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La ironia
política

F

a temps havia estat admirador
d’Albert Boadella. He
admirat tots els actors que han treballat
amb Els Joglars. Sobretot el gran actor i gran persona Ramon Fontserè. Difícil serà oblidar obres
de la companyia de teatre com l’Operació Ubú, que parodiava Jordi Pujol i
va enfrontar la companyia teatral amb
el nacionalisme català de l’època,
apropant-los als socialistes. Ha quedat
un bon record a les hemeroteques teatrals de la imitació dels actors d’Els Joglars de personatges com Salvador
Dalí o Josep Pla amb la seva La increïble història del Dr. Floit & Mr. Pla.
Obres de teatre emblemàtiques que
parodiaven entre d’altres i de fons Jordi Pujol, Franco, alguns bisbes, ERC,
Pasqual Maragall i, quan convenia, la
Moreneta de Montserrat.
La ironia política és bona, necessària i sana. Heus aquí l’èxit del programa Polònia a la televisió catalana i de la
sèrie House of Cards, que amb estil diferent de Polònia ha representat i dra-

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

Endavant la broma i la ironia
política. Avall personatges
com l’Albert Boadella, que
ha deixat de fer teatre i ara
actua de polític camuflat
matitzat la vida política dels Estats
Units. Polítics catalans que segueixen
aquesta sèrie nord-americana d’èxit
han recordat la frase d’Albert Camus
“la ficció és la mentida mitjançant la
qual diem la veritat”. Camus encertava
de ple l’afirmació que coincideix amb
la brutal sèrie de Netflix, House of
Cards. Doncs, sovint i sobretot darrerament, algunes seqüències de la vida
política catalana tenen aparença de
Netflix. Més a l’extrem de tot el comentat, a la cadena italiana Rai diàriament
un còmic apareix un parell de minuts a
la pantalla en un espai que s’anomena
El merdo.metre. Es tracta d’explicar
còmicament si puja o baixa la corrupció en aquell país.
Endavant la broma i la ironia política. Avall personatges com l’Albert Boadella, que ha deixat de fer teatre. Ara,
actua de polític camuflat com a president d’un inexistent invent anomenat
Tabarnia que voldria separar Tarragona i Barcelona de la resta de Catalunya. Boadella fa de polític sense haverse presentat a cap elecció democràtica. Mala feina.

Un poeta croat a Sant Pau

L

es coses van així: un dia agafes la
porta equivocada i et trobes un
poeta mort. A l’Hospital de Sant
Pau, és fàcil confondre’s, sobretot si
vens de fora i el teu sentit de l’orientació està fet a la mesura dels ambulatoris de barri. La primera vegada ens
vam dirigir al recinte modernista, fins
que una hostessa ens va advertir que
allà no hi trobaríem cap metge. La segona vam pensar que tallaríem camí
per un accés lateral: ens estalviaríem
la penosa ascensió per Sant Quintí i,
com que s’hi intuïa una mica de caminet enjardinat, podríem arribar a lloc
tot passejant entre pavellons històrics.
Res d’això. Les cúpules bizantines de
Domènech i Montaner a penes les vèiem de lluny, ofegades pels moderns
blocs de ciment, i el passeig versallesc
que ens prometíem consistia en una
pista asfaltada, flanquejada per tanques de construcció i unes quantes
clapes d’herbes i matolls mal arranats.
En un d’aquests parterres salvatgins,
vam descobrir-hi l’estàtua de bronze
de Janko Polic Kamov, repenjat plàcidament en un trosset de barana. Una
placa al peu del monument indica que

“
En un jardinet
hi ha l’estàtua de

Janko Polic, mort a
Barcelona el 1910

era “poeta croat i avantguardista europeu” (la modernitat pot tenir pàtries
imprecises, però la poesia es deu a la
nació, pel que sembla), nascut el 1886
a Rijeka i mort a Barcelona el 1910,
però no pas en un d’aquests pavellons,
sinó a l’antic Hospital de la Santa
Creu, quan només feia un mes que era
a Catalunya. Al seu propi país no ha
estat revalorat fins fa uns trenta anys,
durant els quals se n’han dit coses fascinants, com ara que de la relació amb
la dona del seu millor amic hauria nascut la fotògrafa Dora Maar, entregada
pel marit enganyat a un germanastre
del mateix Kamov. No és una teoria

