Allau de
crítiques
a Borrell per
alarmar amb
un xoc civil

En preparació
la trobada
Sánchez-Torra
Batet i Artadi comanden els
treballs de l’agenda i els detalls
per a la reunió dels presidents

Batet i Artadi, en fotos d’arxiu ■ J.L. / ACN
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NACIONAI I EUROPA-MÓN

El PP també es va finançar
il·legalment al País Valencià
GÜRTEL · Provades les grans
irregularitats en els pagaments de
les campanyes “d’èxit” de Camps
i Barberà del 2007 i el 2008

El congrés per triar el
successor de Rajoy
serà el 20 i 21 de juliol

NACIONAL

COP · Penes de fins a quasi sis
anys per als principals implicats,
que només van declarar 175.000
euros dels més de 2 milions

P15

Europa-Món

P21

El vaixell ‘Aquarius’
atracarà a València
Sánchez ofereix el port a l’embarcació,
rebutjada a Itàlia i Malta, per desembarcar
els 629 immigrants rescatats al mar
Europa-Món

Trump i Kim,
cara a cara
825316-1171967®

Una de les sessions a Wad-Ras, on s’intenta inculcar una percepció dels rols de gènere que valori les dones ■ ORIOL DURAN

Emancipació per a preses
Justícia promou un servei de gènere per apoderar les internes
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La vinyeta

Tian Riba

Fer

Pedro

C

ontràriament al
que publicaven
els diaris del dia, al
PP no l’ha fet fora el
PNB. I, de fet, a
M.Rajoy no l’ha fet
caure la sentència de la Gürtel. La
sentència ha sigut les cremes de Cifuentes. I, no, tampoc l’ha fet fora
cap pacte d’estat lampedusià. No
crec en teories de la conspiració. Al
PP l’ha fet caure l’independentisme.
Al PP l’han fet caure les imatges de la
policia pegant a ciutadans l’1 d’octubre. Al PP l’ha fet caure el discurs del
rei del 3 d’octubre. Al PP l’han fet
caure els llaços grocs pels presos polítics. Al PP l’han fet caure els polítics
exiliats. Perquè sense aquest escenari, ni ERC ni el PDeCAT haurien sumat
els seus 17 decisius vots al PSOE de
Pedro Sánchez. Al PP l’han fet caure
les mares d’Altsasu. Perquè sense
mal humor al carrer, el PNB i Bildu no
haurien votat Sánchez. Al PP l’ha fet
caure Valtonyc. Perquè sense el retrocés en la llibertat d’expressió, Podem no hauria estat tan entusiasta.

Vuits i nous

Sánchez només tindrà èxit si
és capaç d’acontentar els
col·lectius que l’han posat a
La Moncloa

Tots són Putin

Sense la certesa que a Espanya hi ha
una involució de drets civils i polítics,
no hauria sigut tan fàcil sumar 180
vots contra Rajoy. A Rajoy l’ha defenestrat un pacte al Congrés, però
l’ha fet fora la gent, no un deep state.
I al PP l’ha fet caure també Ciutadans. Si no l’hagués sostingut un
partit que fa de la generació d’odi el
seu viver de vots i modus vivendi, el
PP no hauria caigut. Si no hi hagués
hagut una opinió publicada, radiada i
televisada més enllà dels mitjans del
règim, el PP no hauria caigut. Al PP
l’ha fet fora una altra Espanya. Al PP i
a Ciutadans. Els han fet caure els
pensionistes. I les dones. I els refugiats. Per això, Sánchez, al marge de
tenir habilitat en nomenar un govern
que li cobreix diversos flancs, ha de
respondre a tots aquests col·lectius.
Sánchez triomfarà si és l’anti-establishment plurinacional que es va
confessar a Jordi Évole. I fracassarà
si és el del 155 i si s’acomplexa com li
va passar a ZP. Les dues coses alhora
ja no poden ser i a més són impossibles.

Manuel Cuyàs

E

l senyor que seu en aquella taula
és en Putin. El cambrer que el
serveix, també. És en Putin l’home que ara baixa d’un cotxe, el que entra a l’església, el taxista, el vigilant
que protegeix un quadre a l’Ermitage,
els monjos que reben cantant els visitants del monestir, aquell amb cartera
que entra en un dels edificis d’oficines
del Moscow City... Tots els homes
d’una certa edat, l’edat de Putin, són
en Putin: es mouen igual, caminen eixarrancats i miren el món amb el cap
abaixat com ell i van al mateix gimnàs.
El senyor que seu en aquella taula es
posarà dret resituant-se els músculs
de les espatlles com fa Putin cada cop
que s’aixeca d’una cadira. Putin és
pertot: també als estampats de les samarretes, als vasos amb nansa o a les
matrioixques, molts cops amb ulleres
fosques, jaqueta de pell negra i posat
agressiu d’heroi de pel·lícula americana. És ironia o admiració? “Una mica
de tot.” Putin no és gaire alt. Els alts
de Rússia envegen els baixets perquè
tenen avantatge a l’hora d’assemblarse a Putin.
Hi ha admiració. Jo no sé quants

“
Els homes de
la seva edat miren i
caminen igual i van
al mateix gimnàs

russos enyoren l’època soviètica,
“quan tothom tenia feina” per fictícia
que fos. El que és segur és que agraeixen a Putin que hagi restituït a Rússia
el paper de gran potència i als seus habitants, l’orgull de ser russos. Els abusos, els defectes de Putin? Pitjor és
Trump, que no sap per on navega. Van
al mateix barber i al mateix sastre que
Trump, els americans, inclosos els que
l’han votat? Fa tot l’efecte que no.
Però: són els homes russos els que
imiten Putin o és Putin qui imita els
russos? Els russos no són gaire afables: no miren als ulls, no saluden, no
són sol·lícits ni quan es tracta de ven-

dre’t un producte, renyen. Diuen que
és una impressió d’entrada que queda
corregida quan el rus ha agafat confiança en l’estranger. Potser sí, però el
turista fugaç no té ocasió de comprovar-ho. Volia canviar moneda en un
banc i a la primera intenció la noia de
l’oficina em va expedir al carrer cridant i rebotint papers per les taules.
No devia ser l’hora de la transacció
que pretenia. Diuen uns altres que el
caràcter de l’home rus ha quedat molt
impregnat de l’època soviètica, quan
les alegries eren escasses i els estrangers, desconeguts o enemics. Que no
sigui al revés, que no sigui que es van
fer soviètics perquè prèviament ja
eren així. Sempre queda el dubte si els
països nòrdics d’Europa són puritans
perquè són luterans o Luter hi va
triomfar perquè eren puritans d’origen. Els russos són com Putin o Putin
és i fa com els russos?
Dos bars on vaig entrar estaven decorats amb fotografies de mandataris
soviètics. Als llocs de souvenirs venen
estrelles roges, insígnies i gorres amb
la falç i el martell, retrats de Lenin i
Stalin... Ironia russa o què?
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A la tres

Riu-te’n, d’Arrimadas

A

“
Aquesta és
l’estratègia, Pedro?

