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La vinyeta

Martí Gironell i Gamero

Fer

El capità

L’

altre dia vaig tenir l’honor de ser
distingit amb l’Anxova
d’Or, un reconeixement que l’Ajuntament de l’Escala i la
unió de saladors i d’anxovers del municipi atorguen des de fa vint-i-vuit anys.
És un acte senzill, distès i popular en el
marc de la festa més especial i distintiva de la vila marinera, la de l’anxova. I
entre parlaments, agraïments i tast
d’anxova, no hi podien faltar les havaneres. El grup Oreig de Mar en va interpretar vuit, d’havaneres, i un servidor
es va quedar pensant en la lletra d’una
d’aquell repertori mariner: El capità.
“Que senzill ser capità / Sota estrelles i
a coberta / Tots en glan per mar oberta
/ I amb la lluna de costat. Quan el far no
et sigui guia / Per què no ho volen els
Déus. / Quan l’onada et trenqui a sobre
/ Quan et costi estar dempeus / Quan
la mar bravi gelosa / I tremoli tot el
casc / Quan la força et sigui escassa
/ Llavors sabràs quina traça / Li cal a
un bon capità.” Ja sé que el símil mariner s’ha fet servir tantes vegades pel
tema del procés de la independència i

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Si les ordres són confuses
i contradictòries, on hem
d’anar? Si no hi ha un far que
ens guiï, si no hi ha un
capità...
que al final no és que maregi, ja cansa.
Però en aquest marc on em trobava
diumenge, a l’Escala, a un pam del mar i
amb aquesta tonada, ja em perdonaran
però les referències eren tan clares i
evidents que no me’n vaig poder estar.
El vaixell ha rebut tants embats, hi ha
tantes vies d’aigua obertes que n’hi
hauria hagut prou per fer naufragar tota la tripulació. L’embarcació, però, es
manté a flot, sura i no és poc. Alguns
han saltat per la borda, d’altres, arran
de l’abordatge que va rebre la nau, són
ostatges de qui els voldria veure ofegats. Malgrat les adversitats –pròpies i
alienes– i dels amotinaments en la tripulació, les veles, esquinçades, però
gràcies a l’aire que bufa des dels pobles
es manté el rumb cap endavant, sí però
cap on i fins quan? No hi ha ningú al timó. Aquesta és la sensació que tinc i no
crec que ens mereixem enfonsar-nos
quan tot el poble com un sol home s’ha
arremangat i ha remat en la direcció
promesa i desitjada. Ara bé, si les ordres
són confuses i contradictòries, on hem
d’anar? Si no hi ha un far que ens guiï, si
no hi ha un capità...

Escolta, Europa

E

l seu autor, Carles Puigdemont,
l’ha titulat La crisi catalana. I,
amb lletra més petita, Una oportunitat per a Europa. L’editora, la Isabel Martí de La Campana, ha posat a la
faixa el que ella hauria preferit: Escolta, Europa, això va de democràcia. Et
conec, Isabeleta, que et dius marduix.
Parlo del llibre, redactat a l’exili, que
ens acaba d’oferir el president. ¿Què
ha d’escoltar Europa? Que Espanya es
regeix per una democràcia deteriorada, d’orígens franquistes. Que Catalunya per aquest motiu i d’altres que en
el text es detallen se’n vol separar.
Que Europa no hauria de ser indiferent a la crisi plantejada. Que una Catalunya en forma d’estat independent
podria retornar a la Unió valors fundacionals que ara sembla haver oblidat...
Anem a pams. Precisament perquè els
té oblidats i no se li observa propòsit
d’esmena pot molt ben ser que Europa
sigui insensible a la crida del nostre
president. Jo m’imagino perfectament
alguns països que formen la Unió, i no
cal dir noms, pensant que ja els va bé i
encara els fa un favor el retrat que
Puigdemont ofereix de la “deteriora-

“
Puigdemont
publica un llibre

sobre el paper de
Catalunya

da” Espanya. D’altres, més matisats,
poden creure que “no n’hi ha per a
tant” per molt cert que sigui, i ho és, el
que l’autor del llibre explica. Un amic
meu italià que ha seguit al peu de la lletra el “procés” i que hi va manifestar
simpaties inicials, quan va haver vist
els fets d’octubre amb les seves conseqüències violentes i judicials per part
de l’Estat i el posterior aclaparament
general de la gent em va preguntar:
“Tan malament estàveu?” La pregunta
sobrevola l’actual Europa. No hem agafat Europa en el millor moment.
En uns llocs Puigdemont dona per
vàlid el referèndum del primer d’octu-

bre. En uns altres, es brinda a celebrar-ne un del nou, acordat i vinculant. Europa hauria de forçar Espanya
a organitzar-lo. O a trobar altres solucions satisfactòries. N’apunta. Arriba
a dir que la independència no és l’únic
camí. Se li podria retreure que parli
només en nom dels independentistes,
però un referèndum dona veu a tothom. I l’independentisme el podria
perdre, com reconeix. “Això va de democràcia.” Se li podria retreure, també, que les idees sobre com Catalunya
podria endreçar Europa són exclusivament seves. En una Catalunya independent, no tots els partits que successivament la governessin podrien
opinar el mateix. Alguns es podrien
manifestar antieuropeistes. Només li
faltaria això, a Europa. Però hi ha, segons Puigdemont, i això estimula, la
força d’un poble pacífic, organitzat,
europeista i demòcrata d’antic...
L’exemplaritat queda malmesa amb
la trajectòria d’aquests mesos al Parlament i al govern, inintel·ligible en
qualsevol idioma. “És un afer intern
d’Espanya”, deia Europa. Que no acabi
dient que és intern de Catalunya.
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A la tres

“
En quantes
ocasions més

viurem el daltabaix
d’ahir al Parlament?
avantatge (digui’m optimista), en tot
aquest embolic. I és que ara ja comencem a saber de veritat que JxCat i
ERC tenen estratègies diferents i les
podem començar a interpretar. Ahir
va quedar clar que les hi tenen a l’hora
d’acceptar o no la providència del jutge Llarena. I no es pensin pas que la
d’ahir era una simple discussió semàntica, no: la d’ahir era una discussió de fons, sobre si s’acaten o no a la
primera els requeriments dels jutges
i els informes dels lletrats. Però ara

De reüll
Anna Serrano

que ja sabem això, que ja sabem que
JxCat i ERC veuen diferent l’estratègia a seguir davant el que dicta Llarena –no és una discussió menor–, es
tracta de saber en què més discrepen
els dos socis de govern. En quantes
ocasions viurem una situació com la
d’ahir? Quants cops més, els votants
de la majoria parlamentària sentiran
vergonya aliena pel que està passant
al Parlament sense entendre-hi res?
Quin és l’objectiu comú del govern?
Arribar ni que sigui a empentes i rodolons al judici de l’1-O? O hi ha alguna
cosa més? No n’hi ha prou, que les
dues formacions facin crides al seny,
al diàleg, a la unitat i a no sé què més.
El que han de fer és dur-les a terme.
La trencadissa d’ahir es mereix no pas
una nova foto; es mereix una reflexió
profunda i, sobretot, sincera. I nosaltres ens mereixem algunes explicacions. I saber cap on anem. Ni que sigui per separat.

