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La vinyeta

Xavier Graset

Fer

Coca

A

ugust Coca i Poncem, un dels
noms de poeta que
em ressonen de sentir
parlar d’Els jocs florals
de Canprosa, una gatada superior, una divertida sàtira de
Santiago Rusiñol que friso per córrer
cap al TNC a veure ara, animat, més
que engrescat per les impressions dels
primers espectadors, guanyadors de
pernil inclòs, d’aquesta “rediversió” de
Jordi Prat i Coll.
Coca Poncem i Dolcet i Sucre, dos
poetes, un de gras i un de magre, un de
veu femellenca, l’altre molt mascle,
l’un decadent, l’altre realista. Llegeixo
les acotacions al text de l’obra que ara
ha editat L’Avenç, juntament amb altres obres com L’hèroe, Llibertat!, El
Místic, El bon policia, i La ‘merienda’
fraternal, sota el títol de Teatre polèmic. I és que l’estrena el 1902 d’Els jocs
florals de Camprosa va ser tot un escàndol i va generar gran polèmica. Al
llibre que ha editat L’Avenç hi ha la nota
de Rusiñol responent a la polseguera, i
defensant el seu amor per la poesia

Vuits i nous

L’estrena el 1902 d’‘Els jocs
florals de Camprosa’ va ser
tot un escàndol i va generar
gran polèmica

Una copa de ratafia

necessària, i carregant contra les imitacions poètiques per dur a les fires i
casinos, i de la utilització política de la
festa de la poesia. I això, a més, dit
rient, en una comèdia: “Ja és prou gran
Catalunya, ja és prou just lo que defensa, perquè no es pugui fer broma de
totes les petiteses que tenen les causes nobles.” Com han fet tots els pobles, Rusiñol demana capacitat de fotre’s de les Bases de Manresa i els Segadors que no seguen, que “de sèrios
es van tornant Marxa de Cadis”. Aniré
al TNC a veure aquesta festa escènica
d’un text que tampoc buscava transcendir, però que ja només amb les
acotacions és pura delícia, com quan
Rusiñol diu que “la roba de tots plegats
ha de fer olor de poma camosa”, o que
a l’escenari hi ha un llum amb “vidrets
d’aquells que s’enduen els exploradors
per enlluernar i enganyar l’indi”. Ganes
de riure, i de sàtira, com la del ball parlat de Dames i Vells a Tarragona, amenaçat amb querella per Cs, o com la
clàssica de les chirigotas de Cadis, que
aquests en canvi aplaudeixen quan
guillotinen Puigdemont. Riem i brindem per l’èxit de Camprosa.

Manuel Cuyàs

E

m ve a veure en Josep Ruaix Duran, en JRDuran, com firma les
fotografies que l’han fet cèlebre
al Brasil, país on viu, i als Estats Units.
En aquests llocs pronunciar “Ruaix”
no els ve bé. Ja n’he parlat alguna vegada: som cosins, va emigrar amb els
seus pares al Brasil quan tenia disset
anys. Durant anys vaig tenir notícies
seves per tercers. No venia mai. Si al
principi ens escrivíem, després vam
deixar de fer-ho. Amb l’edat s’ha interessat pels seus orígens. Ens veiem almenys una vegada a l’any, sempre a
Barcelona. Ahir va tocar visita. Passa
unes jornades a França i va trobar un
moment per agafar l’avió. Com sempre, un dinar al 7 Portes. Un arròs Parellada, i unes cosetes prèvies per picar. Amb el cafè vam demanar una copeta de ratafia a la salut de Quim Torra. No l’havia tastat mai i no li va agradar. El va qualificar de licor “trist”.
Si abans m’explicava ell aventures
perquè quan no fa fotografies a l’Àfrica
negra les fa a l’Orient groc, ahir el pes
de la narració va anar a càrrec meu.
Sense moure’ns de casa, el “procés”
ens ha fet saltar d’un arbre a l’altre,

“
El cosí del
Brasil el tasta i el
qualifica de licor
“trist”

ens n’ha fet veure de tots colors i ens
ha fet patir molt. N’està al cas. Si anys
enrere era indiferent al que pogués
passar a Catalunya, des de fa temps en
segueix l’actualitat. Es va adherir als
anhels independentistes, també perquè jo l’engrescava. Sense deixar de
censurar l’actuació injustificable dels
jutges i la policia repressiva, no acabem d’abonar la trajectòria seguida
pels partits i les organitzacions independentistes l’últim any. Em diu que
fins a l’octubre del 2017 el prestigi
d’aquests era molt alt al món que ell
coneix bé. El dia abans de la nostra
trobada, Quim Torra havia emès l’ulti-

màtum a l’Estat. Avui, al Parlament,
els partits independentistes han mostrat desacords. Em prenc un glopet de
ratafia. Ell no reincideix.
Com que és lector de Juan Marsé, fa
que el condueixi al mirador del turó de
la Rovira des d’on el Pijoaparte contemplava la Barcelona que volia “conquerir”. Ho ulla tot: aquella noia,
aquell matrimoni, el sol que toca aquella escultura... “En aquesta època Barcelona té una llum de tarda molt bonica.” L’observo: és com David Hemmings a Blow Up, amb uns anys més,
amb l’acumulació d’una carrera brillant. Veuria una pilota de tennis inexistent. L’informo que el Guinardó és
també literari perquè hi va viure Joan
Sales, l’autor d’Incerta glòria. Ara la
seva neta hi manté l’editorial que va
fundar. Em fa passar pels carrers per
on devia baixar el Pijoaparte amb moto. Passem pel passeig Maragall, li evoco Raimon, “aquest carrer que mai no
ens ha fet gràcia”. Entrem a Horta.
“No és d’aquí Manuel Valls? El que us
faltava pel duro.” Sovint repeteix expressions sentides a la casa familiar,
del Brasil o Mataró.
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A la tres

I després de la foto, què?

E

“
Se’n recorden,
d’allò de la cadena

de confiances? S’ha
esquerdat. I corre el
perill de trencar-se
rebrotar amb aquell “o referèndum o
referèndum”. Vaig rellegir el discurs.
“Us proposo que iniciem una cadena
de confiances que no s’acabi l’endemà
de la votació sinó que continuï fins
que Catalunya esdevingui un estat independent de dret”, va dir Puigdemont. I hi va afegir: “[...] i aquesta cadena de confiances ha d’involucrar
tothom i no prescindir de ningú [...].
És imprescindible fer creure que
anem de debò, que estem decidits”. I
hi va haver una cadena de confiança, i

De reüll
Maria Palau

per això l’1-O va anar bé. Què ha passat ara? Per què al juliol Torrent suspèn els plens i aquesta setmana l’espectacle dels partits independentistes
al Parlament ha estat de vergonya
aliena? Doncs perquè la cadena de
confiança entre les forces independentistes s’esquerda. Entre JxCat i
ERC s’ha esquerdat (i l’esquerda no és
pas petita) i amb la CUP sembla trencada. Sí, el Suprem en té culpa, com
diuen Torra i Aragonès. Però la cadena de desconfiances, també. Les tensions internes són normals: també hi
eren la legislatura passada, però la cadena de confiances prevalia. Entre
partits i amb això que n’hem dit la
gent, que som vostè i jo. El perill és que
ara, veient determinats espectacles, la
cadena de confiança entre els partits i
la gent també rebi. I que s’esquerdi o es
trenqui. I això no s’ho poden permetre.
No ens ho podem permetre. Per això
volem alguna cosa més que una foto.

