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Els embassaments
garanteixen aigua
per a tot l’any
El pantà de Susqueda, al 93% de capacitat ■ J. SABATER

Els pantans interns tanquen el 2018 al
90% de la seva capacitat, el doble de
reserves que hi havia fa dotze mesos
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“Estiguem preparats per
a l’any de la llibertat”
DISCURS · El president Torra fa una
crida a “revoltar-se davant la injustícia”
i a “fer caure els murs de l’opressió”
en el seu missatge de Cap d’Any

ANUNCI · Enfoca els drets socials
com a prioritat i avança que el govern
rescatarà les lleis socials suspeses pel
TC en la primera reunió de l’any
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Pedro Sánchez visitarà el
TEDH en ple judici de l’1-O
El president vol parlar amb el tribunal
d’última instància si hi ha condemnats
Punt de Vista

La “nena del mil·lenni” es fa gran
El primer nadó del tercer mil·lenni arriba a la majoria d’edat
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Paula Parra, en una imatge de dijous passat; a dalt, en braços del president Pujol fa 18 anys ■ JUANMA RAMOS / JORDI BEDMAR
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El caganer

El ‘Bona nit’
a Lledoners

Manuel Milián Mestre

Anna Puig
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Un any per
ressituar-se

E

ls partits polítics
acaben l’any intentant ressituar-se
després de la forta
batzegada de l’any
anterior. Proclamació
sense efectivitat de la República, judicis, presos, exiliats, etc. L’any 2017 va
ser l’any trepidant. El 2018, l’any de
pair-ne les conseqüències. Un any dolorós mantenint viva la força independentista. L’esperit independentista
continua amb el mateix percentatge
ciutadà. Enmig del dolor, no ha augmentat. Tot fa intuir que el procés serà
més llarg d’allò que preveien els seus
defensors i els seus detractors. No seran divuit mesos, ni dinou. Seran molts
anys. Aquest any 2018 ha servit per
ressituar-se. Un any en què era difícil
preveure tot allò que ha anat succeint.
Ningú creia que l’extrema dreta de Vox
entraria en el mapa polític amb 12 diputats a Andalusia. Ningú va intuir que
a finals de maig, i després de la demolidora sentència del cas Gürtel, una
moció de censura del PSOE amb el suport dels independentistes posés fi al

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

Tot fa intuir que el procés
serà més llarg d’allò que
preveien els seus defensors i
els seus detractors. No seran
divuit mesos, ni dinou
govern de Mariano Rajoy i obrís una
nova etapa al PP amb Pablo Casado.
Pedro Sánchez ha esdevingut
aquest any 2018 un “misteri” en la política. Fou inèdit que, un any després
de recuperar el control del seu partit,
es convertís en president del govern
espanyol. Sánchez és l’interlocutor llunyà de Quim Torra, al qual avui manté
la porta oberta gràcies a la minoria al
Congrés que condiciona el seu govern.
Una interlocució que caldria aprofitar
perquè difícilment Catalunya tindrà
noves oportunitats amb un govern espanyol amb l’actual debilitat parlamentària.
El 2018 acaba amb els ulls posats
en el judici i en les sentències. Al llarg
d’uns mesos caldrà creure que les sentències no estan dictades. Voldria
creure que hi haurà justícia malgrat els
precedents i la poca fe que desperta
tot plegat. Els ulls també estaran posats en les eleccions del maig –europees, municipals i autonòmiques–. Les
mes importants sens dubte seran les
municipals. Ho poden fer canviar tot
de dalt a baix. Bon any.

La circumval·lació
s amb dues copes de vi al davant,
a la terrassa d’un restaurant, que
ens hem posat a parlar de l’alcoholisme de Marguerite Duras, de la
franquesa implacable amb què descriu
el pas vertiginós cap a la dependència i
els tractaments de desintoxicació. Totes dues hem llegit fa poc La vida material, que ha publicat Club Editor traduïda per David Ilig, i n’estem encara
colpides. Ens ha sorprès que relacioni
el beure amb l’absència de Déu. Parlem de l’embriaguesa de Marguerite
Duras, però en realitat ens amoïna
una altra cosa, com fa una estona,
quan ens animàvem a deixar de fumar
amb tot de vaguetats atropellades per
esquivar allò que ens pesa de debò: el
prurit d’ajornar la mort. Com ha estat,
que hem arribat fins aquí? Hem quedat en un cafè, hem parlat dels fills,
hem passejat una estona per entremig
de botigues il·luminades i al final ens
hem proposat de recollir-nos en aquesta taula de taverna de moda, mentre
ens passen pel costat parelles abrigades, famílies amb criatures, amics que
es troben per sopar. Però no és això,
tampoc, sinó com ha anat que passés-

É

“
Marguerite
Duras diu que el text
és un bloc negre al
mig del món

sim de les baixeses del cos a aquest
afany per desentranyar l’origen de l’escriptura i l’emergència de la veu.
Duras afirma que el text és com “un
bloc negre al mig del món”, i que l’acte
d’escriure consisteix a desxifrar allò
que ja hi era sense que ho sabessis,
“un remugament orgànic”, en diu. Però nosaltres som només dues escrivents d’encàrrec, dones que escriuen
quan els ho manen, d’acord amb una
periodicitat estipulada i a vegades sense que ni ens calgui firmar, perquè no
ens exigeixen pas que hi siguem a
dins, del que escrivim; n’hi ha prou
que fem ús d’un cert ofici i que hi dei-