Les cares de la notícia
MINISTRE D’AFERS EXTERIORS

Josep Borrell

El
menyspreu

Ministre censor

J

osep Borrell, el mateix que el 2015 es va lamentar
amargament i públicament que la televisió pública
catalana havia “vetat” la presentació del seu llibre Las
cuentas y los cuentos de la independencia simplement
per desprogramar una entrevista, opta per no convidar
el president de la Generalitat al tercer fòrum regional de
la Unió per la Mediterrània, dilluns a Barcelona. I ho
argumenta amb total tranquil·litat. Reconeix Borrell el
vet sense la més mínima vergonya i justifica
l’injustificable per no donar a Quim Torra “un escenari
apropiat perquè continuï
Si dius una
vilipendiant el bon nom d’Espanya i
cosa que no perquè no distorsionés aquesta
reunió i la convertís en quelcom
m’agrada
diferent del que ha de ser”. La
o no
traducció al llenguatge dels mortals
comparteixo, és: si dius una cosa que no
m’agrada, o que no comparteixo; jo,
et censuro
ministre d’Afers Estrangers, et
censuro. I el termòmetre de la democràcia a l’Estat
espanyol que no para de baixar graus enmig del suposat
desgel entre l’executiu estatal i el català.
Borrell veta el president de la Generalitat, la persona
elegida pel Parlament de Catalunya, la primera autoritat
del país. Ho fa per motius ideològics i queda retratat
davant tothom en una mostra d’intolerància,
prepotència i menyspreu institucional. És un
menyspreu a una majoria de catalans que Borrell no vol
ni sentir ni escoltar. Però que, per desgràcia del ministre,
hi són i hi seran.

http://epa.cat/c/f4puk4

La majoria
suspèn al
Parlament

La trencadissa

N

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

o seré jo qui ara defensi que
hem d’anar a eleccions (els periodistes –i jo no sé si vostè
també– n’estem una mica tips, de tantes eleccions), però la veritat és que
tot plegat és una mica rocambolesc.
La trencadissa d’ahir al Parlament no
és una trencadissa menor (diguin el
que diguin Torra, Aragonès, Artadi i
qui sigui, i es facin les fotos que es facin) i haurem de veure en els propers
dies quines conseqüències té. Més enllà de les votacions que la coalició de
govern ja va perdre ahir al Parlament
(no hem reprovat el rei i no s’ha reivindicat el dret a l’autodeterminació), i més enllà de la imatge que l’independentisme ha servit a Madrid i a
alguns d’aquí (no em vull ni imaginar
avui com es posaran les botes determinats tertulians), el cert és que és
massa aviat –i tot està massa calent–
per valorar què significarà el daltabaix d’ahir. Només hi sé veure un

Accedeix als
continguts del web
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El ministre d’Exteriors va dir sense manies que no
convidava la primera autoritat política de Catalunya (i de l’Estat a Catalunya) al fòrum de la Unió
pel Mediterrani celebrat a Barcelona, perquè no li
agrada el que podria dir sobre Espanya. D’això
se’n diu censurar i el ministre s’hi està habituant.
PERIODISTA I PROMOTORA CULTURAL

Anna Punsoda

Debut de novel·la

-+=

La periodista barcelonina, que també actua com a
promotora cultural a l’Ateneu Barcelonès i al
CCCB, s’estrena ara com a novel·lista amb Els llits
dels altres, un llibre destacat amb el premi Roc
Boronat 2018, que arribarà aquesta setmana a les
llibreries.
ESCULTOR

Enric Pladevall

Culminació artística

-+=

L’escultor, que ha exposat en galeries d’arreu del
món i ha aconseguit una certa rellevància en el
món de l’art, projecta culminar el seu parc d’escultures de L’Olivar, a Ventalló, amb una cripta
subterrània on enterrarà una olivera mil·lenària
que podrà ser visitada pel públic.

L’últim ple del debat de política general ha visualitzat clarament l’esquerda que debilita a
hores d’ara la majoria independentista al Parlament. JxCat i ERC estan d’acord que la suspensió dels
drets polítics dels sis diputats electes que són a la presó o a l’exili sense judici ni sentència de culpabilitat
és una ingerència inacceptable per
part del jutge Llarena, però discrepen en la manera de fer-hi front al
Parlament i, en definitiva, discrepen
en l’estratègia per avançar en l’objectiu comú de la República. La gran
paradoxa és que les dues forces
que defensen el resultat del 21-D
com una gran victòria de l’independentisme són ara les responsables
d’haver malbaratat aquesta majoria i, com a mínim, de moment,
d’haver concedit a Llarena i a l’Estat
la victòria de veure com el Parlament rebutjava reprovar el rei Felip
o reivindicar el dret a l’autodeterminació dels catalans.
El resultat, si ningú no hi posa remei, serà un govern en minoria, que
necessitarà suports i complicitats
d’altres grups, com ara la CUP o els
Comuns, per tirar endavant la legislatura. Una situació inesperada fa
uns mesos, que complicarà l’acció
de govern, però sobretot una situació difícil d’entendre per a la ciutadania després de l’acord escenificat dissabte passat pel president
Torra i el vicepresident Aragonès i
encara més difícil de justificar davant dels votants tant de JxCat
com d’ERC. Continua estant a les
seves mans corregir el rumb, posarse d’acord i preservar la unitat de
l’independentisme. És la seva responsabilitat davant els milions de
ciutadans que hi van confiar el passat 21 de desembre i ha de ser una
prioritat de cara al repte de fer front
al judici amb què l’Estat pretén reprimir i noquejar el procés sobiranista.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

A punt
Puigdemont trasllada avui al
Parlament els resultats del
referèndum. El govern espanyol
avisa que està preparat per
actuar.

Carina Filella

20
anys

Tragèdia
Un respirador manipulat i el
sobrepès van causar la tragèdia
de Banyoles. L’empresa va fer
reformes sense permís a
l’embarcació.

Jordi Cervera. Periodista

Alejandro

F

anys

CiU i ERC reactiven els plans B
i desenterren la resposta a una
eventual sentència negativa del
Tribunal Constitucional sobre
l’Estatut.

Tribuna

Full de ruta

a vuit o nou anys
es va encetar un
debat intens a Tarragona sobre la seva capitalitat. Que la capital
estava perdent aquest
estatus que, a priori, li pertocava. Tot i
que la capitalitat, com el respecte, no
és un títol que es pugui designar a dit.
El tenim o no el tenim en funció de si
així ens el reconeixen aquells que ens
miren, ens coneixen, ens tracten. Era,
aquella de fa uns anys, una polèmica
una mica rància i farcida de tòpics, sobre la falta de lideratge tarragoní. La
polèmica va estar ben atiada per Alejandro Fernández, aleshores regidor
del Partit Popular, que temia una caiguda a les profunditats de l’oblit de la
capital de la “província”. Això pensava
mentre les millors colles castelleres
oferien aquest cap de setmana a la
Tàrraco Arena Plaça el millor espectacle casteller del mon, en la que era la
27a edició del Concurs de Castells i de
la qual ja saben que la gran Vella de
Valls va sortir guanyadora. A vegades
la ment ens porta a barrejar naps i cols

10

Les respostes

La cuina càlida

A

Una reivindicación del buen comer (Akal, 2012), l’enyorat amic
Santi Santamaria deia: “La cuina
amb valors ens pot ajudar a trobar el camí cap a la felicitat”, i afegia: “Per a mi, els
sabors del menjar preparat a la llar, sense
presses, amb amor, per i per als éssers estimats no té equivalent possible en cap
restaurant del món.” El mateix Santi em
parlava un dia de les seves visites a Can
Mai Tanquis, a pocs metres de Can Fabes, a la plaça del Bestiar de Sant Celoni.
Des d’aleshores s’ha convertit en una petita i sòlida referència personal que s’ha
de visitar com a mínim una vegada a l’any
i que mai no decep.
SITUADA A LA PART més antiga del poble,

al nucli emmurallat medieval del barri de
la Força, declarat i protegit com a bé cultural d’interès nacional, una de les cantonades de la façana de la fonda forma part
de l’antiga muralla. Va ser l’habitatge i el
taller del carreter Cruixent i, l’any 1937,
el paleta Josep Clupés, Clapat, hi va obrir
una taverna que va anar canviant de
mans fins arribar a Joaquim Casas i a Teresa Oms, d’Arenys de Munt i d’Olzine-

El tarragoní Alejandro
Fernández, que fa butllofes
amb els seus discursos
punyents, s’entreveu com
a nou president del PP
a Catalunya

El lector escriu

i associar el diputat Fernández amb el
concurs de castells només té sentit
per aquestes coses de l’actualitat i de
les ments enrevessades. Per una banda, perquè amb el Concurs de Castells,
amb aquest esdeveniment multitudinari que és únic al món, els tarragonins
hem agafat una alenada d’autoestima
que teníem per terra. El concurs sí que
ens fa capital. I, per l’altra, perquè es
veu que el tarragoní Alejandro Fernández, que fa butllofes amb els seus discursos punyents i que presumeix d’allò
que anomena “plantar cara al separatisme”, s’entreveu com a nou president
del Partit Popular a Catalunya, rellevant Xavier García Albiol. Dilluns va
anunciar públicament que presenta la
seva candidatura a liderar el partit. Fernández és ambiciós; un llop amb pell
de llop que podria agafar les regnes
d’un partit en hores baixes mentre
emergeix la ultradreta de Vox. Ningú
no dubta del tarragonisme de Fernández. Una altra cosa és com veu i com
vol el nostre país. Que el seny casteller
li faci (i ens faci) costat.