La del ‘poli
bueno/poli malo’,
amb Batet parlant
de diàleg i Borrell,
d’enfrontament civil?

que sortien al carrer dos milions de
persones i no es cremava ni una paperera? On és el conflicte? On és l’enfrontament? O és que això és el que
voldríeu? Aquest és el ministre que,
com a ministre d’Afers Exteriors que
és, ens ha de representar fora d’Espanya? Aquesta és la visió que ell explicarà al món? Que estem a punt d’esbatussar-nos? Com es pot ser tan irres-

De reüll
Marga Moreno

ponsable, inconscient, forassenyat i
irreflexiu? Aquesta és la seva feina, senyor ministre? I aquesta és l’estratègia del govern de Sánchez? És allò del
“poli bueno/poli malo”, Pedro? Que
mentre Meritxell Batet vagi parlant de
diàleg, acords i negociació, Josep Borrell vagi deixant anar bajanades i ximpleries? Aquesta és la teva estratègia,
Pedro? Que surti Borrell i digui una
mentida com una catedral i que després encara surti Salvador Illa a aplaudir-lo? Que la societat catalana estigui
dividida, Pedro, no vol dir que estigui
fracturada. O és que a Escòcia quan
varen anar a votar estaven al caire
d’un enfrontament civil? I al Quebec?
I els anglesos, partits com estaven
amb el Brèxit, estaven a punt d’un enfrontament? Em sembla indignant i
vergonyós el que diu Borrell, i que
menteixi amb tanta impunitat, però
encara m’ho sembla més, Pedro, que
ningú dels teus el retopi.

Les cares de la notícia
CONSELLER D’ENSENYAMENT

Josep Bargalló

‘Humanitats’
ve d’‘humà’

Defensar les aules

S

abem que l’economia i la societat estan a punt de
canviar de forma radical. La digitalització, els robots, el
big data i tot el que comportarà l’emancipació de les
màquines a l’hora de prendre decisions té ben esverats els
experts, que no paren d’alertar-nos que caldrà una
adaptació ràpida, possiblement amb traumes. La
formació, avisen, s’ha d’orientar cap a les disciplines
científiques i tecnològiques, i cal replantejar ara l’educació
des de l’escola bressol, per preparar els joves per als nous
models socials. Totes aquestes admonicions són
pertinents perquè no ens agafi el toro
Hi ha vida
del 4.0 amb el més calent a l’aigüera,
més enllà del i, de fet, sembla que Catalunya no
està pas mal col·locada, no sols per
que és útil,
entomar les mutacions sinó fins i tot
tangible i
per liderar-les. Dit això, en alguns
purament
àmbits es comença a tenir la
economicista sensació que amb tanta bugada
renovadora estem perdent algun
llençol. Fa pocs dies, durant la presentació del
cinquantenari de la Universitat Autònoma, la seva rectora,
Margarida Arboix, ho constatava, i ahir mateix, la directora
del CESB, la sociòloga Marina Subirats, se sumava a la
reflexió: on queden les humanitats en aquesta projecció de
futur? Figures com el psicòleg Edward O. Wilson ho van
apuntar fa temps. No oblidem que la història, la filosofia, la
literatura, l’art... formen part de la diversitat cultural del
planeta. Que hi ha vida més enllà del que és tangible, útil i
economicista. Sisplau, no deixem que el llegir (bits, per
exemple) ens faci perdre l’escriure (per exemple, poesia).

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/twgey9

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

quest diumenge, en aquest mateix espai, em preguntava metafòricament si quan la cap de
l’oposició Inés Arrimadas parla de la
famosa i inexistent fractura social entre catalans el que busca en realitat no
és provocar-la. Alguns de vostès em
van enviar correus molt amables
–amables amb mi, no pas amb Arrimadas– considerant que sí, que la líder de
l’oposició el que està fent és justament
atiar la fractura que ella mateixa denuncia. Potser sí. Però no deixa de ser
curiós que la reflexió la féssim el mateix diumenge que el ministre d’Afers
Exteriors espanyol, Josep Borrell, digués a La Sexta això que “Catalunya
està al caire de l’enfrontament civil”.
Riu-te’n, d’Arrimadas. Perquè, què
s’ha cregut aquest Borrell? On s’és vist
tal irresponsabilitat? En quin país viu,
aquest senyor, que veu un enfrontament civil a la cantonada? No hi era,
Borrell, a Catalunya, tots aquests anys

Accedeix als
continguts del web

-+=

El conseller va fer un plantejament clar, ferm i molt
necessari del govern català per blindar les aules catalanes de les pressions, amenaces i agressions externes. Va refusar les acusacions d’adoctrinament,
va defensar els mestres i va remarcar l’autoritat única de la Generalitat en matèria d’ensenyament.
MINISTRE D’AFERS ESTRANGERS ESPANYOL

Josep Borrell

Una visió deformada

-+=

No és nou que el ministre les digui gruixudes del procés, però l’última ho és per una visió deformada i irreal de Catalunya, quan diu que “està al caire de l’enfrontament civil”. Si Pedro Sánchez vol dialogar amb
Catalunya, no sembla que un ministre incendiari
amb una visió fictícia del país sigui el millor.
DOCTOR EN FILOLOGIA ANGLESA (UPF)

Miquel Berga

De l’article al llibre

-+=

Doctor en filologia anglesa, professor de literatura anglesa a la Universitat Pompeu Fabra i
articulista habitual d’El Punt Avui des de fa
anys, publica ara un llibre en què recull una selecció d’aquests articles al diari sota el títol Un
aire anglès.

Segon cop
judicial al PP
El Partido Popular ha quedat
assenyalat, per segona vegada en menys de vint dies, per una
sentència condemnatòria relacionada amb el finançament il·legal del
partit i la corrupció. A finals de maig
la primera sentència Gürtel acreditava que el PP s’havia beneficiat de diner públic obtingut de forma irregular a través d’un sistema de corrupció institucional, i també constatava
l’existència d’una caixa B i una comptabilitat paral·lela almenys des de
1989. I ahir, l’Audiencia Nacional va
condemnar la cúpula del PP valencià
en el judici de la trama Gürtel valenciana, considerant provat el finançament il·legal del partit llavors dirigit
per Francisco Camps, que va pagar
actes electorals amb diner negre i
factures falses d’empreses amb
contractes amb l’administració.
La sentència dona un segon cop
duríssim a la credibilitat del PP com
a formació política, perquè demostra que el finançament il·legal del
partit en cap cas no és un fet puntual, ans al contrari, era una pràctica
sistemàtica que es produïa tant a la
seva estructura d’àmbit estatal com
a la territorial, en aquest cas la valenciana. També confirma l’existència
de la famosa caixa B tants cops negada pels dirigents del partit i ja
acreditada, de moment, per dues
sentències judicials.
El que eren sospites de corrupció ara ja són sentències, que de moment han ocasionat la pèrdua del
govern d’Espanya en benefici del
PSOE de Pedro Sánchez, el final sobtat del lideratge de Mariano Rajoy al
capdavant del partit i una nova davallada en les enquestes publicades.
L’enfonsament és un fet inexorable i
convé no oblidar que encara estan
pendents el segon judici de la trama
Gürtel, els casos Púnica, Lezo i altres
sumaris de corrupció que afecten el
PP. Caldrà alguna cosa més que elegir un nou president per aspirar a recuperar la imatge del partit.
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Tal dia
com
avui fa...
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Nou èxit
Quaranta mil persones a l’acte
convocat per les entitats
sobiranistes. Guardiola llegeix
el manifest i demana ajuda a la
comunitat internacional.