xem lliscar una mica de perícia per
acolorir el to. A què treu cap interrogar-se sobre la naturalesa del text, sobre si neix de l’instint, o del desig, o
d’un espasme del budell? Però això és
exactament el que fem tota la tarda,
mentre escurem el nostre vi just
abans de Cap d’Any, discutir sobre la
veu i el seu aflorament, si vibra com
una nota musical que ens dictés la primera frase, o si prové de la fixesa o la
tremolor d’una mirada, de la nostra
manera de ser al món. Encara que potser volíem parlar d’alguna altra cosa
que no sabem dir. Duras esmenta una
espècie de transport de masses: s’escriu arrencant i desplaçant trossos
d’aquesta massa procurant “anar més
ràpid que la part de tu que no escriu”.
Aquesta oposició de forces ens subjuga: escriure contra un mateix, arromangat com un bastaix per doblegar
el jo que calla, per més que sovint ens
sentim més aviat com un gos que escarbota un tros de terra per desenterrar un os que se li resisteix. Potser era
això, i tota l’estona no hem fet sinó donar a l’amistat la forma d’una circumval·lació anhelant i esbojarrada.
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Accedeix als
continguts del web
Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/3fzwmk

EDITORIAL

A la tres

Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat

2018, un any per oblidar

L’

any 2018 que avui s’acaba ha
estat, en termes generals, un
any dur, trist, dolent. No pot
ser de cap més manera quan gran part
de les informacions que he hagut de
llegir i d’escriure tenen a veure amb
una repressió brutal de l’Estat espanyol contra qui va donar veu al poble
l’1-O. Nou persones que van cometre
aquest execrable delicte, complir el
que havien promès en una campanya
electoral, s’han passat gran part de
l’any a la presó, en una presó provisional mancada de tot sentit. Mancada de
tot sentit ja que les úniques bones notícies que hem rebut aquest any ho
han estat per part d’estaments judicials d’arreu d’Europa, estaments judicials que han fet més evident encara la
injustícia de la presó provisional venjativa que viuen aquests nou presos
polítics catalans. Ah, i quatre d’ells ja
hi van començar l’any, a la presó.
En l’àmbit català, les notícies no

“
Un any trist
marcat pels presos

polítics i, el que és
pitjor, per l’absència
de la política
han estat gaire millors. L’any passat
va acabar amb unes eleccions imposades pel 155, unes eleccions que, de
nou, va guanyar l’independentisme.
Tot i això, els guanyadors de les eleccions no van poder investir qui volien.
I no només això, un dels candidats
proposats va ser empresonat enmig
del debat d’investidura, cosa que deu
ser prou inèdita. Els que van perdre les
eleccions, doncs, no ho han acceptat i

De reüll

continuen amb les seves martingales
per poder fer veure que l’independentisme no és majoritari, tot i haver aconseguit la majoria d’escons en les eleccions.
És obvi que cadascú entén la democràcia com vol. La manca d’unitat d’acció
independentista també ajuda a donar
aquesta sensació de grisor. La unitat per
la unitat no la vull pas, no seria bona. Els
partits que lideren aquest procés tenen
ideologies prou diferents, i això és bo.
Però la transversalitat, que és bona per
se en un objectiu com aquest, se’ns pot
girar en contra. L’anàlisi dels fulls de ruta de tots els actors mostra que no seria
tan difícil cercar un mínim comú denominador.
I el 2019? Doncs serà un any marcat
pel judici de l’1-O. Tota l’acció de la política catalana i espanyola vinculada a
una sentència judicial. El fracàs de la política. Esperem que aquesta reaparegui i
que el to del darrer article del 2019 sigui
un altre.

Les cares de la notícia

Anna Puig

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

El ‘Bona nit’
a Lledoners

Pedro Sánchez

Visita al TEDH

A

vui és aquell dia en què es fa balanç de l’any i ens
enviem els millors desitjos per als pròxims dotze
mesos. Com a país, no podem dir que el 2018 hagi estat
per tirar coets. No ben bé. Hem suportat una repressió
mai vista pels que no hem patit el franquisme. Pels que
sí que l’han viscut, part de la melodia ja l’havien sentida.
I en aquest context, el feixisme s’ha tornat a sentir molt
còmode, excessivament còmode. Però el més dur de tot
ha estat veure com els líders independentistes seguien
a la presó o a l’exili, amb un judici encara per celebrar-se,
mentre que d’altres, com ara els de
Pell de gallina La Manada, campen pel carrer
veient milers malgrat haver estat condemnats.
balança de la justícia es decanta
de persones La
segons com li convé.
a Lledoners Aquest 2018, però, també ha estat
cantant el
un any de moltes emocions. La gent
al carrer, perseverant,
‘Bona nit’
manifestant-se pacíficament, anant
a les presons, de manera multitudinària, tenint sempre
molt presents aquells que estan sent caps de turc. De
les moltes imatges per recordar em quedo amb una de
fa molt poc, exactament del dia de Nadal. Milers de
persones a Lledoners cantant una versió del Bona nit
d’Els Pets, una balada dolça dedicada als que estan en
captiveri. Posava la pell de gallina. Diu: “Com cada nit us
diem bona nit, no us rendiu mai perquè som aquí, la gent
està forta, tossudament alçada, no defalliu i us desitgem
molt bona nit.” Feia plorar però alhora et reconfortava.
Aquella barreja de sentiments que ha estat el 2018.