Les cares de la notícia
ACTIVISTA I PREMI NOBEL DE LA PAU 2018

Nadia Murad

Festa al
Prado

Activista per la pau

E

l Museu del Prado està a punt de celebrar, a partir del
19 de novembre, els seus 200 anys d’història. El
programa commemoratiu, que s’allargarà durant tot
l’any que ve, fa goig. No podia ser d’una altra manera,
tractant-se d’una de les pinacoteques més grans del
món. Als actes del bicentenari hi destina 12,5 milions
d’euros. El seu director, Miguel Falomir, es queixa
amargament que bona part d’aquesta quantitat s’haurà
de sacrificar del pressupost ordinari perquè el govern ha
sigut garrepa amb la inversió extraordinària que es
mereixeria un esdeveniment com
La pinacoteca aquest. Falomir denuncia que el
de Madrid rep Prado està infradotat. Comparat
institucions europees de la
set vegades amb
seva dimensió, té tota la raó. Però no
més diners de sé com hauríem de qualificar llavors
l’Estat que el la situació del Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC), i ja no
MNAC
diguem la del teixit d’equipaments
petits i mitjans catalans i espanyols. Gestionen misèria
per tirar endavant el dia a dia, sovint amb dificultats
inclús per pagar la factura de la llum. Els números per
veure qui està realment infradotat són aquests: el Prado
mou 46 milions, 14 dels quals els hi ingressa el Ministeri
de Cultura; mentrestant, el museu de capçalera de l’art
català ha de fer miracles amb 15,5 milions, dos d’aquests,
finançats amb diner públic estatal. Per a la celebració del
centenari del MNAC encara falta temps. Serà el 2034.
Veurem en quin estat hi arriba. Tant econòmic com...
polític, és clar, que d’aquí venen els mals.

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

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

l president Torra i el vicepresident Aragonès es van fer ahir
una foto junts. És la que foto que
tocava l’endemà del desgavell al Parlament, i que pretén demostrar que la
tan reclamada unitat independentista
no només hi és sinó que es pot fotografiar. Potser sí. Però jo no en faig prou,
amb aquesta foto. Ni vostès, no n’haurien de fer prou. Perquè no m’ho acabo
de creure, tot plegat. La unitat
s’aguanta per un fil i això no ens ho podem permetre. Com que ara tots repassem el que va passar fa un any,
ahir, que m’havia de preparar per a un
col·loqui en què m’havien demanat
que intervingués al vespre al meu poble, a Cassà de la Selva (visca Cassà!),
vaig trobar el discurs que el president
Puigdemont havia fet el setembre del
2016 al Parlament. Era el dia que es
debatia la famosa qüestió de confiança
–després que la CUP li bloquegés el
pressupost– i en què el president va

Accedeix als
continguts del web

-+=

L’activista kurda i el ginecòleg congolès Denis
Mukwege rebran el premi Nobel de la pau per la
seva dedicació a posar fi a l’ús de la violació com a
arma de guerra. Mukwege ha atès milers de víctimes i Murad va ser una de les 3.000 joves víctimes d’Estat Islàmic, fins que va poder fugir.
CANDIDAT A L’ALCALDIA DE BARCELONA

Manuel Valls

Amb la destral a la boca

-+=

L’ex-primer ministre francès va sortir defenestrat
de la política francesa i va aterrar com un paracaigudista a la cursa per l’alcaldia de Barcelona, però
el seu discurs destraler va més enllà i, igual que
diu que el castellà perilla a les escoles catalanes,
ara diu que cal tornar a aplicar el 155 a Catalunya.
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS

Josep Carreras

L’aposta per la investigació

-+=

L’Institut d’Investigació Josep Carreras ha inaugurat el centre científic més gran d’Europa (100.000
m²) dedicat a investigar exclusivament la leucèmia i situat al recinte de l’hospital de Can Ruti de
Badalona amb l’objectiu que els pacients accedeixin més ràpidament als nous tractaments.

Albiol i el
fracàs del PP
El PP a Catalunya farà un congrés extraordinari el mes que
ve per triar nou president, amb l’objectiu de deixar enrere la pitjor etapa
de la seva història. El líder del partit
en aquesta etapa (2015-2018), Xavier García Albiol, deixarà la presidència i l’acta de diputat del Parlament per refugiar-se a Badalona, on
aspira a reconquerir l’alcaldia. El seu
llegat i el dels seus caps a Madrid és
una evident desconnexió de la societat catalana i una catastròfica
pèrdua de suport electoral, que l’ha
portat dels 19 diputats al Parlament
en les eleccions del 2012 als 4 obtinguts el 21-D convocat per Mariano
Rajoy sota l’article 155.
Amb el PP degradat a última
força política de l’arc parlamentari
català, García Albiol tenia la sentència firmada i només era qüestió de
temps i oportunitat que es fes el relleu. L’adeu de Rajoy i l’elecció de Pablo Casado a Madrid –Albiol va donar suport a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría– ha suposat l’empenta definitiva per escenificar un canvi de cares, que no necessàriament es traduirà en un canvi substancial ni en l’estratègia, ni en
el discurs, ni tan sols en el to.
El PP sempre ha tingut un sostre a Catalunya, però la pèrdua fins i
tot de l’electorat que li havia estat fidel en successives conteses electorals, no s’atribueix únicament a la
imatge i el discurs gens moderats
d’Albiol, ni a la responsabilitat del PP
en l’1-O i la judicialització de la política catalana, sinó també a la presència emergent de Ciutadans disputant-li l’electorat de dreta i el cartell
de vot útil de l’espanyolisme. Alguns
han posat l’actual portaveu del PP al
Parlament, Alejandro Fernández
–que sí que va donar suport a Casado–, en el primer lloc de les travesses per succeir Albiol. És aviat per
saber-ho, però res fa pensar que el
PP es proposi recuperar la moderació dels seus millors temps.
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L’anàlisi de l’1-O

Germà Capdevila

Fa un parell de dies la BBC
feia un reportatge sobre les
conseqüències econòmiques
de la secessió de Catalunya,
mentre aquí perdem el
temps discutint
ria bé de pair. L’Estat no negociarà
una secessió, i si per evitar-la ha de
destruir la mateixa democràcia i ha de
vulnerar els drets fonamentals, ho farà sense despentinar-se, amb un consens transversal que va del PP al
PSOE passant per Ciudadanos. L’altra
gran lliçó és que Europa també mira
cap a una altra banda si no es genera
un problema a escala europea. Sigui a
Polònia, a Hongria o a Espanya, la
Unió Europea es limitarà a fer declaracions buides, però només intervindrà
davant fets que posin en perill l’statu
quo, com va fer el 10 d’octubre del
2017. La bona notícia és que la independència continua sent una possibilitat real. Fa un parell de dies la BBC
feia un reportatge sobre les conseqüències econòmiques de la secessió
de Catalunya, la qual cosa prova que
–mentre aquí perdem el temps discutint com obeir desobeint, o com desobeir obeint, al Palau de la Generalitat,
al parc de la Ciutadella o a Berga– el
cas català continua a les agendes europees.

Ernest Maragall insta els
mestres a evitar la
confrontació. Afirma que la llei
d’educació vol restaurar el
suport als docents.

20
anys

Setge a Clinton
Els republicans augmenten a
quinze els possibles delictes
pels quals el president dels
Estats Units, Bill Clinton, hauria
de ser destituït.

Pep Collelldemont. Periodista

Tot en orris?

O

anys

La llei d’educació

Tribuna

Full de ruta

n som? Què va
passar aquell octubre? Què està passant ara? Encara hi
ha possibilitats? O se
n’ha anat tot en orris? L’independentisme viu hores de
gran desconcert. Encara hi ha preguntes de fa un any que ningú no respon i
encara, un any després, ens assalten
noves preguntes, després de veure
l’espectacle d’aquesta setmana al
Parlament. El moviment independentista català és pacífic i democràtic per
definició. La violència no és ni ha estat
mai una variable a considerar. Tota
l’estratègia dels últims anys estava
destinada a dos objectius: fer un referèndum d’autodeterminació i establir
una negociació amb Espanya. En cap
de les travesses entrava una reacció
repressiva tan violenta com la que
l’Estat va posar en marxa a partir del
20 de setembre, quan va fer un autocop a l’estil Fujimori per mantenir al
preu que fos la unitat de la pàtria. Els
fets d’octubre del 2017 són un bany
de realitat que l’independentisme fa-

10

El Tribunal Constitucional veta,
a instàncies del PSC, el ple
del Parlament per debatre les
conseqüències de la consulta
de l’1 d’octubre.