Miquel Riera

Minsa confiança en un PSOE
amb poc marge. Parlar-hi sí,
però també fixar estratègies i
deixar enrere debats estèrils
Sobre la reforma de la Constitució,
el marge també és molt minso. No ja
per trobar una fórmula que pogués fer
content un sector de l’independentisme més moderat i disposat a menjarse els seus principis d’entrada, que és
evident que hi és, sinó perquè ja es veu
que serà impossible trobar un camí en
la Constitució de respecte màxim a
Catalunya que sigui acceptable per a
una gran majoria dels partits estatals.
Ni dins del PSOE hi ha prou força per
tirar endavant una proposta per una
Espanya federal o per tornar a la primera versió de l’Estatut del 2006, per
exemple. Ni això.
I un referèndum pactat? Seria una
possible opció. Ho firmem ara mateix,
però Sánchez tampoc té marge aquí.
Més ben dit, ni el té ni el vol.
Vist el panorama, cal parlar evidentment amb el nou govern espanyol, però també és hora de perfilar estratègies conjuntes i fiables per al futur. I,
sobretot, deixar enrere els debats estèrils sobre el que es va fer bé, que va
ser molt, i el que no es va fer bé, que
també va ser molt, l’octubre passat.

20
anys

L’esport basc
El PNB i HB obren la porta a
una possible secessió de
l’esport basc del de l’Estat. La
coalició radical vota per primer
cop una llei al Parlament.

David Bueno. Professor i investigador de genètica a la UB

Un PSOE amb
poc marge

F

anys

Les instruccions que regulen la
utilització de porres extensibles
i esprais de defensa causen
malestar a bona part del
col·lectiu de mossos.

Tribuna

Full de ruta

a quinze dies escrivíem que Pedro
Sánchez i el PSOE mereixien ben poca confiança a l’hora de resoldre el conflicte català. La composició i els primers passos
del nou govern no fan res més que refermar-nos en el que dèiem. Obviant
l’impresentable Josep Borrell, mentint
descaradament sobre el clima que hi
ha a Catalunya, el que és evident és que
Pedro Sánchez no disposa del mínim
marge respecte al tema català.
Què pot fer, per exemple, amb els
presos polítics? Alliberar-los? Poc marge. Potser el nou fiscal general pot ordenar, i ja és molt suposar, una retirada
de les querelles, però ben difícilment el
jutge Llarena i els seus companys del
Suprem, erigits en defensors de la unitat pàtria, seguiran aquest camí. Ja es
va veure en el cas del conseller Forn,
encara empresonat. Temo molt que ni
un acostament a Catalunya veurem. El
PP i Cs ja han posat el crit al cel en
aquest sentit i al PSOE no li agrada
perdre posicions en l’anticatalanisme,
on tants vots també ha recollit tot sovint.

10

Malestar de mossos

Sensació de justícia

U

n dels cànons reconeguts pel Tribunal de Drets Humans és que la
justícia no només s’ha de fer, sinó
que s’ha de percebre. Darrerament anem
plens de situacions en què la sensació d’injustícia és evident, amb opinions contraposades, des de sentències com les de La
Manada fins a l’empresonament d’activistes, polítics i cantants per les idees que defensen, mentre persones amb sentències
per corrupció poden eludir la presó amb
una simple fiança. La justícia, i el sentiment d’injustícia, semblen típicament humans, però molts aspectes del nostre comportament estan més arrelats a la biologia
del que sovint hom sospita –la qual cosa no
exclou que tinguin també un fort component cultural–. S’ha investigat l’origen
evolutiu del sentiment de justícia i, segons
sembla, els nostres parents evolutius més
propers, els ximpanzés, ens poden donar
una lliçó.
PER AVALUAR LA CAPACITAT dels ximpanzés de valorar l’equitat, un dels principis
bàsics de la justícia, es van posar dos micos
en sengles gàbies transparents, perquè es
poguessin veure. De manera consecutiva,

l’experimentador els donava un objecte i,
quan el mico l’hi retornava, el recompensava amb un trosset de cogombre. Després
de repetir aquesta seqüència diverses vegades, a un dels micos el van recompensar
amb raïm. El cogombre els agrada, però es
deleixen pel raïm. Immediatament després, quan el segon mico va retornar l’objecte, se’l va recompensar com sempre
amb cogombre, no amb raïm com al seu
company. La primera vegada el mico se’l va
menjar, però la seva cara va mostrar una
expressió de disgust. La segona vegada, però, el mico del cogombre el va llençar amb
ràbia contra el vidre. I a cada nou assaig, la
ràbia era més intensa, fins que es va a ne-

“
El sentiment
d’injustícia està més

arrelats a la biologia
del que sovint hom
sospita

gar a interactuar amb l’experimentador.
MALGRAT QUE PUGUI SER DISCUTIBLE que

fos únicament el resultat d’un sentiment
d’injustícia per comparació –potser també
hi va influir que, si hi havia raïm, ell també
en volia, amb independència de la tasca
que estaven fent–, van comparar llavors
què passava si el ximpanzé de la gàbia del
costat era un company de tota la vida o, en
canvi, un que coneixia de feia poc. Si era un
company de tota la vida, la reacció d’enuig
–i, per tant, el possible sentiment d’injustícia– era molt menor que si era conegut de
feia poc. Penso que els paral·lelismes amb
la nostra percepció de la justícia són evidents, atès que també notem més sentiments d’injustícia quan ens comparem
amb persones que considerem que pertanyen a un grup diferent del nostre. La gran
diferència respecte als ximpanzés és que
els grups humans són més complexos i diversos, amb un component cultural molt
potent. Per això, com va reivindicar Quim
Monzó en l’acte de lliurament del Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes, només la
cultura pot combatre “la injustícia, l’opressió i la tirania”.

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

Selectivitat
b Felicito sincerament el coratge i valentia amb què afronten la selectivitat els nostres joves. Després d’un curs força
complicat (per diferents motius), ara se’ls passa pel sedàs
d’una prova duríssima.
Aquests joves no sempre poden confiar en la preparació
acadèmica impartida a l’aula
perquè, amb massa freqüència, no dona la garantia d’un
bon resultat a les PAU. Els joves
es passen hores buscant per
internet, estudiant a casa i a la
biblioteca amb un enorme
grau d’angoixa i preocupació.
De la nota els depèn el seu futur, us sembla poc? Considero
preocupant que la mitjana de
l’assignatura de matemàtiques
de les PAU del curs passat a la
província de Girona va estar al
voltant d’un 6. Cal tant de sofriment durant tot el curs per només aconseguir un 6 de mitjana a les proves d’aquesta assignatura? Voleu dir que no
s’haurien d’adequar els tema-

ris, controlar la tasca pedagògica que fan els nostres docents i/o invertit tres anys per
fer el batxillerat en lloc de dos?
És un pensament en veu alta.
Que tingueu sort! Dels joves
també en depenem tota la societat. Valorem el seu esforç!
CARME TORRENT FIGUERAS
Figueres (Alt Empordà)

Drogues no
b Un estudi que analitza les aigües residuals ha conclòs que
Barcelona és la ciutat europea
on més cocaïna es consumeix.
Voldria dir que anys enrere hi
va haver una campanya important contra les drogues. No només per part dels organismes
de seguretat sinó també de
conscienciació ciutadana. És
fàcil trobar-se joves pel carrer, i
especialment en segons quins
barris, que consumeixen, que
ja estan en situació d’èxtasi.
Moltes famílies tenim o hem
tingut algun membre amb
aquest mal hàbit. La batalla
que se’ns planteja és vital. La

família ha d’estar al cas i actuar. Però quan parlem de famílies senceres que viuen de la
cocaïna el problema és un altre. No tornaria l’Ajuntament a
fer-se càrrec d’aquest conflicte? Penso que va unit a la proposició d’evitar els pisos turístics il·legals, la prostitució i tota
activitat il·legal que es realitzi a
Barcelona i que no disposa
d’una prohibició rotunda.
Teresa Massó Baladia
Barcelona