que tingui gaire crèdit entre els experts, però la literatura s’hi aferra per
dotar d’una vibració singular la vida
d’un romàntic de manual: tuberculós,
incomprès, exacerbat, blasfem i bevedor. A l’escultura, inaugurada el maig
del 2016, no té l’aspecte d’un malalt,
sinó d’un noi somiador, quasi feliç. És
una rèplica exacta de la que hi ha també recolzada en un dels ponts que travessen la ciutat portuària de Rijeka, al
Fiume. Una ciutat preciosa enclavada
en un mal lloc. Durant segles, se l’han
disputada italians, hongaresos, austríacs i croats, fins que va ser entregada a Iugoslàvia, de la qual al seu torn
seria segregada amb la independència
de Croàcia. Els vincles entre Barcelona i Rijeka són d’aquell moment, quan
els Balcans eren una vergonya i alhora
un model possible. Janko Polic, “el cavaller negre”, l’anarquista irredempt,
ja va ser desempolsat llavors, tot i que
cap català no l’havia pogut ni llegir (no
va ser traduït fins al 2011), per dedicar-li una placa a la biblioteca de l’hospital. Però els símbols tenen una vigència efímera. Avui el jardinet està
tan descurat com el record del poeta.
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El seny i la rauxa

J

“
La rauxa i les
acusacions mútues

no ens duran enlloc.
Usem el seny per
cercar una solució
dascuna de les seves accions.
Ara, JxCat també té raó. Carles
Puigdemont és el president legítim del
país. Però no és només això; resulta
que els independentistes van guanyar
les eleccions amb més de dos milions
de vots i que gairebé un d’aquests, un
milió de vots, se’ls va endur la candidatura que va prometre la restitució
de tot el govern legítim. I ho va fer
mentre el PP i els seus socis del 155

De reüll

demanaven a Puigdemont que es presentés per saber quins suports tenia.
Doncs en tenia. Però ara resulta que el
president legítim podia ser candidat
però no president.
La situació és molt complexa i necessita intel·ligència en la cerca de solucions. De res servirà la rauxa. No serveix de res que els uns culpin els altres
de traïdors i els altres culpin els uns de
voler fer descarrilar el procés perquè
encara duen a dins l’ànima de CiU. Ens
servirà el seny. En determinats casos
el seny pot semblar i, fins i tot, ha estat
renúncia. Però no necessàriament.
Potser el camí cap a una sortida. La
que sigui, la més efectiva. En tot cas,
per a mi, la del doble govern, amb un
executiu a Brussel·les que internacionalitzi el procés cada dia, ho era. La
República no es va fer efectiva, però es
va proclamar. La tenim. No pot governar des d’aquí, és cert. Però la tenim, i
pot governar des de l’exili.

Les cares de la notícia

Anna Puig

DOCTOR I PREMI NACIONAL DE RECERCA

Sentir-se
català

Roderic Guigó

Excel·lència i avís

D

iuen que se senten catalans, espanyols i europeus.
Però és mentida. De catalans, ben gota. Un català, o
un que s’hi senti –no és qüestió de lloc de naixement
sinó de disposició a la pertinença–, sap que la nostra
llengua ha patit, al llarg de la seva història, contínues
repressions i atacs amb l’objectiu de fer-la desaparèixer
del mapa lingüístic. El principal opressor ha estat, per
antonomàsia, Espanya (en forma de monarquia, de
dictadura o d’estat modern). I superar cada batzegada
ha comportat un sobreesforç i, cal destacar-ho, una
unitat d’acció de totes les forces
Ciutadans vol que en aquell moment es podien
definir com a catalanistes. La
convertir la
política lingüística catalana ha estat
llengua
exemplar i, tot i això, tampoc
catalana en
podem afirmar amb rotunditat que
un malalt
la nostra llengua gaudeixi d’una
salut immillorable. Ara, però,
terminal
Ciutadans vol tornar a enviar el
català a l’UVI. Convertir la parla nostrada en un malalt
terminal. I presentarà una proposició de llei al Congrés
perquè el català no sigui un requisit per accedir a un lloc
de treball a l’administració. De fet, ho volen aplicar a
totes les llengües que ells qualifiquen de cooficials
–perquè el castellà és, per Ciutadans, l’únic idioma
oficial i el que està per sobre de la resta–. Aquesta és la
seva política d’acció. La que s’ha de tenir en compte. No
aquelles arengues en les campanyes electorals, que
farceixen amb un cor penjat al pit amb la tribandera.
Que, per cert, les arengues també les fan en castellà.

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

EDITORIAL

A la tres
xCat i ERC no acaben de tancar
un acord d’investidura. Bé, de tot
el que rodeja una investidura anòmala per l’escenari de repressió que vivim provocat per la incompetència del
PP, per la seva incapacitat de trobar
una solució política a un problema polític. A hores d’ara, ERC, que té una
miqueta la paella pel mànec en ostentar la presidència del Parlament, no
veu clares cap de les propostes que
llança JxCat. I no les veu clares perquè, en l’escenari actual, repeteixo, sí
que veu clar que tindrien conseqüències penals. Si s’hagués celebrat el ple
amb una investidura a distància, de
ben segur que ara, de nou, el president
del Parlament i una part de la mesa estarien imputats per desobediència. I
pitjor encara, vistos els avisos de la fiscalia, Jordi Turull, Josep Rull, Raül
Romeva i Dolors Bassa tornarien a ser
a la presó. Tot plegat, fa que Roger
Torrent hagi de reflexionar totes i ca-

