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El carnaval més polític
CENTRAL · Les reclamacions
independentistes, la denúncia
dels presos polítics i el rebuig al
155 centraran moltes de les rues
EXEMPLES · La merenga de
Vilanova ‘amaga’ Puigdemont i
el procés protagonitzarà el 30%
de les comparses de Torelló

PACTE · La reforma de la llei
de presidència queda aturada, i
el focus se centra en la resolució
per reconèixer el govern legítim
AMENAÇA · Rajoy exigeix al
Parlament que investeixi un
president “normal” o anuncia
que prolongarà l’article 155

Inés Arrimadas i Soraya Sáenz de Santamaría,
protagonistes en el carnaval de Ribes de Freser ■ EPA
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La punxa d’en Jap

Josep Maria Fonalleras

Joan Antoni Poch

Llenguatge
de la pell

B

yung-Chul Han,
l’autor de La societat del cansament
ha estat al CCCB i ha
explicat unes quantes
coses interessants.
Més diria jo, radicalment necessàries.
“Avui tot gira al voltant de transmetre
el que fem, volem, pensem. Gairebé
ens despullem, però no escoltem l’altre.” El nostre present ve marcat per
aquest afany de demostració, de
constatació. El que toca, el que ens
empeny a ser contemporanis –és a
dir, a incardinar-nos en la societat on
vivim– parteix d’un error de fonament.
Ens sentim (o pensem que ens sentim) habitants d’aquest món a base
d’exhibir les nostres accions, les neures o els desitjos. Sense esperar que
l’altre respongui. Ens despullem, això
sí, i fem veure que anem d’un lloc a
l’altre i tenim el delit d’informar a tothom que hem vist una pel·lícula, hem
llegit un llibre o hem fet un viatge fenomenal. Només en mostrem, però, una
aparença, una superficialitat, construïda perquè siguem vistos com a singu-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Només en mostrem una
aparença, una superficialitat,
construïda perquè siguem
vistos com a singulars
lars. Sense tenir al damunt la mirada
de l’altre, que, en unes altres circumstàncies, ens qüestionaria, ens plantaria contra la nostra pròpia feble imatge.
“Hi ha connexions en comptes de
relacions”, diu Han, i “Ja no existeix l’altre com a misteri, com a seducció,
com a desig, com a infern”. El despullament real (el que du a una purificació, a un elogi sincer i honest de la veritat) només és possible davant l’acció
interlocutora, davant la mirada que
pregunta, interfereix, suscita el neguit i
la passió.
M’estimo aquells que es mantenen
al marge de les selfies com a categoria. I que ho fan amb la convicció de la
mirada franca, del rebuig a “les boniques superfícies llises i setinades”. Estimo els qui es defensen de l’exhibició
amb les armes que procuren que el
palau de la intimitat no es malmeti.
Potser són els contemporanis de debò. Perquè, en contra de l’excés de
l’aparador, advoquen pel retorn a les
essències dels ulls que no miren l’espectacle sinó que observen l’interior.
La “bellesa original”, que diu Han, un
llenguatge despullat de la pell.

L’evasió

E

ls llibres més pròpiament d’evasió que tinc a casa són els de la
col·lecció de “lladres i serenos”
La Cua de Palla. Tinc tots els que van
sortir mentre Manuel de Pedrolo la va
dirigir, i pinten una franja groga molt
bonica en la meva, diguem-ne, biblioteca. Entre el pare i jo en vam comprar uns quants a mesura que s’anaven publicant i més tard un parent
que va haver de buidar la casa em va
ajudar a completar-los. La col·lecció es
va interrompre perquè va acabar sent
un negoci ruïnós per a Edicions 62.
Anys més tard, mort Pedrolo, es va reprendre, però em vaig abstenir de serne client. L’“evasió” en aquell moment
em venia a contrapel o tenia altres
“evasions”. Ara he tornat a agafar els
antics llibres de La Cua de Palla. Alguns els tenia presents; d’altres no els
recordava; uns altres potser no els havia llegit. Pedrolo, que deia que ell vivia com si Catalunya fos independent,
va fundar La Cua de Palla per “normalitzar” la producció editorial en català.
Dashiell Hammet, John Le Carré,
George Simenon o Patricia Highsmith
també podien expressar-se en l’idioma

“
Per què torno a
llegir ara els llibres
de la col·lecció
La Cua de Palla?

de Fabra. Fabra i Pedrolo són motiu de
commemoracions, aquest 2018.
Fa uns dies Valèria Gaillard entrevistava en aquest diari Albert Jané,
lingüista, antic director de Cavall Fort
i traductor genial dels Barrufets. Dedicava paraules poc amables a les traduccions de La Cua de Palla. No és
nou, altres les han lamentades: l’ús del
“vós” entre els delinqüents i els policies, la insistència en el “llur”, les paraules cultes per referir-se a les coses
més quotidianes, la conjugació verbal
que no fa servir ningú... Sembla que
en comptes de traduir Le Carré tradueixin Tolstoi. Tot això és cert i fa

que els llibres perdin autenticitat, però la veritat és que un cop entro en la
convenció tant me fa. Tinc, també per
casa, una traducció de llavors de Tendra és la nit de Francis Scott Fitzgerald. No s’entén res, ja des del primer
paràgraf. Els llibres de La Cua de Palla
s’entenen de dalt a baix perquè els traductors dominaven l’idioma original.
Potser massa i tot. També tinc la traducció recent d’un Maigret en castellà.
A mig llibre es nota que el traductor
ha caigut en la trampa de l’aparent
senzillesa del francès de Simenon:
atrapat en les dobles negacions, arriba
a explicar el contrari de l’original. A La
Cua de Palla això no passa mai.
Però la pregunta que em faig és: per
què reincideixo en els llibres de La
Cua de Palla, que durant anys només
han servit per fer bonic a la meva llibreria? Quan els adquiria, als anys seixanta i setanta, em feien “evadir” de
les incomoditats del franquisme. Llegir-los ara, quan la Catalunya independent de Pedrolo, i la nostra, rep bastonades per tots cantons i cada dia ens
ofereix un disgust, em porta a conclusions funestes.
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Mentides d’una ministra

L

“
Cospedal vol
controlar TV3 i
guanyar per la força
allò que no han
guanyat a les urnes

Catalunya passarà, als annals de la
història, com l’exemple de com construir un fals relat amb mentides o, directament, negant la veritat, encara
que aquesta sigui tan evident com els
ferits per la policia l’1-O.
Això de TV3 d’ahir de Cospedal és
també d’escàndol, naturalment. D’entrada, perquè la seva argumentació in-

De reüll
Odei A.-Etxearte

l govern que vindrà, el que JxCat i ERC intenten
constituir malgrat totes les discrepàncies, haurà de
gestionar una autonomia més retallada i vigilada que
mai, sempre a punt per ser una mica més intervinguda,
sempre sota amenaça. Després de declarar la república
sense que se’n derivés cap efecte material, però també
d’haver guanyat les eleccions del 21-D,
l’independentisme haurà d’afrontar totes les seves
contradiccions amb aquest govern i revertir els efectes
del 155 durant mesos sense poder avançar. Amb prou
feines recuperarà les posicions
Qui busqui
perdudes. Aquest govern de
resistència, assetjat i amenaçat,
una plàcida
només es podrà aixoplugar en la
normalitat
denúncia si accepta la quotidianitat
trigarà a
de la gestió precària. Difícilment
trobar-la
podrà ser d’una altra manera, al
marge de qui sigui efectivament
investit president de la Generalitat i dels consellers que
nomeni després si Madrid accepta la investidura com a
vàlida, i del paper més o menys executiu i/o simbòlic
que exerceixi Carles Puigdemont des de Brussel·les.
Qui busqui una plàcida normalitat autonòmica en
aquesta legislatura trigarà a trobar-la: la cruesa dels
processos judicials al Tribunal Suprem i al jutjat número
13 de Barcelona no ho permetran. A partir de la setmana
vinent desfilaran al Suprem la resta d’investigats, i les
filtracions que arriben no donen treva amb els pitjors
dels escenaris per als presos polítics i els encausats.
El conflicte és més viu que mai.

clou dues mentides com una casa de
pagès. La primera, quan parla de la
“immensa majoria” de catalans i espanyols contraris a TV3. Pel que fa a Catalunya, les xifres d’audiència ho desmenteixen cada mes. Pel que fa a Espanya, quanta gent pot opinar sobre
TV3? Quanta l’ha vist? No cal ser gaire
llest per saber que molt poca. Ni la
Cospedal la deu haver vist mai. La segona mentida és que TV3 faci propaganda i manipuli. Tot el contrari. TV3
té molts defectes, però aquest no. Com
ho demostren els informes dels organismes que la controlen, la televisió
pública és un exemple de pluralitat.
Infinitament més plural, per exemple,
que TVE, que també paguem els catalans, on l’independentisme brilla per
la seva absència i on, fins i tot, s’atreveixen a entrevistar, com a president
de Tabàrnia (sic!), el bufó sense nord
en què s’ha convertit l’Albert Boadella.
A TVE sí que li cal un bon 155.