1 d’octubre

M

ireu per on, ha fet més en Rajoy
per la República catalana que els
milers, els milions de catalans
que ens hem manifestat i hem votat. Tots
coneixem gent que ens ha dit clarament: jo
no era independentista però en Rajoy
m’ha fet canviar d’opinió. Estic segur –és la
meva opinió– que si el primer dia que es va
començar a parlar d’independència des de
Madrid haguessin reaccionat en positiu,
s’hauria fet la consulta i no l’hauríem guanyada. La història, que no perdona i acaba
essent objectiva, ens dirà, i d’això sí que
n’estic segur, que Mariano Rajoy ha estat el
president de govern de l’Estat espanyol
més inútil de tota la història. I no pel que ha
fet, sinó pel que no ha fet. I la culpa d’això
no la té ell sinó els que el van votar. A Europa encara deuen riure quan deuen parlar
d’ell. Sí, aquell que no sabia ni una paraula
d’anglès, ni francès, ni italià, ni per descomptat d’alemany.
de govern hi posem els jutges, escolanets ben
pagats pels que manen, ja podem tirar el
barret al foc. I ara, que tot està ben embolicat, què cal fer. I, mentrestant, ha passat

SI AL COSTAT D’AQUEST DESASTRE

un any des que vam votar. Aquest dilluns,
al capvespre, ens vam reunir la gent del
municipi de la Tallada per dedicar la plaça
de l’Ajuntament a l’1 d’octubre. També hi
va ser, com es podia esperar, la tramuntana, que a l’Empordà no hi falta mai quan hi
ha moments importants. Jo crec que hi
érem tots els veïns de la Tallada, de Tor, de
Marenyà, de Canet, una mica o força abrigats –la tramuntana no ens agafa mai desprevinguts– acompanyats per veïns i alcaldes de molts pobles veïns per recordar la
força d’un poble quan ens obliguen a demostrar que tenim dignitat. Els mateixos
que hi vivim i ens coneixem no ens hau-

“
Dilluns ens vam
reunir la gent de la

Tallada per dedicar a
l’1 d’octubre la plaça
de l’Ajuntament

ríem pensat mai que tots a l’una fóssim capaços d’enfrontar-nos, pacíficament, contra aquells energúmens que no sabien ni
on eren ni per què hi eren. M’ha quedat enregistrada la imatge d’en Joan Maria amb
el micro a la mà dient: “Os lo decimos en
castellano para que nos entendáis, no entendéis nada, no sabéis nada, solo queremos votar”.
perquè els de
dins els van obrir la porta, eren incapaços
ni de tirar una porta a terra a cops de mall.
No portaven ni un serraller. Materialment
els vam fer fora del poble, tot demanant independència i cantant Els segadors. Trist
espectacle, que els hauria d’haver fet pena.
Però no arriben ni a això. I volen que estiguem amb ells, que formem part del seu
govern. Molt trist, la veritat. I haver de sentir que les imatges han estat manipulades.
Sort dels mòbils que es van disparar milers, milions de vegades per deixar clar el
que va passar. No s’ho volen creure, això és
el més trist. Ens ho han deixat clar, volem
ser independents, volem ser república. Només així obriran els ulls i es posaran les piles. Esprem-ho.
VAN ACONSEGUIR ENTRAR

El lector escriu
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El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Unilateralitat i
divisió social: dos
tòpics de la
Sra. Nebrera
b Hauria de reconèixer que
qui té el poder (especialment
en aquest país) és qui actua
unilateralment tant com pot.
Per exemple: la gestió del fons
social de l’IRPF, la gestió de les
beques... Fins i tot desobeint
sentències del TC. La Generalitat n’assenyala un reguitzell.
Però la unilateralitat més greu i
més flagrant va ser la sentència del 2010 contra l’Estatut.
Tan unilateral que companys
experts en aquesta matèria ho
qualifiquen de cop d’estat. No
cal ser gaire despert per veure
que tot això que està passant
és conseqüència directa de
l’actuació unilateral del TC. La
divisió és inherent en una societat democràtica. Per això es
fan les eleccions. La divisió hi
és i no és perceptible, però,
quan algun sector social està

silenciat per la força. La divisió,
ara, ens arriba quan encara no
estem prou entrenats.
JOSEP M. PUIG
Terrassa (Vallès Occidental)

No s’entén res?
b I tant que s’entén, Sr. Espada, a la vista del que està passant i de la repassada que feu a
JxCat (... “erosionant el president del Parlament”) i a la CUP
(... “falsa desobediència judicial”). El que passa desapercebut és que per a vós els raonaments crítics fets parteixen de
l’acceptació de les sentències
judicials intrusives sobre la voluntat popular expressada a les
urnes. Que cal avançar, tot tenint cura de la realitat dels presos polítics i evitar-ne d’altres a
venir. Senzillament, seguir fent
això del processisme que, de
fet, és tacticisme, allò que critiqueu als partits i que reproduïu
a la vostra columna. Les intromissions llarenistes a la democràcia catalana s’han d’accep-

tar? Llavors, sí, cal que els nostres electes abaixin el cap i facin com que avancen sense
moure’s de les cadires.
JOSEP JALLÉ I ALARI
Cardedeu (Vallès Oriental)

Carta als Reis
b No vull donar-vos cap importància, sou tan normals
com els que anomeneu súbdits. Però la ràbia que em provoqueu m’ho impedeix. No us
conec personalment, però les
vostres accions us delaten. La
vostra supèrbia passejant
pels carrers davant multituds,
guarnits amb el més elegant
sentiment de l’estupidesa humana: la superiorat. Pensant
que aquell gest amb la mà serà un elixir per a les masses, i
no sou res més que fum, la
necessitat de les persones a
tenir un referent. Que endarrerits que estem encara, els
plebeus. La vostra talla moral
com a persones de sang vermella, per acceptar que hi ha-

gi causes judicials per haver
criticat amb duresa els vostres privilegis. Sou tan divins
que ni se us pot mencionar. La
vostra mediocritat en l’educació als vostres fills permetent
que tinguin retribucions astronòmiques, quan podeu olorar
les misèries d’alguns dels vostres súbdits. Com els explicareu d’on surt tant privilegi, glòria i grandesa?, de l’esforç i
treball diari? El pitjor de tot,
però, és veure que alguns seguiran sortint al carrer a rebre-us o que llegiran en revistes i diaris les vostres vides
sortides de contes de reis i
princeses, com diu Salvador
Espriu: seguiria el meu somni i
marxaria lluny d’aquesta terra, però em quedaré aquí fins
a la mort amb l’esperança que
aquesta meva pobra, bruta i
dissortada pàtria doblegui la
injustícia i que diguem adeu a
aquells que sota el paraigües
del poder viuen com reis.
XAVI BUSOM I MASJOAN
Terrassa (Vallès Occidental)
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La frase del dia

“Ara i aquí ens conjurem per reforçar l’acord estratègic de
legislatura”
Pere Aragonès, VICEPRESIDENT DEL GOVERN

Tribuna

De set en set

Resum del guió

Emprenyeu
el president

Josep Huguet Biosca. Enginyer industrial i llicenciat en història

D

es de la ruptura del pacte constituent i la liquidació de la Constitució a Catalunya, amb la imposició
d’un Estatut no votat, la majoria política
catalana va fer diversos assajos d’acordar
una via pactada per un referèndum d’autodeterminació però amb qüestionari obert.
L’Estat s’hi oposà frontalment i començà
una guerra incruenta mediàtica, econòmica i d’erosió de l’autogovern català. Davant
d’això la majoria catalana, sempre deixant
les portes obertes al diàleg, s’emmirallà en
els casos del Quebec i d’Escòcia i va promoure juntament amb la societat civil organitzada una via democràtica tradicional
a la sobirania: manifestacions pacífiques
multitudinàries i vots majoritaris reiterats. D’aquí va venir el pas de la llei a la llei,
d’aquí va venir que les famoses estructures
d’estat eren les mínimes imprescindibles
perquè en una via democràtica també hi
ha el pas d’administració a administració.
El que un dia abans és titularitat de l’Estat
espanyol, l’endemà passa al nou Estat.

gon episodi de ruptura el provoca el mateix
Estat amb la intervenció paramilitar i venjativa de les forces de l’ordre. I el tercer
punt de ruptura ve el dia 3, amb la massiva
resposta que desborda de molt el camp independentista i probablement arriba als límits d’aquesta frontera del 80%, que reiteradament surt a les enquestes contrari a la
repressió, favorable a la República i a l’autodeterminació pactada amb Europa.
EL QUE PASSA DESPRÉS DEL 3 és fruit de no

haver sabut o pogut dir en aquell moment
que teníem una victòria molt important,
però que no estàvem preparats per a la
brutal violència de l’Estat i la vergonyosa
absència d’Europa. Aquest debat sobre on
érem es va allargar un mes i encara dura.
Proclamar i aguantar, aturar el rellotge i
reclamar negociacions o noves eleccions.
Encara ens estem matant per discutir allò
que hauria pogut ser i no va ser. I qui van
ser els responsables. A hores d’ara tant és.
PERÒ SI MIREM ENDAVANT tenim dades: 1.

