtat. És
la llibertat, el coneixement, la igualtat,
l’esborrar atavismes equívocs, el que
els fa encarar amb orgull el món contemporani. El que fa que reivindiquin
un espai propi, d’igualtat en la diferència, de formació i estudis, de llocs de
treball i el rebuig més absolut a la discriminació. No tot són flors i violes en el
món gitano; tenen, com els paios, gent
de tota manera, problemes seculars
que van de la seva forma de ser i viure a
un recel que és fruit d’anys de marginació i no escoltar les seves necessitats i
reivindicacions. Tan legítimes com les
que més.
amb aquest acte
pioner cultural i històric marquen un
camí d’autoafirmació, darrere vindran
més i més demandes. Catalunya, la
Lleida honesta, digna, capital de la Terra Ferma, han de marxar a l’uníson en
un camí de justícia i llibertat que hem
de seguir plegats. No serveixen els dirigismes paternalistes, ni aconseguir els
seus vots a canvi d’inversions concretes sense fonaments de futur, com s’ha
fet a Lleida i altres llocs. El que cal ara
és primer escoltar, després dialogar i finalment consensuar. Fa anys hom podia sentir que els gitanos eren una cultura folk a casa nostra. Avui aquest lema ha de dir i ser que és una cultura
nostra a casa nostra.

ELS GITANOS DE LLEIDA

“
Fa anys hom
podia sentir que els
gitanos eren una
cultura folk a casa
nostra. Avui aquest
lema ha de dir i ser
que és una cultura
nostra a casa nostra

Matthew Tree

Q

uan Kofi Annan,
ex-secretari general de l’ONU i premi
Nobel de la pau, va
enviar un tuit al Sr. Rajoy dient que la fi
d’ETA havia demostrat l’eficàcia del
diàleg com a eina per resoldre conflictes i que per tant mereixia ser celebrada arreu del món, el tuit va ser suprimit
a l’acte. És més: els cinc membres de
l’International Contact Group que van
negociar aquesta fi d’ETA han expressat el seu astorament per la manca de
cooperació de Madrid en el procés,
atès que durant els processos de pau a
Timor Leste, Sud-àfrica i Irlanda del
Nord, els estats respectius sí que ha-

El govern espanyol
es comportarà com
si ETA ‘encara existís’
vien col·laborat amb l’ICG. Al contrari,
l’Estat espanyol ha dit que les seves
forces de seguretat continuaran buscant els exetarres encara en llibertat.
És a dir, el govern es comportarà com
si ETA encara existís. Potser que ho fa,
això, perquè sense ETA, el conflicte a
Euskadi – ben real– es podria resoldre
pacíficament, potser a través d’un referèndum pactat? Que és exactament
com es podria resoldre el conflicte a
Catalunya –també ben real– si Madrid
no tractés els representants catalans
com una colla de criminals perillosos?
Perquè si, com afirma la Moncloa,
l’únic conflicte a Euskadi és amb les
romanalles d’ETA i prou, i l’únic conflicte a Catalunya és amb una petita banda de polítics i algun líder cívic i prou,
això significa que no poden haver-hi
conflictes més extensos i per tant reals
ni en un lloc ni en l’altre. Per tant, ens
assegura la Moncloa, no cal que es resolgui res. Així de ximple.
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El discurs de
Torra molesta
el govern
dels populars

Es mostra sorprès
i l’avisa que estarà
“molt vigilant” i
que “tota il·legalitat
serà reparada”

“Visc el relleu
amb emoció
i alhora amb
preocupació”

Així ho assegura
el 130è president
de la Generalitat,
Carles Puigdemont,
en una entrevista

Torra promet
“acció política
republicana”
DISCURS El candidat rebutja l’autonomisme i intenta relligar la recuperació de
l’autonomia amb el mandat de l’1-O per convèncer la CUP de l’abstenció GOVERN
Admet la “provisionalitat” del mandat i insisteix en la legitimitat de Puigdemont, que
avisa que es podrien convocar eleccions a partir del 27-O si persisteix la repressió
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

Un govern que emprengui
una “acció política republicana” en un mandat condicionat per la “provisionalitat”. El candidat de
JxCat a la presidència de
la Generalitat, Quim Torra, va pronunciar ahir un
discurs confegit per seduir
les bases de la CUP que relligava la legislatura que
ha de recuperar l’autonomia perduda amb l’obediència al mandat democràtic de l’1-O per a la
construcció d’un estat independent en forma de república. El missatge de
Torra era que el procés no
s’ha acabat, però que la
prioritat política “interior” a curt termini és la
recuperació de l’autogovern, l’impuls de polítiques socials i la generació
de riquesa per a la redistribució. Com va avançar que
faria, el candidat de JxCat
va oferir diàleg, en castellà, a Mariano Rajoy. I, en
anglès, al president de la
Comissió Europea, Jean
Claude Juncker, a qui li va
demanar que les institucions europees facin de
mediadores en el conflicte.
La figura de Carles
Puigdemont (el “presi-

Les frases

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

“Aquest govern no ve
a fer autonomia ni
autonomisme. Des de
l’1-O no és possible [...].
És un govern que mira
cap a la república”

“El que vostè
representa és el
nacionalisme identitari
i excloent. [...] Més
llenya al foc, zero
autocrítica”

Quim Torra

Inés Arrimadas

CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DE JXCAT

PRESIDENTA DEL GRUP DE CS

“Ara sabem que
trigarem més del que
havíem previst i ens
hauria agradat, però
sabem que cap altre
escenari és possible”

“No ens enganyem: si
som davant del quart
candidat és perquè no
han volgut desobeir
l’Estat per investir
Puigdemont”

Sergi Sabrià

Carles Riera

PRESIDENT DEL GRUP D’ERC

DIPUTAT DE LA CUP

dent legítim” per a JxCat)
va planar a l’hemicicle durant tot el debat d’investidura, fins al punt que va
donar un dels titulars del
dia. Puigdemont va anunciar al diari italià La Stampa que Torra podria convocar eleccions a partir del
27 d’octubre —un any després de la dissolució del
Parlament pel 21-D i de la
declaració d’independència— si l’Estat espanyol
continua la “persecució”.
Des de Berlín, acotava així
el sentit de la paraula “provisionalitat”. Com estava
previst, Torra no va obtenir la majoria absoluta ne-

cessària en primera volta i
la candidatura va ser rebutjada per 66 vots a favor, 65 en contra i les 4
abstencions dels anticapitalistes, tan sols garantides fins ahir.
Torra va teixir un discurs molt diferent del que
va construir Jordi Turull
en l’anterior debat d’investidura, tot i compartir el
programa de govern. Si
aleshores Turull va evitar
qualsevol referència a la
república, sabent que probablement l’endemà el
Tribunal Suprem podia
tornar-lo a empresonar,
Torra en va parlar amb in-

sistència. JxCat i ERC esperen que el consell polític
i el grup d’acció parlamentària dels cupaires decideixin mantenir avui l’abstenció dels seus quatre diputats. És la condició sine
qua non perquè demà Torra pugui ser investit president de la Generalitat en la
segona votació.
En concret, Torra va
prometre un procés constituent ciutadà que culmini en l’elaboració d’una
constitució, la recuperació de les lleis anul·lades
pel Tribunal Constitucional, la consolidació i l’ampliació de la xarxa de delegacions a l’exterior, i va fer
un èmfasi especial en el
sistema públic de salut,
d’ensenyament i de l’habitatge, els tres “pilars que
apuntalen la cohesió social”, va dir, sense fer cap
referència als concerts.
Malabarisme, per a la CUP
El diputat de la CUP Carles Riera, però, va elevar el
to contra els dos futurs socis de govern. Riera va veure un “exercici de malabarisme sense precedents”
l’intent de JxCat de lligar
el mandat de l’1-O amb la
recuperació de l’autonomia, i va valorar la candidatura de Torra com un
“acte de vassallatge” que

va en la línia oposada al referèndum d’autodeterminació de l’octubre. Els cupaires no només consideren que la creació de l’as—————————————————————————————————