La cançó
d’Arrimadas
b Aquesta senyora jerezana
que viu al nostre país parla
molt de dos temes recurrents:
un, que els nostres President i
Govern no representen “tots
els catalans” sinó només una
part; l’altre, que aquí va venir
gent a “aixecar” Catalunya. En
el primer tema, el Govern ha
estat avalat per la majoria parlamentària i per tant representa legítimament el poble català; que no tothom s’hi sent re-

presentat? Lògic, de la mateixa
manera que si mai governés
ella –espero que això no passi– jo no m’hi sentiria representat. I pel que fa al segon tema, aquí no va venir ningú a aixecar res, si els seus paisans
van venir va ser fugint de la misèria del seu país, aquí van ser
rebuts com a persones i treballant durament es van poder
guanyar dignament la vida. Per
cert, els d’aquí treballàvem
tant o més durament que els
vinguts de fora, i ho dic en primera persona perquè la meva
edat em permet fer-ho i perquè la figura del señorito no és
pas nostra. Ah!, i canviï de cançons, senyora, que ja les té
molt suades i fa molta angúnia
sentir-les una vegada i altra.
Agustí Vilella
Cambrils (Baix Camp)
FE D’ERRADES

La fotografia dels Marrecs de
Salt publicada a l’edició
d’ahir correspon al 4 de 8 i no
pas al 3 de 9 assolit per la colla diumenge a Salt.
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La frase del dia

“Hauríem de recordar-li [al senyor Borrell] que no és
ministre de propaganda, sinó d’Afers Exteriors”
Marta Vilalta, PORTAVEU D’ERC

Tribuna

De set en set

La solució d’Espanya

Barcelona
gran basar

Manuel Castaño

Jordi Cabré. Escriptura

E

spanya inicia una legislatura que
pot ser de canvi tàctic o de canvi
filosòfic. Si opta per la segona,
voldrà dir que l’equip de Pedro Sánchez
ha estat capaç d’anar més enllà de
l’equip de Pedro Sánchez i consultar
homes i dones d’estat sobre què hem de
fer. Quina resposta civilitzada, més enllà de la repressió, fa Espanya envers el
problema territorial que té plantejat a
Catalunya. I ara que els més imbècils de
nosaltres es posen a boicotejar actes
sobre Cervantes, encara que els facin
els cínics de Societat Civil Catalana, seria bo recordar que hi va haver una Espanya cervantina, prèvia al 1714 i fins i
tot a la República catalana del 1640, que
va durar alguns segles i que era un exemple de confederalisme avant la lettre.

M’HO DEIA UN AMIC MADRILENY

dels que
considero de mentalitat oberta, durant
el passat mes de novembre: “Lo que ha
pasado es que, si un hijo tuyo desobedece una norma, tu deber es castigarle. ¿No?”. I això és exactament el que
passa, que ens consideren els seus fills.
Menors, a més. El que passa és que Espanya fa massa segles que ha deixat
d’entendre’s a si mateixa com un matrimoni de conveniència entre dos regnes, dues realitats culturals i institucionals, on Tanto Monta Monta Tanto.
Si s’entengués així, la frase de “si tu hijo desobedece una norma debes castigarle” esdevé masclisme o abús (o maltractament domèstic) si en el lloc de
“hijo” hi posem “pareja”.

FA MASSA SEGLES

que Espanya no ho
veu així, i no és tan difícil d’entendre:
som nosaltres els qui vam cedir les dinasties pròpies amb el Compromís de
Casp i, a falta de regnat autòcton, l’única forma de defensar la nostra manera
de veure el món va ser la republicana.
Començant per Pau Claris, seguint
pels bandolers (els nyerros no deixaven de ser fills de casa bona nostàlgics

Sísif
Jordi
Soler

de cort pròpia) i els segadors i posteriorment, perquè no som pas estúpids,
els defensors de Carles d’Àustria: vam
descobrir que, sense un rei, no tindríem mai prou força per canviar res.

més gran des del 12 de setembre de fa
300 anys, perquè ens ha ensenyat que
al cap del carrer no manem. Que som
un país profundament dependent. Que
som fills, i no parella. Que som súbdits.
I a callar.

ENTRE QUE ESPANYA (CASTELLA)

va oblidar el Tanto Monta perquè va guanyar
el 1714, i que Catalunya no només va
perdre aleshores sinó també el 1640, i
el 1923, i el 1939, doncs és normal que
a poca gent se li acudeixi veure’ns
d’igual a igual. El que em temo, però, és
que ho hauran de fer: totes aquestes
derrotes no han eliminat el problema,
ni la cosmogonia pròpia, ni la llengua,
ni les refotudes ganes de governar-nos
lliurement. I que l’arribada de la democràcia té un vici i una virtut: el vici és
que homologa Espanya com a estat democràtic a ulls del món, és a dir que disfressa els seus evidentíssims tics autoritaris, i la virtut és que ofereix a Catalunya una oportunitat de no morir, de
nou, assassinada físicament. L’aplicació del 155 és la humiliació històrica

“
Queda un any
exacte per

guanyar, per
exemple, un
plebiscit de forma
incontestable.
Puigdemont i Torra
saben de què parlo

ESPANYA TÉ UNA OPORTUNITAT, que és en-

tendre que no ens sentim súbdits ni
fills menors. I que encara que no guanyem sempre, hem deixat clar que la
incomoditat és creixent i que tenim, si
no l’autodeterminació, sí la determinació. Catalunya ha de respondre’s encara la pregunta de per què no ha guanyat
aquesta vegada, o com deia Alex Salmond “per què tan poca gent ens ha donat suport a escala internacional”. Essent una pregunta necessària, convé
no oblidar que som encara en el segon
round d’una partida llarga. Hem acabat abraçats l’un a l’altre com dos boxejadors esgotats, però hi haurà una altra
envestida.
QUE ELS PARTITS HAGIN

hagut d’acatar
una autonomia dependent no té res a
veure amb la República iniciada el dia
1-O, on tantes persones es van alliberar
de forma individual i definitiva. De fet
són coses que avancen en paral·lel. En
el moment menys pensat, tornaran a
trobar-nos preparats i organitzats més
enllà del que pugui fer el govern autonòmic (que algunes coses pot fer). Si
Espanya no afronta ara de forma seriosa el seu Tanto Monta pendent, i no
sap tornar a una concepció cervantina
de si mateixa per recrear-se eternament en Quevedo, la nova onada democràtica serà imparable. No cal que tingui forma de referèndum unilateral:
Francesc Macià no duia, al programa
electoral de les municipals del 1931,
cap proclamació de cap República catalana. No li va fer falta. Queda un any exacte per guanyar, per exemple, un plebiscit de forma incontestable. Puigdemont i Torra saben de què parlo.