Les cares de la notícia
PRESIDENT DEL PARLAMENT

Roger Torrent

El govern
amenaçat

E

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/f3rwtv

EDITORIAL

A la tres
a ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se’n va anar
ahir a l’OK Diario –un digital
que és tot el contrari del que hauria de
ser una publicació rigorosa, per tant,
curull de mentides i manipulacions–
per demanar que si s’allarga l’aplicació
del 155 es tingui en compte d’intervenir TV3. És a dir, que el PP faci allò
que no es va atrevir a fer l’octubre passat, diuen que per la pressió del PSOE.
Diu la ministra que TV3 és un mitjà
“propagandístic i manipulador”. “Per
a una immensa majoria de ciutadans
de Catalunya, i de la resta d’Espanya,
ens sembla que TV3 ha deixat de ser
un mitjà de comunicació social per
passar a ser un mitjà de propaganda
política i de manipulació. Crec que això és una evidència”, va reblar Cospedal i es va quedar tan tranquil·la.
La barra que comencen a tenir alguns polítics del PP i els ministres del
govern espanyol a l’hora de parlar de

Accedeix als
continguts del web

No estan sols

-+=

El president del Parlament és ara mateix la primera
autoritat política de Catalunya, i com a tal s’ha posat al costat dels quatre presos polítics, dos d’ells
diputats, retinguts Soto del Real i Estremera, transmetent-los que les institucions lluitaran pels seus
drets polítics i perquè puguin tornar a casa.
PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

Mariano Rajoy

Un president normal?

-+=

El president espanyol exigeix al Parlament normalitzar
una situació del tot anormal, amb ciutadans agredits
per haver volgut votar, perseguits per haver criticat la
violència policial, governants imputats per haver complert un programa i altres retinguts fa mesos en presó
preventiva per les seves idees polítiques. No és normal.
ENTRENADOR DE BÀSQUET

Svetislav Pesic

Al rescat del Barça

-+=

El bàsquet blaugrana fa temps que va a cegues
buscant el rumb perdut, però el dèficit de projecte
és determinant i la pressió, massa forta. Ara, per
substituir el destituït Sito Alonso, el club recorre al
tècnic que el 2003 va conduir l’equip a la seva primera Eurolliga. Per a ell també serà difícil.

Ocasió
perduda
a Còrsega
La recent visita del president
de la República de França,
Emmanuel Macron, a l’illa de Còrsega posa en relleu una vegada més
que la realitat de les fronteres dels
estats a Europa no coincideix amb
la realitat sociopolítica de les nacions i els pobles que l’habiten des
de fa segles, i fins a quin punt els estats actuen amb la supèrbia de qui
té el poder i la força per imposar la
seva visió i els seus interessos per
sobre de qualsevol altra raó, dret o
voluntat per molt arrelada que estigui al territori i per molt democràticament que hagi estat expressada.
Aquest és el cas ara de Còrsega,
on la coalició dels autonomistes de
Gilles Simeoni i els independentistes de Jean-Guy Talamoni governa
amb un 60% dels vots, i canalitza la
demanda social de més autogovern
amb propostes moderades, com
ara la cooficialitat de la llengua corsa, un estatut de resident, una certa
autonomia fiscal i l’acostament de
presos. La resposta de Macron ha
estat un no a tot, acompanyat d’un
clar menyspreu cap als dirigents
corsos (escorcollats i en segona fila) i emmarcat en un escenari amb
cinc banderes franceses, cinc d’europees i cap de l’illa. L’únic moviment, proposar una modificació de
la Constitució que esmenti específicament Còrsega.
El centralisme és inherent a
França, estat monolític per excellència i bressol del jacobinisme; però en el cas de Còrsega també s’hi
afegeix una evident ceguesa política que li impedeix detectar i aprofitar l’oportunitat històrica de fer
més fort aquest estat adaptant-lo a
la seva realitat. Ans al contrari, negant-la i deixant clar el seu menyspreu cap a la majoria social corsa,
només aconseguirà alimentar un
conflicte regional que fa moltes dècades que dura.
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Judici al 9-N
Els juristes no van veure delicte
del govern en el 9-N. Van
defensar que la suspensió
ordenada pel TC era “molt
genèrica i un cas inèdit”.

Full de ruta

El feminisme és universal: no
és un alliberament només per
a les dones, sinó per a tots
no fonamentades en el domini d’uns (i
fins i tot d’unes) sobre els altres.
El cas és que Arrimadas es considera
feminista i fins i tot és possible que hi hagi dones que, més que pel fet que defensa la unitat d’Espanya, l’hagin votat perquè creuen que ho és o, simplement,
perquè és una dona. Tanmateix, és curiós que la seva concepció del feminisme
exclogui la ideologia o, en tot cas, certa
ideologia: “La millor manera de lluitar per
la igualtat és no fer una vaga en què es
reivindiquen certes qüestions ideològiques”, afirma. Tan curiós que, de fet, el
seu feminisme ni és feminista ni és exempt d’ideologia, sinó que més aviat
l’amaga: la conformitat amb les pràctiques i efectes del capitalisme. És així que
la igualtat a la qual deu referir-se és
aquella per la qual unes dones (i no precisament totes les dones) arriben als
llocs de poder i, exercint-lo d’igual manera que els homes, perpetuen un sistema
de desigualtats, de domini i de submissió. Fa molt temps que això ho coneixem
i no se’n diu feminisme, sinó postfeminisme: la dimensió col·lectiva desapareix
per afirmar-se la lluita individualista
d’unes dones disposades a utilitzar les
seves armes, incloses aquelles dites femenines, per ser reines a la selva.

20
anys

El pacte CiU-PP
El Partit Popular i Convergència
i Unió negocien un programa
conjunt que imposa un clar “gir
social” per esgotar l’actual
legislatura.

Abel Mariné. Professor emèrit de nutrició i bromatologia. Campus de l’Alimentació. UB

Igualtat?
nés Arrimadas ha dit que no s’afegirà
a la vaga convocada pel 8 de març,
Dia Internacional de la Dona Treballadora, perquè considera que s’hi amaguen
qüestions ideològiques que, a més, són
de caràcter anticapitalista. He llegit l’extens manifest, amb un argumentari justificatiu de la vaga, a càrrec de la Comissió 8M, que coordina organitzacions feministes de tot l’Estat espanyol, i, entre
moltes altres qüestions, certament s’hi
fa referència al fet que el capitalisme
genera desigualtats, relacions de poder
i la destrucció de recursos i de les condicions necessàries per a una vida digna. A banda que de les seves declaracions es dedueix que en té una idea vaga de l’argumentari, és possible que la
líder de Cs a Catalunya no comparteixi
aquest diagnòstic sobre els efectes del
capitalisme. En tot cas, el manifest no
amaga cap ideologia: és la pròpia del feminisme que posa en qüestió un sistema basat en l’explotació humana, dins
de la qual la que exerceixen homes vers
dones, però que també afecta molts
homes. Per això el feminisme és universal: no és un alliberament només per a
les dones, sinó per a tots, en la construcció d’unes altres relacions humanes

anys

Creixen els robatoris a la banca
per internet. Es doblen en un
any els delictes de les màfies de
l’est d’Europa. Sostreuen 1.500
euros en cada transferència.