La CUP eleva el to
i retreu a JxCat i
ERC la renúncia a
Puigdemont
—————————————————————————————————

semblea d’electes que preveuen Puigdemont i Torra
pot ser un pas endavant,
sinó que demanen també
un “moment referendari”
de la Constitució catalana
en aquesta legislatura per

culminar el procés constituent.
Respecte a l’abandonament de la via unilateral
que deplora la CUP, Torra
va instar els anticapitalistes a “aprofitar les oportunitats, veure els moments
que tenim al davant”, com
ho va ser l’1-O. El candidat
va criticar l’anomenat
“pressing CUP” que ha
acompanyat tots els moments clau en què els cupaires han estat decisius
durant el procés. Els va garantir que “aquest govern
no ve a fer autonomia ni
autonomisme” i va al·legar
que el de la república, perquè mantingui el sentit,
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L’APUNT

El veredicte
Anna Serrano

“Ens trobem en un moment polític excepcionalment
anormal, d’una enorme gravetat.” Quim Torra definia
així les difícils circumstàncies enmig de les quals assumeix la proposta de convertir-se en el 131è president de la Generalitat, amb dirigents empresonats i a
l’exili i amb les institucions catalanes sota el 155 des
de fa més de mig any. Marcaran els pròxims anys.

L’aposta de Torra es resumeix a “fer República”i la va
concretar sense entrar en detall en una intervenció
amb picades d’ullet a la CUP –compliment del mandat
de l’1-O, procés constituent...– que va indignar les forces autoanomenades constitucionalistes i el govern
espanyol. Suficient per a la formació anticapitalista?
El consell polític donarà avui el seu veredicte.

Quim Torra, al faristol del Parlament,
durant el seu discurs
d’investidura ■ JOSEP LOSADA

ha de ser “ un projecte de
70 diputats”.
ERC va defensar la
constitució d’un “govern
de resistència que ens ajudi a avançar cap a república”, assumint que l’independentisme necessita
creuar la “línia de la majoria social”, “ser més forts,
ser més”. I Sergi Sabrià va
tendir un pont cap als comuns, mantenint la mà
allargada als socialistes
catalans. L’oposició carregava contra el candidat.
“No ha vingut a dirigir un
govern, ha vingut a dirigir
un CDR”, li va retreure Cs.
Inés Arrimadas va rebuscar en les piulades i els ar-

ticles de Torra frases sobre els espanyols i la catalanitat per definir-lo com
un representant del “nacionalisme identitari i excloent”. El PSC i els comuns van coincidir a criticar el que podria ser un
“president temporal i per
delegació”, agafat en el “legitimisme”. Per al PP,
l’editor no exercirà la presidència perquè sigui “el
més capaç, sinó per ser el
més radical i obedient”.
El “president legítim”
“Jo avui no hauria de ser
aquí”, va començar el candidat de JxCat a la presidència. “El nostre presi-

dent és Carles Puigdemont”, hi va afegir. “Persistirem, insistirem i l’investirem,” va sentenciar.
Torra es va referir a tots i
cadascun dels presos i els
exiliats, i també va agrair la
celebració del 9-N a l’expresident Artur Mas i els
seus consellers condemnats. De fet, va garantir
que el govern retirarà la
“ignominiosa demanda”
que l’executiu espanyol va
presentar aprofitant el
155. Sobre el rumb del
mandat, va advertir que ell
i l’executiu assumiran “tota la responsabilitat” que
derivi dels seus actes: “Només a nosaltres se’ns po-

den demanar comptes del
que farem, i de cap manera
a les persones que són avui
a la presó, a l’exili, processades o en risc de ser-ho.”
En un comunicat, el govern espanyol va qualificar el discurs de Torra de
“frontista”, propi del passat i allunyat del que volen
“la immensa majoria de
catalans, moderats i constructius”. Des de La Moncloa, va insistir que vigilaran de prop els actes de
Torra si arriba a Palau. En
paraules de Mariano Rajoy, coneixen el precedent
i procediment: “Qualsevol
il·legalitat serà reparada”,
van garantir. ■

Òmnium vol una estratègia unitària

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

Òmnium Cultural va celebrar
ahir les apel·lacions al diàleg i
a la cohesió social que va fer
el candidat de JxCat a la presidència, Quim Torra, durant
el discurs d’investidura. La vigília que la CUP decideixi si
manté les quatre abstencions
perquè demà pugui esdevenir
el 131è president de la Generalitat, el vicepresident de
l’entitat, Marcel Mauri, es va
mostrar “esperançat” perquè
els partits independentistes
trobin “una solució i una estratègia unitària”. De fet, Mauri va assegurar que Òmnium

Cultural treballa perquè els
partits esbossin aquesta estratègia conjunta “per avançar i posar fi a la repressió” de
l’Estat espanyol, en un context d’existència de presos
polítics i exiliats. També la va
defensar perquè “els ciutadans decideixin, com sempre,
el seu futur”. En el seu discurs
de rèplica, precisament, Torra
va recuperar la idea d’un referèndum d’autodeterminació
pactat. Ho va fer en una resposta a la intervenció del primer secretari del PSC, Miquel
Iceta.
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Un discurs independentista
per intentar seduir la CUP
a Torra centra bona part de la seva intervenció en la construcció de la República, una paraula que
repeteix 27 vegades a Aposta per revertir els danys del 155 i reobrir delegacions a l’estranger
Marc Bataller
BARCELONA

Just en acabar la intervenció de Quim Torra, el president del Parlament, Roger Torrent, va suspendre
la sessió plenària fins a la
tarda. En aquells moments es van formar diversos grups als passadissos i alguns comentaven el
mateix: “Serà difícil que la
CUP voti que no amb
aquest discurs que hem
sentit.” Un discurs de Torra republicà, independentista, reivindicatiu i en què
va defensar la legitimitat
de Carles Puigdemont. “Jo
avui no hauria de ser
aquí”, va assegurar, en referència al president Puigdemont. Aquest acostament cap a la CUP, però,
va ser rebutjat per Carles
Riera, que es va mostrar
molt crític amb JxCat i
ERC. Veurem què decideixen avui els cupaires sobre
el seu vot a la investidura.
Els experts en comunicació diuen que els minuts
inicials són clau en tot discurs per tal d’atrapar els
oients. Doncs Torra, al cap
de pocs segons, ja va deixar anar la idea que va vertebrar la seva exposició i
que serà un dels eixos del
govern si finalment és investit: “Serem lleials al
mandat del primer d’octubre: construir un estat independent en forma de
República.” Durant els
més de 49 minuts que va
ser al faristol, en la seva
primera intervenció, va
repetir 27 vegades la paraula República. Un
exemple inequívoc del seu
compromís, tal com va admetre, amb el referèndum
de l’1 d’octubre i amb un
procés constituent que ha
d’acabar amb la redacció
de la Constitució.
Torra també va tenir
molt presents els presos
polítics i els exiliats i es va
comprometre a treballar
incansablement per la seva causa. Instant en què es
van sentir uns llargs
aplaudiments provinents
de les bancades independentistes. Aquesta situa-

❝ ❝ ❝ ❝
Jo no hauria
d’estar fent
aquest discurs.
Hauria d’haver-hi
Puigdemont

Construirem
un estat
independent
en forma de
República

La millor manera
de refer el nostre
país de l’atac
del 155 és
tenir govern

Res no serà
normal a casa
nostra fins que
recuperem la
democràcia

❝ ❝ ❝ ❝

Dissenyem des
de zero el país
on volem viure
i com hi
volem viure

Demano diàleg a
l’Estat espanyol i
a la Unió
Europea. I també
entre nosaltres

La salut, l’escola i
l’habitatge són
pilars que han
d’apuntalar la
cohesió social