-+=

La visita del president espanyol al febrer al Tribunal Europeu de Drets Humans –la instància última d’apel·lació dels encausats per l’1-O– no concorda amb el discurs del mateix Sánchez quan
afirma que “el carril de la justícia vagi per una
banda i el de la política per una altra”.
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Carles Puigdemont

Relleu internacional

-+=

El diari alemany Frankfurter Allgemeine, un dels
més prestigiosos i influents d’Europa, ha escollit
el president a l’exili com un dels personatges més
destacats del 2018. La portada d’ahir del rotatiu
certifica que la internacionalització del procés és
un fet que el situa en les agendes internacionals.
PRIMER MINISTRE D’ITÀLIA

Giusseppe Conte

Pressupost agitat

-+=

El govern italià ha vist ratificat per fi al Parlament
italià el seu pressupost, després de ser corregit
per la Comissió Europea, però la fórmula triada ha
impedit la presentació d’esmenes als partits de
l’oposició i això ha generat crispació i una gran polèmica política.

El gir a la
dreta
d’Espanya
El pacte de dretes a Andalusia ja és un fet consumat al
Parlament andalús i es traduirà
aviat en un govern liderat pel Partit
Popular, amb la participació de Ciutadans i el suport imprescindible de
Vox, la ultradreta, que emergeix
com la gran guanyadora d’aquest
pacte. Vox ha passat de ser una força políticament marginal, neofranquista i perillosa per a la democràcia, els drets i les llibertats a convertir-se en la clau del govern de canvi
a la comunitat andalusa i la causa
d’un gir a la dreta de la política espanyola.
El PP i Cs han blanquejat l’extrema dreta pel poder, per sortirse’n a Andalusia i preparar el nou cicle electoral amb l’assalt a La Moncloa com a objectiu final; és a dir,
per interès partidista. El preu és altíssim, ja que normalitzen i donen
protagonisme a una formació clarament involucionista i retrògrada,
nostàlgica del franquisme, obertament xenòfoba, masclista, homòfoba i anticonstitucional en qüestions
importants com ara l’organització
de l’Estat o els drets humans.
Les repercussions d’aquesta nova situació encara s’han de veure,
però de moment el PP accentua el
gir a la dreta que ja havia apuntat
amb l’accés a la presidència de Pablo Casado i el seu discurs aznarista; Cs es treu la careta de centrista,
constitucionalista i liberal, per demostrar, ara també a Espanya, que
no té cap problema a manifestarse, a col·laborar i a governar al costat de la ultradreta, per a sorpresa,
únicament, del seu candidat a Barcelona, Manuel Valls. La qüestió,
però, és comprovar si aquesta inèrcia també afecta el PSOE i el govern
de Pedro Sánchez o bé si el líder socialista és prou valent i coherent
per no deixar-se arrossegar cap a la
dreta com han fet el PP i Cs.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

Tot puja
L’habitual pujada de gener es
farà enguany especialment
dura. La contenció de tarifes
més habitual dels anys
precedents va desapareixent.

Full de ruta

10
anys

Avenç decebedor
El vicepresident espanyol,
Pedro Solbes, planteja quatre
fons per compensar totes les
autonomies, però no convenç el
govern català.

20
anys

Mor Joan Brossa
Joan Brossa, el poeta visual per
excel·lència, mor el passat
dimecres a dos quarts d’onze
del matí, molt pocs dies abans
de fer els 80 anys.

Tribuna

Jaume Vidal

Núria Esponellà. Escriptora

Gestionar l’art
que fem

L’

art en temps
d’opressió sol
tenir dos comportaments: un és el de
bloqueig a causa de la
repressió i un altre, de
gran gramatge trencador, és el que es
produeix quan es troba un forat per on
surt tota l’energia creadora acumulada. A la Catalunya de la segona meitat
dels seixanta fins a principis dels setanta es van produir les dues condicions. D’una banda hi havia una producció cultural poc evolucionada a
causa de la reclusió intel·lectual que
havia provocat la dictadura i, de l’altra,
el desgast del règim, l’afluència de
gent de tot Europa al país; la naixent
cultura de viatjar a l’estranger; la dinamització dels moviments socials i la
força de la lluita política clandestina,
entre altres motius, que van fer prou
forat perquè sectors més aviat minoritaris no organitzats, però interrelacionats per un sentiment comú de trencar amb el vell i obrir camí cap al nou
van aportar una visió d’avantguarda en
el camp de les noves propostes artísti-

Som un país de gran
creativitat, gran innovació
però nul·la capacitat
d’articular rendiment
i reconeixement del que hem
estat capaços de fer
ques, el disseny, la fotografia i el còmic.
Catalunya oferia una mirada que en
res desmereixia el que passava a Londres, París o Nova York. Liberxina, una
exposició que fins a la primavera encara es podrà veure al MNAC, sota el comissariat d’Àlex Mitrani i Imma Prieto,
recull aquest moment de força creativa que de manera més aviat anònima
ha influït en la creació posterior. Fer visible aquest període és de gran importància perquè som un país de gran
creativitat, gran innovació però nul·la
capacitat d’articular rendiment i reconeixement al que hem estat capaços
de fer. Per això, artísticament mai hi ha
una línia de continuïtat en el nostre bagatge cultural. Sempre hem de fer
marxa enrere per assabentar-nos del
que som. Ben segur, d’igual manera
que l’art de Liberxina era fill del maig
del 68, ara en aquests moments hi ha
un art que és fill dels moments convulsius que vivim a Catalunya. Caldria ser
conscients del que fem ara. O haurem
d’esperar 50 anys i anar al MNAC a
veure el que passava tal dia com avui.