MALGRAT QUE AL LLARG DELS MESOS es va

anar veient que pintaven bastos hi havia
una hipòtesi generalitzada que l’Estat podia acabar fent com el 9-N, tolerar el referèndum i dir que no era legal. I l’altra hipòtesi era que en cas que l’Estat espanyol utilitzés la violència Europa respondria. Amb
tot, a mesura que l’Estat va anar ensenyant les dents, començant a activar la via
judicial, es posà en marxa el dispositiu per
a una acció no violenta alegal: l’organització del referèndum. Decisió dels darrers
mesos en la discreció. Mentrestant, però,
el relat de totes les forces polítiques i socials continuava essent el mateix: via democràtica tradicional, “ hi haurà urnes i
paperetes”.
EL XOC VE EL DIA 1, quan som capaços de celebrar un referèndum massiu, sense totes
les condicions que exigiria una comissió
d’experts internacionals, per culpa de l’Estat. Gran èxit que quedarà com el primer
episodi de ruptura amb aquest Estat. El se-

Sísif
Jordi
Soler

Conservem el gruix dels 2 milions mobilitzats, encara que dolguts, desconcertats.
2. Tenim decapitada la cúpula del sobiranisme. 3. La situació judicial que ens per-

“
La crida a la
mobilització no és

perquè la gent es
llanci al carrer sense
objectius clars
i sense lideratges
que donin la cara

judica també està erosionant el pilar monàrquic, judicial i policial de l’Estat; han
perdut el consens a Catalunya i creixentment a Espanya. 4. Emperò els moviments civils amb alguna excepció encara
estan ancorats en el relat de l’anterior fase
pulcrament democràtica, només pressionant els polítics i el partits catalans per
allò que havia de passar. 5. Gent esverada i
pescadors hàbils de vots desencantats
atien el concepte “heu de complir el que
vau prometre”, com aquell nen que reclama al pare que compleixi amb la compra
d’una bicicleta, però resulta que el pare ha
anat a l’atur i no pot. Els líders catalans no
han dit explícitament que això és així i alguns d’ells surfegen sobre l’onada de decepció continuant venent bicicletes o potser motos inviables, per ara. 6. Aquest
buit de lideratge social i polític és aprofitat
pel qui creu que la independència arribarà
depurant tots els traïdors, que solen ser
tots, menys ells. I a aquests populistes s’hi
sumen els revolucionaris que prioritzen
la revolució impossible a la ruptura possible. D’ambdós llocs la contundència verbal i les ànsies manifestants encarrilen les
energies cap a la lluita interna: desprestigi
de polítics i d’institucions com els mitjans
públics de comunicació o els Mossos. 7.
Per això, és urgent establir tallafocs amb
aquells que van a provocar, a dividir i a disminuir les forces.
PER AIXÒ, PERÒ, NECESSITEM que es parli

clar de la correlació de forces reals, que es
reconegui que ni amb accions simbòliques, ni amb el vot crescut n’hi haurà
prou. I que la crida a la mobilització no és
perquè la gent es llanci al carrer sense objectius clars. Passar de la fase democràtica tradicional a la nova, sense caure en
l’insurreccionalisme fallit, vol una estratègia no violenta de llarg abast compartida, focalitzada, per fases i amb lideratges
que donin la cara i no que s’amaguin darrere sigles amb direccions invisibles que
no donen cap seguretat a la massa de mobilitzables.

Jordi Panyella

L

a dissort d’aquest
país és tan gran
que inclús les polèmiques polítiques d’alt
voltatge es construeixen sobre elementals
errades lingüístiques que converteixen
els posteriors debats dialèctics en retòrica d’una absoluta vacuïtat. Que
aquests episodis esperpèntics els atiïn
els senyors Albert Rivera o Xavier García Albiol té la seva lògica, perquè el
seu afany d’arraconar el català per
acabar imposant un succedani lingüístic empeltat d’espanyol no té aturador,
però que en aquest lamentable joc hi
prengui part el president de la Generalitat, Quim Torra, és una qüestió preocupant i que permet confirmar que la
perversió de la llengua ha arribat fins a
l’últim racó, inclús entre aquells que
s’han dedicat al noble art de l’edició.
Al president de la Generalitat li han
plogut uns quants mastegots dels partits espanyolistes des del dia que dirigint-se als CDR va dir allò d’“apreteu
feu bé d’apretar”. A Madrid tothom el
va entendre, perquè d’apretar las tuercas o apretar las clavijas en saben molt
(que ho preguntin als presos polítics),
però dita en català aquesta frase no té
sentit, perquè a Catalunya en tot cas
es pressiona o s’empeny. Hauria sonat
molt bé i molt solemne que el president Torra, dirigint-se als CDR, els hagués convidat a empènyer-lo, a ell i a
tot el govern. “Empenyeu, feu bé d’empènyer”, hauria pogut dir, o encara amb
una versió més col·loquial hauria pogut proclamar: “Emprenyeu, feu bé
d’emprenyar”, però ni això, ni allò altre
que diuen que va dir, va dir el president. Potser hauria estat més encertat,
i descarnat, que algú de Ciutadans li
hagués retret a Torra la falta de polidesa lingüística. Tant de bo algú, algun
dia, es preocupi per empènyer la llengua. Com a mínim, salvem la llengua.
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García Albiol
deixa el seu
escó al
Parlament

El president del PPC
es vol dedicar de
ple a intentar
recuperar l’alcaldia
de Badalona

Valls defensa
que es torni a
aplicar el 155

El candidat a
l’alcaldia de
Barcelona ho creu
necessari per sortir
de la “paràlisi”

Torra i Aragonès, reunits ahir
al Palau ■ ORIOL DURAN

ENDAVANT · Torra i Aragonès allunyen el fantasma de les eleccions i apuntalen el
govern “com a mínim fins al dia de les sentències” CONTRICIÓ · President i
vicepresident prometen coordinar millor l’executiu i els grups parlamentaris i
atribueixen les desavinences al manteniment de la pressió repressiva de l’Estat
Emili Bella
BARCELONA

El ple del Parlament es reprendrà dimarts
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El govern continua. Quim
Torra i Pere Aragonès es
van esforçar ahir per projectar una imatge de contrició i estabilitat per
apuntalar la unitat de
l’executiu després de la
crisi –ells en van dir “dificultats”– entre Junts per
Catalunya i ERC de dijous
que va acabar amb l’ajornament de l’última sessió
del debat de política general en una jornada que va
empènyer la legislatura al
caire del precipici.
President i vicepresident es van reunir ahir al
matí al Palau de la Generalitat i en van sortir amb
una declaració conjunta
sota el braç llegida per tots
dos a la galeria gòtica en
què es “conjuren” per coordinar-se millor –govern
i grups parlamentaris,
aquí i a Madrid– i garanteixen la unitat “com a mínim fins al dia de les sentències” contra els presos
polítics.
“Aquest govern governa
des del primer dia, és fort,
està unit i avui reforcem
aquest compromís d’unitat”, va assegurar el cap de
l’executiu. “L’estabilitat

El ple del Parlament es reprendrà dimarts a les tres del
migdia amb la votació de les
propostes de resolució del
debat de política general que
va quedar ajornat dijous a la
nit. La mesa de la cambra es
reunirà dilluns a la tarda per
prosseguir la reunió que va
quedar interrompuda i que
ha de pronunciar-se sobre les
peticions de reconsideració
presentades per Ciutadans,

el PSC i el subgrup del PP sobre l’acord d’aquest òrgan de
permetre les votacions per
delegació dels diputats Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull,
una fórmula qüestionada
pels lletrats del Parlament.
L’endemà, dimecres, i dijous tindrà lloc un ple ordinari
que inclourà, després de l’habitual sessió de control al govern, un debat monogràfic

sobre “priorització de l’agenda social i recuperació de la
convivència”, sol·licitat pel
grup d’Inés Arrimadas i que
havia quedat pendent des del
juliol passat. Posteriorment
es debatrà una proposició de
llei que modifica la llei de renda garantida de ciutadania, a
més d’una proposta de resolució per crear una comissió
d’estudi sobre els drets civils
i polítics.