U

n munt d’entitats –avui dia,
si no et constitueixes en entitat, no
t’escolta ningú–
s’han adreçat a
l’Ajuntament de Barcelona perquè
faci alguna cosa per impedir l’activitat dels venedors il·legals de mercaderia il·legal en l’espai públic, coneguda amb el nom de top manta.
Essent així que perjudica tant la
lliure circulació per carrers, places i
estacions de ferrocarril, com el comerç complidor de la llei i els contribuents en general, i no d’amagat
sinó davant els nassos de tothom,
qualsevol diria que les autoritats
competents s’haurien sentit obligades a actuar d’ofici. Ni de bon tros;
és més, aquesta activitat ha estat
beneïda i promoguda pel govern
municipal. Si més no, han ajudat a
crear un, així anomenat, sindicat de
manters –si tenen un sindicat, és
que treballen per compte d’altri; qui
és doncs el seu amo?– i fins i tot
han intentat legalitzar la marca Top
Manta, feliçment rebutjada per l’oficina de patents. Llavors, què se’n
pot esperar? En lloc de denunciar
una presumpta deixadesa, hauríem
de reconèixer que això formava
part del programa –el de veritat, no
les frases buides que es diuen durant la campanya, i que en alguns
casos s’estiren tot al llarg del mandat– i que els electors tenen mala
peça al teler si han de fer requeriments explícits per demanar, simplement, que es compleixi la normativa en vigor. Una de les paradoxes de la democràcia actual són
aquests populistes que es presenten com a enemics del capitalisme
salvatge quan, a l’hora de governar,
aposten decididament per la desregulació i per la llei del més fort.
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Condemna a
la direcció
valenciana
del PP

Els jutges veuen
provat que el partit
es finançava de
manera il·legal al
País Valencià

Cau la pitjor
banda de
lladres
d’autopista

Desarticulen un
grup molt actiu i el
jutge els impedeix
acostar-se a l’AP-7,
de forma cautelar

Diàleg a
la vista
CONTACTE Els governs català i espanyol ja treballen en la
preparació de la reunió entre Torra i Sánchez a La Moncloa
MANTRA Artadi veu la “peculiar” proposta de Batet de
reformar la Constitució com un “desideràtum” inconcret del PSOE
Emili Bella
BARCELONA

Els governs de Pedro Sánchez i de Quim Torra ja
treballen en la preparació
de la reunió entre els dos
mandataris que tindrà lloc
“en les pròximes setmanes”, segons la ministra de
Política Territorial i Funció Pública, la catalana
Meritxell Batet, designada
pel cap de l’executiu espanyol per aplanar el terreny
abans de la trobada. Les
dues parts l’afronten amb
la voluntat que aporti alguna cosa més que una fotografia al porxo de La Moncloa i confien que el contacte serveixi per “negociar”,
una paraula que va molt
més enllà del mer diàleg.
L’endemà mateix de la
trucada que va fer Sánchez a Torra divendres a la
tarda, el govern de l’Estat
va començar a difondre
per terra, mar i aire el missatge que el dret a l’autodeterminació no està damunt la taula. Ahir ma-

teix, Batet reiterava que,
en la reforma de la Constitució que planteja el PSOE,
el dret a decidir no hi té
cabuda. Artadi va ser molt
escèptica amb relació a
aquesta “peculiar” renovació constitucional: “No sé si
en podem dir «proposta de
reforma». No hi ha proposta en el què, en el com ni en
el quan.” Pel govern català,
la iniciativa no passa d’un
simple titular, sense calendari, ni terminis ni objectius, enquadrat en un “desideràtum” que el PSOE va
repetint al llarg dels anys.
La Generalitat està “expectant” per saber com es
concreta tal reforma, després de sentir en un sol cap
de setmana la mà dreta de
Sánchez, José Luis Ábalos, recuperant el cafè per
a tothom amb una aposta
per una evolució del model
autonòmic “vàlida per a
tots els territoris” i l’exministre socialista Juan Alberto Belloch dient que “el
problema del separatisme
només l’arreglen els jutges

o la Guàrdia Civil”.
En qualsevol cas, per reformar la carta magna es
necessiten uns consensos
que ara mateix a Espanya
no hi són. “Sense consensos, no reformarem res. És
una premissa fonamental”, admetia Batet a RNE.
La ministra del PSC va
advocar per recuperar articles de l’Estatut retallats
pel Tribunal Constitucional: “Hi ha alguns preceptes que van ser declarats
inconstitucionals no tant
pel contingut sinó perquè
l’Estatut no era la norma
adequada per regular les
matèries en si.” En aquest
sentit, Batet va esmentar
modificacions de lleis orgàniques, com la del poder judicial. “Aquí hi ha marge
per treballar –va avançar–,
però no amb majories conjunturals, sinó com a resposta a sentiments majoritaris i transversals.”
La part catalana treballa en la recuperació de
lleis suspeses pel Tribunal
Constitucional o impug-

nades per l’extint govern
de Mariano Rajoy (14), especialment en matèria social, i s’avalua quines caldrà que tornin al Parlament per ser modificades
i quins elements ja es poden desenvolupar des de
l’acció de govern.
Sánchez podria aixecar
el peu de l’accelerador i retirar els recursos. Batet insistia ahir que “és el moment
de la política i d’abordar
aquesta crisi territorial”, i
es va remetre a la gran
aposta del PSOE per trobar el desllorigador al conflicte i reformar la Constitució: la Comissió per a
l’Avaluació i Modernització de l’Estat Autonòmic
del Congrés, nascuda amb
el concurs del PP a canvi
del suport socialista al 155,

en la qual no participen
ni Ciutadans, ni Podem, ni
l’independentisme català
ni el nacionalisme basc.
“Aquesta comissió necessita ser activada. Hi ha
molts grups parlamentaris
que no hi són i urgeix que
hi vagin i que hi participin
activament”, va implorar.
Ni indult ni acostament
Sigui com sigui, damunt la
taula de negociació de Sánchez i Torra no hi haurà ni
indults ni acostament de
presos. Per part del govern
espanyol, és precipitat parlar de perdonar en el moment processal actual. A
més, Batet continuava espolsant-se la responsabilitat de l’acostament i carregant-la sobre el jutge instructor Pablo Llarena. Pel

govern català, negociar en
aquests termes seria com
admetre cert grau d’una
culpabilitat inexistent i renunciar al que de veritat
reclama l’independentisme: l’alliberament immediat dels empresonats. “No
volem entrar en cap mercadeig polític de persones
que estan empresonades
per motius polítics. Acostar els presos o indultar-los
és reconèixer que hi ha una
culpa que en realitat no hi
és. És una qüestió de drets
que depèn d’Institucions
Penitenciàries”, va reblar
la consellera de la Presidència. Des d’ERC, la portaveu, Marta Vilalta, va voler deixar clar que els republicans demanen l’alliberament dels presos polítics i que “no és cert que

Les frases

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

“No volem entrar en
mercadeig polític de
persones que estan
empresonades per
motius polítics”

“No preveiem la
possibilitat d’incloure
el dret a decidir en
una reforma
constitucional”

“La nostra posició
és de diàleg i
negociació sense
renúncies ni
condicions”

“No ens
trobaran en
propostes del 78, del
2006 i d’èpoques
pretèrites”

“El diàleg i la
negociació els han de
pilotar els dos governs,
però calen grans
consensos interns”

“La restitució no ha
de formar part d’un
terreny de diàleg per
recuperar
l’autonomia”

Elsa Artadi

Meritxell Batet

Marta Vilalta

Maria Senserrich

Xavier Domènech

Carles Riera

PORTAVEU DEL GOVERN

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL

PORTAVEU D’ERC

PORTAVEU DEL PDECAT

COOR. GRAL. DE CATALUNYA EN COMÚ

PORTAVEU DE LA CUP
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L’APUNT

L’inesperat canvi d’executiu a l’Estat veí obre noves
oportunitats de diàleg. Almenys això és el que diuen
d’aquesta banda i de l’altra. Doncs jo, què volen que
els digui. No vull que es parli de l’acostament de presos polítics –que no són polítics presos, quedi clar–.
Vull la seva llibertat. Tampoc no tinc ganes que tornem
a haver de parlar d’autonomies ni sistemes de finan-

Parlar
David Brugué

çament. Vull un estat català plenament lliure. Això és
el que va decidir el poble l’1-O i el 21-D. I no crec que
n’haguem de demanar perdó. No vull haver de parlar
amb una persona que diu racista al president català
però que posa un ministre a Cultura que es pregunta
si “a França són tots negres”. O amb un ministre d’Exteriors que menteix i amenaça amb una guerra.