b Les revolucions no seran
només ensucrades i poètiques; no guanyarem un país
sense despentinar-nos. Però
ens hem d’esforçar que ho siguin. Tot i que alguns ho farien
de manera diferent. Uns pocs
aldarulls no converteixen el
procés en violent, ni l’invaliden. Demanem que el gruix
del país no es vanti de la seva
excel·lència i que aquests més
eixelebrats ho siguin menys.
Si ens entretenim a criticar
allò que ells anomenen violència, si glossem que l’1-O del
2018 ens empetiteix i ha estat
violent, els estem redactant el
relat. Només són disturbis,
que no ens prenen legitimitat.
No siguem nosaltres els qui
inflem el globus, d’això ja se
n’encarregaran Cs, el PP i el
PSCSOE. Hi ha gent cabrejada
que ha perdut la paciència,
gent jove amb la sang calenta
i gent que ha rebut. I alguna

lles, creadors de la nissaga Can Mai Tanquis. A mig camí de la ruta entre Barcelona i Girona i situat al centre del mercat
setmanal dels dimecres, l’establiment va
anar progressant i guanyant popularitat
gràcies a la qualitat del vi i a la solidesa
dels seus plats.
AVUI ÉS TOT UN REFERENT.

Manté el nom
però, de manera paradoxal, a la tarda i els
diumenges el trobareu tancat. Un pecat
venial si tenim en compte que els esmorzars de forquilla són d’aquells “de tota la
vida”, formats per sòlides i captivadores
preparacions de cocció lenta i amorosa,

“
Malfieu-vos
de les crítiques

d’aprenents de crític
gastronòmic; feu la
comprovació
empírica

fetes amb dedicació i material de primera
qualitat, de les que demanen sucar-hi pa
sense cap vergonya, la història i la vida al
plat, de fet.
CAN MAI TANQUIS és una d’aquelles fondes

que no han perdut cap dels elements que
les han fet famoses al llarg dels anys: plats
sense escletxes, un ambient relaxat i càlid, uns menús econòmics i variats, i un
tracte personal que et fa sentir com a casa, saludant-te pel nom després de mesos
sense veure’t. I tot això no té preu. Malfieu-vos de les crítiques que presumptes
aprenents de crítics gastronòmics aboquen a la xarxa sense base ni criteri i amb
tuf de rancúnia mal païda, feu la comprovació empírica en carn pròpia, deixeu-vos
arrossegar pel plaer de menjar com anys
enrere, aixoplugats per pedres centenàries, per persones afables, per la tradició
del sofregit i de la picada i per salses untuoses i saboroses, i descobriu que un país
és la seva cuina. Ja ho va dir Ferran Agulló
l’any 1933 a Llibre de la cuina catalana:
“Catalunya, tal com té una llengua, un
Dret, uns costums, una història pròpia i
un ideal polítics, té cuina.”

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

Violència? Que no
us enganyin

d’aquesta gent, també la més
exaltada, és catalana, republicana i independentista. Promoguem ara i tothora un procés en peu de pau, però no
ens encallem en els minuts
que no ens van agradar, sinó
en tots els altres. Mirem de
convèncer aquells més abrandats que no ho siguin o ho siguin menys. Toca seguir caminant. Que no us enganyin. L’1O ens vam manifestar pacíficament. Una llàntia, per a alguns medalla, a la camisa dels
diumenges no ens fa llardosos.
JOAQUIM FORNÉS I FIOL
Premià de Dalt (Maresme)

Crit satànic
b Tot i que ja fa setmanes, no
puc treure’m del cap el crit satànic “¡No me toques!”, “¡No
me pegues!” d’una senyora
radical unionista que participava activament en una concentració de Cs, que va provocar una agressió a un càmera

de televisió. Un atac covat per
un odi visceral contra TV3 i tot
el que s’ensumi català no Ñ.
Els titelles dirigents del partit
van mentir (fet habitual) dient
que l’agressor era un infiltrat
(?!). Hauria quedat més decent acceptar que va ser una
concentració d’infiltrats. Fa
temps que explico que els arribistes de Cs són més perillosos que els franquistes del PP,
perquè aquests no reneguen
de l’ideari del Generalísimo, ni
dels seus ossos tampoc. Els
carbasses volen esdevenir els
nous cabdills. Un vol ser el
nou Duce dels camises negres
a àmbit estatal, i l’altra, la nova
Caudilla del Principat amb els
seus camisas viejas; i ara els
capos de l’Ibex imposen per a
futur capitost municipal el fracassat jacobí M. Valls. Una clara doctrina neofeixista! Em
pregunto si pateixen una paranoia obsessiva compulsiva i
cal que siguin tractats per especialistes. Fan pena, perquè
no volen reconèixer-ho. I les

disfuncions de salut mental
no es resolen si un mateix no
n’és conscient.
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)

Parlar al
transport públic?
b Avui, de camí cap a l’estació
de passeig de Gràcia, una dona ha pujat al tren i, en comptes de seguir el clàssic ritual
de treure el telèfon mòbil i deixar perdre la seva mirada per
la pantalla, ha decidit conversar amb un noi del seu costat.
Tothom ha aixecat la mirada,
sorprès d’aquella inesperada
conversa que s’havia creat entre dos desconeguts. I jo em
pregunto, en quin moment
ens ha començat a semblar
estrany que les persones parlin al transport públic en
comptes d’estar absortes
amb els mòbils?
NAOMI MERCHAN CARBALLO
Sant Celoni (Vallès Oriental)
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La frase del dia

“Les dificultats per tirar endavant aquest ple no ens han de
fer oblidar que hi ha la ingerència d’un jutge”
Gemma Geis, DIPUTADA DE JXCAT AL PARLAMENT

Tribuna

De set en set

Vanitat i mentides

Centelles Terré

Ignasi Riera

Josep Vallverdú. Escriptor

F

a riure i causa desgrat alhora:
provoca curiositat i una picoreta
crítica la dèria per les exclusivitats. Em refereixo a la constant, estesa
ambició de tenir jo quelcom que tu no
tens, o que la massa dels mortals no tenen. Singularitzar-se per la possessió.
Després diran que tots som iguals i que
cal acceptar-ho. Dubtem-ho. Portem
un empatx d’exhibicionisme delirant.
En comunitats ceàniques el capitost,
reietó o patriarca de la tribu posseeix
l’exclusiva de lluir al cap les plomes
d’un ocell molt rar. Només ell. I això,
per motius jeràrquics, màgics, supersticiosos, ningú no gosa discutir-li-ho.

grans marques, exageradament cars.
FINALMENT TAMBÉ JO vaig sentir la vani-

tat de tastar aquelles singularitats i em
vaig comprar unes sabates de color carbassa Les tenia desades i esperava el
moment oportú per estrenar-les;
aquell moment va trigar mesos. No em
decidia, allò era massa explosiu. Finalment, determinat a fer un vaitot, vaig
petjar el carrer calçat d’aquell color. La
meva sorpresa fou que ningú va fixarse en la meva originalitat. Tothom tenia la seva i es creia ben servit.
ES VEU QUE HOM té horror a ser pres per

EN LES SOCIETATS més enrasades en ves-

tit, com la nostra, sempre una part dels
mortals alimenta la dèria de les modes
exclusives, dels models i les “marques”.
Els nens i nenes, de ben petits, demanen marques de calçat, de pantalons o
de jerseis. Una mena d’ultrapersonalisme, reflex de la publicitat, que ens mostra persones habituals a la premsa de
masses –per exemple, cantants, o actors– vestits, ells i elles, de “marca”, generalment peces d’abillament llegades
perquè les exhibeixin.
UN MEU CONEGUT,

intel·lectual, que jo
consideraria persona prou normal i
equilibrada, va sorprendre’m el dia que
vaig descobrir que menava un cotxe
d’alta gamma, relluent, molt ben guarnit per dintre, amb tauler de fusta fina i
entapissat de pell. Sense donar-hi aparent importància, em confessà que ell
no viatjaria de gust amb un automòbil
de sèrie, com el comú dels mortals. Una
parella ben normal, discreta i educada,
ambdós membres amb professions respectables, es van decorar la casa amb
un excés de luxe barroc insultant, indigest. Una persona a qui a penes vaig
tractar la recordo perquè, si bé es vestia amb bona i discreta roba, exhibia un
plus fatu de rellotges de polsera de