Néixer a casa

C

rec recordar que el dia que el meu fill
em va dir: “Volem que el nen neixi a
casa” vaig haver de contenir els dubtes que pugnaven per sortir de la meva boca
com una torrentada. Jo devia fer una cara
de tòtila que no vegis, perquè me’ls vaig empassar tots, que era una manera de començar a acceptar la decisió que havien pres, la
seva dona i ell. Més endavant, els dubtes es
van anar responent sols: rebrien assistència
d’un equip de llevadores professionals durant l’embaràs, el part i el postpart; a més,
descartarien aquesta opció, si es preveia
que el part podia complicar-se. Hi vaig confiar plenament, fins al punt que, en més
d’una ocasió, vaig defensar aquella lliure decisió davant d’algun familiar que en dubtava. Al final, tot va anar perfecte, no pas per
qüestió de sort, sinó d’una preparació completa i una bona assistència, amb previsió i
atenció molt curoses. Si comparo en la distància com va ser el meu part en un hospital,
fa més de trenta anys, penso que, tot i que
em va assistir una llevadora i vaig demanar
que fos el més natural possible, no se’m va
deixar decidir gaire res.
EL PANORAMA ha anat canviant i el part ja

no es veu tant com un procés quirúrgic que
dirigeix un ginecòleg o ginecòloga, de manera paternalista. Cada vegada es respecten
més les decisions de les dones, que poden
triar en algunes qüestions, com ara si volen
anestèsia, o si desitgen que no els trenquin
la bossa de les aigües. Tot i això, moltes dones accepten parts provocats per raons tan
arbitràries com ara avançar-se a les vacances dels especialistes o refusen tenir un part
natural per por al patiment i, en molts casos, desestimen parir a casa, no tan sols per
qüestions de desconfiança, sinó també monetàries. Qui es pot pagar un part ben guiat,
fora de la Seguretat Social o de l’empar de
qualsevol mútua sanitària? Ara per ara, parir a casa és una opció que escullen algunes
dones que valoren aquesta experiència com
una inversió de futur: la veuen com la millor
manera de portar el seu nadó al món.
LLEGEIXO AQUESTS DIES

que, aquests darrers anys, el baby boom de famoses com ara
Shakira se salda amb una coincidència curiosa: bona part d’elles han passat per una
cesària (qui sap si induïda per la pressió que
comporta la necessitat de fer bolos?). Només algunes han pres la decisió més difícil,

com ara Beyoncé, qui, malgrat la seva aparença sofisticada, va escollir el part més natural possible, o actrius com ara Cindy
Crawford o la malaguanyada Bimba Bosé,
que va confessar haver parit al terra del seu
dormitori i qualificava l’experiència com la
més reveladora i expressiva que havia viscut. Altres mares anònimes expliquen que,
en aquest tipus de parts, s’han deixat guiar
per la intuïció en el moment crucial, i això
els ha permès connectar amb la seva capacitat natural d’engendrar, i han viscut un
part més tranquil, cosa que beneficia la
criatura.
HEM VISCUT MASSA TEMPS amb la idea que

la dona era una menor d’edat que no sabia
res de res, de com ha d’anar un part. Jo no
me’n recordo gaire, del meu, però m’agraden els parts respectuosos que tenen en
compte les protagonistes de la història, ja
va sent hora. El seguiment de l’etapa d’alletament també és molt important. De moment, em sembla exagerat donar de mamar a cor què vols, fins que la criatura vagi
caminant a l’escola, però ves a saber si també m’ho hauré d’empassar. S’acaba l’any i
vull fer confiança en la vida.
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Pensant en
el Nadal
b El 24 al vespre i el 25 matí,
grans catedrals i basíliques
celebraren el naixement de Jesús amb pomposes litúrgies.
Mentrestant, al Raval de Barcelona molts voluntaris acullen en diferents locals persones sense sostre i indigents de
diferents procedències i religions en fraternals àpats. Jesús va ser acceptat en una humil comunitat de pastors.
En els àpats a Barcelona
dels que tenen l’infortuni com
a patrimoni s’ha fet present
l’amor de Jesús per tots nosaltres i expressament pels
més pobres, sols i desvalguts.
El missatge de Jesús és amor,
solidaritat i justícia, i el Nadal
hauria de ser una viva manifestació d’aquests tres valors.
Quan al món els pobres cada
dia ho són més i els rics encara volen més, el Nadal hauria
de ser una activa reivindicació
de més justícia social.

Fem a casa present els que
avui tenen un Nadal diferent:
amb familiars presos, familiars
lluny de casa, gent sense família, familiars i amics malalts
que passen de llarg el dia. El
Nadal hauria de ser la festa de
la gran compassió.
JORDI BUFURULL GALLEGO
Barcelona

El discurs de
Felip VI
b Reclama convivència, qui va
cridar “A por ellos” amb escenari semiològic i retrat de Carles III, el de “Los maestros que
enseñen el catalán serán deportados” a La Zarzuela,
aquell que el dia de la raça, va
dir, “Los primeros serán los
Jordis”. Unió?, l’única existent
és la d’ell amb les seves castes
de tirania dominant. Que no es
deteriori la convivència?, el rei
i els esmentats l’han trencada
unilateralment ara, i ja començant el 1500 quan, amb la
“unidad”, els catalans només

podíem anar a Amèrica individualment i prèvia genuflexió
als reis. La llei que ho permeté
fou del 1785, tres segles després. Tossut i amb la lògica
distorsió de la Transició, que,
no s’oblidi: va ser la continuïtat
del franquisme. Va amnistiar
els pistolers franquistes, però
la memòria històrica va ser vetada, i la intel·ligència, com en
el cas de García Lorca, assassinat i abocat als vorals de les
carreteres amb desenes de
milers de morts.
ALEXANDRE PINEDA FORTUNY
Barcelona