Tribuna

Imma Merino
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Banca per internet

Cafeïna al medi ambient

P

renem cafeïna a través del cafè,
el te, les begudes de cola i les energètiques, i també a través d’altres petites fonts que poden semblar
insospitades, com l’aigua de l’aixeta.
Això ho posa de relleu un treball sobre
la cafeïna com a contaminant ambiental, publicat per R. Dafouz Ramírez y Y.
Valcárcel Rivera, de la Universidad Rey
Juan Carlos.
AQUESTS INVESTIGADORS

informen sobre les concentracions de cafeïna, i els
seus derivats, en les entrades i sortides
de les depuradores d’aigües residuals,
en les aigües superficials (rius, llacs),
subterrànies, marines i en les potables.
L’origen fonamental d’aquesta cafeïna
és l’orina dels consumidors de les begudes que la contenen. Una part minoritària s’elimina sense transformar, i l’altra en forma dels derivats resultants de
les transformacions que porta a terme
el nostre organisme. De fet, és el mateix que passa amb els medicaments
que prenem, entre els quals, per cert,
hi ha la cafeïna, que en dosis adients te
efectes beneficiosos. Les depuradores,

amb les tècniques actuals, no eliminen
tota la cafeïna, i també se’n troba, en
molt petites quantitats, a l’aigua de l’aixeta, sobretot a les zones amb més densitat de població.
L’ORINA HUMANA

no és l’única font de
contaminació per cafeïna. L’ús que es
fa del marro del cafè com a compost, o
de la cafeïna com a plaguicida protector de plantes contra insectes, llimacs
o cargols, també acaben contaminant
el medi amb aquesta substància, la
qual cosa afecta negativament diversos organismes com algues, corals i insectes útils, peixos i crustacis, i acaba
contaminant plantes cultivades comestibles, com l’arròs. No sembla que,
de moment, signifiqui cap risc per a la
salut humana, tot i que, com indiquen
els autors de l’article, s’han de fer estudis a llarg termini. Aquests estudis no
són fàcils, perquè la cafeïna va acompanyada d’altres contaminants i s’han
d’avaluar les possibles influències mútues pel que fa a la toxicitat. Altra cosa
són els eventuals efectes sobre la flora i
la fauna aquàtiques, que estan en per-

manent contacte amb la cafeïna del
medi on viuen i, per tant, més exposades que nosaltres als seus efectes negatius, que si afecten al medi aquàtic i els
seus habitants, també ens poden acabar afectant a nosaltres i la salut del
planeta.
NO ES TRACTA QUE DESPRÉS

de llegir
aquest article algú es privi del cafè, si el
pren amb moderació, però sí de posar
de relleu la complexitat dels problemes
mediambientals i la importància de millorar les tècniques de depuració d’aigües i residus. No estem davant d’un
problema que ens hagi d’alarmar, però
ens n’hem d’ocupar. Ara que a Califòrnia hi ha qui promou una de les mesures antiprogrés de moda, el consum
d’aigua sense tractar, perquè és més
natural, algú els hauria de dir que, llevat que es tracti d’aigües minerals de
brolladors controlats, a més de molts
contaminants, microbians o químics,
perillosos, també poden ingerir per
aquesta via una certa quantitat de cafeïna, que no sembla comportar risc, però que potser no voldrien consumir.

El lector escriu

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

La niciesa
al volant
b Aquesta darrera setmana
els meteoròlegs van avisar que
el diumenge i el dilluns a segons quins territoris i cotes en
alçada nevaria de forma abundant i plouria en general a tot
Catalunya a cotes més baixes.
Així ha succeït, i es van produir
enormes col·lapses a les carreteres, especialment a la C-16
on tornaven molts vehicles de
les pistes d’esquí. Inenarrable!
Com es pot anar per aquest
món sense preveure les contingències pròpies del temps
hivernal i dels territoris on sol
nevar? No voldria saber els
epítets que devien atribuir als
capsigranys que es quedaven
al mig de la carretera impedint
el pas als altres, amb improperis suposo que no reproduïbles
aquí. Anem a jugar amb la neu!
És com els que pretenen pujar
al Pedraforca amb xancletes,
calça curta i una samarreta
lleugera perquè fa molta calor i

a la muntanya el temps en
pocs minuts pot fer un gir brutal i posar-se a ploure a bots i
barrals, amb vent i fent un fred
que pela. perquè a la muntanya no se li ha de tenir por, però sí que se li ha de tenir un
respecte.
JORDI LEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

17 d’agost encara
b Ara que he estat uns dies a
Pisa m’he adonat que en dir
que era de Barcelona de seguida em demanaven sobre els
atemptats de juliol a la Rambla.
Molts hi havien estat just poc
abans o just després i volien
saber-ne més coses. Desgraciadament ara se situen molts
llocs en referència a la violència
que reben o han rebut. Hi ha
ciutats que quedaran marcades per sempre per un fets que
no haurien d’haver passat mai i
que van causar la mort o ferides greus a persones que un
fals destí va posar en llocs i

temps on algú havia decidit de
cometre el mal. El dolor s’esvairà però no s’oblidarà. Tant
els que vivim a Catalunya com
els visitants estrangers sempre
recordarem aquell 17 d’agost,
del qual restarà la solidaritat
amb els familiars d’aquells que
van perdre-hi la vida.
EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ
Torroella de Montgrí i l’Estartit
(Baix Empordà)

Ni monarquia
ni república
b Aquesta és la resposta que
et donen al Canadà, Austràlia,
o Nova Zelanda, quan els preguntes quin és el règim del seu
país. Tres països que van formar part de l’imperi britànic
fins a les respectives Acts of Independence concertades amb
el govern britànic. En realitat, el
nom oficial del seu règim és
dominion, és a dir, domini. Curiosa manera de ser independents, però no estranya per als
catalans coneixedors de la

nostra història. Compartir un
mateix cap d’estat en un règim
independent o gairebé era normatiu durant la monarquia hispànica dels Àustria, una monarquia on els catalans parlàvem del “rei nostre senyor (dominus)”, no del nostre “propietari” com a la Corona de Castella. És a dir, des de la tradició
política catalana, érem un domini, no cap província. Potser
això explicaria la fallida del nostre republicanisme històric:
oblidar la nostra tradició política de domini. És veritat que la
dinastia borbònica no ens ho
ha posat gens fàcil des del Decret de Nova Planta, però en la
Transició postfranquista tampoc no s’han sabut jugar les
cartes amb l’estratègia necessària... Cartes que apareixen a
la Constitució de 1978 sobretot
amb el terme “nacionalitats”, i
amb els “drets històrics” de
l’Addicional Primera. O potser
m’equivoco...
JORDI BASSAS I RIBALTA
Barcelona
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La frase del dia

“El govern espanyol s’ha entossudit a prohibir-ho tot i
obliga alguns jutges a fer el ridícul”
Joaquín Urías, PROFESSOR DE DRET CONSTITUCIONAL I EXLLETRAT DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tribuna

De set en set

Llibertat de pensament

Flor
senyera

Josep Maria Casasús

Quim Torra. Periodista i editor

S

tefan Zweig, el gran escriptor de
l’Europa d’entreguerres, l’inoblidable autor de Moments estellars de la humanitat o El món d’ahir
(Memòries) té una obra menys coneguda que les seves novel·les o les biografies de Fouché o Maria Antonieta. Just després del seu Erasme on
escriu coses com: “Persevereu en els
vostres ideals, seguiu escrivint, perquè la tirania ideològica uniformitzadora no us podrà fer callar”, l’any 36,
exiliat ja a Londres per l’arribada dels
nazisme a Àustria, Zweig publica un
exercici bellíssim de tolerància i de defensa del dret a la llibertat de consciència: Castellion contra Calví.

da. Zweig és, Zweig vol ser, vol veure’s
reflectit en Erasme i Castellion. Erasme és un humanista conegut; però qui
va ser Castellion?
LA HISTÒRIA DEL MOSQUIT que es va atre-

vir a picar l’elefant. Zweig penetra en
la personalitat d’un extremista religiós com Calví, l’elefant, l’instaurador
d’una dictadura teocràtica en la qual
la llibertat personal desapareix per
complet; moralista zelós de tota ale-

ELL, QUE HAVIA COMBATUT com ningú per

la cultura alemanya, es veia obligat a
deixar la seva Àustria natal; ell, el
gran amic dels seus amics, el referent
moral de tota una generació, es troba
sol primer i apàtrida després, un cop
Anglaterra entra en guerra; ell, el gran
escriptor de l’ànima i del pensament
europeu, un dels forjadors del gust literari occidental, iniciava el camí d’un
exili que l’acabaria portant després
d’Anglaterra al Brasil, on, davant de la
desfeta aliada i el triomf de la maquinària nazi, enfonsat i deprimit, incapaç d’assumir les conseqüències de
l’ensulsiada absoluta del seu món i
dels ideals que ell havia defensat tota
la vida, se suïcidava l’any 1942 juntament amb la seva dona.
EN AQUEST CONTEXT,

doncs, Stefan
Zweig tria Erasme i un personatge
pràcticament desconegut com Sébastien Castellion per a convertir-lo en
una paràbola de lluita contra el feixisme i la injustícia. Escull dos homes
que s’alcen en un moment determinat
contra les dictadures i els opressors,
amb les armes de la paraula i la lletra,
de l’esperit i la cultura, tot i sabent de
bell antuvi que era una batalla perdu-

Sísif
Jordi
Soler

gria, del cant, les tavernes, l’amor...;
guardià del pensament únic, infal·lible, el tirà que odiava qualsevol pensament diferent, la controvèrsia, el talent; i per Zweig, per sobre de tot, l’assassí de Miquel Servet, català de la
Franja.
DAVANT D’AQUEST PERSONATGE,

Castellion, un home feble, senzill, insignificant, professor, però que s’alça per defensar la llibertat i la consciència lliure davant d’una Ginebra sotmesa i envilida. Cap dels seus amics no va gosar
expressar-se públicament, cap no va
escriure que “la consciència és lliure” i
que “matar un home no és defensar
una doctrina, sinó matar un home”.
Durant anys Calví persegueix els seus
escrits; l’emmordassa mentre la societat ginebrina calla o mira cap a un altre costat.