Sísif
Jordi
Soler

un inconegut i es decora amb les plomes de qualsevol signe d’exclusivitat o
oligarquia formal. Pràcticament tothom té de tot en el terreny bàsic de
l’agençament personal o del seu àmbit
de residència, i fem els impossibles per
alliberar-nos del comú denominador.
No n’hi ha prou de tenir una rentadora,
cal tenir una rentadora-assecadora que
indiqui el final del procés engegant per
l’altaveu una peça del Boss o una filigrana de Woody Allen al clarinet. No n’hi
ha prou de fer gimnàstica, no: cal lluir
els bíceps (i altres superfícies que no
esmento) espessament tatuats. No és
res anar en un restaurant a menjar ostres, cal fer-ho en aquell que les serveix
amb aigua de roses, vora una cascada
artificial. Deu ser que la gent troba que
tot és massa igual arreu i, obeint el camí obert pels espavilats fabricants i
ben acompanyat de la publicitat, cerca
allò que porta etiqueta de diferent, o
que ofereix un distintiu que li permet la
vanitat d’aparèixer fora del circuit per
on els altres circulen.
I ARA DIC:

“
I, per què els
polítics volen títols

acadèmics afegits?
Un polític amb
només el batxillerat
però exemplarment
honest serà més útil
al país que un
trampós amb títols
robats.

per què, ben pensat, no incloem dins els desesperats cercadors
d’excel·lències els que s’afanyen a afegir-se títols, doctorats, diplomes, graus
acadèmics que no han guanyat en bona
lluita, sinó entomat per la porta de darrere? No són pas diferents del que furta
de la botiga aquella peça cobejada i que
no passa per caixa. Em diran: els que
han obtingut títols amb trampa sí que
han pagat. Oi tant: però han pagat a la
caixa B.

I, PER QUÈ ELS POLÍTICS

volen títols acadèmics afegits? Un polític amb només
el batxillerat però exemplarment honest serà més útil al país que un trampós amb títols robats. Vanitat o dèria
de creure’s més important, o de semblar-ho. No importa la taca mentidera.
Però, al capdavall, no ho oblidem, tothom acaba calb.

D

os fotògrafs de vida tan llarga com
intensa: Agustí Centelles, nascut al Grau de
València el 1909, i Ricard Terré, santboià
del 1928, són aquests dies, a Madrid,
una inqüestionable referència cultural.
El Centre Blanquerna inaugurava dijous
una exposició antològica de Centelles,
convertit en cronista mut, i audaç, de la
Guerra Incivil, destinat a travessar els Pirineus i a viure en camps de concentració de França i d’Alemanya. L’obra de Ricard Terré està exposada –la comissària
és la seva filla– a les instal·lacions del
Canal Isabel II, en un marc que fa reviure
l’arquitectura industrial d’aires modernistes. T’adones com és d’important, en
el món de l’art, la fotografia, que a casa
nostra té professionals com ara Pilar Aymerich, Colita, Joan Guerrero, Jordi Morera, els germans Muns, Català Roca,
Miserachs i un llarg etcètera. Gràcies a
aquest col·lectiu podem repetir el vers
d’Horaci: “Non omnis moriar”, perquè
sabem que les imatges ens sobreviuran.
I que els odis tan mal dissimulats d’un
grapat de polítics i d’una bossa ben plena de periodistes indoctes mai no esborraran les fesomies, les llàgrimes, els
ulls esbatanats o enjogassats de les
criatures, o les rialles serenes, no gens
resignades, de molta gent gran que sobreviu a les condemnes apocalíptiques
dels que ens amenacen, amb un urc
dogmàtic que empastifa una petita pàtria... que no se’ls mereix.
Les dues exposicions, a més, mostren l’obra de dos artistes que no se
senten seduïts per la gente bien, de monarques indesitjats o de nobles amb títol, retratats a l’engròs. Seria pedagògic
que algú fotografiés majories... a la menuda. Ho dic a gent amiga del meu barri
madrileny: “La majoria de catalans no
són burgesos i sí gent anònima, i com
cal.”
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Horrorland
comença a
funcionar
al Berguedà

Queden menys de
500 entrades per
als quinze dies
d’obertura del parc
del terror

Col·lapse
metropolità
per la pluja
del matí d’ahir

Tres línies de metro
van tenir talls per
inundacions en
rebre 80 litres en
mitja hora

El Parlament
perd la majoria
independentista
RUPTURA JxCat decideix no designar substituts i no fer ús del vot dels quatre diputats processats
després que la mesa revoqués, amb els vots d’ERC i el PSC, l’acord de dijous RESULTAT Els dos socis de
govern es queden en minoria, perden fins a dotze votacions però asseguren que el govern no perilla
Emma Ansola
BARCELONA

Junts per Catalunya i ERC
van certificar ahir la trencadissa al Parlament i la
fragilitat extrema amb
què deixen el govern de la
Generalitat amb una minoria a la cambra legislativa de 61 diputats. Una xifra que ahir ja va provocar
que no poguessin tirar endavant resolucions simbòliques a favor del dret d’autodeterminació i la reprovació del rei Felip VI, entre
d’altres. Concretament,
en van perdre dotze, ja que
amb la CUP ara sumen
65 vots i es queden a tres
escons de la majoria absoluta. En tot cas, podrien
arribar a sumar-ne un
més, el de Toni Comín
quan es resolgui el recurs
judicial presentat per l’exconseller contra el seu
processament.
D’aquesta manera ahir
es posava fi a un primer
període d’empentes entre
les dues formacions arran
dels resultats del 21-D.
ERC impedia ahir trepitjar la via de la desobediència a la qual, considera,
l’empenyia JxCat des del
Parlament mentre en el
govern JxCat es conforma
amb la via autonomista.
El fets d’ahir, però, no
van impedir que els dos

Les frases

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

“Hi ha una possibilitat
de restablir la majoria
amb la fórmula de la
designació que
segueix vigent”

“Més enllà de ser
autocrítics, el que hem
de fer és no oblidar la
repressió d’un jutge,
Llarena”

“Us demanem,
gairebé us exigim, que
no poseu en perill el
conjunt del
Parlament”

Sergi Sabrià

Gemma Geis

Joan Josep Nuet

PRESIDENT D’ERC AL PARLAMENT

PORTAVEU ADJUNTA DE JXCAT

DIPUTAT DE CATALUNYA EN COMÚ
PODEM

partits expressessin, amb
la boca petita, la voluntat
de recuperar la unitat i arribar sense més ferides al
macrojudici que es preveu
a principi de l’any que ve.
En l’horitzó, asseguren,
no hi ha perill d’eleccions
anticipades –cal recordar
que el president Torra
tampoc en pot convocar
fins al dia 27, quan farà un
any que es van programar
les darreres–, però el fet és
que a hores d’ara els dos
grups depenen dels acords
que puguin establir amb
els comuns o amb el PSC
per tirar endavant el pressupost, ja que la negativa
de la CUP a donar-hi suport en aquest i altres temes ja és practicament definitiva.

mínim ahir, no aprofundir
en les ferides amb declaracions i acusacions mútues
i evitar així l’espectacle
dels darrers dies. Això va
provocar que les referències a la nova situació durant el debat de política general fossin gairebé nulles. En aquest cas es va optar per un adversari comú,
el magistrat Pablo Llarena, i les tècniques de repressió política d’un Estat
que ha impedit que “allò
que els ciutadans van votar a les urnes es traslladi
al Parlament”, denunciava la diputada de JxCat
Gemma Geis. Els retrets
entre JxCat i ERC només
es van poder sentir als passadissos. JxCat recriminava als republicans que incomplissin el pacte de dijous, els republicans havien fet el mateix amb el
pacte assolit en el ple de dimarts. Però els de Puigdemont, a més a més, van
acabar ahir per llançar un

nou dard, aquesta vegada
directament al president
del Parlament, Roger Torrent, per haver encarregat
un informe als lletrats sense avisar-los prèviament.
Així les coses, avui tots dos
grups han d’afrontar un
nou ple sense disposar de
la majoria parlamentària
que els va atorgar els resultats electorals del 21-D.