Crítiques a Borrell per
haver dit que s’està
a punt del xoc civil
a Govern, PDeCAT, ERC i CatComú neguen l’afirmació del
ministre a El PSC n’avala la intenció i Cs li dona la raó

Quim Torra i Xavier García Albiol, ahir a la Generalitat,
durant la ronda de contactes del president amb els líders
dels grups i subgrups parlamentaris ■ EFE / QUIQUE GARCÍA

el govern de l’Estat espanyol aquí no hi pugui fer
res”. “Si hi hagués voluntat, demà mateix es podria
fer l’acostament. Pot ser
una acció immediata i no
depèn només dels jutges”,
va insistir.
Quant a les expectatives
de la reunió amb Sánchez,
el punt de partida d’ERC
“és la defensa del país, de
l’1 d’octubre i del dret a
l’autodeterminació”. “La
nostra posició és de diàleg
i negociació sense renúncies ni condicions”, va recordar Vilalta. “I això vol
dir que hem de poder parlar de tot; aquest és el repte
que llancem al president
Sánchez”, hi va afegir. Així
mateix, la portaveu del
Partit Demòcrata, Maria
Senserrich, va afirmar que

el seu partit parteix de
“l’1-O i el 21 de desembre
del 2017”, i que no els trobaran en propostes del
“78, del 2006 i d’èpoques
pretèrites”, amb referència a eventuals reformes de
la Constitució o l’Estatut.
D’altra banda, en el
marc d’una ronda de contactes amb els grups i subgrups parlamentaris, Torra es va reunir ahir amb el
líder dels comuns, Xavier
Domènech, que li va demanar crear una taula per al
diàleg; amb la CUP, que li
va reclamar una “agenda
de ruptura democràtica”
amb l’Estat, i amb el PP de
Xavier García Albiol, que,
un cop desallotjat Rajoy
de La Moncloa, ja no té cap
problema a seure a parlar
amb el president. ■

Borrell, divendres, assistint al primer Consell de Ministres ■ SUSANA VERA / REUTERS

Xavier Miró
BARCELONA

El ministre d’Afers Estrangers del govern Sánchez, Josep Borrell, ha rebut crítiques des del govern català fins a Catalunya en Comú per haver
afirmat que el país “està a
punt de l’enfrontament civil” tot i que no de la guerra
en unes declaracions, diumenge a la nit, a La Sexta.
Des del govern català, el
president Torra va considerar l’afirmació d’una “irresponsabilitat inaudita”
diumenge mateix, i Puig-

demont l’acusava d’“escriure el relat de ficció que
justifiqui la repressió actual i venidora”. Ja ahir, la
portaveu de l’executiu català, Elsa Artadi, demanava a Borrell que matisi la
seva afirmació perquè
considera que dibuixa una
situació “allunyada de la
realitat”.
Pel conseller d’Interior,
Miquel Buch, és fals que
Catalunya visqui “en conflicte permanent” i va defensar que “ningú té por
per la seva integritat física” perquè al país es viu
“en absoluta convivència i

amb debats, com tenen en
totes les zones del món”.
El PDeCAT i ERC, per la
seva banda, no van dubtar
a acusar-lo de mentider.
Per la portaveu dels demòcrates, Maria Senserrich,
les paraules del ministre
són una “aberració” indigna, a més d’una “mentida
molt gran” perquè el moviment independentista català, recorda, és “tranquil i
pacífic”. La portaveu republicana, Marta Vilalta,
acusa Borrell de fer un discurs de “ministre de propaganda” o d’orador d’un
“acte de Societat Civil Ca-

talana” i no pas el que correspondria a un ministre
d’Exteriors. En un to
menys dur, el líder de Catalunya en Comú, Xavier
Domènech, va lamentar
que Borrell continuï el llegat del seu antecessor popular,
García-Margallo
–sense citar-lo–, quan el
ministre espanyol que
més parlava de Catalunya
era el d’Afers Estrangers,
segons ell: “El que ha de fer
és explicar-nos el projecte
del govern en política exterior.” L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, discrepa de Borrell perquè considera que “la realitat quotidiana” està “cada dia més
normalitzada” a Catalunya.
Aval per llançar l’alerta
El secretari d’organització
del PSC, Salvador Illa, per
la seva banda, va avalar la
intenció de Borrell tot i
que, en cap moment, va reafirmar explícitament que
Catalunya estigui “a un
pas de l’enfrontament civil”. Els socialistes catalans defensen Borrell perquè “alertar de certs riscos
sempre és bo, sensat, convenient i necessari” i es
pregunten si van fer prou
per alertar de les conseqüències que tindria la via
unilateral i “il·legal”. Illa
defensa que, per exemple,
s’ha de poder realitzar un
homenatge a Cervantes a
la universitat “sense que
hi hagi incidents” i que
ningú s’ha de sentir cohibit per una “simbologia
que vulgui homogeneïtzar
l’espai públic”.
En canvi, Ciutadans va
fer seves les paraules de
Borrell i va reclamar al
president Torra “passes”
per posar fi a “l’evident
fractura social” que, segons la diputada Sonia
Sierra, han “causat els separatistes”. ■

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

“La ultradreta li
presta la tinta per
escriure el relat de
ficció que justifiqui la
repressió”

“No sé si Borrell
passa poc temps a
Catalunya o hi ha la
voluntat de donar una
imatge irreal”

“Hauria de recordar
que ja no està en actes
de Societat Civil ni és
ministre de
Propaganda”

“Ja hi ha hagut altres
etapes on el ministre
que més parlava de
Catalunya era el
d’Exteriors”

“Alertar de certs
riscos és necessari i
sensat. Cal recuperar
la convivència que hi
havia”

“Hi ha una evident
fractura social que
han causat els
separatistes i això no
es pot negar”

Carles Puigdemont

Elsa Artadi

Marta Vilalta

Xavier Domènech

Salvador Illa

Sonia Sierra

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

PORTAVEU DEL GOVERN

PORTAVEU D’ERC

COOR. GRAL. DE CATALUNYA EN COMÚ

SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DEL PSC

DIPUTADA DE CIUTADANS
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La Guàrdia Civil engreixa la
despesa de l’1-O amb obres

a Indica que la Generalitat va gastar 1,2 milions a reformar una nau per recollir els resultats de l’1-O, més
306.430 euros en experts internacionals a Les defenses volen fer fora del cas l’advocat de l’Estat
BARCELONA

Caserna de la Guàrdia Civil, a travessera de Gràcia de Barcelona, on encara fan interrogatoris de l’1-O ■ JUANMA RAMOS/ ARXIU

La xifra

La data

3,2

08.05.18

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

milions d’euros situa ara els
diners suposadament malversats per la Generalitat en l’1O. Al principi eren 1,9 milions.

s’acorda rehabilitar una
nau, al costat del CTTI, com a
centre de recollida de resultats d’eleccions.