Llibertat i
cultura. Aquí,
cap aquí
és cap on
hem d’anar

ció es va repetir diversos
cops. Els dos més sonors
van ser quan es va dirigir,
en castellà, al rei Felip VI i
li va recordar la repressió
que viu Catalunya i la
manca de respecte a la democràcia. “Así no, majestad”, li va etzibar. L’altre
moment destacat va ser
quan va anunciar que el
nou govern retirarà la
“ignominiosa demanda”
que va presentar fa poques
setmanes la Generalitat,
intervinguda pel 155, contra els impulsors del 9-N.
Torra també va tenir paraules de gratitud per a Artur Mas –era a l’hemicicle–, Joana Ortega, Irene
Rigau i Francesc Homs.
El 155 va ser una altra
de les potes del discurs de
Torra, que va remarcar
que es crearà un comissionat, adscrit a Presidència,
que s’encarregarà d’elaborar un pla de xoc per “avaluar i reparar els efectes
d’aquest article”.
Quatre eixos
Pel que fa al programa de
govern, el candidat va citar quatre eixos: restauració democràtica de les institucions catalanes; polítiques de progrés i cohesió
social; programa de prosperitat econòmica, i internacionalització del cas català. Va ser en aquest àmbit quan va enumerar alguns projectes concrets,
com per exemple potenciar la renda garantida i
assegurar la seva implantació; consolidar i ampliar
la xarxa de les delegacions
del govern a l’exterior; vetllar perquè els models
“d’èxit” de salut i d’escola
catalana siguin els mateixos per a tothom, o desplegar el pacte nacional per a
la indústria. Torra no va
entrar en detalls en aquest
camp de l’obra de govern,
perquè, com va destacar,
ja ho va fer Jordi Turull en
el seu debat d’investidura i
se seguirà la mateixa línia.
Una argumentació que li
va valdre les dures crítiques d’Inés Arrimadas,
que el va acusar de no fer
propostes i menystenir els
ciutadans.
Durant el discurs, Torra va fer servir cites de
molts personatges: des de
Joan Fuster passant per
Gabriel García Márquez o
Muriel Casals fins a arribar al grup Txarango; i va
acabar amb uns versos del
poeta eivissenc Marià Villangómez, que ahir feia
16 anys que va morir: “Voler l’impossible ens cal, i
no que mori el desig.” ■
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Emili Bella

LA CRÒNICA

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

Companys no és una taula
L’

oposició està molt preocupada per saber qui decidirà
les pròximes Creus de Sant
Jordi o si el 131è president de la
Generalitat seurà a la taula de
Lluís Companys. “Vostè s’asseurà
a la taula de Companys o la deixarà buida?”, va preguntar Xavier
Domènech a Quim Torra. Al final
va resultar que la famosa taula ja
no és al despatx del president, sinó a la Casa dels Canonges. “Jo,
sincerament, no sé quin despatx
ocupava el president Puigdemont, però la taula no és al Palau.
Al despatx del president la taula
ja no hi és”, va replicar el presidenciable a l’historiador líder dels
comuns. El moble es va recuperar
després que l’exèrcit franquista
se l’apropiés. “El president Companys no és una taula, és una memòria, respectem-la”, li va etzibar
Torra, com si s’adrecés a Ada Colau sobre el Born.
Tuits del paleolític superior flotaven en la primera part de la investidura, catapultats mediàticament. Els hagiografistes sobrevinguts de Torra van voler resumir
tot el seu currículum en quatre
piulades per les quals ha demanat perdó reiteradament. Inés Arrimadas, convertida en experta
torròloga, es va dedicar a recuperar frases inconnexes d’articles
del candidat per pintar-lo com un
monstre supremacista pelut pelut. L’hemeroteca va donar teca.
Miquel Iceta també havia fet una
cerca a Google d’entrevistes i escrits. Encara que sembli mentida,
després del 155, el líder del PSC
va reivindicar el seu catalanisme.
En qualsevol cas, la sessió
d’ahir estava destinada a escoltar
la intervenció inicial i la desimbol-

Quim Torra, saludant ahir dues diputades de la CUP ■ JOSEP LOSADA

tura de Torra en les rèpliques.
“Estic molt content amb el seu
discurs, senyora Arrimadas. Em
pensava que els articles que anava escrivint per aquests mons de
Déu no els llegia ningú. Si volen,
he escrit alguns llibres, Els últims
cent metres. Farien un gran favor
si també en parlessin, els meus
editors m’ho agrairien. Això sí, no
em condemneu abans de llegirlos”, va ironitzar. La ironia no va
caure bé a la líder de l’oposició,
que va mostrar la seva cara més
indignada i ofesa.
Però el fons de la sessió anava
per una altra banda. La República
tornava a entrar al Parlament

amb el discurs de Torra, que va
intentar no donar ni una excusa a
la CUP per virar de l’abstenció al
no a la investidura. Conceptes
com radicalitat, procés de baix a
dalt, cites a llibres d’Anna Gabriel,
procés constituent, Constitució
catalana o assemblea d’electes,
van nodrir el parlament del presidenciable, que contrastava tant
amb la presa de possessió de Roger Torrent com a president de la
cambra, com amb la investidura
migpartida de Jordi Turull. Tant és
així que Arrimadas va acusar
l’editor de no haver vingut a dirigir un govern, sinó un CDR, com
volent versionar la dita planiana

sobre la gran similitud entre l’espanyol de dretes i d’esquerres en
el cas de l’independentisme.
“Jo avui no hauria de ser aquí”,
————————————————————————————————————————

“Sí, soc un radical”, va
proclamar Torra, que va
intentar no donar cap
excusa a la CUP per dir no
————————————————————————————————————————

va arrencar Torra. Puigdemont
penjava un tuit d’adhesió al seu
possible substitut amb una imatge d’un ordinador connectat al
web del Parlament per seguir la
sessió en directe, amb una foto-

grafia de Girona a l’estora per al
ratolí que delatava el drama de
l’exili. Artur Mas s’ho mirava des
de la tribuna de convidats. José
Montilla no hi era. Al final, els que
hi haurien hagut de ser no hi eren
i els que podien ser-hi, tampoc.
El “Majestad, así no” de Torra
emulant quan Puigdemont va retreure a Felip VI el seu suport a
l’aporellisme, va ressonar fins a la
Zarzuela. El diputat de JxCat va
recordar la frase que més persegueix el monarca, des del 1990,
quan era príncep de Girona: “Catalunya serà el que els catalans
vulguin que sigui.” “Pues resulta,
majestad, que hay presos políticos en este país, que hay exiliados. Resulta que votamos el 1 de
octubre y el 21 de diciembre pero
no se respeta la voluntad expresada en las urnas”, va replicar Torra,
oblidant que el monarca l’entén
quan parla en català, encara que
no comprengui el missatge.
Torra, doncs, està pendent del
consell polític de la CUP d’avui,
conscient que torres més altes
han caigut. Els cupaires decideixen a Cervera si mantenen l’abstenció. Xavier García Albiol li preguntava en veu baixa a Carles
Riera, assegut a l’altra banda del
passadís, si la reunió duraria tot el
dia. De fons, el candidat entonava
un rutilant “Sí, soc un radical” i un
“Aquest govern no farà autonomisme”. Un diputat de la CUP escrivia un esborrany d’idees per a
la segona volta de demà. “M’he
negat sempre al pressing CUP” i
“Fins i tot encara que tinguéssim
els vots, us continuaríem demanant ajut”, continuaven reverberant. Avui, a Torra, li falten els últims cent metres.
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Junts per Catalunya