Integració (?)
b Ja fa uns quants dies vam
poder veure i sentir a TV3 una
notícia sobre l’acolliment de
nois menors d’edat que arriben sols al nostre país, i en
aquest cas es tractava d’un
grup acollit en un centre del
Pla de Santa Maria, a l’Alt
Camp. La notícia manifestava
amb satisfacció que els nois

allí acollits estaven plenament
integrats, i seguidament van
fer algunes preguntes en directe a tres o quatre d’aquests nois, invariablement
tots tres o quatre van respondre religiosament a les preguntes que se’ls plantejaven
en espanyol (?).
D’això en diuen estar plenament integrats? Integrats on?
Què en saben, aquests nois,
del país real que els ha acollit?
Sabien que la llengua amb
què responien a les preguntes
del periodista de torn no era la
pròpia del país que els acollia?
O potser era que el periodista
ja els preguntava directament
en espanyol i ells responien
mecànicament en aquesta
llengua? En mans de qui està
aquest centre d’acollida del
Pla de Santa Maria, que considera plenament integrats uns
nois que no parlen la llengua
del país? Deuen tenir por de
ser acusats d’adoctrinament.
AUGUST BERNAT I CONSTANTÍ
Barcelona
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La frase del dia

“Per què no posa fi [el president Sánchez] a aquesta dansa
suïcida per als interessos dels espanyols?”
Pablo Casado, PRESIDENT DEL PP

Tribuna

De set en set

El caganer

Nit tel·lúrica

Anna Carreras

Manuel Milián Mestre. Periodista i consultor d’empreses

E

l cretinisme és una peculiaritat de
persones singulars, d’individus
que es tornen solitaris; però, pel
que es veu avui dia, també pot afectar collectius humans, o la societat en conjunt.
És com si una boira espessa encegués la
perspectiva i l’horitzó de col·lectius que
els marxistes qualificaren d’alienats.
D’això, almenys, parlaven els marxistes
dels anys meus d’universitat, quan pretenien alliberar-nos de les adherències capitalistes malsanes (recordo molt bé els
discursos inflamats de Fernández Buey
al claustre de lletres o els soliloquis del
meu estimat amic comunista Narcís).
Avui dia, el marxisme és cosa de vells i els
qui ho són no gosen dir-ho. Al contrari, el
cretinisme no és moneda a l’ús, dialècticament parlant, però és una demolidora
realitat –de vegades aclaparant– en l’univers dels polítics de qualsevol espècie racional o irracional. És possible que el
Creador, en un mal moment, com un
Chaves de millor condició, els expropiés
la intel·ligència per permetre la indigència mental com esquer d’una determinada condició.
ENS PODRÍEM PREGUNTAR

si és possible
ser polític d’una altra manera, i el meu radical pessimista, vist el que abunda, es
veuria enterbolit potser per un tímid seguici de politiquets amagats entre la mala
herba del bosc, com a petits genis, aspirant a sortir i oferir-se com a alternativa.
No s’atreveixen, però dubten entre les opcions del mercat democràtic, que s’encaparra a certificar l’asserció de Churchill:
“La democràcia és el menys dolent dels
sistemes polítics possibles.” En canvi, Putin demostra el contrari; Trump ratifica
la propensió a la niciesa que pretén desordenar l’univers; Pedro Sánchez presumeix del que no té, ni és; Torra ens condueix al desert entre profètiques asseveracions; Ada Colau magnifica magistralment tots els despropòsits inimaginables. En resum: “Ningú no dona el que no
té”, en pensament del gran Aristòtil.

Sísif
Jordi
Soler

A banda de líquida (Zygmunt Bauman)
aquesta societat camina directament cap
al despropòsit, a l’embornal, a la gran confusió que acostuma a predir els desastres
històrics. Europa, sense rumb, se suïcida
amb l’Islam (Samir Khalil). Vladímir Putin va camí cap a convertir-se en l’emperador d’Occident i protector del cristianisme (¡!) en la més sorprenent paradoxa
del postcomunisme; al mateix temps que
l’entesa pactada amb la Xina i el seu nou
armament nuclear de gran potència ens
proposa un nou ordre internacional amb
la seva indiscutible hegemonia. Mentrestant, Trump possibilita l’evidència retirant les tropes de l’Afganistan i de l’Orient
Mitjà, alhora que la Turquia d’Erdogan
avança en negociacions amb Rússia
(agressora d’Ucraïna), que ensorrarien el
control del Mediterrani oriental amb el
debilitament de l’OTAN. Però l’absurd de
Trump, el mentider impulsiu, obre un altre front al Pacífic contra la Xina, i mentrestant aquesta s’apodera de totes les
matèries primeres de l’Àfrica i condiciona les finances mundials. L’aporia perfecta: un sistema capitalista d’oligopolis sota
el control d’un sistema comunista. La
perfecció...

“
Algú no s’haurà
sentit ofès davant el

lamentable insult
del pessebre de
l’alcaldessa (?) Colau
a l’abans
anomenada plaça
Sant Jaume?