CASTELLION, PERÒ,

“
Castellion
escriu i escriu:
buscar i dir la
veritat, tal com
es pensa, no pot
ser mai delicte;
la consciència
és lliure; Déu és
amor i comprensió
i tolerància

escriu i escriu: buscar i dir la veritat, tal com es pensa, no
pot ser mai un delicte; la consciència
és lliure; Déu és amor i comprensió i
tolerància. Castellion, abrandat, segur de la seva raó, acusa. Acusa Calví
d’un acte inhumà, de la mort d’un innocent, de la mort de Servet. Només
un atac de cor sobtat el lliurà d’una
mort segura com la Servet; en canvi,
la mort civil, l’ostracisme i l’oblit restaran molts, molts anys. Només amb
el temps alguns estudiosos tornen a
Castellion.

I ZWEIG TANCA EL LLIBRE amb un final in-

oblidable: “Sempre hi haurà un Castellion que s’alci contra qualsevol Calví,
defensant la independència sobirana
de l’opinió davant de tota violència
exercida des del poder.”
A CATALUNYA, SEGLES DESPRÉS,

som exactament aquí: defensant la independència de l’opinió, la llibertat de pensament.

L

a flor de l’ametller
és una senyera
d’esperança. Renovarem aquesta emoció
diumenge vinent davant la tomba de Joan
Maragall, al cementiri de Sant Gervasi,
on cada any, des del 1924, família i
amics del poeta s’apleguen en la festa
de l’Ametller Florit. Un poema seu del
1904 agermanava aquesta flor blanca
amb el neguit esperançat: “Ets la pau
que s’anuncia entre el sol, núvols i
vents... No ets encara el millor temps
però en tens tota l’alegria.” En la poesia
catalana del segle XX trobem més
brots que associen aquesta flor primerenca amb la desclosa vital. “La maina-

Ens cal ara més que mai
apreciar les virtuts
del blanc i del groc
da, flor d’ametlla”, diu un vers de Ramon Muntanyola, el poeta de qui l’any
passat, centenari del seu naixement
(enguany s’escau el 45è aniversari de
la mort), editaren una antologia a cura
de Joan Maria Pujals. Tenim en territoris catalans aquesta flor hivernal, profètica de temps millors. Tenim també
una flor primaveral que és missatgera
de llibertat: la flor groga de la ginesta.
El mateix Maragall li va escoltar aquesta bona nova: “En la flor de la ginesta /
Catalunya m’ha parlat; / m’ha parlat
de la gran festa / de la nostra llibertat.”
Ens cal ara més que mai apreciar les
virtuts del blanc i del groc. Ens poden
prohibir el groc de les fonts lluminoses,
poden repintar de negre el groc dels
taxis o de les bústies de correus. Però
no ens poden embrutar la flor blanca
dels ametllerars, ni ens poden tenyir la
flor groga de les ginesteres. No ens poden arrabassar la flor blanca de l’esperança ni la flor groga de la llibertat.
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La reforma de la llei de
presidència, aparcada

a JxCat congela la reforma, a la qual ERC s’oposa, i es focalitza en la resolució de reconeixement a
Puigdemont i al govern a Demanen que s’activi la comissió de reforma del reglament del Parlament
O.A.-Etxearte
BARCELONA

A mesura que passen els
dies de negociació de la
investidura, des de les files
republicanes veuen que
els partidaris que hi hagi
unes noves eleccions perden pes intern a JxSí. Oficialment, però, els de Carles Puigdemont insisteixen que el president ha de
ser restituït en una votació d’investidura al Parlament, no descarten els comicis i rebutgen abordar
plans i noms alternatius.
Mentrestant, als equips
negociadors de JxCat i
ERC només s’obre pas
amb solidesa la proposta
de resolució amb què els
de Carles Puigdemont i
Oriol Junqueras pretenen
reconèixer el govern legítim abans del debat d’investidura, segons fonts
dels dos grups. A JxCat
donaven ahir per aparcada la reforma de la llei de
presidència amb què pretenien obrir una via jurídica per votar al Parlament
la investidura a distància
de Puigdemont.
La modificació, que es
pretenia fer per la via ràpida de lectura única que finalment va avalar el Tribunal Constitucional, no
té el vistiplau dels republicans, que consideren que

El president del Parlament, Roger Torrent, va visitar ahir Oriol Junqueras i Joaquim Forn, que encara són a Estremera ■ EFE

no té recorregut. De fet, el
portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va advertir ahir que no
permetran que s’executi
una reforma exprés de la
norma. “El govern [espanyol], que en exercici del
155 té totes aquestes funcions, no ho consentirà”,
va dir. En paral·lel, JxCat
va demanar a la cambra
que es constitueixi la comissió del reglament, que
té com a missió la reforma
del reglament del Parlament. Des del grup parlamentari, però, desvinculaven la petició de la volun-

Els lletrats lliuren avui l’informe sobre els terminis

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

L’informe sobre els tempos
parlamentaris elaborat pels
serveis jurídics de la cambra
catalana serà lliurat avui al
president del Parlament, Roger Torrent, i a la resta de
membres de la mesa. Després d’un estira-i-arronsa entre els lletrats pel tipus d’informació que s’hi afegia, i en
espera del que digui la lletra
petita, tot indica que els juristes es decantaran per establir
que l’ajornament del ple d’investidura el dia 30 de gener,

sense haver iniciat la sessió
ni cap votació, no permet posar en marxa el rellotge i, per
tant, es confirmaria que encara no han començat a córrer els dos mesos que marca
la llei com a límit per investir
president de la Generalitat
des del primer intent d’investidura. Els lletrats han esperat que el president sigui avui
a la cambra després que el
dia d’ahir el destinés a entrevistar-se amb els diputats
electes Oriol Junqueras i Jor-

di Sànchez, que estan empresonats a Estremera i a Soto
del Real, respectivament,
com a mesura preventiva,
investigats per un delicte de
rebel·lió. Torrent també es va
entrevistar amb Jordi Cuixart
i Joaquim Forn. En sortir de
la visita, va assegurar que
defensarà els diputats fins a
“les últimes conseqüències”
per tal que puguin exercir els
seus drets polítics i també
la seva feina com a electes
a la cambra. ■ E.A.

tat de modificar les normes de la cambra per regular una investidura a distància. Ho atribuïen, en
canvi, a la voluntat de posar en marxa el màxim
d’activitat parlamentària.
Hi ha dubtes sobre si
aquesta comissió es podrà
constituir, atès que té caràcter legislatiu i formaria
part de les que s’han d’engegar una setmana després de la investidura.
Reunions suspeses
JxCat i ERC no es van reunir ahir perquè els republicans van suspendre els
contactes previstos. Els
negociadors d’ERC van voler –asseguren– valorar i
estudiar amb calma el text
de la resolució que els de
Puigdemont els van entregar la vigília. Fonts d’ERC
indiquen que podrien traslladar avui la seva contraproposta i, si hi ha acord,
la podrien presentar conjuntament. El PP també
va amenaçar de recórrer
contra la declaració, si bé
no tindria efectes jurídics.
El dia va arrencar amb
una notícia de RAC1, segons la qual la portaveu de
JxCat, Elsa Artadi, guanyava força com a candidata alternativa a Puigdemont. Poc després, ella
s’autodescartava. “Puigdemont és el nostre candidat
i sobretot el del Parlament”, va dir. El nom d’Artadi figura en les travesses
amb els de Jordi Sànchez
i Jordi Turull com a possibles candidats a la presidència quan JxSí constati
la inviabilitat d’investir
Puigdemont a la cambra,
una conjuntura que el nucli
dur del grup parlamentari
no admet. A més, JxCat
manté la pugna perquè, arribat el cas, el paper de
Puigdemont no sigui simbòlic sinó executiu. ■
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Nicole Millar entrevista
l'actor Joe Bentley.