Esquerra

“Vostè farà honorable el
diàleg i la fermesa del país”

“Volem construir una majoria
sòlida, àmplia i incontestable”

El portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, va mostrar el
seu suport indiscutible al candidat
Torra, de qui va destacar la “serenor, el compromís amb l’ambició republicana i la fortalesa en la defensa
de les institucions i valors” del país
demostrats en el seu discurs, que va
qualificar d’“impecable”. També en
lloava l’aposta pel diàleg amb l’Estat
i amb Europa, perquè “els conflictes
no es resolen des de la renúncia ni
des d’una justícia que no és justa”.
“Quan Torra diu diàleg vol dir diàleg;
vostè farà honorable el diàleg i la fermesa d’aquest país”, li va agrair, alhora que remarcava que no farà “cap
pas enrere en la defensa dels drets
polítics”. “El nostre compromís és
tossut i indestructible amb l’1-O, ho
va canviar tot”, solemnitzava.
El portaveu adjunt preguntava als
unionistes què els havia “molestat”
de la seva crida al diàleg. “No volen
parlar? Ha dit el que feia mesos que
exigien: parlar, diàleg, això és el
que ha ofert”, s’estranyava Pujol,
que demanava que no es posessin
condicions. “Em fa l’efecte que vostès no volen parlar de tot”, acusava
l’oposició, mentre admetia, això sí,
que aquest diàleg també s’ha de produir a l’interior del país: “Hem de
sortir a explicar-nos més i a explicar
que això va de repressió i de construir”, indicava.
Pujol va fer
poques al·lusions a la Re-

El president del grup d’ERC, Sergi
Sabrià, va agrair a Quim Torra la
“valentia i el coratge” per haver acceptat l’encàrrec de liderar un “projecte republicà fort” i es va felicitar
perquè coincideixen amb ell en la
necessitat de formar govern com a
pas imprescindible per seguir treballant per la República. En aquest
sentit, després de les crítiques rebudes des de l’independentisme per la
seva suposada rebaixa de plantejaments, Sabrià va voler reivindicar
que “continua inalterable” l’objectiu
històric d’ERC, i va remarcar: “No hi
ha marxa enrere, i l’únic que està en
discussió és quan es farà efectiva.”
Per arribar-hi, això sí, va insistir en la línia de Junqueras: cal
seguir ampliant la majoria fins
a “creuar la línia de la majoria
social” i fer-la així del tot “sòlida
i incontestable” –“Volem fer república tot fent republicans”, illustrava–, per la qual cosa va defensar la seva “catalanitat oberta”. A efectes pràctics, va proposar obrir una oficina per protegir
drets civils i polítics o recuperar
mesures socials aturades pel TC
o el 155, i es va dirigir als comuns
per convidar-los a buscar punts
de trobada. “Els esperem al nostre costat en la lluita per la democràcia i els valors republicans”, els instava, tot volent
fer atractiu el projecte a
persones “de mentalitat
progressis-

pública, però sí que va situar la diatriba entre conservadors i transformadors, per alinear-se en aquest
grup per reclamar que “l’objectiu és
construir”, i reivindicar projectes
endegats abans del 155 com ara la
lluita contra el canvi climàtic i la
renda garantida. A més, demanava a
Torra que, tot i tenir present la història de la Generalitat, contesti més
“en clau de futur” i que protegeixi
“valors essencials com la cohesió, la
convivència i el fet de ser un sol poble” amb parers diversos. Pujol també va retreure que “per a alguns
aquests escons són l’estació de
Sants per agafar l’AVE cap a Madrid,
i per a altres és l’expressió màxima
de la sobirania del país”. ■ Ò. PALAU

ta”. Sabrià, a banda, també convidava l’unionisme a acceptar el resultat
de les urnes i treballar per guanyarhi. “Vostès són més de vèncer que de
convèncer, i així també perden Catalunya”, els va etzibar.
A ERC també li va agradar la crida
de Torra a un diàleg bilateral amb
l’Estat i a una intermediació europea, que, va dir, trigarà més del que
esperaven però que estan convençuts que arribarà. “Espanya mai negocia per voluntat pròpia, només negociarà si s’hi veu obligada, però cap
altre escenari és possible”, advertia
Sabrià. Per això també va
fer èmfasi en la necessitat de l’acció exterior
per guanyar primer la
batalla judicial i després, també, la de les
societats i la dels estats. ■ Ò.P.J.
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CUP

Catalunya en Comú Podem

“És un candidat perquè l’Estat
l’accepti i el Borbó el rubriqui”

“Això no és política, això és
puigdemontisme”

El discurs del candidat Joaquim Torra no va acabar de convèncer la formació anticapitalista, que ahir va
acusar els grups de Junts per Catalunya i ERC d’autoenganyar-se perquè
sense voluntat de desobediència i
mobilització “no es podrà avançar
en la construcció de la república”.
“Vostès ens porten cap a un nou cicle d’autonomisme”, els recriminava el diputat de la CUP, Carles
Riera, convençut que les forces majoritàries independentistes no tenen “cap voluntat de ruptura amb el règim del 78”. Riera va fer un
discurs dur i crític amb els
fins ara companys de projecte.
Per a la formació anticapitalista, el fet que fins ara
s’hagin
presentat
quatre candidats és
perquè des del
grup de Puigdemont “no s’ha
defensat la sobirania
d’aquest
Parlament”.
“Presenten
un
candidat
que l’Estat

“Catalunya necessita deixar de resistir i començar a construir i guanyar”, va reclamar el president de
Catalunya en Comú Podem, Xavier
Domènech, en el seu torn d’intervenció després del discurs del candidat Torra, a qui va retreure haver-se
presentat més com “el president de
Puigdemont que no pas el president
de Catalunya”. Segons el líder dels
comuns, els grups independentistes
s’han repartit les conselleries, però
no han fet un debat sobre l’estratègia per sortir de la situació actual.
“Es pot dir que JxCat, ERC,
PDeCAT i la CUP volen el
mateix? Han tingut cinc
mesos, no han fet els deures i el país està en un atzucac”, hi va afegir. El
president dels co-

accepti i el Borbó rubriqui”, sentenciava. “A qui volen enganyar gestionant una autonomia amb les finances intervingudes i amb unes polítiques neoliberals que condueixen a la
precarietat?”, els preguntava Riera,
que deixava enlaire el sentit de vot
dels anticapitalistes a la decisió assembleària dels cupaires que es donarà a conèixer aquest migdia en el
consell polític després de les
votacions telemàtiques
que van començar ahir,
dissabte. Amb tot, Riera
va voler allargar la mà i
recordar que si realment JxCat i ERC volen construir i avançar
en el mandat democràtic de l’1-O, que per
a la CUP passa per la
desobediència i la
unilateralitat, ells
estan disposats a
“assumir totes les
conseqüències”
que
comporta
aquesta responsabilitat. En cas contrari, “puny tancat” davant un
mandat autonomista, va reblar
Riera■ E.ANSOLA

muns també va carregar contra la
“provisionalitat” que el mateix Torra va donar a la legislatura i va demanar al candidat que concreti per
quant temps serà i si hi haurà eleccions a partir del pròxim octubre.
Per Domènech, això fa que sigui un
govern “dèbil” i que estigui “caducat
abans de néixer”, lamentava. El dirigent també va fer referència a les polèmiques piulades que va fer Torra
fa anys. En aquest context, va recordar que un 70% dels catalans també
se senten espanyols.
“Quan vostè expliqui
què pensa dels espanyols sabrem què
pensa de Catalunya
i sabrem si entén
Catalunya”, va sentenciar. Domènech
va demanar a Torra
que accepti la diversitat del poble i va lamentar el silenci del candidat davant aquestes preguntes. Però, a més a més,
es va exclamar de la falta de polítiques socials i transformadores de Junts per Catalunya i
ERC en matèria d’habitatge o
ensenyament, a tall d’exemple, i que només se centrin en
“legitimisme”.■ E.ANSOLA