AQUEST CRETINISME POLÍTIC

sembla en
aparença difícilment superable. Tot i així,
a les nostre terres hispanocatalanes es fonen tots els elements del despropòsit sociopolític en allò que fa referència a la simbologia. Si es tracta d’un país de creients
que voten, se’ls ha d’insultar i agredir. Si
s’ha establert una pau religiosa –després
d’una brutal guerra civil– se l’ha de minar,
descalçar-la i enfonsar-la, per retornar a
les premisses del conflicte dels anys 30 del
segle passat. Si se celebra una gran festa
cristiana, hi ha d’haver burles, mofes, embrutar-la amb conceptes atrabiliaris allunyats de tota la nostra cultura: pessebres
ofensius, mofes a la Verge de la Mercè,
costums ancestrals eliminats i la introducció de substituts islàmics com ara les
celebracions oficials del Ramadà (un espera que aviat, amb el suport de les feministes, ens portin una llei sobre la poligàmia i els harems...) i els cristians, feliços.

ALGÚ NO HAURÀ PERDUT EL SENY? Algú no

s’haurà sentit ofès davant el lamentable
insult del pessebre de l’alcaldessa (?) Colau a l’abans anomenada plaça de Sant
Jaume? De què vas, Ada Colau? No s’adona que està fent el brou gros als que pensen que la democràcia tan sols genera
monstres com aquests? Algú creu que
aquesta manera estúpida de destruir –o
d’intentar-ho– la nostra cultura no porta
les claus del suïcidi social i cultural? És
clar que en aquest món de bonistes irredempts tot s’hi val, tot acaba rosat o morat? Arribats a aquest punt de genialitat
surrealista, amb la mordaç ironia daliniana, un pensa que hem accedit a l’univers
sobirà de la banalització perillosa. L’important és ser-hi, fer-se veure a la via de
l’absurd i no ser al fonament de la realitat.
Un apel·laria a Emmanuel Kant i les seves
Crítiques, però donat que quasi ningú en
faria atenció, em rebaixo a les funcions
primàries i elementals: ara l’epicentre del
pessebre és el caganer. Per a uns altres
necis el Nadal és “la festa d’hivern”. I així
ens va.

S

i treballes per Cap
d’Any, hauràs de
treballar tot l’any, diu
la dita. En un dia com
el d’avui, moltes escriptores comencem
a gestar un llibre nou.
Mentre els carrers s’omplen de disbauxa, desmesura i serpentines, nosaltres
ens tanquem a l’estudi-petxina i ens
acarem a la pàgina en blanc com qui
voreja un penya-segat, com qui prova
d’endevinar, de la sorra estant, on acaba la misteriosa línia de l’horitzó.
Prèviament, hem sopat com persones normals que celebren coses, hem
brindat i hem felicitat l’any nou als
membres de la tribu. Després, amb
l’ordinador engegat i les parpelles a
mig gas, hem fet el ritual de cremar papers amb desitjos. No som d’aquelles
que demanen collonades del tipus
“que em toqui la loteria” o “que aparegui la meva mitja taronja”. Som més
aviat conceptuals i solidàries: Llibertat-ibertat-bertat-ertat-tat-at, Salutalut-lut-ut, Pau-au-u. Normalment
queda la pica del lavabo feta una porqueria, amb restes de cendra i alguna
lletra encastada a la porcellana. Quan
arriba l’hora de la veritat, hi ha un silenci sepulcral que ens crida. No som
de ballar fins a hores petites amb un
somriure desencaixat, ni d’escriure llistes inútils amb propòsits semblantment irrisoris.
Les escriptores preferim el cara a
cara amb la pantalla, despentinades i
en pijama, desmaquillades i amb peücs, decidides a crear mons. La nit és
freda però obrim una mica la finestra
per espavilar les idees (i perquè marxi
la pudor de tabac, no ens enganyem).
Pensem que l’any nou també porta aire nou i, ja que hi som, llibre nou. Passarem l’any treballant i, ben segur, el
proper Cap d’Any, encara serem pel
tros. Som una raça en perill d’extinció.
En som conscients.
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Torra insta a “revoltar-se”
i fer front a la “injustícia”

a El president anuncia durant el discurs de Cap d’Any que el govern rescatarà les lleis socials suspeses
pel TC en la primera reunió de l’any a Insisteix en la necessitat de diàleg i mediació internacional
Jordi Panyella
BARCELONA

137179-1197742L

O diàleg i justícia o revolta,
i com a teló de fons i objectiu únic, la llibertat.
Aquest és l’esquema del
discurs de Cap d’Any que
ahir va oferir el president
de la Generalitat, des del
Palau de la plaça de Sant
Jaume i davant una senyera, una representació del
patró de Catalunya, sant
Jordi, i un vistós ram de
flors de color groc.
“Estiguem preparats
per a l’any de la llibertat,
que ja s’acosta”, va afirmar el president, que va
advertir que serà un any
de dificultats, marcat pel
judici al Tribunal Suprem
contra els líders del procés
independentista. El president va deixar clar que no
n’espera res de bo, de la
sentència, i va assegurar
que la llibertat dels presos
polítics només arribarà a
través de la llibertat collectiva: “Ja ho deia l’estimat Josep Pallach: «Cap
ciutadà no és lliure si el seu
poble no n’és.»”
Torra va recordar tot
el moviment ciutadà que
ha demanat infatigablement l’alliberament dels
presos i el retorn dels exiliats i va convidar a mantenir aquesta actitud tant
temps com faci falta i a “revoltar-se davant la injustícia per fer caure els murs

Torra, durant el discurs que va fer al Palau de la Generalitat, amb una senyera i un ram de flors grogues ■ EPA

Les frases

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

“Serem allò que
vulguem ser. Però el
futur l’hem de construir
des d’avui. Estiguem
preparats per a l’any
de la llibertat, que
ja s’acosta”