Avui,
a les 17 h
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amb el discurs del 3 d’octubre. “El rei va estar a l’alçada de les circumstàncies i
va ser el primer, però també el Senat, els tribunals, la
fiscalia i molts mitjans de
comunicació; va ser tot un
gran consens nacional”, va
lloar davant la família Luca
de Tena.
Un cop perduda la por a
estrenar el 155, Rajoy va

La frase

—————————————————————————————————

“Algú pensava que
podia viure fora de la
llei i l’únic que ha
aconseguit és viure
fora del govern”
Mariano Rajoy

PRESIDENT ESPANYOL

Mariano Rajoy va intervenir ahir en el dinar col·loqui del fòrum del diari ‘ABC’ al Casino de Madrid ■ ACN

Rajoy exigeix investir un
president “normal” o
prolongarà l’article 155
a Reclama que sigui algú lliure de causes judicials a Admet que volia suspendre

l’autogovern ja el 6 i 7 de setembre i culpa Cs i el PSOE de no avalar-ho llavors
David Portabella
MADRID

“Elegir, de forma normal,
un president normal.”
Aquesta és l’exigència que
Mariano Rajoy va fer ahir
al Parlament per alertar
que l’aspirant no pot ser ni
Carles Puigdemont ni un
electe “immers en procediments judicials”. El president espanyol va avisar
que l’article 155 es prolongarà si el Parlament no celebra la investidura “o si es
repeteixen eleccions”.

En un dinar col·loqui del
fòrum ABC –patrocinat
per Deloitte i Ferrovial– i
davant noms de la crema
madrilenya com ara Florentino Pérez (ACS), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) o Juan Miguel Villar
Mir, el president espanyol
va fer un balanç triomfalista dels cent dies d’aplicació
del 155, que encara manté
en suspens l’autogovern.
Pendent que el Parlament
investeixi “algú que pugui
ser present a la seva pròpia
investidura i que estigui al

seu lloc”, Rajoy no va ocultar l’obsessió d’apartar
Puigdemont. “Alguns es
van pensar que podien
viure fora de la llei i l’únic
que han aconseguit és viure fora del govern”, va celebrar sobre els exiliats i presos.
Quan el director d’ABC,
Bieito Rubido, li va retreure la pretesa tardança de la
mà dura contra la “insurrecció catalana”, Rajoy es
va vantar d’haver volgut
aplicar el 155 ja els dies 6 i
7 de setembre, en què es

debatia la llei de transitorietat, i va culpar Ciutadans i el PSOE de no avalar-ho llavors. “Sens dubte
hauria estat una bona data, però tres dies abans jo
llegia el titular Sánchez i
Rivera aconsellen a Rajoy
que no posi en marxa el
155, i jo no podia anar sol
ni sense saber què en pensava Europa”, va raonar. I
va revelar que el seu anhel
–frustrat pel PSOE– era
intervenir també TV3, i
que el rei Felip VI va ser el
gran patrocinador del 155

avisar que el prolongarà
tant com calgui: “Mentre el
nou Parlament busca un
president que pugui serho, o es repeteixen les eleccions si no el troben, Catalunya no estarà sense govern perquè el 155 és la garantia d’atendre serveis essencials i necessitats reals
dels catalans.” Si bé La
Moncloa tenia pressa inicialment per aixecar el 155
i negociar els pressupostos
del 2018 amb el PNB, ahir
Rajoy assumia que viurà
amb els comptes prorrogats del 2017, i va anunciar
que el Consell de Ministres
aprovarà avui el rescat dels
plans de pensions (a partir
dels 10 anys de l’aportació)
per decret.
L’anècdota la va servir el
director d’ABC quan, tot i
el clima balsàmic amb Rajoy, va renyar-lo per haver
denunciat el diari per l’entrevista amb Inés Arrimadas (Cs) el dia de reflexió.
“Tampoc cal prendre-s’ho
malament, les coses passen, s’obliden i continuem...”, li va dir Rajoy. ■

Sànchez recusa un
jutge del Suprem
per la ideologia
El diputat de JxCat Jordi Sànchez va presentar al desembre
la recusació d’un magistrat del
Suprem que havia de resoldre
la seva petició de participar en
la campanya, que va ser denegada. Ahir el seu advocat, Jordi Pina, va difondre que la recusació de Francisco Monterde continua pendent, i és perquè és vicepresident de l’Associació Professional de la
Magistratura, que ha emès
“nombrosos missatges contra
la seva ideologia”. ■ M.P.

ERC pregunta per
les senyeres
tretes de cotxes
El diputat d’ERC al Congrés
Joan Tardà va exigir ahir explicacions per escrit al govern
espanyol sobre el fet que la
policia espanyola obligués diversos conductors de cotxes
de la Catalunya del Nord a retirar la senyera de les seves
matrícules franceses. Tardà va
recordar que modificar la matrícula suposa infringir el Codi
Penal, i va preguntar al govern
els motius d’aquesta decisió,
així com la persona que va ordenar retirar-les. ■ REDACCIÓ

Exigeixen saber
totes les despeses
del sector públic
El Tribunal de Comptes va reclamar ahir informació sobre
totes les despeses i activitats
“d’acció exteriors” de tots els
departaments de la Generalitat i de les empreses del sector públic entre els anys 2011 i
2017, segons va denunciar
l’Assemblea de Treballadors
per la Defensa de les Institucions Catalanes. Alguns dels
organismes afectats són
l’Agència Catalana de Turisme, el Diplocat i l’Institut Ramon Llull. ■ REDACCIÓ
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Ferran Bel Exalcalde de Tortosa i diputat al Congrés (PDeCAT)

“L’etapa de servei públic
té un principi i un final”
INCOMPATIBILITAT · “Quan vaig ser elegit diputat al Congrés vaig tenir clar que la tasca a Madrid no era compatible amb
l’alcaldia” INHABILITACIÓ · “Em semblaria una injustícia la inhabilitació dels alcaldes per l’1-O, però podria ser el primer
perquè el meu cas és al Suprem GOVERN “ERC no canviarà de parer sobre Puigdemont pel que pugui dir el Constitucional”
L’alcalde
dominant

Lurdes Moreso
TORTOSA

D

Dels tres mandats que ha estat al capdavant
de l’alcaldia tortosina, només
en un període de
quatre anys ho
ha fet amb majoria absoluta, la
resta amb el suport d’ERC. Bel
destaca que ha
estat l’únic període, des de la
recuperació de
la democràcia,
que a l’Ajuntament hi ha hagut estabilitat
de principi a final de mandat. I
segur que el seu
caràcter dominant, dins i fora
del seu partit, hi
ha influït.

esprés de gairebé onze
anys a l’alcaldia de Tortosa, Ferran Bel va renunciar al càrrec ahir,
en un ple multitudinari, en què
va fer balanç del seu mandat.
Demà prendrà el relleu la segona tinenta d’alcalde, Meritxell
Roigé. Bel continuarà sent diputat al Congrés, així com membre de l’executiva del PDeCAT.