Pacte de no agressió
Però malgrat la ruptura a
la cambra catalana i la pèrdua de la majoria independentista, tant JxCat com
ERC van decidir, com a

Decepció i satisfacció
Acabat el ple, Òmnium va
ser de les primeres associacions a lamentar la situació i expressar la seva
decepció “per la incapacitat de la majoria republicana d’arribar a acords i de
traçar una estratègia unitària davant la repressió i
els reptes de país”. Mentrestant, l’ANC continuava instant els dos partits a
“ traçar un pla per fer efectiva la República catalana”. La ruptura entre ERC
i JxCat es va rebre de manera molt més diferent

per part de l’Estat. Al president Sánchez els nous
fets li permetien tenir esperances que “tot el que
tingui a veure amb la unilateralitat i el trencament
de la legalitat quedi en el
passat”, va indicar.
Origen de la ruptura
La ruptura entre republicans i JxCat es va produir
al matí, durant la reunió
ordinària de la mesa del
Parlament en què es va posar sobre la taula l’informe
dels lletrats donat a conèixer el dia abans. El president Torrent advertia
que, amb el nou informe
jurídic, l’acord de dijous,
que consensuava dues fórmules de votacions, la designació i la delegació, posava en situació de vulnerabilitat els futurs acords
que es prenguessin a la
cambra, per la qual cosa
instava a deixar-lo sense
efecte i a reconduir la situació per tal que el Parlament fos operatiu. Per
aquest motiu també instava JxCat a recuperar
l’acord del ple de dimarts,
avalat pels lletrats, per tal
que els quatre diputats
processats de JxCat, el
president Carles Puigdemont a l’exili i Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep
Rull a la presó, tal com ja
havien fet els republicans

Junqueras i Romeva, també empresonats, designessin un substitut a qui cedir
de forma temporal els
drets parlamentaris. La
proposta de Torrent va obtenir els vots favorables
d’ERC (2) i el PSC (1),
l’abstenció de Ciutadans
(2), mentre que JxCat (2)
hi votava en contra. La
trencadissa comença a
aflorar en forma d’escletxa.
Torrent, enarborant
l’informe dels lletrats, responia a la “deslleialtat”
amb què, considerava, havia actuat JxCat la setmana passada no respectant
el pacte aprovat en el ple
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Vist per a sentència
Jordi Alemany

En dies d’ultimàtums de l’independentisme en totes
direccions, externament i interna, el nou capítol de la
delegació/designació d’ahir al Parlament fa entreveure que fins al judici tot s’aguantarà d’un fil. Resistir posant èmfasi en l’anormalitat que viu el país, amb ingerències judicials en la política que fan perdre votacions
de majories, amb presos i exiliats, una criminalització

general de l’independentisme, amb l’horitzó de diversos comicis, a més de voler internacionalitzar el procés, provoquen escenaris complexos i tensions estratègiques lògiques. El problema és saber-les gestionar,
no magnificar diferències, ser clar en les explicacions i
aprovar acords quan realment estiguin acordats. I sí,
potser vaig amb el lliri a la mà.

El president
Quim Torra
(JxCat) i el
vicepresident
Pere Aragonès
(ERC), ahir, durant
les votacions del
debat de política
general ■ Q. PUIG

de dimarts després de tres
mesos de negociació. La
“generositat” i flexibilitat
d’ERC acceptant l’acord
de dijous de dues fórmules
de votació havia quedat
fulminat per l’informe
dels lletrats. “Ja n’hi ha
prou de retòrica i simbolisme de curt recorregut”,
exclamaven fonts d’ERC.
Carta manuscrita
El nou acord de la mesa
deixava en mans de JxCat
la majoria parlamentària
malmesa ja per la resolució del jutge Pablo Llarena
al juliol i que va comportar
la suspensió de sou als sis
diputats processats, els

quals des de llavors tampoc havien exercit el vot. I
ahir durant uns minuts la
suspensió dels diputats
decretada per Llarena reculava a la situació en què
es trobava a l’estiu amb les
primeres negociacions.
Aquest cop, però, el resultat era ben diferent.
Puigdemont, Sànchez,
Rull i Turull, mitjançant
una carta manuscrita per
l’exconseller Rull, anunciaven de forma comuna,
quan faltava hora i mitja
per iniciar el ple, la seva renúncia a designar substitut ja que consideren que
la delegació de vot era
“perfectament ajustada a

dret”. Tanmateix, “assumien” que els seus vots
“deixarien de ser comptabilitzats” si “finalment la
decisió de la mesa és impedir l’exercici del nostre
dret a vot”, deia la carta
redactada abans de
l’acord de la mesa. En la
carta, els quatre diputats
processats de JxCat demanaven respecte per la
decisió dels altres diputats encausats que sí podien votar en haver designat substitut.
Paral·lelament, des de
Twitter, el president
d’ERC, Oriol Junqueras,
demanava “preservar la
majoria independentis-

ta” i “no posar-la en risc”.
La petició, però, era en va.
La resposta de JxCat, tot i
una certa crida a la calma
i al respecte entre les dues
formacions, deixa agafada amb pinces la dotzena
legislatura, que tot just
acabava d’arrencar ahir
amb el debat de política
general que havia de marcar el full de ruta. Un camí
que, com a resultat del
que es va aprovar ahir
sense els vots de la majoria independentista aconseguida a les urnes, ha
quedat traçat de manera
molt confusa després de
l’enèsim torcebraç entre
JxCat i ERC. ■

I avui, un altre ple sense majoria
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El ple del Parlament es torna
a reunir avui per celebrar la
sessió de control al govern i el
debat monogràfic sobre la
convivència a Catalunya sollicitat per Ciutadans. Ho farà
després que les forces independentistes hagin perdut la
majoria i, per tant, en un moment de crisi per poder aplicar allò promès en campanya
electoral. Caldrà estar atents
al missatge del president
Quim Torra a primera hora
del matí en resposta a les
preguntes dels presidents de
la resta de grups. El paper del

president arriba afeblit després de la polèmica oferta
que va llançar a Sánchez i la
pèrdua ara de suports al Parlament. JxCat i ERC s’hauran
d’aplicar a trobar la geometria variable que els permeti
tirar endavant nous acords o
frenar els de l’oposició. Els
comuns s’erigeixen ara en els
socis més atractius, després
que ahir la CUP acusés JxCat
i ERC d’haver assumit, amb
les seves decisions “electoralistes”, la suspensió dictada
pel jutge Llarena i la repressió
dictada per l’Estat.
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Els portaveus de JxCat i ERC, Eduard Pujol i Anna Caula, mostren el sentit del vot en una de les votacions d’ahir ■ QUIM PUIG

Els socis de govern perden
set votacions pel desacord
a L’oposició tomba tres propostes de JxCat i ERC i una de la CUP per reprovar Felip VI i refermar el
dret a l’autodeterminació a Un error facilita que se n’aprovi una de Cs per reimpulsar l’economia
Òscar Palau
BARCELONA