honoraris a catorze experts, coordinats per Helena Catt i un altre per Wim
Kok. Amb tot, es precisa
que els estudis encarregats a aquests experts
eren abans de l’1-O i que la
seva tasca era analitzar la

situació política catalana
abans del referèndum.
D’altra banda, l’exsecretari general d’Economia Josep Maria Jové, a
través del seu advocat, Andreu van den Eynde, ha demanat al titular del jutjat

d’instrucció 13 de Barcelona, que investiga l’organització de l’1-O, que expulsi
de la causa l’advocacia de
l’Estat perquè en la instrucció encara no s’ha provat que els suposats diners
malversats siguin fons del
govern de Madrid. La petició ha estat subscrita per
altres defenses, i no compartida per la fiscalia, i ara
ho haurà de resoldre l’Audiència de Barcelona.
Així mateix, el jutge del
Suprem Pablo Llarena,
que porta la causa principal, ha demanat al magistrat del 13 força documentació i declaracions de tes-

timonis, com ara els directors dels mitjans de comunicació que van publicar
anuncis de l’1-O, per farcir
la seva investigació. A més,
l’advocat Jordi Pina, defensor de Jordi Sànchez,
va negar amb indignació
que ell i Jordi Cuixart no
han refusat pas anar a una
presó de Saragossa, com
informava un digital madrileny, perquè no ha existit mai aquesta oferta. I un
jutge de Madrid ha prohibit la reproducció del vídeo
en què surten Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Raül Romeva dins la presó
d’Estremera. ■

Capella destitueix de sorpresa el
director general d’Afers Religiosos
Redacció
BARCELONA

La consellera de Justícia,
Ester Capella, ha anunciat
al director general d’Afers
Religiosos, Enric Vendrell, que avui el destituirà, cosa que ha causat estranyesa entre les confessions religioses i el malestar del mateix Vendrell,

OPINIÓ
Lluís Falgàs
—————————————————————————————————

Rellotge
a zero

N

Mayte Piulachs

La Guàrdia Civil, en un
nou informe entregat l’11
de maig passat al jutge de
Barcelona que investiga
als organitzadors de l’1-O,
torna a augmentar la xifra
de la suposada malversació de fons públics destinats al referèndum, que
passen d’1,9 a 3,2 milions
d’euros, després del requeriment del Ministeri d’Hisenda vers unes factures a
la Interventora de la Generalitat. D’aquest total es
detalla que només s’han
pagat 1.588.188 euros i
que la resta està pendent.
En concret, els investigadors engreixen la partida de l’1-O amb 1.201.654
euros que va costar arreglar una nau al carrer Salvador Espriu de l’Hospitalet de Llobregat , al costat
del CTTI, que la Generalitat volia destinar a centre
de recollida de resultats de
l’1-O i d’altres eleccions,
amb 512 llocs de treball.
S’hi detalla que vicepresidència va pagar-ho al
CIRE, empresa que ocupa
reclusos. A més, hi afegeixen altres pagaments del
Diplocat, a banda dels
140.000 euros coneguts a
la fundació holandesa The
Hague Center. Així, la
Guàrdia
Civil
suma
306.430 euros en pagaments de viatges, hotels i

—————————————————————————————————

que no esperava aquesta
mesura.
Vendrell explicava ahir
que divendres es va reunir
amb la consellera i, després d’agrair-li i valorar els
seus serveis, aquesta li va
comunicar la decisió “sense que m’adduís cap motiu
i únicament que havia
pensat en una altra persona per al càrrec”, va dir.

Vendrell, antic militant
d’UDC i actualment de Demòcrates –a la llista
d’ERC–, va reblar que
“creia que es tractava de
restituir el govern i no
d’un canvi de govern”.
El malestar de Vendrell
és evident: “Després d’haver aguantat el tipus durant els mesos del 155,
amb personatges funes-

tos, ara que podíem treballar, em destitueixen.” Segons insistia, en saber-se
la destitució ha rebut missatges de suport de totes
les confessions religioses
de Catalunya.
Enric Vendrell va ser
nomenat per la consellera
de Governació Joana Ortega, fa cinc anys, però ara
depèn de Justícia. ■

El fins avui director general
d’Afers Religiosos ■ J.S.

i a Quim Torra ni a
Pedro Sánchez ningú els donarà cent
dies de gràcia. Ningú sap si
les aritmètiques parlamentaries els permetran governar. Fins ara hi ha lleugeres
intencions de posar els rellotges a zero. L’expectativa
és màxima per veure el tarannà dels nous consellers i
ministres. Sobta que a la
mateixa hora que la ministre d’Afers Territorials, Meritxell Batet, declarés que
veu amb bons ulls que
s’apropin els presos, el ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, posés llenya al
foc en declarar que “Catalunya està al llindar de l’enfrontament civil”. Ignoro
quins amics i quin entorn
té Borrell que el porten a
aquesta conclusió tan generalitzada. Ara per ara,
l’enfrontament civil no es
veu enlloc que vagi més enllà d’unes quantes bretolades i poques dialèctiques
desafortunades. Fa tota la
impressió que a partir d’ara
hi haurà una pregunta retòrica permanent: a quin govern espanyol hem de fer
cas? Al de Borrell o al de
Batet? La cara amable serà
Batet, la cara desagradable
per a més de dos milions
de catalans serà Borrell. És
curiós quan s’explica que
Borrell, fill de flequers de la
Pobla, quan s’acabava el pa
de la botiga familiar sortia a
donar explicacions convincents a la clientela gràcies
a la cara amable d’aquell
nen Borrell. Més curiós encara quan Borrell entonava,
als recitals de Raimon a
Madrid, el Diguem no.
“Hem vist tancats a la presó homes plens de raó”...
Borrell és el ministre més
ben preparat i amb més experiència de l’actual govern
socialista i el mes veterà,
un fet que li hauria de permetre estar per damunt del
bé i del mal. Si hi ha la intenció de posar els rellotges a zero, Borrell podria
estalviar-se posar llenya al
foc. Hauria de ser capaç de
donar lliçons de bones vibracions enmig del gran
daltabaix. Que torni el fill
del flequer.
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Quadern d’economia
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Amb astúcia
El president
Artur Mas va
parlar d’utilitzar I’astúcia
en les negociacions de
Catalunya
Francesc
amb l’admiCabana
nistració central. Tot el que
s’ha fet des del primer d’octubre
ha estat totalment mancat d’astúcia. En canvi, ningú pot negar
que el referèndum d’aquell dia
històric va ser un exemple d’una
gran astúcia. Es va guanyar en un
80% la partida: el govern central
negava que hi hauria llocs de votació, urnes, paperetes i cens de
votants. No obstant hi va haver de
tot. Sense astúcia només hi hauria hagut enfrontaments, que
haurien justificat la violència que,
després, els jutges han buscat
amb lupa.
L’astúcia només és imprescin————————————————————

180608-1184598T

dible quan la força d’un dels
grups és clarament inferior a la de
l’altre. L’administració de l’Estat
és molt superior a la nostra, hi hagi violència o no n’hi hagi. Com no
acceptarem mai la violència, la
derrota serà segura si no utilitzem
l’astúcia, que vol dir intel·ligència
en la forma d’actuar.
Un segon motiu per aconseguir el que es vol amb astúcia és
no tenir pressa. L’astúcia es proposa cansar l’adversari i no estabornir-lo com va fer David amb
Goliat, i això no s’aconsegueix en
un no res. Es va anar massa de
pressa a proclamar la República.
Feia il·lusió fer-ho, per passar a la
història, però al darrere de la proclamació no hi havia res preparat.
El resultat serà la presó i el desànim o una ràbia ineficaç de tots
els qui hi participaren.
Un tercer punt, que subratlla la
manca d’astúcia, és la poca informació als mitjans internacionals.