Per què ha elegit aquesta setmana per presentar la renúncia
a l’alcaldia?
El meu compromís era formalitzar la renúncia una vegada
aprovat el pressupost del 2018;
tanmateix es van produir un
fets no previstos: l’1-O, l’aplicació de l’article 155 i la convocatòria d’eleccions. No em va semblar adequat enmig d’un període electoral deixar l’Ajuntament.
Renuncia a l’alcaldia perquè és
incompatible amb el fet de formar part de l’executiva del PDeCAT i el seu escó al Congrés?
Es podria fer compatible si el
consell nacional del partit ho
aprovés. En les passades municipals vaig decidir que era l’última vegada que em presentava i
quan vaig ser elegit diputat al
Congrés ja vaig tenir clar que la
tasca a Madrid no era compatible amb l’alcaldia. A més, quan
finalitze l’etapa al Congrés vull
tornar al meu despatx professional; l’etapa de servei públic té
un principi i un final.
Però quan es va presentar a les
eleccions municipals el 2015 va
dir que completaria el mandat.
Llavors no tenia previst deixar
l’alcaldia; si en lloc del Congrés
hagués continuat com a senador ho hauria pogut fer compatible. Deixo l’alcaldia amb la
tranquil·litat que el projecte de
Tortosa té continuïtat i està en
molt bones mans, l’equip és el
mateix i la persona que ho lide-

Ferran Bel, ahir al despatx de l’alcaldia, que a partir de dissabte ocuparà Meritxell Roigé ■ L.M.

rarà serà la primera dona que
dirigirà el futur de la ciutat.
Deixa la política local però no
abandona en clau nacional, no?
Deixo la política local tortosina i
ebrenca, però he assumit l’acció
política i estratègia municipal
del partit en clau de país; per
tant, no em desvinculo de la política local. Continuaré molt vinculat als alcaldes i regidors.

opten perquè ell sigui el president i no seria raonable que per
una resolució del Tribunal
Constitucional o una falta d’autorització d’un jutge no és pogués investir el president.

Podria incorporar-se al pròxim
govern de la Generalitat?
Sincerament no, això seria incompatible amb la meua incorporació a l’activitat professional
els pròxims anys. Crec que puc
ser útil per al país des de Madrid.

La negociació entre Junts per
Catalunya i ERC s’està complicant massa?
Les negociacions entre els partits independentistes mai han
estat fàcils. ERC ha manifestat
que el seu candidat és Carles
Puigdemont i estic convençut
que no canviarà de parer sobre
Puigdemont pel que pugui dir el
Tribunal Constitucional. L’única opció perquè Puigdemont no
sigui president radicaria en la
seua decisió personal.

Creu que Puigdemont podrà ser
investit president?
Espero que sí, legítimament i
democràticament és el que correspon. Hi ha 70 diputats que

El ministre de Justícia ja ha
avançat que podrien inhabilitar-se investigats pel referèndum abans que hi hagi sentència. Pensa que també podrien

inhabilitar alcaldes per l’1-O?
És esperpèntic que un ministre
pronostique la inhabilitació
d’alguns càrrecs abans que hi
hagi sentència. Em semblaria
una injustícia i poc raonable
una inhabilitació dels alcaldes,
però podria ser el primer alcalde inhabilitat perquè el meu cas
és al Suprem i faria jurisprudència. Personalment ja he fet
públic que vull tornar a la meua
vida professional, però seria
una anomalia intentar inhabilitar més de sis-cents alcaldes.

les finances municipals. Soc el
primer alcalde de la democràcia
que deixo menys deute del que
em vaig trobar a l’Ajuntament.

I quin balanç fa dels onze anys
al capdavant de l’Ajuntament?
Ha estat una experiència vital
única. En una època econòmicament molt complexa hem estat capaços d’impulsar canvis a
la ciutat que eren molt necessaris. Em refereixo a la recuperació del nucli antic, la conversió
del riu en un eix més de la trama urbana i el sanejament de

No s’haurà materialitzat la reinterpretació del monument
franquista.
És cert, però mai ha estat una
prioritat. La majoria dels partits
polítics vam concórrer a les
eleccions entenent que després
de molts anys s’havia de resoldre el futur del monument amb
una consulta i això sí que ho
hem materialitzat. ■

Quins projectes li han quedat
pendents?
M’hauria agradat acabar el projecte de la plaça de la catedral i
encara estem fent la licitació del
concurs per elaborar el projecte. Un quan és alcalde no acaba
mai la feina; si hagués de deixar
de ser alcalde quan estigués satisfet, continuaria tota la vida.
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El 155 es disfressa
de carnaval
PARÒDIES · Arreu de Catalunya s’escenificaran al carrer les reivindicacions independentistes i el
rebuig a la intervenció de l’Estat SÍMBOLS · L’escultura satírica de Ribes de Freser la protagonitzen
Arrimadas i Sáenz de Santamaría, i el 30% de la rua de Torelló estarà dedicada directament al procés
Redacció
BARCELONA

J

a ho diuen, que per carnaval tot s’hi val. I n’hi ha
que s’ho han agafat al
peu de la lletra traslladant a la festa més desacomplexada i provocativa del calendari
la tensió política que es viu a
Catalunya. El procés català, les
conseqüències de la intervenció
de l’Estat al país i l’aplicació del
155 i els principals protagonistes d’un bàndol i de l’altre són
terreny abonat perquè els participants d’algunes de les rues
més significatives del territori
portin la crítica més àcida al
carrer tot confiant que la disbauxa del carnestoltes els protegirà de les denúncies per delicte d’odi que ara tant s’estilen.
El sarcasme es barreja amb l’enginy dels autors i es justifica
al·legant que són mostres d’humor, malgrat que algunes de les
propostes són tan diàfanes que
ben segur que portaran cua. Un
d’aquests casos és el del carnaval de Ribes de Freser, on cada
any Teatre d’Emergència crea
una escultura satírica. Entre
altres iniciatives, van asseure
en un vàter i despullats Alícia
Sánchez-Camacho amb Rajoy
a la falda i van disfressar Artur
Mas de Superman el 2016,
quan es va iniciar la legislatura.
Aquest any, però, han fet un pas
més i han despullat Inés Arrimadas i Soraya Sáenz de Santamaría –només porten un davantal de cuina, un barret i una
escombra de bruixes– i les han
presentat tocant-se els genitals
l’una a l’altra. La peça, que es
crema diumenge després del judici al rei Carnestoltes, està instal·lada a la plaça del Mercat des
de dissabte passat, quan la Santa Truja va arribar a Ribes per
presentar i encetar la gresca
carnavalesca. El debat sobre els
límits de la sàtira ja el va encetar a principis de gener el cartell
del carnaval de Terrassa, on
l’artista Xavi Suárez va dibuixar una dona nua fent un gest
obscè amb una màscara de color groc i amb els pits i els geni-

tals tapats per tres mans de diferents colors que es podien vincular a les formacions del PP,
el PSC i Cs. A banda de les reaccions polítiques, el cartell va rebre una allau de queixes d’entitats i grups feministes, que el
consideraven un atac a la dona
i que van aconseguir que es modifiqués. Amb una mirada molt
més amable, la tradicional merenga que es menja el dijous
llarder a Vilanova i la Geltrú recrea un Carles Puigdemont
amagat dins del pastís. La dolça
peça és obra del pastisser Jaume Blanc, impulsor de la festa.
Piuet a bord
Una de les poblacions on hi ha
confirmada més presència de
carrosses i comparses amb el
procés com a lema central és

rebel·lió (colla Un Diumenge
Qualsevol, de Torelló, amb 300
participants).
Una de les caracteritzacions
que tindran més ressò en el
carnaval d’aquest any és la dels
agents de la Policía Nacional i
la Guàrdia Civil que van actuar
durant l’1-O i que es van allotjar al port en un vaixell decorat
amb els personatges de la Warner Bross. Coneguts amb el sobrenom de piolins, en trobarem a Badalona, on el casal Antoni Sala i Pont aprofitarà un
any més la rua de carnaval del
barri de Llefià per lluir una disfressa reivindicativa. La comparsa de les forces de seguretat
espanyoles transportarà el vaixell del Piuet i exhibirà missatges de denúncia contra la repressió de l’Estat. No hi falta-

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

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

La merenga que es
menja a Vilanova i la
Geltrú recrea la figura
de Carles Puigdemont