Els efectes de la interlocutòria de Llarena i del desacord entre JxCat i ERC
per aplicar-la, que han dut
a la renúncia de quatre
vots en el ple i, per tant, a la
pèrdua de la majoria independentista al Parlament,
ja es van deixar notar ahir
amb la derrota dels socis de
govern per aquest motiu
en fins a set propostes de
resolució de la norantena
que es van votar com a conclusions del debat de política general. De les 28, la majoria unitàries, que havien
presentat JxCat i ERC,

se’n van acabar tombant
tres per culpa de l’absència
d’aquests quatre vots. Entre les quals, la més significativa és la que, amb la
transacció de la CUP al
text de JxCat, reclamava
la reprovació del rei Felip
VI i l’abolició de la monarquia, i instava el govern a
desplegar al màxim l’oficina de drets civils i polítics
contra la repressió i contra
l’apologia del feixisme. Els
65 vots vàlids independentistes no van ser suficients
per imposar-se als 65 de
Cs, el PSC, els comuns i el
PP, i el text no es va aprovar. El mateix exactament, en aquest cas per un

empat a 61 per l’abstenció
dels comuns i el no de la
CUP, va passar en una proposta que marcava el full
de ruta en matèria de política d’habitatge. I un destí
similar va tenir la que definia les polítiques del govern referents a Treball.
Així mateix, es va refusar, també per un empat a
65, la proposta de la CUP
que refermava el “dret imprescriptible i inalienable
de Catalunya a l’autodeterminació”, d’acord amb les
“disposicions aprovades”
en el passat a la cambra.
“Per a la CUP, la proposta
està legítimament aprovada pel ple del Parlament”,

puntualitzava, això sí, la
diputada Maria Sirvent,
entre aplaudiments de diputats de JxCat.
La falta dels quatre vots
va fer que es perdessin
tres votacions més. En
concret, una del PSC, que
es va aprovar tot i la negativa de JxCat i ERC, que
reclama que es fixi un calendari per al retorn de les
pagues extres del 2013 i el
2014, operació xifrada en
1.070 milions, i dues més
de Cs. La novena, que reclama la priorització de
l’agenda social (que s’hauria empatat, i per tant
hauria quedat rebutjada,
tot i que per error dos di-

putats més de JxCat i ERC
no la van votar ahir tampoc), i l’onzena, que reclama més protecció de les
persones més vulnerables,
amb mesures com un augment de la inversió en polítiques d’infància fins al
2,2% del PIB. A més, per
l’error d’un diputat de la
majoria independentista
que no va votar, es va aprovar també, per 65 vots a favor i 64 en contra, una darrera proposta de Cs que reclama “revertir els efectes
nocius per a l’economia i
l’ocupació causats per la
situació política”.
JxCat i ERC van perdre
cinc votacions més que no

haurien salvat ni amb els
quatre vots, i en almenys
tres més van dividir el vot.
Entre les quals, la més significativa va ser el pacte
per la claredat proposat
pels comuns per acordar
les condicions d’un referèndum a Catalunya, que
es va rebutjar amb les abstencions de JxCat i la CUP
–només ERC hi va donar
suport–. En altres casos,
com una proposta de resolució del PSC sobre l’habitatge assequible, l’empat
a vots va afavorir JxCat i
ERC, ja que en aquest cas
no va tirar endavant, com
desitjaven.
Al final del ple, JxCat
evitava fer-se “mala sang
de la situació”, de la qual
culpava el jutge Llarena, i
treia importància a la pèrdua de votacions, perquè
entén que no són “significatives”, i “políticament i
moralment” les considera
guanyades.
Entre les propostes que
es van aprovar, destaquen
les presentades per JxCat i
ERC que fan una crida al
diàleg bilateral per a la negociació d’un referèndum
i exigeixen a l’Estat que retiri recursos al TC, compleixi acords i flexibilitzi
objectius de dèficit. També es va aprovar la política
exterior amb la reobertura i l’ampliació de delegacions, a més d’un seguit
de polítiques sectorials. Hi
ha acord, per exemple, per
tirar endavant l’agència
catalana de protecció social i per assumir el finançament de les escoles bressol, si bé no en el calendari
per tornar el que hi han posat els municipis des del
2012. JxCat va retirar a última hora, en espera d’assolir més consens, la que
feia referència a la posada
en marxa d’un espai de debat sobre el futur del país.
Altres grups van aprovar
textos de condemna de la
repressió, la petició de la
retirada del recurs al TC
contra la llei de la pobresa
energètica (suport inclòs
del PSC) i el suport als Mossos. L’intent de reprovació
de la CUP al conseller Buch
només va tenir el suport
dels comuns. ■

Les frases

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

“Vostès, senyors
supremacistes, volen
reprovar el rei perquè
representa Espanya,
i vostès l’odien”

“Li proposem que
convoqui les forces
catalanes per parlar
de futur [...]. Ajudi’ns
a canviar Espanya”

“Agrairia al PSC que
es deixi d’acompanyar
del bloc del 155 per fer
propostes de futur que
no faran el PP ni Cs”

“Cal desestructurar
totes les relacions de
poder entre Catalunya
i Espanya [...]. Volem
crear nous 1-O”

“Tenim l’oportunitat
de refer la unitat. Avui
en les propostes hi ha
el model social de la
república que volem”

“El suport a la moció
de censura no va ser
un xec en blanc. A
Sánchez se li acaba el
temps, té un mes”

Carlos Carrizosa

Eva Granados

Joan Josep Nuet

Natàlia Rodríguez

Anna Caula

Gemma Geis

PORTAVEU DE CIUTADANS

PORTAVEU DEL PSC

DIPUTAT DELS COMUNS

DIPUTADA DE LA CUP

PORTAVEU D’ERC

DIPUTADA DE JXCAT

|

10 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 10 D’OCTUBRE DEL 2018

El president Torra i el vicepresident Aragonès van rebre ahir Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau per expressar-los el suport la vigília que
compareguin al Tribunal de Comptes per declarar sobre l’organització del procés participatiu del 9-N ■ EFE / ANDREU DALMAU

JxCat i ERC, decidits a tirar
endavant sense majoria
a Artadi minimitza que el govern voti diferent a la cambra i no creu que hagi d’afectar l’estabilitat de
l’executiu a El vet de Borrell al president al fòrum mediterrani “refreda” la relació amb La Moncloa
Emili Bella
BARCELONA

El govern està decidit a tirar endavant la legislatura
encara que no tingui garantida la majoria parlamentària. La consellera de
la Presidència i portaveu
de l’executiu, Elsa Artadi,
va treure ferro ahir al fet
que l’exiliat Carles Puigdemont i els empresonats
Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull no hagin
designat cap diputat perquè voti en nom seu i considera que la discrepància
a l’entorn d’aquests quatre vots entre Junts per
Catalunya i ERC “no ha
d’afectar l’acció del govern”, malgrat que ahir la
majoria independentista
va començar a perdre vo-

tacions en l’última sessió
del debat de política general, i que a l’horitzó hi ha el
pressupost.
Artadi va relativitzar
que els vots en qüestió no
comptabilitzin i va posar
d’exemple el cas del diputat d’ERC Toni Comín,
exiliat a Bèlgica, que actualment tampoc no vota.
“Jo no ho definiria com
que els dos socis de govern
no s’entenen; no són el
mateix grup al Parlament;
minimitzaria el fet que no
siguem idèntics en tot”, va
rebaixar la portaveu, que
va atribuir a la pluralitat
del moviment independentista l’existència de
vots divergents entre dues
formacions que no es van
presentar plegades a les
urnes: “No podem esperar

Les frases

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

“Ens conjurem
tots per resoldre
les dificultats arran
de la repressió i
les ingerències del
Tribunal Suprem”

“Tenim dos grups
parlamentaris diferents,
no han concorregut a
les eleccions junts. No
podem esperar que tot
ho facin igual”

“Les relacions [amb
el govern de Sánchez]
estan més fredes avui
que no pas la setmana
passada”
Elsa Artadi
PORTAVEU DEL GOVERN

El TSJC veu indicis de delicte d’odi en un article de Torra
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) creu
que l’article del president català Quim Torra de l’any 2012
en què comparava amb bèsties “les persones residents a
Catalunya que no combreguen amb les seves idees”
podria constituir un delicte

d’incitació a l’odi, encara que
ja ha prescrit. El tribunal va
acordar no admetre a tràmit
la querella que Vox va presentar contra Torra per conspiració per a la rebel·lió i encobriment pel seu suport al procés
en el discurs d’investidura, així com incitació a l’odi per

piulades i articles d’opinió publicats els últims anys, dels
quals només veu indicis d’odi
en La llengua i les bèsties. La
magistrada Maria Eugènia
Alegret considera que estan
emparats en la llibertat d’opinió i expressió, encara que es
considerin “supremacistes”.