“L’any que aviat
començarà ha de
servir per realitzar
el mandat democràtic
de llibertat, per
revoltar-se davant
la injustícia”

“Davant les envestides
que ens fan recular
molts anys en la
consolidació
democràtica, cal que
els demòcrates ens
presentem units”

“Es posarà en marxa
la tramitació que haurà
de donar efectivitat
a les lleis socials
suspeses”

de l’opressió”.
En el seu discurs, el president va reprendre el fil de
l’entrevista mantinguda
recentment a Barcelona

amb el president espanyol,
Pedro Sánchez, i va insistir en la necessitat de trobar una solució dialogada a
la crisi política de Catalu-

nya. “No deixarem d’insistir en el diàleg, la negociació i la necessària mediació
internacional”, va dir el
president abans d’afegir

que “cal que l’Estat tingui
voluntat d’abordar un diàleg creïble, sincer i valent
per a una solució democràtica i política”. En un clar

Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

missatge a Madrid, Torra
també va recordar l’elevat
grau de consens que hi ha
a Catalunya sobre tres fets
fonamentals: “Que som i
ens sentim republicans,
que no acceptem la repressió per resoldre qüestions polítiques i que volem exercir el dret a l’autodeterminació.”
Missatge de cara a l’exterior i també missatge en
clau interna, a les forces
sobiranistes. “Ens hem
d’exigir ser més forts en la
unitat”, va dir Torra, que
va reclamar que aquesta
unitat es traslladi a una
“defensa dels drets polítics
i socials” i també que serveixi per plantar cara a
l’extrema dreta i al feixisme. En aquest sentit, va
instar els demòcrates a
“aïllar” tots els partits que
facin aquests plantejaments extrems.
El president també va
voler insuflar optimisme
repassant les dades macroeconòmiques que li permeten afirmar que el país
té una bona salut. “Encadenem 20 trimestres continuats de creixement del
PIB i més de 60 mesos de
disminució interanual de
l’atur, que situen Catalunya a prop d’una barrera
que semblava impossible
d’assolir: arribar al 10% de
desocupació.”
Missatge econòmic i
també missatge social, que
va tenir com a eix central
l’anunci que en el primer
consell executiu de l’any
es posarà en marxa la tramitació legislativa que
haurà de donar efectivitat
a les lleis socials suspeses
pel Tribunal Constitucional. En aquest sentit, Torra va parlar de construir
un país per a tothom on la
lluita pels drets civils vagi
de bracet amb la lluita pels
drets socials ■
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Sánchez visitarà el
Tribunal Europeu
en ple judici de l’1-O
a El president vol parlar de drets humans amb el TEDH el 7
de febrer a Estrasburg a És la instància última dels presos
MADRID

Quan en l’últim Consell de
Ministres del 2018 se li va
preguntar per l’imminent
judici als presos polítics al
Tribunal Suprem i per com
afectarà el seu mandat, Pedro Sánchez va ser esquiu.
“Que el carril de la justícia
vagi per una banda i el de la
política per una altra”, va
afirmar. Sánchez, però,
canviarà de carril aviat,
perquè el 7 de febrer –en
ple judici de l’1-O, que es
preveu que arrenqui a finals de gener– té previst visitar el Tribunal Europeu

de Drets Humans (TEDH)
amb seu a Estrasburg, precisament l’última instància a la qual s’aferren els
advocats dels presos per
presentar-hi un recurs si al
final hi ha una condemna
al Suprem.
La visita fixada per al febrer va transcendir mentre Sánchez gaudeix
aquests dies d’un retir de
vacances familiars a Lanzarote, a la residència oficial de La Mareta. Si bé
Sánchez no té cap acte oficial fins al 6 de gener al costat de Felip VI amb motiu
de la Pasqua Militar, La
Moncloa té una agenda in-

ternacional lligada al 7 de
febrer que inclou l’anada a
Estrasburg per assistir al
Consell d’Europa.
Diàleg sobre sentències
Com que Estrasburg és
també la seu del TEDH,
Sánchez aprofitarà la seva
estada a la ciutat alsaciana
per visitar el tribunal, un
fet tan poc habitual que
Mariano Rajoy no ho va fer
mai en els seus set anys de
president. Segons fonts de
La Moncloa, Sánchez vol
dialogar amb el tribunal sobre drets humans i sentències dictades i pendents de
dictar sense aclarir si Cata-

Per a professionals i
particulars, amb la
millor atenció!

Drogueria Agrobotiga
C. Bellmunt, 12
Pol.Ind.Mas Galí - Gurb
Tel.93 886 30 58

Magatzem
C. Lleida, 12
Pol.Ind.Mas Galí - Gurb
Tel.93 889 23 54

181651-1201417Q

David Portabella

Sánchez visitarà el TEDH aprofitant que va a Estrasburg al Consell d’Europa ■ J.C. HIDALGO / EFE

lunya i la visió de la justícia
europea sobre els presos
serà damunt la taula. La
pràctica del TEDH amb visites de mandataris en actiu és tenir-hi un tracte
protocol·lari sense debatre
sobre sentències. El tribunal està presidit des del
2012 pel jutge napolità
Guido Raimondi.
Poder acudir al TEDH

és precisament el que va
motivar la vaga de fam de
Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Josep
Rull, que denunciaven que
el Tribunal Constitucional
dilatava el termini d’estudi
dels recursos per impedir
el salt de recórrer a la justícia europea. En el 2018,
Espanya ha sumat notòries condemnes del TEDH:

per violació de la llibertat
d’expressió dels joves catalans Jaume Roure i Enric
Stern, en el cas de la crema
de fotos del rei Joan Carles;
per falta d’imparcialitat en
el judici a Arnaldo Otegi,
per haver refet Batasuna, i
per “tracte inhumà i degradant” als membres d’ETA
Igor Portu i Martin Sarasola, entre d’altres. ■