Urnes del referèndum de l’1 d’octubre ■ JOAN SABATER / ARXIU

L’astúcia només és
imprescindible quan
la força d’un grup és
inferior a la de l’altre
Una decisió d’aquesta importància –la creació d’un nou estat– requereix un treball previ per estovar els mitjans d’informació europeus –ja no dic els estats–, amb
una informació sobre Catalunya,
no tan sols com a subjecte d’autodeterminació, sinó com el d’una
nació que té segles, una llengua,

una cultura i una història, que justifiquin el pas que es fa. Aquest
pas es feia en aquell moment i no
en un altre, perquè l’administració
central asfixiava les limitades
competències de la Generalitat i
perquè l’aplicació de l’article 155
deixava Catalunya amb menys
autonomia que La Rioja o Cantàbria.
Un altre punt a considerar seria rebaixar l’instint abassegador
dels espanyols. Mentre el principi
generalment acceptat sigui l’a por
ellos, no hi ha res fer. Però hi ha
espanyols assenyats i calmats,

que saben prou història i coneixements per estovar o rebaixar el to
grotescament agressiu expressat
per les forces embarcades en el
Piolín hispànic. Potser seria bo
que el govern català nomenés un
coordinador d’aquestes accions.
Deia fa unes setmanes que per
reeixir en l’objectiu d’un estat nou
–que serà república, perquè no
crec que ningú pensi en el rei Pere
o el rei Jaume– cal buscar aliats, a
Espanya i a la Unió Europea. Ja ho
he mencionat en el tercer punt.
Volem un estat, guanyat sense
violència, integrat a la Unió Europea i europeista, demòcrata al
100%, que demanaria pocs diners a la caixa del Banc Central
Europeu, que suposaria una sortida cap a l’Àsia superior a les que
ofereixen França i Itàlia, que no
espatllaria la mitjana de les xifres
econòmiques de la Unió –més
aviat les milloraria–, que té una
indústria tecnològica que fa goig, i
els catalans som uns enamorats
de Brussel·les –hi tenim alguns
consellers–, de Berlín –hi tenim el
president–, d’Estrasburg i de
França i Itàlia per les seves meravelles.
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“Cap professor
ha tingut un
comportament
inadequat”

a El conseller d’Ensenyament rebutja tota acusació
d’adoctrinament a classe a Bargalló diu que el cas de Sant

Andreu de la Barca mai hauria d’haver arribat al jutjat
Virtudes Pérez
BARCELONA

Davant les crítiques per
suposats casos d’adoctrinament que, segons l’exdelegat del govern a Catalunya, Enric Millo, havien
tingut lloc en 45 escoles catalanes, el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va fer ahir una defensa
sense esquerdes del professorat. “En quants casos
hi ha hagut un comportament inadequat del professorat?”, li va preguntar
Mònica Terribas durant
una entrevista a Catalunya Ràdio. La resposta va
ser rotunda. “En cap.” “Ni
tan sols en els quatre casos
de Sant Andreu de la Barca o els dos de la Seu que
encara s’estan investigant
al jutjat?”, va insistir Terribas. La resposta va tornar
a ser clara. “Pot ser que algun professor o professora
en algun moment hagi dit
no sé què, això pot passar
tots els dies a les aules, però jo vull recordar un tema

La frase

—————————————————————————————————

“La tensió no es pot
resoldre al jutjat. No
volem repressió a les
aules, volem
llibertat”
Josep Bargalló

CONSELLER D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT

que el senyor Millor ha
oblidat i que també han
oblidat en part la fiscalia i
els cossos policials: l’única
autoritat educativa a Catalunya és el Departament
d’Ensenyament”, va sentenciar Bargalló amb contundència.
Pel conseller, que va dir
ser molt conscient que hi
ha molts mestres que,
“sense estar acusats, se
senten amenaçats i perseguits”i “tenen por per fer la
feina normal”, casos com
el de Sant Andreu de la
Barca no haurien d’haver
arribat mai al jutjat. “Als
centres escolars hi ha mecanismes suficients” per

tractar qualsevol problemàtica que aparegui a classe i també hi ha els serveis
d’inspecció.
En el cas concret de
l’institut de Sant Andreu
de la Barca, Bargalló va dir
haver parlat ja amb els
quatre professors que encara estan investigats i va
garantir que en els pròxims dies ho farà “amb totes les parts”. El missatge
de suport als professors va
ser inequívoc. “Estem al
vostre costat i farem tot el
possible perquè no hi hagi
ingerència judicial en la vida educativa”, va afirmar.
Respecte als moments
de tensió que es van viure
el dia 2 d’octubre, el conseller d’Ensenyament va insistir que “si s’impedeix
que els mestres i professors puguin parlar del que
passa a classe, estem fent
alumnes incompetents”.
En tot cas, va dir Bargalló,
“la tensió no es pot resoldre al jutjat. No volem repressió a les aules, volem
llibertat”. ■

Els mestres inexperts, a
les escoles complexes
Redacció
BARCELONA

L’Estat espanyol està entre el terç dels països de
l’OCDE on els mestres de
les escoles més complexes
estan menys qualificats o
tenen menys experiència
que els de les escoles més
avantatjades. En aquest
sentit, l’Estat se situa a l’al-

tura d’Itàlia i la República
Dominicana pel que fa a
l’experiència, i també la
temporalitat, dels docents
a les escoles d’alta complexitat, i a l’altura també similars a Portugal, Austràlia o els Estats Units. L’estudi, fet l’any 2015 i fet públic ahir per PISA, també
demostra que els estudiants que als 15 anys vo-

len ser mestres o professors treuen pitjors resultats en matemàtiques i
comprensió lectora que els
que tenen la intenció de dedicar-se a una altra professió.
L’informe de PISA no
busca les causes d’aquesta
diferència, però adverteix
que és una tendència que
només reverteixen països

Bargalló escolta dues mares en una concentració el 3 de juny a Sant Andreu de la Barca ■ ACN

“La voluntat és que faltin zero places de P3”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Avui es fan públiques les llistes definitives de P3 i tot indica que s’hauran resolt els
problemes de la falta de places públiques tant a Barcelona com a Badalona. Almenys
això és el que va donar a entendre ahir el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, a
l’entrevista de Catalunya Ràdio. Bargalló va dir que tenia
constància que de les 139
places públiques que faltaven
a Barcelona només en quedaven 54. I es va mostrar con-

vençut que avui, quan es publiquin les llistes definitives,
“seran zero” el nombre de famílies que no obtindran una
plaça pública per escolaritzar
els seus fills el curs que ve a
P3.
Bargalló va garantir que
s’ha treballat amb el Consorci d’Educació de Barcelona
amb aquesta voluntat, però
va admetre que “el que sí és
impossible” és que les places
adjudicades estiguin al mateix barri. Durant l’entrevista,

com ara Suïssa, Corea, Eslovènia, Hongria o Estònia.
Entre els estudiants que
diuen voler ser mestres
destaquen sobretot les noies, amb un 6% de mitjana
als països de l’OCDE, mentre que només ho volen ser
un 3% dels nois.
L’últim informe de PISA
destaca també que l’autonomia dels centres en la
contractació del professorat acaba propiciant una
millor ordenació dels mestres. L’Estat espanyol se situa a l’altura dels països de
Llatinoamèrica, Grècia,
França i el Sud d’Europa
pel que fa a autonomia. ■

Dos anoracs penjats al passadís d’un centre docent de
primària ■ JOSEP LOSADA

Bargalló va garantir que els
pròxims anys es continuaran
convocant oposicions per rebaixar les xifres d’interins fins
a situar-les entre el 5% i el
8%. I que, d’acord amb la demanda de professors i sindicats, també es treballa amb
la idea de rebaixar les ràtios,
que ara estan en una mitjana
de 25 alumnes per aula. Finalment va retreure al govern espanyol que hagi renovat el
concert a les escoles que segreguen per sexes. ■