del govern no està en cap
cas en qüestió, està garantida, seguim avançant”, va
insistir el seu número 2.
Torra i Aragonès defensen que és raonable que
partits diferents tinguin
fórmules i propostes diferents per resoldre les dificultats i que “les discrepàncies, en política, són legítimes, també entre els
socis d’un govern que té
unitat estratègica i dues
veus al Parlament”.
Els màxims responsables del gabinet atribueixen a la complexitat i l’excepcionalitat del moment,
amb la pressió de la justícia espanyola al clatell i un
Estat que “malgrat el canvi

de govern, no treu el peu
del pedal de la repressió”,
les desavinences i contradiccions que van aflorar dijous a la cambra, no pas a
estratègies electorals i ressentiments entre l’independentisme.
El fantasma de les eleccions s’allunyava així del
calendari, almenys fins
que arribin les sentències,
que serà quan postconvergents i republicans prendran “les decisions que calgui conjuntament amb el
Parlament”, va remarcar
el vicepresident. Torra va
parlar d’un punt d’inflexió
i de no retorn en cas que
fossin condemnatòries en
el seu discurs de dimarts.

Com a primer tast, aviat
arribaran els escrits d’acusació de la fiscalia contra
els presos. “Aquest serà un
moment important per al
país, veurem a què ens enfrontem, en què es concretaran les peticions de penes”, va avançar Torra.
L’ultimàtum reapareix
L’ultimàtum a Pedro Sánchez no va aparèixer en la
carta enviada al president
espanyol, però va reaparèixer ahir en la declaració
subscrita pel president i el
vicepresident de la Generalitat. “Hem posat data
de caducitat a l’estabilitat
del govern de Pedro Sánchez si no presenta una

proposta per a Catalunya”, afirma el fragment
que va llegir Torra. El fet
que la compareixença
d’ahir fos conjunta amb
Aragonès “respon”, segons Torra, la pregunta de
si l’anunci de l’ultimàtum
llançat pel president dimarts en el discurs d’obertura del debat estava acordat amb el PDeCAT i ERC,
que són, en darrer terme,
qui hauria de fer efectiva
l’amenaça al Congrés.
Tanmateix, Torra creu
que el termini del novembre no impedeix que pugui
seguir havent-hi negociacions amb el govern espanyol: “Una cosa és l’estabilitat parlamentària i una

altra és la porta oberta al
diàleg. Nosaltres tindrem
sempre la porta oberta al
diàleg.” El dirigent d’ERC
ho va secundar i hi va afegir que és “molt difícil” garantir l’estabilitat del govern espanyol si Sánchez
manté una línia de continuïtat amb l’expresident
del PP Mariano Rajoy tant
pel que fa als procediments penals contra l’independentisme com pel
rebuig a “debatre a fons” el
dret a l’autodeterminació
per trobar una solució política al conflicte.
Ahir al migdia encara
no hi havia hagut cap resposta formal a la invitació
per carta a Sánchez per
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L’APUNT

Una compareixença conjunta de Quim Torra i Pere
Aragonès després de reunir-se al Palau de la Generalitat pretenia tancar la nova ferida oberta entre els socis de JxCat i ERC, després de les dures desavinences
per la suspensió dels diputats que van bloquejar l’última sessió del debat de política general. Torra i Aragonès garanteixen l’estabilitat del govern com a mínim

Refer
Anna Serrano

fins a les sentències del judici de l’1-O, però l’executiu
surt d’aquest episodi en una situació d’extrema debilitat. I demostrant, un cop més, que hi ha diferències de
fons entre els dos partits que el formen, a les quals
s’han de sumar les discrepàncies que també hi manté la CUP. Ara per ara no hi ha una unitat estratègica
de l’independentisme. És necessari refer-la.

La Moncloa insta
el Parlament a
trobar una solució
“conforme a la llei”
a Creu que la proposta del Parlament

per a la suspensió no ha de sortir de la
norma a No estudia aplicar el 155

La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ahir
durant la seva compareixença davant la premsa ■ EFE

Redacció
BARCELONA

Les frases

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

“Avui reforcem
aquest compromís
d’unitat com a mínim
fins al dia de les
sentències”

“Les discrepàncies són
legítimes entre els socis
d’un govern que té
unitat estratègica i dues
veus al Parlament”

Quim Torra

Pere Aragonès

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

celebrar una reunió a Sant
Jaume, tal com van acordar els dos mandataris en
la trobada a La Moncloa
que va marcar l’inici del
desgel.
La previsió era que la reunió per greixar el govern
durés una hora i mitja, ja
que es va convocar els mit-

jans de comunicació a dos
quarts de dotze. Però els
dos dirigents no van aparèixer fins gairebé la una
del migdia. El llenguatge
no verbal que mostraven
les imatges que arribaven
de la trobada denotava rigidesa amb postures a la
defensiva, reforçades per

les cares llargues que feien
a la galeria gòtica. “Hem
sortit per donar imatge
d’estabilitat del govern”,
admetia Torra. En tot cas,
cap dels dos no va detallar
la concreció dels mecanismes per coordinar-se millor a partir d’ara.
Els acords presos dijous
pels dos grups majoritaris
de l’independentisme recolzats en la votació de dimarts al Parlament per
designar el vot dels diputats presos i de Carles
Puigdemont “continuen”
vigents, segons Aragonès.
“La cosa important –sosté
Torra– és que vam trobar
aquest acord, que es basa a
no acceptar la suspensió

dels diputats”, tal com
pretenia el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.
El president va reiterar
que el govern ja ha posat
en marxa algunes de les
vies d’acció republicana,
com són l’Oficina dels
Drets Civils i Polítics, la recuperació de les lleis socials suspeses per l’Estat,
l’anomenada marxa cívica
pels drets civils, socials i
nacionals, el personament
com a acusació popular a
totes les causes de persecució política de l’independentisme i el fòrum de debat constituent, que es
presentarà els pròxims
dies. ■

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, va
instar ahir el Parlament
de Catalunya a trobar una
solució “conforme a la legislació” en relació amb els
diputats suspesos pel Tribunal Suprem. Celaá es va
mostrar confiada que així
es farà, segons recull l’agència Efe i s’hi va referir
ahir després que JxCat i
ERC arribessin dijous a un
acord per desencallar el
vot delegat dels diputats
suspesos, que els lletrats
del Parlament no avalen
en considerar que “no soluciona els errors” detectats.
Celaá va precisar que,
en el cas dels diputats
afectats, no es pot parlar
d’una delegació de vot, “sinó de transmissió de vot”,
ja que aquests parlamentaris “estan inhabilitats”.