A Blanes, l’ANC ha
preparat la comparsa
‘De groc’, amb una
vintena de persones

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

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

Torelló. Fins a un 30% dels
grups participants en la 40a edició del Carnaval de Terra Endins, que congrega unes 20.000
persones, hi faran referència.
Hi participen vint carrosses,
quatre de les quals hi fan al·lusió explícita: Els Pioníbals del
155, En Gaudí ha ressuscitat
amb un drac ben emprenyat
pel 155 que ens han imposat; 155 raons per renéixer
de la cendra i Con un 15 i
con un 5, aquí tiene el 155.
La Colla Descolla 15 en
fem, i rata que volta, rata
que adoctrinem. La rua es
complementa amb dues carrosses dedicades clarament
als tribunals o a la Constitució: Jutges del
Constitucional ens
van martiritzant
donant-nos pel sac
anant i tornant (colla
3/4 de 15, de Torelló,
amb 207 participants) i Farts
de la Constitució i l’Ajuntament de Torelló. Les
aranyes ens declarem en

ran consignes contra l’aplicació
de l’article 155 i contra les càrregues policials de l’1 d’octubre. Tampoc s’hi trobarà a faltar el color groc. El casal Antoni Sala i Pont s’acostuma a endur algun dels premis que ator-

ga el jurat de la rua més nombrosa de Badalona.
També la festa del carnestoltes a Lleida tindrà una part reivindicativa i irònica en la gran
rua de dissabte: els Castellers
de Lleida han construït una carrossa simulant el vaixell dels
piolins, i els membres de la
comparsa aniran disfressats del
pollet groc, i també d’urnes i de
votants. Segons l’entitat, sembla que no hi ha gaires ganes de
disfressar-se d’agents. També hi
haurà una carrossa del grup La
Sirollada, que criticarà l’espoli
d’obres d’art de Sixena gràcies a
l’article 155. En la rua de Lleida
participen 36 carrosses i nou
comparses, que cada any congreguen milers de persones al
carrer. A Montblanc s’ha fet públic a través de les xarxes socials un vídeo que recrea el NODO i s’hi informa, irònicament,
de la celebració de l’1-O i dels separatistes que van votar en carmanyoles.
S’han pogut veure altres referències al procés a Tarragona,
on si bé es prioritza l’espectacularitat de les carrosses per sobre del caire reivindicatiu, en
els actes previs s’ha pogut veure
la Bóta de Carnaval engarjolada. Reus, que enguany celebra
el quarantè aniversari de la recuperació del carnestoltes,
el 1978, mantindrà l’esperit de
crítica social que des de llavors
ha caracteritzat el carnaval en
aquest municipi. L’organització
confirma que hi haurà carrosses amb referències clares al
procés. De fet, el cartell que
anuncia el carnaval, una màscara amb un traç vermell que li
tapa la boca –obra del reusenc
Carles Camí– imitant el
cartell d’Òmnium, ja
diu molt de la sensibilitat que imperarà en
la festa. A Blanes,
l’ANC ha preparat la comparsa
De groc, en què una vintena de
persones aniran amb una túnica groga i una màscara blanca
amb un esparadrap vermell que
els taparà la boca. Per la seva
banda, les coordinadores de colles dels principals carnavals del

Baix Empordà –els de Platja
d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i
Palamós– expliquen que cap
carrossa ni comparsa ha optat
per fer befa del dispositiu policial de l’1-O, per bé que tampoc
garanteixen que no aparegui algun grup inscrit d’altres poblacions repartint llenya. La mateixa situació es dona a Olot, Ripoll, Tàrrega, Mataró i Solsona,
així com a Barcelona, on no hi
ha confirmació de cap carrossa
reivindicativa, però tampoc es
descarta que n’apareguin. ■
■ Aquesta informació ha estat elaborada per A. Aguilar, E. Pomares, E. Agulló, F. Espiga,
J. Tort, S. Muñoz, J. Casas,
J. Ferrer, M. Vicente i T. Márquez.
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Soraya Sáenz i Inés Arrimadas (vistes tant des de davant com des de darrere),
protagonistes del carnaval de Ribes de Freser. Carles Puigdemont, a baix, també
serà present en moltes rues. Al costat, el cartell de Terrassa, amb els colors dels partits
unionistes, i el de Reus, que reivindica la llibertat d’expressió ■ RIBESCLIC / EL PUNT AVUI
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No troben cabals
públics en 1,5 milions
d’Òmnium i l’ANC
a La Guàrdia Civil afirma que se’ls van gastar en autocars i
mitjans per a les mobilitzacions a Volen citar les empreses
Mayte Piulachs
BARCELONA

La criminalització de la
mobilització ciutadana i
pacífica continua. El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que
dirigeix la causa contra els
independentistes, té sobre la taula un nou informe de la Guàrdia Civil, que
calcula en 1,5 milions
d’euros la despesa feta per
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium
Cultural per les mobilitzacions i campanyes a favor
del referèndum de l’1-O. El
més cridaner és que la po-

licia judicial no indica la
procedència d’aquests diners perquè en cap cas
provenen de cabals públics, un fet necessari perquè se’ls pugui imputat un
delicte de malversació.
Amb tot, demanen al jutge
poder interrogar els responsables de les empreses
que van donar-los serveis.
L’informe, de 52 planes, va ser realitzat per la
unitat central operativa
(UCO) de la Guàrdia Civil,
a instàncies de la magistrada de l’Audiencia Nacional, i ara s’ha traspassat a l’instructor del Suprem. Els agents detallen

que van demanar als
bancs totes les transferències de les dues entitats sobiranistes des del 7 de setembre passat, moment
en què el Tribunal Constitucional va suspendre el
referèndum, fins a l’11
d’octubre. En aquest “informe financer” estableixen nou categories de despeses, com ara empreses
d’autocars, informàtica o
impremta. La més elevada
és de l’ANC en la contractació d’autobusos a companyies de Lleida, Salt,
Osona, que puja a 353.808
euros. Els agents asseguren que aquestes autobu-

Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural, ahir en un moment d’un acte organitzat per
l’entitat a Badalona ■ JUANMA RAMOS

sos es van usar per a la crida del 20 de setembre en la
concentració del Departament d’Economia, per
obstaculitzar els escorcolls judicials, com s’imputen a Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart. No obstant això,
després afirmen que
s’hauria de parlar amb els
titulars dels transports
per si eren “contractes
d’altres dates”. Correus,
fins i tot, es va beneficiar
d’un encàrrec de 14.750
euros. A més, inclouen ac-

tes per tot el territori a favor del referèndum, en els
quals, la Guàrdia Civil acusa l’ANC i Òmnium “de fomentar un sentiment de
rebuig vers les institucions espanyoles”.
Més interrogatoris
Precisament, Òmnium
Cultural va denunciar
ahir, nous interrogatoris
de la Guàrdia Civil a membres de l’entitat, en relació
amb l’acte del 29 de setembre a l’avinguda Maria

Cristina de Montjuïc. En
concret, el vocal de la junta nacional d’Òmnium Ignasi Termes va anar a la
comissaria de Travessera
de Gràcia per haver participat en l’organització de
l’esdeveniment. Òmnium
reitera que “assumeix les
despeses dels actes on participa” i que “no rep cap
subvenció pública de la
Generalitat”. Les despeses
es cobreixen “amb fons
que provenen de les quotes dels socis”. ■

Conesa realça a l’ONU el
rol dels governs locals
a La presidenta de la

DiBa exigeix treballar
amb els principals
actors internacionals

Redacció
BARCELONA

118072-1181810T

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè
Conesa, va reivindicar
ahir que es reconegui i es
respecti el paper dels governs locals en l’agenda internacional. Ho va defensar durant la seva intervenció a l’Assemblea Mundial dels Governs Locals i
Regionals que es va celebrar a Kuala Lumpur (Malàisia) en el marc del Fòrum Urbà Mundial, organitzat per les Nacions Unides. Conesa va reclamar
poder “estar a la taula dels
actors principals que prenen les decisions i defineixen les agendes polítiques” internacionals, allegant que és “l’única solució” per aconseguir un
desenvolupament equilibrat, sostenible i equita-

Mercè Conesa juntament amb Maimunah Mohd Sharif ■ DIBA

tiu. En aquest sentit, va recordar que els governs locals són “el nivell més proper d’administració” a la
societat, el qual permet, va
dir, conèixer els problemes i les demandes de la
ciutadania i saber com donar-hi resposta. D’altra
banda, Conesa també va
subratllar la necessitat de
“promoure un nou model
de governs” que sigui “més
descentralitzat, obert i
col·laboratiu”.