que [JxCat i ERC] exactament tot ho facin igual.”
Artadi va declinar opinar sobre la decisió del
president del Parlament,
el republicà Roger Torrent, d’aferrar-se a un informe dels lletrats de la
cambra –reclamat pel
PSC– per votar al costat
dels socialistes a la mesa
en contra de JxCat. En la
compareixença posterior
a la reunió del consell de
govern, Artadi va evitar
immiscir-se en la tasca del
legislatiu, tot i que el govern s’hagi arremangat
per intentar evitar que la
bola entre els dos grups
parlamentaris es fes més
grossa, i es va limitar a carregar les tintes contra “les
ingerències i la repressió
d’un jutge [Pablo Llarena]
que no respecta els resultats de les eleccions del
21-D i que interfereix en el
normal funcionament del
Parlament”.
Tal com van fer el president, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès,
divendres després d’una
reunió per apuntalar la
unitat –com a mínim fins
a les sentències condemnatòries de l’1-O–, Artadi
va remarcar que “la confiança és plena que la governabilitat tirarà endavant” i que l’executiu es
conjura per resoldre les
dificultats.
Amb Rajoy, sí; ara, no
D’altra banda, Artadi va
rebutjar el vet del ministre d’Afers Estrangers espanyol, Josep Borrell, al
president Torra al Fòrum
de la Unió per a la Mediterrània celebrat dijous a
Barcelona, un gest que
“refreda” el tracte entre
els dos governs. La carta
de resposta de La Moncloa
per la reunió amb Pedro
Sánchez a Sant Jaume encara no ha arribat. “Les relacions estan més fredes
avui que no pas la setmana
passada, i estan més fredes en funció de les declaracions o accions que puguin prendre”, va lamentar la portaveu. “El que podíem fer amb el govern de
Rajoy [ser presents al fòrum], ara no ho podem fer
amb el de Sánchez”, va
constatar.
Torra enviarà als assistents a la reunió el discurs
que hauria pronunciat.
Artadi va celebrar que els
actors internacionals que
hi van participar ara “estan més interessats a escoltar el president que no
pas en una situació que
hauria estat de tràmit”. ■
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MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 10 d’octubre del 2017
XEVI SALA

De la declaració unilateral a la suspensió
El president Carles Puigdemont puja
les escales del Parlament en una solitud solemne, que després contrastarà
amb la històrica fotografia del govern

proclamant la independència. Poques
imatges resumeixen tan bé el pes de la
història damunt les espatlles d’un home
que ja sap què passarà tot seguit. Des-

prés de la declaració unilateral, vindrà
la suspensió temporal i la decepció per
als milers de persones congregades
als carrers. Mentrestant, transcendeix

Escanyant Òmnium
i l’ANC

Rajoy té al cap
l’aplicació del 155

Denúncies per les
càrregues policials

La Guàrdia Civil estreny el setge
contra Òmnium Cultural i l’ANC
i demana a la magistrada de l’Audiencia Nacional Carmen Lamela
que exigeixi a les dues entitats tota la informació sobre els seus
comptes bancaris i dipòsits, amb
la finalitat de bloquejar-los. Consideren que Sànchez i Cuixart formen part d’un comitè estratègic
per a la independència.

El president del govern espanyol,
Mariano Rajoy, convoca una reunió extraordinària del Consell
de Ministres mentre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría nega públicament qualsevol
possibilitat de mediació. Després
de molts dies sense gosar afrontar
l’aplicació de l’article 155, Rajoy
obre la porta a la intervenció de la
Generalitat.

El jutjat d’instrucció número set
de Barcelona, un dels sis a tot Catalunya que han obert diligències
prèvies per les lesions provocades
per les càrregues policials de l’1
d’octubre, comença a rebre les
primeres denúncies per part de
ciutadans afectats. En poques hores, ja en recopila fins a 218, una
quantitat que no pararà de créixer en els dies posteriors.

que el president del Consell Europeu,
Donald Tusk, ha pressionat via telefònica Puigdemont perquè refredés immediatament la independència. ■ EFE / EPA
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Territori i Sostenibilitat

ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió de data
2 d’octubre de 2018, adoptà entre d’altres els
acords següents:
Primer. Aprovar inicialment la Memòria
“Arranjament de voreres a Malgrat de Mar”,
redactada pels serveis tècnics municipals,
amb un pressupost de 48.351,37 euros, IVA
inclòs.
Segon. Sotmetre a informació pública la referida memòria, mitjançant anuncis a la seu
electrònica de l’Ajuntament, en un dels diaris
de més circulació de la província, al BOP i al
DOGC, a l’efecte que els possibles interessats puguin presentar les reclamacions o
al·legacions que estimin oportunes, dins del
termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de la publicació del present anunci al
darrer diari oficial. En el cas que no es presenti cap reclamació ni al·legació a la referida
memòria, aquesta esdevindrà aprovada definitivament de forma tàcita.
Malgrat de Mar, 5 d’octubre de 2018
M. Carmen Ponsa Monge

Ajuntament de
Castellví de la Marca

EDICTE

869221-1196465Q

Alcaldessa

L’Alcaldia, en data 27 de setembre de
2018, ha dictat la resolució següent
(Núm. 76/2018):
Primer. Aprovar definitivament el Pla
parcial del sector industrial PP-ind-3.
Segon. Publicar aquesta resolució d’aprovació definitiva mitjançant anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari d’àmplia
difusió, en el tauler d’edictes i en la seu
electrònica
de
l’Ajuntament
http://www.castellvidelamarca.cat/anuncis_edictes.html.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.
Contra aquesta resolució, que posa fi a
la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia hàbil següent
al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa,
es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes comptat des del
dia hàbil següent al de la seva notificació.
Castellví de la Marca, 3 d’octubre de
2018
L’alcalde
Xavier Ramos Pujol

Unitat de la policia espanyola, davant l’escola Ramon Llull de Barcelona, on van carregar l’1-O ■ JUANMA RAMOS

Forn vol que el govern
espanyol digui si es va
plantejar l’estat de setge
a Demana al TS que s’indiqui quantes armes llargues té la policia catalana respecte
als cossos espanyols a Vol aclarir la “capacitat de combat” atribuïda als Mossos
Mayte Piulachs
BARCELONA

Joan Rosell visita Oriol Junqueras
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’exconseller d’Interior,
Joaquim Forn, a través de
la seva defensa, exercida
pel penalista Xavier Melero, ha demanat al Tribunal
Suprem que requereixi diversa informació al govern
espanyol per aclarir si realment a Catalunya es va
viure un ambient de rebel·lió, que s’acusa els presos polítics d’haver atiat
per assolir la independència. I també que es detallin
les mesures de seguretat,

El president de la patronal espanyola CEOE, Joan Rosell,
va visitar dilluns a la tarda el
president d’ERC, Oriol Junqeras, a la presó de Lledoners,
acompanyat del secretari general de la UGT, Josep Maria
Álvarez. Així ho va avançar la
televisió basca ETB, que en
va ser testimoni per casualitat quan anava a cobrir la visita de diversos diputats bascos als presos polítics catalans, i ho han confirmat fonts

properes, que indiquen que la
trobada es va produir a petició del mateix Rosell. Segons
aquestes fonts, el dirigent
dels empresaris tenia interès
a saber la visió que Junqueras té sobre la situació política tant a Catalunya com a tot
l’Estat, i van estar comentant
possibles propostes de futur.
Mentre que Álvarez ja havia
estat a Lledoners, era el primer cop que Rosell visitava
algun pres polític. ■ Ò.P.J.

ja que, a més de passivitat
durant el referèndum,
s’acusa la policia catalana,
amb 17.000 agents, de
“provocar una intimidació
real”, segons els magistrats del Suprem i de l’Audiencia Nacional, en el processament de l’anterior
cúpula d’Interior, amb el
major Josep Lluís Trapero.
Així, en un escrit difós
ahir, Forn sol·licita que es
reobri la instrucció de la
causa catalana, com han
fet les altres defenses, perquè es puguin practicar
aquestes proves vers la se-

guretat. En concret, demana que el govern espanyol, llavors governat pel
PP, informi si en algun
Consell de Ministres es va
plantejar declarar l’estat
de setge, així com mobilitzar l’exèrcit per tal d’ajudar els cossos i forces de
seguretat de l’Estat, com
permet la llei en casos excepcionals. El penalista ho
justifica recordant que, en
la resolució de processament, el jutge Pablo Llarena qualifica la situació catalana de “conflicte insurreccional i atemptatori
contra la integritat territorial de l’Estat”.
Per calibrar aquest suposat caos, Melero també
demana si el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas va
prendre alguna mesura al
respecte, i que l’Ajuntament de Barcelona detalli
els danys urbans que s’haguessin registrat durant
els escorcolls a la conselleria d’Economia, el 20 i 21
de setembre i durant l’1
d’octubre del 2017.
Melero –amb ironia i
per evidenciar la desproporció de mitjans– també
sol·licita que el Ministeri
de l’Interior indiqui quantes armes llargues té la policia catalana en comparació amb el cos de la policia
espanyola i la Guàrdia Civil. “L’objectiu –exposa el
penalista al Suprem– és
conèixer la autèntica capacitat
de
combat
d’aquesta força de 17.000
agents armats que en la
querella del fiscal i la resolució del jutge descriuen
com un dels puntals, amb
capacitat intimidatòria
real, del moviment suposadament
insurreccional.” Finalment, sol·licita
que el Departament de Salut detalli la llista de ferits
de l’1-O i les lesions. ■