“Parlem de transmissió
dels drets parlamentaris i
el govern espera que
aquesta transmissió es
porti a terme d’acord amb
l’acte del Suprem i, per
descomptat, d’acord amb
la llei, i a allò resolt per les

La frase

—————————————————————————————————

“Entre un 155
perpetu, davant la
insistència del PP i Cs
d’aplicar-lo ara, i la
ruptura hi ha espai”
Isabel Celaá

PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

forces
parlamentàries
amb allò interpretat pels
lletrats del Parlament”, va
dir la portaveu. Amb tot,
Celaá no va detallar els
passos que seguiria el govern espanyol en cas que
la decisió fos contrària a la
llei espanyola. ■

|

8 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 6 D’OCTUBRE DEL 2018

El TC estudiarà la suspensió
de Junqueras i Romeva
a Admet els recursos d’empara per anul·lar la decisió del Suprem en afectar “un dret fonamental
sobre el qual no hi ha doctrina” a També els de Puigdemont i Ponsatí pel processament per rebel·lió
Redacció
MADRID

L’endemà que JxCat i ERC
escenifiquessin, i posteriorment reconduïssin,
les diferències d’interpretació perquè els diputats
processats pel jutge Pablo
Llarena no perdin els seus
drets parlamentaris i fer
efectiu així el rebuig aprovat amb majoria pel Parlament, el Tribunal Constitucional (TC) va anunciar
que havia decidit per unanimitat admetre a tràmit
el recurs d’empara que
van presentar l’exvicepresident de la Generalitat
Oriol Junqueras i l’exconseller d’Exteriors Raül Romeva contra la seva suspensió de càrrec públic ordenada pel Tribunal Suprem (TS).
La sala argumenta en la
seva providència per estudiar-ho que “concorre una
especial transcendència
constitucional perquè el
recurs planteja un problema o afecta una faceta
d’un dret fonamental so-

Els exconsellers Oriol Junqueras i Raül Romeva en una imatge d’arxiu, ara en presó provisional a Lledoners ■ ANDREU PUIG

bre el qual no hi ha doctrina” del mateix TC. En els
recursos que va presentar
el 19 de setembre l’advocat de Junqueras i Romeva, Andreu van den Eynde, considerava que la suspensió suposava “la mort”

dels seus drets polítics i
una “vulneració dels drets
de participació política i de
llibertat d’expressió i ideològica”. A més també advertia que la Constitució
“no pot anul·lar les funcions d’un diputat electe” i

reclamava també que es
respectessin els drets a tenir un jutge imparcial, a la
tutela judicial efectiva i a
un procés amb totes les garanties. Considerava també que la causa del procés
s’hauria de tramitar al

TSJC i no al Suprem, que
va confirmar la suspensió
dictada pel jutge Llarena
el 30 de juliol en aplicació
de l’article 384 bis de la llei
d’enjudiciament criminal.
El lletrat sol·licitava al tribunal que tramités el re-

curs de manera urgent per
“evitar danys irreparables”. Ara, el TC demana a
la sala del Suprem que
abans de deu dies els remeti la certificació dels actes recorreguts en contra.
Junqueras i Romeva
van ser els dos únics diputats que dimarts, el mateix dia que el ple aprovava
el rebuig a la suspensió, es
van acollir a la delegació
dels seus vots en el president del grup d’ERC, Sergi
Sabrià. Els diputats de
JxCat processats per rebel·lió, Carles Puigdemont, Josep Rull, Jordi
Turull i Jordi Sànchez,
van acabar acceptant firmar dijous un document
en què es mostren d’acord
amb un escrit presentat
pel seu portaveu, Albert
Batet, en què diu que continuarà votant en representació seva i rebutja la
suspensió dels drets i deures parlamentaris, com es
va aprovar en la resolució
de dimarts.
Altres recursos
El TC també va admetre
els recursos de Puigdemont i l’exconsellera Clara
Ponsatí contra el seus processaments i la suspensió.
El tribunal admet el del
processament i concedeix
deu dies perquè presentin
una demanda separada en
relació amb la suspensió.
L’altre recurs acceptat és
el de Jordi Cuixart contra
la decisió del Suprem de
mantenir-lo a la presó. ■

Política
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“On som ara mateix?”

POSICIONS · Joan Tardà (ERC), Mireia Boya (CUP) i Ferran Roquer (PDeCAT) participen en un col·loqui a Girona sobre la situació
política actual ESTRATÈGIA · Divergències entre la via del diàleg o la de potenciar la desobediència civil no-violenta
G. Pladeveya
GIRONA

“N

omés som al peu
de la muntanya.” D’una manera didàctica,
el portaveu d’ERC al Congrés,
Joan Tardà, va respondre així a
la directa i eloqüent qüestió
“d’on som ara mateix” en el camí cap a la República. Una pregunta que, com a moderador de
l’acte, va realitzar el periodista
Jordi Grau, i que va encetar un
col·loqui organitzat per l’ANC a
Girona. El mateix dubte sobre el
tram del recorregut en què estem el van contestar els dos al-

tres ponents: el diputat i alcalde
de Borrassà, Ferran Roquer
(PDeCAT), i l’exdiputada de la
CUP Mireia Boya. Per Roquer,
tenim un govern català i un Parlament amb unes forces independentistes “més unides” del
que sembla, i va subratllar amb
convenciment: “Anem cap a la
República, però no de manera
tan directa com ens havíem pensat.” Precisament respecte a la
unitat, però, Boya va voler remarcar que “mai” han rebut una
proposta en ferm per entrar al
govern. Hi va afegir que el diàleg
amb l’Estat és una quimera i que
aposta per la desobediència civil
no-violenta. Tardà va rebatre

L’acte Fem República... Parlem-ne?, ahir a l’Auditori Josep Irla ■ JOAN SABATER

que des d’ERC “es portarà sempre més aixecada la bandera del
diàleg que no pas la de la desobediència”: “Per preparar un nou
embat cal que siguem més i la

nostra estratègia es basa a fer inevitable i ineludible un referèndum avalat internacionalment.”
D’altra banda, entre les múltiples intervencions de Boya que

van aixecar aplaudiments del públic, n’hi va haver una amb especial càrrega emotiva. Va dir que
troba a faltar sobretot més pes
des de l’exterior de Marta Rovira
(ERC), i es va declarar “cuixartista”: “Rovira va ser una de les
veritables líders del referèndum
de l’1-O: una dona valenta i lluitadora que crec que no ha tingut
el reconeixement que mereix.” I,
paral·lelament, va destacar que
Jordi Cuixart “feia molt de frontissa” quan hi havia discrepàncies: “Era un líder espiritual.
Sense infravalorar ningú, penso
que és una de les veus que més
hem d’escoltar i que té molt clar
com afrontarà el judici polític”. ■
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Albiol deixa el Parlament i
Fernández apunta a nou líder
a El president del PP català anuncia la seva determinació de centrar-se en la campanya per a
l’alcaldia de Badalona a Pablo Casado convocarà un congrés extraordinari per formalitzar el relleu
Redacció
BARCELONA

Canvi de cares però es
manté inalterable la mateixa estratègia de confrontació al sobiranisme.
El president del Partit Popular a Catalunya, Xavier
García Albiol, va anunciar
ahir que abandona el seu
escó al Parlament i el lideratge del partit a Catalunya per dedicar-se de ple a
l’objectiu de recuperar l’alcaldia de Badalona en les
eleccions municipals de
l’any vinent. La marxa
d’Albiol obrirà un procés
de renovació de la presidència del PP català, cursa
en la qual sembla que surt
en posició privilegiada el
diputat i actual president
del PP de Tarragona, Alejandro Fernández. En
aquesta clau successòria
s’interpreta la participació de Fernández en el debat de política general
substanciat aquesta setmana, en el lloc d’Albiol.
Xavier García Albiol
deixarà el càrrec portant
per sempre més l’etiqueta
de ser el cap de llista del PP
que pitjors resultats ha
aconseguit en unes eleccions al Parlament de Catalunya. En canvi, serà recordat com un dels que
amb més duresa s’ha mostrat en la defensa dels seus
postulats i l’atac a les formacions independentistes. En aquest sentit, el
possible relleu d’Albiol per
Fernández
suposaria
mantenir inalterable el
discurs d’un espanyolisme
dur, tal com ja va quedar
demostrat en la intervenció que va fer el diputat dimecres passat al ple i que
el president Quim Torra
va equiparar amb el del general franquista Gonzalo
Queipo de Llano.
L’elecció del nou president s’haurà de fer en un
congrés extraordinari que
convocarà dilluns vinent
el president del PP, Pablo
Casado, i que es podria celebrar el cap de setmana
del 10 i 11 de novembre.
L’elecció de Fernández casa a la perfecció amb l’es-

tubre de l’any passat.
La marxa d’Albiol semblava obligada després del
desastre electoral del 21
de desembre passat, on
l’ascens de Ciutadans va
gairebé esborrar els populars del Parlament. Albiol
va aguantar aleshores per
no transmetre la imatge
d’un partit que feia aigües,
però és evident que simplement va ajornar el tempo de la seva marxa fins
poder fer-la casar amb la
precampanya de les municipals. Ahir, Albiol va centrar les seves explicacions
en l’objectiu electoral del
maig vinent, i va deixar al
marge tota consideració
sobre la fortalesa real del
PP a Catalunya. “Sempre
he mostrat el meu desig de
ser alcalde de Badalona
per poder seguir impulsant el procés de modernització de la meva ciutat,
va afirmar ahir Albiol.
El pas pel Parlament

La xifra

—————————————————————————————————

4

diputats va treure Albiol el
21 de desembre passat, el mínim històric del PP.