El joc
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Ciutadans

PSC-Units

“Vostè no ha vingut aquí a
dirigir un govern, sinó un CDR”

“No podem acceptar un president
temporal i per delegació”

La presidenta del grup parlamentari
de Ciutadans, Inés Arrimadas, va començar duríssima per retratar
Quim Torra com a antiespanyol.
“Què pensa, el senyor Torra?”, es va
preguntar abans de recordar tot seguit els seus comentaris o articles
sobre espoli i “poca vergonya” dels
espanyols o sobre l’hegemonia creixent del castellà als carrers. Ella mateixa va concloure que un candidat
que fes aquests comentaris “racistes” en un altre país europeu
no podria ser candidat a president.
Va retreure al candidat
no haver fet una sola autocrítica sobre la gestió del govern independentista ni
una sola referència als catalans no independentistes. “Vostè no ha
vingut
aquí a di-

rigir un govern, sinó un CDR.” Va
acusar Torra d’interessar-li només
la independència i de no haver fet
cap proposta en ensenyament, sanitat, política industrial o medi ambient. “Vostè només ha vingut a fer
la República.”
Va considerar una oportunitat
perduda que el candidat no reconegués la divisió social i el “fracàs” del
procés així com que la prioritat és el
diàleg i la reconciliació entre
catalans. “Amb vostè l’única
cosa que està garantida és
més confrontació i més
procés”, va considerar Arrimadas, abans d’afegir
que Torra no pot ser “el
president de tots els
catalans”. La líder de
Cs va concloure que
Carles
Puigdemont podia haver
triat un candidat de diàleg
amb
tots
“però
ha
triat Torra”. ■ X. MIRÓ

Iceta avisa que no pot acceptar un president “temporal i per delegació” de Puigdemont. En referència als escrits de Torra, el va advertir que “el castellà no és una llengua estrangera a Catalunya” perquè és la llengua de bona part dels ciutadans. Sí
que va voler destacar, però, que la candidatura
de Torra és la primera viable de les presentades
i, si acaba sent president, li va demanar empatia
també amb el “dolor” dels ciutadans no independentistes. PSC-Units ofereix a Torra suport per
dialogar si no es pretén tensar l’autonomia. ■ X.M.

PP
“Un discurs incendiari per provocar
els no independentistes”
Xavier García Albiol va recordar a Torra que si dilluns
acaba sent president és perquè “Espanya és una democràcia”. El va acusar de fer un discurs “incendiari” per provocar els ciutadans no independentistes
i de desacreditar la presidència fent-la provisional: “Vostè no coneix Catalunya. Només es coneix a vostè mateix i als que pensen com vostè.”
El líder popular li va preguntar al candidat si pensa respectar les lleis i va concloure que Torra és
“possiblement antiespanyol”. ■ X. MIRÓ

155040-1187176T
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Rajoy denuncia un discurs
“frontista” que “no agrada”

d’assumir les conseqüències dels seus actes”, en allusió a la presó preventiva
sense judici. “Els partits
independentistes saben
que no tenen cap possibilitat d’assolir els seus propòsits secessionistes”, rebla l’avís de La Moncloa.

a L’executiu es mostra sorprès amb Torra i l’avisa que estarà “molt vigilant” i que “tota il·legalitat
serà reparada” a Rivera el considera “incendiari” i exigeix al president espanyol mantenir el 155

“Majestat, així sí!”
El president gallec, el baró
popular Alberto Núñez
Feijóo, va versionar Torra
i el seu “Majestat, així no”
per fer costat a Felip VI.
“Majestat, així sí!”, va dir
Feijóo per lloar el paper del
rei l’octubre del 2017. Més
dur era el regidor del PP
madrileny Percival Manglano, afí a Esperanza
Aguirre, que va piular a
Twitter: “Quim Torra presenta la seva candidatura
a la presó d’Estremera.”
L’enduriment del to de
Rajoy arribava després
que Albert Rivera, el líder
de Ciutadans, s’escandalitzés pel discurs de Torra i
exigís al president espanyol desobeir el Senat i
mantenir el 155 tant si hi
ha govern com si no. “«En
uns dies s’aixecarà el 155 i
no tindrem excuses per no
treballar sense descans
per la república catalana»,
diu Torra. El seu discurs
incendiari evidencia que
no complirà la Constitució. Rajoy ha de rectificar:
no aixequem el 155 fins a
posar fi al procés separatista”, exigia Rivera a
Twitter.
En una visita al festival
Titirimundi de Segòvia, el
líder del PSOE, Pedro Sánchez, es va alinear amb
Rajoy a l’hora d’obeir el
mandat del Senat i aixecar
el 155 si hi ha govern, i va
recordar a Torra l’obligació de “governar per a la totalitat dels catalans i no
per al 47% que ha votat el
bloc independentista”. ■

David Portabella
MADRID

864907-1187924T

Després de prometre que a
Quim Torra el “jutjarà pels
fets”, el president del govern espanyol, Mariano
Rajoy, va endurir ahir el
discurs sobre el presidenciable català i es va desviar
al criteri del que a ell li
agrada i el que no. “No faré
cap judici de valor sobre el
candidat, només diré una
cosa: el que hem vist i el
que hem escoltat no ens
agrada, almenys a molts”,
va etzibar Rajoy, que tot i
així va repetir que el jutjarà “pels seus fets si al final
és elegit”. Rajoy va compartir aquesta opinió a Jerez (Cadis) quan Torra no
havia acabat la seva intervenció al Parlament, que
al final va sorprendre el govern espanyol fins al punt
de fer un comunicat denunciant el discurs “frontista” de l’aspirant i alertant-lo que “qualsevol il·legalitat serà reparada”.
El desig de Rajoy de veure aviat un president català investit –i aixecar el 155
perquè el PNB voti sense
complexos els pressupostos del 2018–va topar ahir
amb un discurs de Torra
parlant de “fer república” i
de Carles Puigdemont
com a “president legítim”.
És a dir, un to distant del
que Rajoy vol que sigui “un
retorn a la normalitat”.

Mariano Rajoy visitant un bar a El Puerto de Santa María, durant la seva estada a Cadis aquest cap de setmana ■ TAREK / EFE

Hores després que el
mateix Rajoy receptés al
PP contenció amb Torra
en espera de “jutjar-lo pels
fets”, La Moncloa corregia
el pas i dedicava una nota
de premsa d’una pàgina i
mitja a carregar contra el
discurs de l’aspirant.
“Aquest govern estarà
molt vigilant dels actes del
candidat i del seu possible
govern. Qualsevol il·legalitat serà reparada i qualsevol vulneració del nostre
marc constitucional serà
contestada”, alertava La

Les frases

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

“Només diré que el
que hem vist i el que
hem escoltat [de Quim
Torra] no ens agrada,
almenys a molts”

“Rajoy ha de
rectificar: no
aixequem el 155 fins a
posar fi al procés
separatista”

“La seva obligació és
governar per a la
totalitat dels catalans i
no per al 47% del bloc
independentista”

Mariano Rajoy

Albert Rivera

Pedro Sánchez

PRESIDENT ESPANYOL

PRESIDENT DE CIUTADANS

SECRETARI GENERAL DEL PSOE

Moncloa, que per primera
vegada cita pel nom l’al·ludit com a “senyor Torra”.
Si bé el govern de Rajoy
es manté fidel al mandat

del Senat que fixa la fi del
155 en el moment de la
presa de possessió del nou
govern, La Moncloa avisa
alhora que “ni el procés

constituent anunciat ni la
independència proclamada” arriben a res i que els
seus promotors només
han aconseguit “haver
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Carles Puigdemont i Casamajó President de la Generalitat de Catalunya