179850-1195103L

Ajuntament de
Malgrat de Mar

135029-1196404Q

109004-1127790w
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El govern continua burxant
Europa pel setge digital

La CUP, ICV, ERC
i el PDeCAT
aniran junts a
Argentona

a Puigneró eleva una queixa a la defensora del poble després que la Comissió Europea no s’hagi
pronunciat sobre la censura de l’Estat a internet per l’1-O a També l’ha denunciat al Parlament

BARCELONA

es tracta de qüestions vinculades al terrorisme o a la
pornografia infantil”, recorda Puigneró.

Xavi Aguilar
BARCELONA

El govern de la Generalitat
no vol que la vulneració de
drets digitals que va tenir
lloc els dies previs i posteriors a l’1-O caiguin en
l’oblit i, més d’un any després, continua demanantne explicacions en l’àmbit
europeu.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va registrar ahir a
Brussel·les (Bèlgica) una
queixa formal davant la
defensora del poble europeu, Emily O’Reilly, en
què demana que s’investigui a fons l’actuació de
l’Estat espanyol en aquell
setge digital que va comportar el tancament del
web oficial del referèndum i de molts d’altres que
hi tenien alguna relació.
De fet, Puigneró ja va
denunciar aquest comportament irregular ara fa un
any, quan exercia com a
secretari de Telecomunicacions, i va presentar una
queixa davant la Comissió
Europea per aquests fets.
Un any després, la carta
que va adreçar al comissari i vicepresident de la Comissió Europea, Andrus
Ansip, sobre la repressió i
censura digital exercida
per l’Estat no ha rebut resposta, i això és el que ha activat aquesta nova ofensi-

—————————————————————————————————

“Europa no pot
deixar sense resposta
aquesta violació
injustificable dels drets
dels seus ciutadans”
Jordi Puigneró
CONSELLER DE POLÍTIQUES DIGITALS I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

va a les institucions europees del govern català en
defensa dels drets digitals.
El conseller justifica la
queixa a l’ombudswoman
europea per la manca de
resposta de la Comissió
Europea, ja que una de les
funcions de la defensora
del poble és actuar en cas
de manca de resposta de

les administracions europees davant peticions dels
seus ciutadans o de les seves institucions. “El que
pretenem amb aquestes
accions és evidenciar que
la repressió digital és inadmissible a Europa al segle
XXI”, va indicar Puigneró.
En paral·lel, el govern també ha fet arribar la queixa
al síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó.
“Volem que aquesta
carta sigui resposta i que
hi hagi una posició formal
sobre el que va significar la
repressió digital al nostre
país”, va insistir el conseller, que al febrer ja va coincidir amb Ansip durant
el Mobile World Congress i
va instar-lo a respondre.

Un mural de l’1-O esdevé
un símbol de tenacitat
Raül Garcia i Aranzueque
BARCELONA

Trenta de setembre. Un
grup de veïns de Sant Andreu de Palomar pinten
un mural commemoratiu
de l’1-O al davant de l’escola Mestre Gibert, on milers
de persones van defensar
el dret de votar en el referèndum. U d’octubre. La

brigada de neteja de
l’Ajuntament de Barcelona repinta la paret amb
una celeritat, segons els
veïns, insòlita.
Esclata la indignació i la
polèmica al barri i a les
xarxes socials. La regidora
de Sant Andreu, Laia Ortiz, nega cap ordre política
i admet que ha fallat el protocol, que preveu que

abans d’esborrar un mural
se n’informi el consistori.
Els veïns tornen a pintar el
mural aquella mateixa nit,
però dijous apareix amb
una pintada vermella que
diu “colpistes”. Se’ls torna
a girar feina.
“Qui hagi escrit això al
damunt d’un mural de
gent votant té el marc
mental del franquisme”,

La llista unitària independentista serà una realitat
en les municipals de l’any
vinent a Argentona. Les
agrupacions locals de la
CUP, ICV, ERC i el PDeCAT van expressar ahir la
voluntat de presentar-se
plegats davant la gran atomització del consistori i
“garantir” així que el pròxim alcalde sigui independentista. Els partits van
remarcar que la candidatura és possible gràcies a
l’empenta d’una comissió
de l’ANC i el CDR local, que
ha estat la responsable de
posar d’acord les formacions. En les pròximes setmanes es continuarà treballant per escollir candidat, llista i programa. Des
de la candidatura esperen
que aquest cas pugui “ensenyar el camí” a altres
municipis per treballar
per la unitat.
Un dels acords més importants, segons recollia
l’ACN, és que totes quatre
formacions han acceptat
uns “requisits previs” que
també hauran d’acceptar
cadascun dels membres
que acabin configurant la
candidatura. Entre les
condicions que han posat
sobre la taula l’ANC i el
CDR hi ha que el pròxim
govern d’Argentona treballi per aconseguir la República; exigeixi la llibertat
dels presos, el retorn dels
exiliats i la fi de la repressió; doni suport al mandat
de l’1-O, i impulsi polítiques republicanes. ■

Segons Puigneró, el tancament de webs –entre
aquests els de l’ANC i Òmnium– i les pressions sobre la Fundació PuntCat
no només van representar
la infracció de la Declaració Universal dels Drets
Humans i de la Convenció
Europea dels Drets Humans, sinó també diferents directives i reglaments vinculats a l’accés a
internet i al marc regulador per a xarxes i serveis
de comunicació electrònica.
“Es van portar a terme
una sèrie de tancaments
de pàgines webs i de bloqueig d’aplicacions que no
havíem vist amb aquella
rapidesa ni tan sols quan

“Afecta tot Europa”
El conseller de Polítiques
Digitals també va dur la seva protesta al Parlament
Europeu, ja que també
ahir va participar en una
conferència sobre Drets
digitals organitzada per
aquest organisme en el
marc de la plataforma Diàleg UE-Catalunya, que
reuneix una trentena
d’eurodiputats. A banda,
també hi va prendre part
Estelle Massé, analista de
l’entitat AccessNow, dedicada a la defensar els drets
digitals arreu del món, i Jeremy Malcolm, analista de
la Internet Governance
Forum.
L’objectiu d’aquesta la
trobada és que algun dels
eurodiputats presenti una
pregunta parlamentària
al mateix Andrus Ansip i
insti la CE a definir-se.
“Les institucions europees no poden deixar sense resposta aquesta violació injustificable dels drets
de la seva ciutadania. No
podem oblidar que no estan en qüestió únicament
els drets del poble de Catalunya, sinó els de tots els
ciutadans europeus”, va
alertar Puigneró en un
moment de la conferència. ■

denuncia David Chivite,
un dels veïns que el mateix
dijous a la nit passat van
tornar al davant de l’escola
a arreglar la destrossa.
Per sort, l’autor del mural, el grafista Eudald Serrasolsas, veí del barri de 92
anys, els ho ha posat fàcil
amb un disseny “amb figures pensades –diu– perquè es puguin pintar fàcilment”. I, segons admeten
els defensors del mural, és
molt possible que l’operació de repintar-lo l’hagin
de repetir sovint. Estan
disposats a fer-ho tants
cops com calgui. “Per cabuts no serà”, diuen. ■

Veïns de Sant Andreu repinten el mural commemoratiu de
l’1-O, al davant de l’escola Mestre Gibert ■ R.G.A.

Puigneró i la directora general de Societat Digital, Joana Barbany, ahir a Brussel·les ■ EPA
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