Abans de l’assemblea,
Conesa es va reunir amb la
nova directora general
d’ONU-Hàbitat III, Maimunah Mohd Sharif, i una
representació d’alcaldes
mundials, on va exposar
els principals eixos de treball de la Diputació. A més,
va inaugurar l’estand Catalunya, el Futur que Volem, situat al Fòrum, on
s’exposen els reptes presents i futurs del territori
català. ■
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Múrcia premia els
‘piolins’ pel “greuge
patit” a Catalunya
a Una associació hotelera, amb el suport dels governs regional

i espanyol, convida 210 agents a un cap de setmana turístic
BARCELONA

Un cap de setmana gratis
en hotels i apartaments
turístics a Mazarrón, San
Pedro del Pinatar, la Manga del Mar Menor, Águilas... Una associació hotelera de Múrcia vol premiar
els guàrdies civils i policies
espanyols que van participar en la repressió del referèndum de l’1-O amb una
estada turística a la regió
per a 210 agents i les seves
parelles com a reconeixement pels “difícils moments i el greuge patit per
les forces i cossos de seguretat de l’Estat desplaçades a Catalunya amb motiu de la deriva independentista”, en paraules de
la presidenta de l’Associació d’Hotels i Allotjaments
Turístics de la Costa Càlida (Hostetur), María del
Mar Martínez. La iniciativa té el suport total del govern espanyol, a més del
regional i de diversos ajuntaments. El delegat a la regió, Francisco Bernabé, es
va reunir dimarts a Cartagena amb els hotelers per
agrair-los el “merescut homenatge”. “En nom del
govern d’Espanya, he volgut transmetre el meu
agraïment a la presidenta
d’Hostetur per aquesta

mostra sincera de reconeixement a l’extraordinària
tasca de les forces i cossos
de seguretat a Catalunya
durant el desafiament secessionista”, va afirmar.
Bernabé va lamentar que
no s’hagi pogut fer extensiva la invitació als milers
d’agents que es van desplegar al Principat i va desitjar que altres patronals
hoteleres d’altres regions
de l’Estat s’inspirin en la
iniciativa.
Serà el cap de setmana
del 14 i 15 d’abril. El govern regional muntarà tot
un programa d’activitats
amb alguns ajuntaments.
Els coneguts com a piolins
gaudiran de diferents propostes lúdiques i culturals,
excursions, un sopar en
què es preveu l’assistència
dels agents, les parelles i
representants institucionals murcians i una gran
festa en una discoteca.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va reaccionar a
Twitter amb un “Franco
n’estaria molt orgullós”.
No consta que els hotelers murcians hagin convidat els policies que van
atonyinar per les mateixes dates els manifestants
partidaris del traçat subterrani de l’AVE al seu pas
per la regió. ■

Convocatòria de la Junta General
Ordinària de Socis

Es convoca els Senyors Socis a la Junta
General Ordinària que tindrà lloc en el domicili social de la Companyia a Matadepera, passeig del Pla, s/n, el dia 28 de febrer
de 2018 a les 9:00 hores

Es convoca els Senyors Socis a la Junta
General Ordinària que tindrà lloc en el domicili social de la Companyia a Matadepera, Passeig del Pla, s/n, el dia 28 de febrer
de 2018 a les 10:00 hores, sota el següent

Ordre del dia:

Ordre del dia:

Primer. Aprovació dels comptes anuals, de
la gestió de l’Òrgan d’Administració i proposta d’aplicació de resultats, corresponents a l’exercici tancat el 31 d’agost de
2017.

Primer. Aprovació, si escau, dels comptes
anuals, de la gestió de l’Òrgan d’Administració i de la proposta d’aplicació de resultats, corresponents a l’exercici tancat el 31
d’agost de 2017.

Segon. Lectura i, si escau, aprovació de
l’Acta de Junta.

Segon. Lectura i, si escau, aprovació de
l’Acta de Junta.

Els Socis que ho desitgin poden examinar
en el domicili social i obtenir o que els sigui enviada, de forma immediata i de
franc, còpia dels documents que han de
ser sotmesos a l’aprovació de la Junta.

Els Socis que ho desitgin poden examinar
en el domicili social i obtenir o que els sigui enviada, de forma immediata i gratuïta,
còpia dels documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta.

Matadepera, febrer de 2018
L’administrador
Sr. Josep Abad Pous

Matadepera, 5 de febrer de 2018
L’administrador
Sr. Josep Abad Pous

119144-1182019L

MONTCAU LA MOLA, S.L.

Convocatòria de la Junta General
Ordinària de Socis

119144-1182018L

PROMOCIÓN DE ESCUELAS, S.L.

181735-1181063L

Emili Bella

Policies espanyols agredint votants l’1-O ■ AFP / PAU BARRENA
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I de la pagesia, què?
M’

ho deia el pare cap al
1970: “Aquesta dictadura dura tant, que deixarà
pòsit.” I aquesta reflexió feta per
un republicà perdedor, al cap de
molts anys del 1939, penso que
explica moltes de les coses que
patim avui, sobretot l’ascens del
neofranquisme, totalment desacomplexat, que ens dona lliçons
de democràcia i que aconsegueix
imposar el seu model centralista i
autoritari, amb una majoria absoluta al voltant del PP, gràcies al
suport del PSOE i Cs, que coincideixen per damunt de tot en el
model d’estat i en els interessos
econòmics i socials que defensen.
Ara han aconseguit imposarnos unes eleccions autonòmiques, comptant a treure millors
resultats dels que han tret, però
segurs de retornar-nos a l’autonomia de la Loapa. És a dir, pura
descentralització administrativa i
encara gràcies. Perquè en qualsevol llei important, pel que fa al
seu interès econòmic i social, ja
tenen el TC com a ribot constitucional.
Però el més greu de tot és la
instrumentalització de l’aparell
judicial –jutges i fiscals com a eines integrants del segon poder,
l’executiu– per mantenir l’statu

801175-1181836T

quo i de retop el seu modus vivendi. Com és possible que acceptem, tot i denunciar-ho, que hi
hagi presos polítics i exiliats? On
hem anat a parar?
Perquè si ens voleu fer creure
que els han deixat fora de joc per
presumptes activitats delictives,
sense judici previ i tan sols acusats per les seves idees i “intencions”, parlem clar i afegiu-hi tots
aquells que també hem actuat i
pensem continuar actuant amb
unes idees republicanes i independentistes ben clares i també
amb unes intencions polítiques
que no volen enganyar ningú: la
independència de Catalunya com
a horitzó prioritari i la desobediència i tot el que calgui per
aconseguir-ho.
I ara anem als fets. El dia dels
fets “tumultuarios” davant de la
conselleria d’Hisenda, nosaltres
cap al tard baixàvem amb tractors des del Maresme a donar suport a la mobilització popular. La
nostra intenció era arribar a
aquell punt neuràlgic de la Gran
Via i encerclar amb els tractors
l’edifici del departament. Vam arribar a misses dites, a mitjanit,
perquè un cos important de la
Policia Municipal ens va barrar el
pas a l’entrada de Barcelona, just
al pont on ens havien deixat els
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Mossos d’Esquadra. Però, insisteixo, la nostra intenció era participar en el “tumulto”, la “violència” i tot el que es va produir de
caràcter delictiu segons ens
diuen fiscals i jutges del tot independents.
Però anem per feina: nosaltres
som de Pagesos per la Independència, en el marc de l’ANC, i estem implicats fins al moll de l’os
en la rebel·lió independentista.

Que malgrat tot defensem la via
pacífica? I de què serveix dir-ho
en aquest país, on els “constitucionalistes” i tota la caverna mediàtica al seu servei ens associen
amb el terrorisme?
Nosaltres creiem que per fer
una truita, primer cal trencar els
ous. És a dir, que per fer possible
un nou sistema polític, primer cal
enderrocar el vell, començant per
desobeir les seves lleis i deixant

de reconèixer el seu entramat jurídic, que l’hem d’entendre com a
estranger, pel que fa a nosaltres.
Pel que fa a la pagesia catalana, en el si de la nostra sectorial
tenim molt clar que no hem d’esperar a ser independents per definir el model econòmic i social
de la nova República Catalana. Ja
ho estem fent des de fa anys perquè pensem que a partir d’unes
propostes ben clares en matèria
de “política agrària” o més ben
dit “alimentària”, engrescarem
molta gent que només pregunta:
la independència per a què?
Doncs mireu, la independència
no és una finalitat, sinó una eina
que ben utilitzada pot servir per
canviar la realitat de Catalunya
des de dins estant. I això mai no
serà possible amb una autonomia d’estar per casa i amb lleis
que vagin de pet al TC. Què passaria si amb l’actual model econòmic el Parlament aprovés una
llei per evitar l’especulació avui
legal amb les terres agrícoles? És
a dir, un “banc de terres”, com tenen a França des del 1961. Quantes hores duraria la vigència
d’una llei com aquesta? Em sembla que queda clar que fa temps
que hem arribat al cap del carrer
i que molts pagesos, una part significativa de la pagesia catalana
estem disposats a arribar allà on
calgui, pacíficament, però amb
tota la contundència que calgui.
I si el Llarena de torn ens envia
els tricornis a escorcollar la nostra seu social, s’endurà una sorpresa, perquè no en tenim.