109004-1127790w

Oficines
C/ Bellmunt, 12 1ª planta
Pol.Ind. Mas Galí - Gurb
Tel 93 886 30 58

Ferran Bel i Míriam Nogueras amb David Bonvehí en una
reunió de l’executiva del PDeCAT ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

Nogueras fa valer el
no al pressupost del
95% del PDeCAT
D.P.
MADRID

El dilema sobre donar oxigen a Pedro Sánchez amb
l’aprovació del pressupost
del 2019 agita el PDeCAT.
Si bé el secretari d’organització i diputat al Congrés,
Ferran Bel, s’obre a no bloquejar d’entrada el tràmit
al Congrés i donar “més
temps” a Sánchez per a la
“solució política”, la vicepresidenta del PDeCAT i
també diputada, Míriam

Nogueras, hi va discrepar
en públic amb un recordatori: “Per un 95% el consell
nacional del PDeCAT va
votar que es votés no al
pressupost de Sánchez. El
no al pressupost és ferm. El
no a la tramitació, també.”
Bel va dir a Efe que “és
evident que l’escenari és
diferent” des de la cita Torra-Sánchez del 20-D a Pedralbes i obria la porta a no
bloquejar res amb l’esmena a la totalitat. Nogueras,
però, sosté el no inicial. ■
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859744-1201718Q

Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires
EDICTE
Havent finalitzat el termini d’exposició pública
de l’acord adoptat per la Corporació Municipal
en Ple en sessió ordinària de data 21 de novembre de 2018, d’aprovació inicial del Pressupost Únic de la Corporació Municipal (Ajuntament i Societat mercantil municipal unipersonal de responsabilitat limitada “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SL”) per a
l’any 2019, al Diari “El Punt Avui” de data
28.11.2018, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7757 de data 28.11.2018, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 28.11.2018 i a la seu electrònica de l’Ajuntament: http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// en la secció Tauler d’Anuncis, durant un termini de quinze dies hàbils, i al
no haver-se presentat al·legacions, resten
aprovats de forma definitiva aquests Pressupostos i plantilla, segons annexes.
Els annexes sortiran publicats al BOPB,
DOGC i a la seu electrònica de l’Ajuntament:
http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/t
ransparency/ en la carpeta ECONOMICA, secció Pressupostos, exercici 2019, juntament
amb el contingut íntegre de l’expedient del
Pressupost de l’Ajuntament i del Pressupost
de la Societat mercantil municipal unipersonal
de responsabilitat limitada “Serveis Municipals
de Sant Esteve Sesrovires, SL”.
“Contra l’aprovació definitiva del Pressupost
Únic de la Corporació Municipal (Ajuntament i
Societat mercantil municipal unipersonal de
responsabilitat limitada “Serveis Municipals de
Sant Esteve Sesrovires, SL”) per a l’any 2019,
que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d’aquest ordre jurisdiccional del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
un termini màxim de dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la última publicació del
present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i/o a la
seu electrònica de l’Ajuntament: http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// en la
secció Tauler d’Anuncis.
Tot això, sens perjudici d’interposar aquells altres recursos i accions que es considerin procedents.”
Sant Esteve Sesrovires, 21 de desembre de
2018
El secretari,

Vist i plau
L’alcalde,

815405-1201222Q

Ricard Rosich i Palet Enric Carbonell i Jorba

Carles Puigdemont, entre
les personalitats de l’any
a El diari ‘Frankfurter Allgemeine’ tria el president a l’exili

com una de les 50 figures que han marcat el 2018
Redacció
BARCELONA

El diari alemany Frankfurter Allgemeine ha escollit el
president a l’exili Carles
Puigdemont com un dels
personatges més destacats del 2018. En la portada de la seva edició d’ahir
diumenge, el rotatiu alemany –un dels més prestigiosos i influents del continent– publicava 50 fotografies de les persones que
han marcat informativament l’any, i convidava els
lectors a identificar-les i recordar el motiu pel qual
van ser notícia.
A la portada, Puigdemont comparteix espai i
rellevància amb el presi-

dent francès, Emmanuel
Macron; el nord-americà,
Donald Trump; la primera
ministra britànica, Theresa May; la cancellera alemanya, Angela Merkel, i la
seva substituta al capdavant de la CDU, Annegret
Kramp-Karrenbauer.
La detenció i l’empresonament de Puigdemont el
març passat a Alemanya
va ser seguida ben de prop
pel diari conservador, fins
que la justícia local va desestimar l’extradició a l’Estat espanyol per rebel·lió i
el president va recuperar
la llibertat de moviments
per poder tornar a Waterloo. Tot plegat va contribuir a visibilitzar la seva
causa a Europa i especial-

ment al país germànic. D’aquí que el líder del PDeCAT
figuri entre els polítics més
destacats de l’any.
També hi surt la Caballé
La soprano Montserrat Caballé, que va morir el 6 d’octubre, també ha estat seleccionada entre les 50
personalitats de l’any. Altres traspassats, com ara
la cantant Aretha Franklin, el físic Stephen Hawking o l’expresident nordamericà George Bush, estan al costat de figures
com ara Cristiano Ronaldo, Mark Zuckerberg, el
príncep Guillem d’Anglaterra i el príncep hereu
de l’Aràbia Saudita, Muhammad bin Salman. ■