“Visc el relleu amb molta
emoció i alhora amb
preocupació pels que
són a la presó o a l’exili”
QUIM TORRA · “En la seva figura conflueixen moltes característiques que escauen en el moment
històric que viu el país; d’altra banda, està més que preparat” CUPAIRES · “La CUP ja es va abstenir
quan el candidat a la presidència era Jordi Turull; espero que mantingui la coherència”
Xevi Xirgo
BARCELONA

E

l president Carles Puigdemont, que en espera
que es resolgui la seva situació judicial es troba
aquests dies retingut a Berlín,
no va poder assistir ahir al ple
d’investidura de Quim Torra, el
candidat a rellevar-lo en el càrrec i convertir-se en el 131è president de la Generalitat.
No va poder ser present en el
ple d’investidura. I, si Quim Torra és investit, no li podrà passar
el relleu personalment en la cerimònia de presa de possessió.
Com està vivint el relleu?
Tots som conscients de l’anomalia democràtica en què ens
força a viure l’Estat espanyol. Si
s’haguessin respectat els drets
de tots els diputats, faria mesos
que a Catalunya tindríem govern. El relleu el visc amb molta
emoció i alhora amb preocupació per tots els companys que
no hi poden ser presents, perquè són a la presó o a l’exili.
Per què Quim Torra?
Per molts motius. Crec que en
la seva figura conflueixen moltes característiques que escauen en el moment històric que
viu el país. Ens cal assegurar
una presidència de la Generalitat que sigui fidel al mandat de
l’1 d’octubre i al vot del 21 de
desembre. D’altra banda, està
més que preparat en tots els aspectes i té un tarannà afable,
proper; sempre sap defensar les
seves posicions amb una acti-

❝

❝

A mi Mas no em va
donar mai cap ordre.
Tots els presidents
estan a les ordres del
Parlament, i ha de
continuar així. Una
altra cosa és el relat
de la propaganda

Avui el cas de
Catalunya ja s’ha
convertit en un cas
europeu i mundial,
i l’Estat sap que
l’estan observant
amb molta atenció
des de molts llocs

tud que afavoreix el diàleg. És
un home de conviccions ètiques
molt profundes, i amb un clar
compromís social i cultural.

clàssic, el de sempre, s’ha assegurat el control de tots els ressorts de l’Estat.

La majoria de mitjans i formacions polítiques han criticat
molt durament el nom de Torra
(l’han titllat de talibà, de president titella, d’home de palla,
de sectari...). Què li sembla?
Tots aquests adjectius els haurien fet servir en el cas d’altres
candidats. Era previsible que els
nacionalistes espanyols representats al Parlament recorreguessin a l’argumentari –d’altra
banda gens esforçat– que omple
tertúlies i pàgines dels diaris
que els fan d’altaveu. Una llàstima que tornin a desqualificar
algú sense haver escoltat encara ni el seu discurs d’investidura ni el seu programa de govern.
Aquesta actitud explica molts
dels problemes que té l’Estat
espanyol, on el nacionalisme

Torra és un president teledirigit?
La que ha estat teledirigida tot
aquest temps és Catalunya des
del 155, governat des de Madrid
i sense cap mena de control parlamentari. És grotesc que els
que han dirigit Catalunya tenint
només quatre diputats pensin
que un president com Quim Torra no serà capaç d’impedir que
continuï aquesta teledirecció
des de Madrid. Espero que el
155 no duri ni un dia més.
Però vostè li donarà ordres?
Tots els presidents estan a les
ordres del Parlament, i jo m’hi
he sotmès fins i tot a través
d’una qüestió de confiança. Ha
de continuar així. Una altra cosa és el relat de la propaganda.
A mi el president Mas no em

va donar mai cap ordre, però
sempre vaig haver de sentir allò
de “más de lo mismo” que deia
la portaveu de l’oposició, en el
seu encegament nacionalista.
Aquesta gent no deixarà mai
que la veritat i la realitat els espatllin un bon tuit o una bona
frase de tertúlia.
Creu que té la investidura garantida, i que la CUP finalment
s’abstindrà o hi votarà a favor?
La CUP ja es va abstenir quan
el candidat era Jordi Turull, i espero que mantingui la coherència. Sempre han dit que no era
un problema de noms, i confio
en la seva paraula.
Què passarà si no és així?
Crec que és massa aviat per
aventurar escenaris. Però, en
tot cas, tots aquells que han estat clamant per evitar les eleccions ara tenen una oportunitat
magnífica per demostrar que
això no era un eslògan per pressionar-nos, sinó que estaven
dient la veritat als seus electors.
Va agrair a Torra “l’esforç i el
sacrifici d’assumir un càrrec
en unes circumstàncies extremes per a Catalunya”. Vostè
també el va assumir en unes
circumstàncies extremes.
A mi em va tocar assumir-lo en
un context diferent, però també
d’alta transcendència. En aquella ocasió, l’oposició criticava la
influència de la CUP en la decisió. En canvi, ara els veig molt
callats i còmplices amb la influència del jutge Llarena i amb
l’extralimitació que suposa impedir la investidura de fins a

tres candidats. Callen quan haurien d’estar defensant els drets
dels diputats que són els representants del poble de Catalunya.
Es pot comparar la seva arribada a la presidència amb la de
Quim Torra?
Jo crec que no. En el meu cas,
vam superar dificultats que eren
exclusivament de l’àmbit parlamentari, polític i democràtic.
Ara tenim un estat que fa presos polítics, que els impedeix
assistir al ple, que els continua
mantenint com si fossin ostatges i que impedeix la normalitat
democràtica, que consisteix a
deixar que un Parlament prengui les seves decisions.
Se’n penedeix?
No em penediré mai de ser president de la Generalitat de Catalunya. Al contrari: mai podré
correspondre suficientment a
l’honor que em va fer el Parlament el gener del 2016, i a la se-
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El president Carles Puigdemont, en
una entrevista recent a Berlín ■ ACN

❝

Tenim un estat que
fa presos polítics,
que els impedeix
assistir al ple i que
els manté com si
fossin ostatges

ses, a parlar d’una altra manera.
Quina relació hi ha d’haver o
hi haurà entre el govern català
i l’exili?
Tota la relació que calgui, que
és molta. Com la que hi ha d’haver entre el govern i la ciutadania. Formem part de la legitimitat que l’Estat va voler escapçar
i decapitar, i que la gent tossudament ha ajudat a mantenir.
Som la continuïtat del que va
representar l’1 d’octubre i una
expressió de la voluntat de viure en la república de dones i homes lliures que vam votar.
Tem que el fet que hi hagi govern pugui deixar en un segon
pla l’exili i la presó?
El millor que pot passar és que
la presó i l’exili deixin d’existir,
perquè no hi ha cap causa que
justifiqui que hi hagi gent a la
presó i a l’exili. Espero que l’Estat entengui que té una gran
responsabilitat.

va reiterada confiança.

864907-1187925T

Dijous va parlar d’una nova etapa “que ha de venir també marcada pel canvi d’actitud de l’Es-

tat espanyol en conjunt”. Hi
confia?
L’experiència em diu que no podem ser tan ingenus que ens
pensem que per si mateix can-

viarà d’actitud. Però avui el cas
de Catalunya ja s’ha convertit en
un cas europeu i mundial, i l’Estat sap que l’estan observant
amb molta atenció des de molts

llocs. Aquest context, i el reconeixement cada vegada més estès que sense política no hi ha
solució, han portat gent rellevant, que fins ara deia unes co-

Què recomanaria a Torra?
Ell ha fet molt bones recomanacions en totes les seves intervencions durant les reunions
del grup parlamentari. Que continuï exercint des de la presidència aquesta mateixa saviesa
i ponderació amb què ens ha obsequiat tot aquest temps. ■
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La targeta amb el poema final de Torra ■ JOSEP LOSADA

Benach, Mas i De Gispert, a la tribuna de convidats ■ J.L.