10

—————————————————————————————————

regidors té el PP a Badalona,
que va ser el partit més votat
en les eleccions municipals
del 2015.

Albiol i Fernández conversen als escons del Parlament, durant una sessió de l’any passat ■ EFE

tratègia marcada per Casado que en comptes de rebaixar la tensió en relació
amb els partits independentistes l’ha incrementat parlant de possibles illegalitzacions i de recuperar la figura de l’article
155 de la Constitució. La
simple presència de Casado dilluns a Barcelona ja
serà tota una declaració
d’intencions, perquè hi reunirà el seu consell de direcció amb l’ànim de commemorar la gran manifestació unionista del 8 d’oc-

Jusapol i Casado, cap de setmana espanyolista
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Albiol rima amb Jusapol, l’organització policial que reclama cobrar el mateix que els
Mossos d’Esquadra i que dissabte passat va organitzar
una manifestació a Barcelona
per reivindicar qüestions salarials i homenatjar els policies i guàrdies civils que van
reprimir amb extrema duresa
el referèndum de l’1 d’octubre.
El sindicat policial va

anunciar ahir que pensen tornar a manifestar-se a Barcelona el 10 de novembre que
ve, dissabte, precisament el
mateix dia que podria celebrar-se el congrés del Partit
Popular a Catalunya per elegir el substitut de Xavier García Albiol al capdavant del
partit i que, ben segur, tindrà
la presència de Pablo Casado.
Des del sindicat Jusapol s’assegura que tornaran a Barce-

lona: “Per acabar la manifestació que no ens van deixar
acabar”, segons van assegurar ahir els seus líders. Aquesta serà la tercera manifestació de Jusapol a Barcelona
des de principis d’any. La primera es va fer el 20 de gener,
en plena aplicació de l’article
155, i va tenir la participació
dels líders de Ciutadans, Albert Rivera i Inés Arrimadas, i
de Xavier García Albiol.

d’Albiol es pot resumir
amb un guarisme, el 4, que
correspon al nombre de diputats que va treure el 21
de desembre passat, 7
menys dels 11 que ell mateix va aconseguir en els
comicis del 2015 i 15
menys dels 19 que va assolir Alícia Sánchez-Camacho, el 2012, en els que
van ser els millors resultats dels populars en unes
eleccions al Parlament de
Catalunya. En aquelles
eleccions del 2012, el PP
va arribar al sostre dels
471.681 vots, mentre que
en les últimes eleccions Albiol només va arribar als
185.670. És un fet que l’ascens de Ciutadans i els escàndols de corrupció del
PP van castigar les possibilitats d’Albiol. Pel percentatge de vot i amb només 4 diputats, els populars van perdre el grup
propi i es van haver d’integrar al grup mixt, on hi ha
també la CUP. ■
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Barcelona rebateja
l’avinguda de Borbó
per la “dels Quinze”
F.E.
BARCELONA

En una decisió que ha tingut la complicitat explícita
de grups com ara el

PDeCAT o ERC, el govern
d’Ada Colau ha fet un primer pas per canviar el nom
de l’avinguda de Borbó, al
districte de Nou Barris,
per la dels Quinze. Aques-

ta nova denominació és
com es coneix popularment una franja de la ciutat que engloba part dels
barris del Guinardó, Vilapicina i la Torre Llobeta o
Congrés i els Indians, en
referència als 15 cèntims
que costava el bitllet del
tramvia, el 46, que l’unia
amb el centre. El canvi de
nom de l’avinguda havia
estat reclamat per diverses entitats, com ara la
Taula Unitària de Nou Bar-

ris per la República, que
fins i tot havien organitzat
recollides de signatures. El
primer tinent d’alcaldia de
l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, va
celebrar ahir una decisió
que contribueix a “reduir
la petja de la dinastia borbònica a Barcelona”. Un
cop ja aprovada pel ple del
districte de Nou Barris, la
mesura haurà de ser ratificada ara per la Comissió de
Nomenclàtor. ■

Manuel Valls, el dia que va presentar la seva candidatura per
Barcelona en un acte al CCCB ■ JUANMA RAMOS

Valls defensa el
155 per sortir de
la “paràlisi”
a Insta Pedro Sánchez a donar-li

suport per frenar l’independentisme
BARCELONA

Un cop oficialitzada la seva candidatura a l’alcaldia
de Barcelona, Manuel
Valls ha multiplicat la seva
agenda mediàtica per
abordar, indistintament,
afers de la política local,
catalana o estatal. Seguint
aquest esquema, l’ex-primer ministre francès va
defensar ahir, en una entrevista a Onda Cero, la
necessitat que l’executiu
espanyol adopti mesures
dràstiques respecte a la
Generalitat. “Si hi ha paràlisi i no funciona la institució, el govern central haurà de buscar una solució,
com aplicar l’article 155”,
va manifestar Valls, que,
alhora, però, va voler subratllar que aquesta eventual decisió seria responsabilitat directa i exclusiva del president català.
“Ningú vol el 155, volem
que les institucions funcionin, però sembla que el
senyor Torra sí que ho vol
amb les seves frases i actituds”, va reblar el candidat de la plataforma Barcelona, Capital Europea.
Els fets ocorreguts dijous al Parlament, on es va
haver d’ajornar l’última
sessió del debat de política
general per la crisi oberta
entre JxCAT i ERC per les
seves posicions discrepants sobre el vot delegat
dels diputats suspesos,
són el detonant, a parer de
Manuel Valls, que empeny

a plantejar-se opcions tan
severes. “No es pot atacar
així l’estat de dret ni la separació de poders. Això no
pot ser acceptat, ni aquí ni
en un altre país”, va etzibar el polític, que també va
voler alertar que la situació que es viu avui dia a Catalunya “pot tenir conseqüències greus per a Espanya i per a Europa”.
En la mateixa entrevista, Valls també va fer una
apel·lació explícita al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè doni suport a la seva
llista. “Ha de mirar cap a

La frase

—————————————————————————————————

“Si hi ha paràlisi i no
funciona la institució,
el govern central haurà
de buscar una solució,
com ara el 155”
Manuel Valls

CANDIDAT A L’ALCALDIA DE
BARCELONA

Catalunya i Barcelona, i si
no vol que els independentistes guanyin a la ciutat,
aquí hi ha un candidat –referint-se a ell mateix– que
ve de la família socialista,
de les esquerres, i que vol
ser el candidat de tots”, va
exposar, alhora que es va
mostrar taxatiu amb els
qui l’assenyalen com l’alcaldable dels poders econòmics: “Colau sí que és
l’elit, però l’elit del top
manta i dels ocupes”, va
reblar. ■

179018-1195455Q
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Desmemòria del Sis d’Octubre
RECORDATORI · La revolta del 6 d’octubre del 1934 s’ha convertit en el precedent més recordat per la dreta espanyola,
sobretot arran del procés independentista MANIPULACIÓ · En la majoria dels casos, hi ha una tergiversació d’aquell
episodi històric, que es presenta explícitament com una proclama independentista quan en realitat no ho va ser
Pere Bosch i Cuenca
BARCELONA