Casamitjana, amb una samarreta groga en votar ■ J. LOSADA

155040-1187988T

Torra saludant Torrent davant de Maragall ■ Q.G. / EFE
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LA CRÒNICA

Marga Moreno

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

“Hola, som el poble”

E

l parc de la Ciutadella s’havia
despertat parcel·lat. Mentre
en una àmplia àrea l’activitat
del dissabte es desenvolupa amb
la placidesa habitual, els encontorns del Parlament barren el pas
amb tanques a qualsevol que no
dugui acreditació. Mossos i periodistes són els únics testimonis del
que s’esdevé al voltant de l’antic
polvorí. Els policies s’acosten a
qualsevol que rondi pel recinte
acotat amb un lleu toc de visera
com a salutació i la pregunta: “Bon
dia, què fa vostè per aquí?”, o
l’aclariment: “No, no es permet el
pas; és per precaució.”
Garses, gavines rialleres, gavians, bernats pescaires i cotorres
perforen l’aire amb els seus esgarips, però no se senten ni lemes de
manifestants, ni himnes, ni oneja
cap altra bandera que les reglamentàries del Parlament. La Ciutadella sembla lliurada a les mesures de seguretat. Tota? No, un petit grup d’irreductibles indepen-

Façana principal del Parlament de Catalunya ■ ALBERT SALAMÉ / ARXIU

dentistes resisteix, abocats a una
de les tanques des de la qual es divisa la façana del Parlament, frustrats per no poder-s’hi atansar.
Hi ha en Juanma, abillat de dalt
a baix amb equip de ciclista, que
mira impotent cap a l’edifici. Al seu
costat, una senyora amb un barret

de palla i un matrimoni amb la
premsa sota el braç i escolten el
Juanma, que mig per a ell, mig per
a qui el vulgui atendre, diu: “Si acceptem el retorn a l’autonomia, això ens passarà factura.” Queda inaugurat el debat. S’hi va acostant
gent de totes les edats. La senyora

del barret de palla escolta astorada el relat del Juanma, que fa poc
va anar a Madrid i que va ser assetjat a preguntes per la Policía
Nacional per dur un llaç groc. “Els
hauries d’haver dit que és el símbol de la democràcia, que està per
sobre de tot”, aconsella la senyora,
en castellà. I s’acomiada deixant
anar com qui no vol la cosa: “I soc
de Madrid, jo.”
El grup de ponents s’eixampla,
com en l’època de les enyorades
tertúlies a Canaletes. En Joan, que
es defineix “de ciències” per provar la seva racionalitat, creu que la
República és una cursa de fons:
“Cal tenir unitat i determinació, això és com la lletra de L’estaca, si
estirem tots...” Està persuadit que
s’imposarà el discurs català de la
democràcia i la modernitat, que va
“cinquanta anys davant” dels que
veuen Espanya com un ens intocable. “Hem d’aplicar la intel·ligència
des d’un projecte que té poques
fissures” i contra “la violència institucional”. “Els independentistes
–afirma– estem molt polititzats i
rumiem molt abans de votar.” Tots
els presents asseguren que no tenen res contra Espanya ni contra

els espanyols, sinó contra l’Estat i
el sistema que ha generat. “Quan
vaig per Espanya –subratlla en
Joan– sempre els dic que, quan siguem independents, a ells també
els anirà bé.”
Atentes, unes dones observen
la conversa. Són l’Elena, de Navarra, i la seva filla, que estudia a Barcelona. Desitgen sort en la investidura, perquè, indiquen: “A la nostra terra coneixem molt bé l’Estat
espanyol.” Se’n van entre els
“agur” agraïts dels participants en
el debat a peu dret, al qual s’ha
afegit un jove amb una motxilla,
que somriu amargament definint
“la realitat paral·lela” en què viuen
els unionistes que equiparen l’independentisme al nazisme o que
es creuen la manipulació mediàtica d’alguns mitjans.
Poc abans de dissoldre’s la colla, s’hi acosten la Conxa i el seu
company. Radiants. Representen
els que en cada “jornada decisiva”
surten al carrer a festejar i a reivindicar. La Conxa saluda: “Hola, som
el poble”, i hi afegeix que seran
“tossudament, sempre, allà on calgui”. I somriu amb llavis i ulls, sense
saber que ha definit la jornada. ■

380268-1187824T
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Josep Rull i Andreu

OPINIÓ

Conseller

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

Demà pots ser tu
A

quest és el lema de la campanya que està desplegant
Òmnium conjuntament
amb l’Institut de Drets Humans
de Catalunya, l’Associació Irídia,
l’Institut Internacional per l’Acció
No-violenta i la Fundació per la
Pau. Malauradament, no és un
advertiment vaporós ni incert. És
una amenaça tangible que es
perpetra en un Estat que ha decidit endinsar-se en una demolició
sistemàtica del sistema de drets i
llibertats públics de què es va dotar en el seu moment. És molt positiu que es faci en castellà i no sé
si es té pensat de fer també la
campanya en anglès, francès, alemany i altres idiomes. Perquè la
ignomínia a què estem sotmesos,
empresonats i exiliats, denunciats
i investigats, no interpel·la només
els independentistes, sinó la democràcia a Europa.
Avui parlem de judicis polítics
on es persegueixen idees legítimes. Parlem de docents, alts càrrecs, alcaldes i regidors, empresaris, diputats, funcionaris i dirigents d’entitats perseguits per
aquestes idees. Parlem de fulminar la separació de poders. Parlem de la vulneració flagrant de la
tutela judicial efectiva. Sovint pot
fer l’efecte que ens situem en una
dinàmica de frases fetes que poden tenir més a veure amb estratègies de comunicació de pinzellada
gruixuda que amb el rigor.
M’agradaria poder explicar en
primera persona allò que estem
vivint, allò que observem i patim
des de la perplexitat. La interlocutòria del jutge Llarena per la qual
se’ns processa, aleatòriament,
per rebel·lió, malversació o desobediència, és un autèntic homenatge a l’arbitrarietat.
A mi, concretament, se m’imputen 3 actuacions. En primer
lloc, haver signat, com a coordinador general de Convergència,
el “full de ruta unitari del procés
sobiranista català” el març del
2015, amb ERC, Òmnium, l’ANC i
l’AMI. Aquest document va ser la
base del programa electoral de
Junts pel Sí en les eleccions del
27 de setembre. Se m’imputa,
doncs, elaborar un programa polític per sotmetre’l a l’escrutini democràtic de la ciutadania. Segon,
haver assistit a “múltiples reunions definitòries de l’estratègia
d’independència”. La interlocutòria no diu quines, quantes, amb
qui, quan o per què. I, en tercer
lloc, haver “impedit que un ferri
destinat a acollir una part impor-

Imatge de la presentació de la campanya ‘Demà pots ser tu’ ■ ACN

tant dels cossos i forces de seguretat de l’Estat pogués atracar al
port de Palamós”. El ferri MobyDada (el Piuet) mai no va sol·licitar formalment d’atracar a Palamós. Verbalment va expressar
que volia romandre al moll comercial (l’únic amb longitud sufi————————————————————————————————————————

La nostra esperança se
situa nord enllà. En països
com Alemanya [...], on la
separació de poders no és
només una teoria
————————————————————————————————————————

cient) durant 20 dies per dur a
terme una reparació de cabines.
Si hi haguessin accedit s’hauria
compromès totalment la temporada de creuers, ja que el moll estava ocupat el dia de la petició i
reservat per a les setmanes següents.

Per aquestes 3 coses (elaborar
un programa electoral, reunir-me
i haver exercit responsablement
de conseller dels ports del país)
em processen per un delicte de
rebel·lió pel qual em poden caure
25 anys de presó. I demà pots ser
tu. És tan inaudit que fins i tot el
jutge Llarena, en la seva última
resolució, amb poca traça, ho intenta matisar. Però, més enllà
dels documents, al jutge li vaig
expressar de paraula la meva
convicció que tot estava decidit.
Parlo de convicció, no d’intuïció o
percepció.
D’una banda, el ministre de
Justícia del Regne d’Espanya, Rafael Catalá, va explicar amb tot
detall, l’1 de febrer passat, termes
i terminis del procés i de la instrucció. Va donar per fet que la
instrucció es resoldria en temps
rècord i que els processats seríem inhabilitats (suspesos) en
aplicació de l’article 384 bis de la

llei d’enjudiciament criminal a la
primavera. I aquesta és sens dubte la raó per la qual se’m torna a
empresonar, només així se’m podrà suspendre. Ara per ara, tot
encaminat o complert.
D’altra banda, “fonts” del Suprem i del Consejo General del
————————————————————————————————————————

La nostra força rau en la
mobilització cívica,
constant, tenaç i
incansable que hi ha a
Catalunya
————————————————————————————————————————

Poder Judicial, que sempre empren els mateixos mitjans per filtrar allò que passarà (i que indefectiblement acaba passant), esventen que el jutge Llarena té
pactades amb la Sala Penal del
Suprem la instrucció i la creació
d’un delicte nou: la rebel·lió sense

violència. La unitat d’Espanya per
damunt del dret, ja que “el judici
oral serà un tràmit”.
Tanmateix, la nostra esperança
se situa nord enllà. En països com
Alemanya, Bèlgica, Escòcia o
Suïssa, on la separació de poders
no és només una teoria i on hi ha
prevalença de la justícia sobre la
venjança. I, sobretot, la nostra
força rau en la mobilització cívica,
constant, tenaç i incansable que
hi ha a Catalunya.
Tenim una nova raó per defensar la independència: volem que
els nostres fills visquin en un país
on sigui impossible que algú pugui ser empresonat pel fet de defensar pacíficament i democràticament les seves idees. Una República on el “demà pots ser tu”
sigui un record remot, per a un
poble que va decidir ser un poble
lliure.
Estremera, maig del 2018
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Valtonyc entrarà a
la presó pel rebuig
del TC al seu recurs
a El raper emet un comunicat a la xarxa apel·lant al dret a
la llibertat d’expressió a La condemna és de tres anys i mig
Redacció
PALMA DE MALLORCA

Miquel Arenas Beltran, el
raper conegut amb el nom
de Valtonyc, haurà d’anar
a la presó, ja que el Tribunal Constitucional (TC)
ha rebutjat el recurs d’empara que havia presentat
el seu advocat, Juan Manuel Olarieta, per aturar
l’execució de la sentència
que determinava que el
músic mallorquí ingressés
en un centre penitenciari
com a condemna pel contingut de les lletres de les
seves cançons.
Així ho va admetre ahir

La frase

—————————————————————————————————

“És un fet històric: el
primer músic que
entra a la presó a
l’Estat per les lletres
de les seves cançons”
Miquel Arenas, Valtonyc
MÚSIC I INTÈRPRET DE RAP

el mateix Valtonyc mitjançant la difusió d’un comunicat a les xarxes socials
que resava que la notícia
de la negació del TC va arribar just quan s’exhauria
el termini donat per l’Audiencia Nacional per a

aquest pronunciament.
En el comunicat, tant el
raper com el seu entorn
d’amics i familiars creuen
que la setmana vinent li
comunicaran la data d’entrada a la presó. Fonts de
l’alt tribunal van admetre
que la decisió s’havia pres
a l’abril, però que no s’ha
notificat fins ara i que no
s’ha acceptat el recurs perquè “no estava justificada
la seva transcendència
constitucional”.
El comunicat indica
que es tracta “d’un fet històric, ja que és el primer
músic que entrarà a la presó a l’Estat espanyol con-

El raper Valtonyc va actuar aquest mes d’abril passat a la plaça de Catalunya de Girona, en el
marc del festival Strenes de la ciutat ■ MANEL LLADÓ / ARXIU

demnat únicament per les
lletres de les seves cançons”. A banda de convocar a un concert solidari i
per la llibertat d’expressió
per al pròxim 17 de juny a
Palma, el text recorda que
aquest no és un fet aïllat i

que la sentència és “l’atac
a un dret democràtic que
ens afecta a totes i a tots”.
L’Audiencia Nacional
va condemnar el raper a
tres anys i sis mesos de
presó per “enaltiment del
terrorisme, calúmnies, in-

júries greus a la Corona i
amenaces no condicionals”, sentència que va ser
confirmada pel Suprem.
El músic havia acudit al
TC com a últim recurs per
evitar que s’executés la
sentència. ■

BBVA amb els projectes culturals catalans

Joan Roura. Director del Premi de Teatre BBVA

“El teatre professional
sobretot vol treballar”
a Sis companyies aspiren demà al Premi de Teatre BBVA, que té com a

guardó una gira per Catalunya en diferents teatres, valorada en 20.000
euros. El premi està convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes
El premi existeix des del
2001, però ha canviat
molt en aquests anys?
Sí, el va crear la Caixa de
Manlleu el 2001. Coincidint amb la reestructuració del sistema bancari català, la Fundació Antigues
Caixes Catalanes va agafar diferents certàmens
culturals importants de
cada fundació, i el premi
de teatre n’era un. En
aquell moment es va decidir dirigir-lo al teatre professional.
Per què aquest canvi?
Perquè, en definitiva, el
que vol el premi és donar
suport als professionals
del país, a les companyies
i als espectacles, que moltes vegades són de gran

qualitat però s’acaben
morint per falta de recursos i per falta de possibilitats de gira. Calia potenciar aquesta part.
És un tipus de guardó que
premia l’espectacle finalitzat?
Sí, en aquest sentit és inèdit. Hi ha altres premis,
com el Masó de Girona, en
què es premia el projecte
o en altres el text. En el
nostre cas es premia l’espectacle fet i acabat i que
s’ha de presentar completat.
‘Barbes de balena’, d’Els
Pirates Teatre; ‘Wohnwagen’, del Col·lectiu VVAA;
‘Not a moment too soon’,
de Thorus Arts; ‘Alpens-

tock’, de la companyia
Obskené; ‘Amanda T’, de
la companyia Àlex Mañas
i En Cursiva, i ‘#Lifespoiler’, de Flyhard Produccions, són les finalistes
d’un total de 81 propostes presentades?
Sí, la quantitat d’obres
presentades oscil·la molt
d’un any a l’altre. I pot
passar de 80 en una edició a 120 en una altra.
Crec que això pot tenir a
veure amb el fet que els
muntatges tenen vida per
a un parell d’anys i, una
vegada presentats, les
companyies triguen a poder presentar-ne un altre.
El premi, de 20.000 euros, no és en metàl·lic?
Aquest és un canvi que
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també es va fer ara fa uns
anys. El guardó és una gira valorada en 20.000 euros i el que els paguem és
el catxet, amb sis representacions, entre les
quals s’inclou Temporada
Alta. Amb això busquem
dotar de prestigi l’espectacle i donar-li més visibilitat. Al cap i a la fi, el que

vol el professional del teatre és poder treballar
Com valora les iniciatives
com la de BBVA de participar en aquests premis?
Aquestes iniciatives són
incentius molt necessaris. Tota ajuda i tot suport
que vingui de fora és important. Ens hem de co-

mençar a treure una mica
els complexos com a artistes i entendre que a altres
països ja fa molts anys
que es funciona així, amb
mecenes o espònsors provinents de l’empresa privada. En altres sectors
com en el dels esports, no
en tenen tants, de complexos. ■