F

a alguns dies, durant la presentació d’un llibre de la
FAES dedicat a la figura de
Miguel Maura, l’expresident
del govern espanyol José María Aznar va comparar la situació actual
amb la generada arran de la revolta
del 6 d’octubre del 1934. No és la
primera vegada que algun dirigent
conservador es refereix a aquell esdeveniment històric. L’actual president del PP i deixeble declarat
d’Aznar, Pablo Casado, s’hi va referir, en to amenaçador, pocs dies
després del referèndum de l’1 d’octubre. L’aleshores vicesecretari de
comunicació del Partit Popular va
etzibar: “El dia 6 va passar sense
pena ni glòria el 83è aniversari de
la declaració d’independència per
part de Companys. Crec que la història no cal repetir-la; esperem que
demà no es declari res. El que la declari potser acaba com el que la va
declarar fa 83 anys.” En aquest cas,
la referència al Sis d’Octubre anava
carregada de cinisme, sobretot tenint en compte que qui la feia ni
tan sols ha condemnat els crims comesos pel franquisme i s’ha negat
reiteradament a declarar la nul·litat del judici a Lluís Companys.
Però, més enllà de les ocurrències de Casado, la dreta espanyola
s’ha dedicat a manipular, de manera sistemàtica, aquell episodi. Un
dels missatges més recurrents ha
estat la idea que el mòbil de Companys era “separatista”, una imatge que va començar a difondre la
premsa conservadora de l’època.
No es tractava d’un recurs nou, sinó d’una idea que es va començar a
covar el 7 d’octubre del 1934 i que
s’alimentava de la dèria sistemàtica
de bona part de la premsa de Madrid per etiquetar qualsevol moviment català com a “separatista”, ja
fos el tancament de caixes del 1899
o la revolta anticlerical i antimilitarista del 1909. Després de més de
80 anys, però, hom hauria de ser
capaç de llegir els documents originals. Si ho fes, descobriria que la
crida de Companys no tenia, en cap
cas, un component separatista. El
president de la Generalitat va proclamar “l’Estat Català de la República Federal Espanyola”. “El govern que presideixo els convida a
establir a Catalunya el govern provisional de la República, que trobarà en el nostre poble català el més
generós impuls de fraternitat en el
comú anhel d’edificar una República Federal lliure i magnífica”, anun-

Lluís Companys i els consellers empresonats arran dels Fets d’Octubre ■ ARXIU

ciava. La intenció de Companys, tal
com han destacat la majoria dels
historiadors, era provocar un gir
en la direcció de la República. Recuperar, dit d’una altra manera, l’esperit del 14 d’abril del 1931, pervertit arran de l’entrada de la dreta
reaccionària i antiautonomista al
govern de l’Estat. De fet, la revolta
no es va limitar a Catalunya, sinó
que es va produir també en altres
—————————————————————————————————————————————

La proclama de Companys
es refereix a “l’Estat Català
de la República Federal
Espanyola”
—————————————————————————————————————————————

punts de l’Estat, amb una especial
intensitat a Astúries. I va tenir el
suport inestimable del PSOE, les
altres esquerres hispàniques i algunes organitzacions obreres, que
van convocar una vaga general revolucionària arreu de l’Estat. No
cal conèixer gaire la figura de Lluís
Companys per adonar-se que no
era independentista i, paradoxalment, que la vegada que es va mostrar més proper a una situació
d’independència va ser a partir
del 19 de juliol del 1936, quan el
fracàs del cop d’estat va generar

un buit de poder i va conduir la
Generalitat a una situació que alguns historiadors han definit com
a “quasi estat”.
A banda dels mòbils, una altra
diferència remarcable del moviment del Sis d’Octubre respecte a
la situació actual és que en aquell
cas no hi va haver cap participació
del Parlament ni, com ens podem
imaginar, cap referèndum que
acredités el suport a la proclama de
Companys. De fet, el president del
Parlament després de la depuració
dels representants d’esquerres, el
diputat de la Lliga Catalanista Antoni Martínez, va presentar un recurs d’inconstitucionalitat a la suspensió de l’autogovern que havia
impulsat el govern d’Alejandro Lerroux. En el seu escrit, Martínez va
argumentar que el govern espanyol
havia suspès l’Estatut “violentant
el sistema jurídic que va crear la
Constitució” i hi va afegir que “el
Parlament no havia delinquit, ja
que no havia pres cap acord que
subvertís l’ordre establert”. Es tractava d’un argument carregat de
raó. I, de fet, el Tribunal de Garanties, l’antecedent del Tribunal
Constitucional, li va donar la raó i
va declarar la nul·litat de la suspensió el 5 de març del 1936, una clate-

La “traïció
separatista”
Des de l’endemà
mateix de la revolta
del Sis d’Octubre,
alguns mitjans conservadors espanyols
van començar a alimentar la idea que
es tractava d’una
“traïció separatista”.
El 9 d’octubre, per
posar-ne un exemple, el diari ‘ABC’va
publicar un editorial
en què recordava,
per si algun lector
ho havia oblidat, que
“Catalunya és Espanya”. I tot seguit hi
afegia, en un to amenaçador: “No hi havia cap espanyol
que no cregués, si
alguna vegada Catalunya es declarava
independent, en la
reconquesta amb
una guerra civil que
durés setmanes o
mesos”.

llada que el legislador del 1978 va
tenir molt en compte.
En tot cas, posats a emmirallarse en aquell episodi, estaria bé que
hom es fixés en l’actitud que va tenir la CEDA en la Diputació Permanent del 21 de febrer del 1936, convocada pocs dies després de la victòria del Front Popular i en la qual
es va debatre un decret llei d’amnistia als presos polítics. En aquella
ocasió, el representant de la CEDA
va votar a favor d’aquesta mesura
i ho va justificar dient que ho feia
“per pacificar els esperits i com una
conseqüència de la voluntat electoral del país”. No es tractava d’un
gest menor. La CEDA havia estat el
principal motor de la repressió posterior al Sis d’Octubre, i el 21 de febrer del 1936 controlava la majoria
de la Diputació Permanent del Congrés, amb la qual cosa tenia la capacitat per decidir si l’amnistia era
immediata o no. Després d’escoltar
els dirigents del PP i de Ciutadans
clamant contra l’indult i els del
PSOE sense voluntat de retirar les
acusacions de la fiscalia, es fa difícil
trobar algun dirigent espanyol que
tingui una mínima voluntat de “pacificar els esperits”. Mentrestant,
com a mínim, que deixin de falsejar
la història. ■
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MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 6 d’octubre del 2017
MIQUEL RIERA

“Ho lamento moltíssim i demano
excuses. Les imatges de les càrregues
policials són terribles”

Voten més de 2,2 milions, el
90% per la independència
Cinc dies després del referèndum
d’autodeterminació de l’1-O, el govern català en fa públics els resultats. Al final, tot i les càrregues, els
problemes informàtics i les enormes dificultats per votar, van exercir el seu dret un total de 2.286.217

ENRIC MILLO DELEGAT DEL GOVERN ESPANYOL A
CATALUNYA

persones, el 90,18% de les quals van
votar a favor de la independència.
Aquesta participació en percentatge sobre el cens supera l’aval ciutadà que va obtenir l’Estatut el 2006.
Sis-cents col·legis, amb un cens de
770.000 votants, van ser tancats.

“La investigació s’ha
de centrar en tots els
llocs on s’intervingué”

“Els consumidors han
d’evitar entrar en una
espiral de boicots”

FRANCISCO MIRALLES TITULAR
DEL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚMERO
7 DE BARCELONA

SANTI VILA CONSELLER
D’EMPRESA I CONEIXEMENT

Cuixart, Sànchez i Trapero declaren a l’Audiencia Nacional

181870-1195584L

Els líders d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC), Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i el major dels Mossos d’Esquadra, a més de la intendent Tere-

sa Laplana, han comparegut a l’Audiencia Nacional,
davant la jutgessa Carmen Lamela, imputats per un
delicte de sedició arran de les protestes del 20 de se-

tembre davant la seu del Departament d’Economia i
Empresa. Després de declarar, Lamela els va deixar en
llibertat, però ja va dir que els tornaria a citar.

L’Estat abona el
trasllat de seus socials

Suïssa s’ofereix d’àrbitre
entre el govern i l’Estat

Puigdemont finta el TC i
anuncia un ple per al dia 10

El Consell de Ministres aprova un decret per facilitar el trasllat de seus socials fora de Catalunya, el mateix dia
que CaixaBank anuncia que trasllada
la seva seu a València, l’endemà que
Banc Sabadell ho fes a Alacant.

El Departament d’Afers Estrangers suís es
mostra disposat a intervenir en un diàleg entre els governs espanyol i català, segons la televisió pública helvètica. Això el mateix dia
que es reuneix la Comissió Independent per
la Mediació, el Diàleg i la Conciliació.

El ple suspès pel TC que s’havia de celebrar
el dilluns dia 9 s’anuncia finalment pel dimarts dia 10, després que el Parlament
aprovi un canvi de data a petició del mateix
president, per tal d’informar del full de ruta
arran dels resultats de l’1-O.