Accedeix als
continguts del web

-+=

El cap de bioinformàtica i genòmica del CRG i premi nacional de recerca posa de manifest les complicacions que l’aturada de l’administració està
generant en l’àmbit científic. Sort encara que les
donacions de particulars per finançar la investigació no paren de créixer.
CANCELLERA D’ALEMANYA

Angela Merkel

Sense autocrítica

-+=

La cancellera va ratificar ahir la intenció de governar quatre anys més amb l’SPD. Però si els socialdemòcrates de Schulz han fet autocrítica de la
“gran coalició” i el seu líder avança el relleu, la líder conservadora desoeix les queixes del seu partit i no pensa canviar la manera de governar.
ACTRIU

Emma Vilarasau

A escena

-+=

La defensa d’un camp de pomers a Anglaterra
centra l’obra de Nell Leyshon, dramaturga i novellista britànica. L’actriu protagonitza al Teatre Lliure el debut professional a Catalunya d’una de les
plomes més reconegudes a la cartellera britànica
actual.

Un rei sense
crèdit a
Catalunya
Quatre mesos després de la
sorprenent al·locució televisiva del rei Felip VI el dia 3 d’octubre
com a resposta al referèndum d’independència de Catalunya, les relacions de la Corona amb les poblacions on manté una vinculació històrica per raó dels títols que ha ostentat i que actualment han passat
a la seva primogènita no passen pel
seu millor moment. No seria gens
exagerat afirmar que uns minuts de
televisió han trencat qualsevol tipus de connexió que s’hagués pogut teixir per mitjà d’oneroses iniciatives de l’estil de la Fundació
Princesa de Girona. La falta absoluta de sensibilitat i empatia demostrada pel cap d’estat envers els
seus conciutadans víctimes de les
porres ha marcat profundament
unes comunitats on la monarquia ja
no era gaire popular.
Quan el cap d’un estat genera
una animadversió, o com a mínim
un sentiment d’incomprensió, tan
profunda en una part de la seva ciutadania no hi ha dubte que estem
davant un símptoma de mal funcionament de l’Estat. A Espanya, tanmateix, sempre hi ha hagut tendència a interpretar aquests símptomes com una malaltia de la ciutadania. Caldrà veure si a curt termini
hi ha algun intent ja no de demanar
disculpes a la població, que és el
que en justícia hauria de passar, sinó de recompondre unes relacions
institucionals que seria bo que es
refessin sigui quin sigui el futur polític del país. És indiscutible que a
bona part de Catalunya, fins i tot independentment de la posició amb
relació a la sobirania, el republicanisme és una opció política clarament majoritària. I quan una monarquia desatén el seu paper constitucional d’arbitratge per alinearse contra una part de la població,
només pot mantenir-se per força. ■
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El dret d’asil
Les entitats socials de
Catalunya alerten que l’Estat
espanyol endarrereix
l’acolliment i posa en perill el
dret de protecció internacional.

Full de ruta

10
anys

Petició d’inversions
El govern fa un pla d’inversions
en infraestructures de l’Estat
fins al 2013 valorat en 44.000
milions. Catalunya passa del
quart al novè lloc en benestar.

20
anys

Temor de Sanitat
Sanitat tem que la divulgació de
la llista de medicaments
exclosos del finançament de la
Seguretat Social causi un
fenomen d’acaparament.

Tribuna

Jaume Vidal

José M. Murià

Nenes i nens
protagonistes

N

i de menut
m’agradaven els
nens de pel·lícula. Em
va tocar patir Joselito,
el de la voz de oro. Em
feia urticària la jove
Rocío Dúrcal, i Marisol em va agradar
molt més quan va créixer. A la versió
que em va tocar d’Oliver Twist, el nen
semblava excessivament angelical al
costat de la colla de sapastres que tenia com a companys i se’m feia inaguantable l’histrionisme de Macaulay
Culkin, que hauria hagut de quedar-se
tancat a casa per sempre. Fent història, mai vaig diferenciar el Mickey Rooney, nen prodigi, del Mickey Rooney,
prodigi de jove, madur i vell.
Però la meva percepció ha canviat
gràcies a Carla Simón. A més del seu
talent, una de les claus del recorregut
brillant de premis de la directora per la
seva opera prima Estiu 1993 és la poca
capacitat del cinema de fer històries
en què els nens i nenes siguin mínimament infants i no projeccions escurçades dels adults. Al cinema, els nens i
nenes canten i ballen com els grans i

El protagonisme dels infants
al cinema ha servit per fer
riure, plorar o entendrir, però
mai els nens i nenes han fet
pensar. Carla Simón ho ha
aconseguit en el seu film
fan riure, plorar i entendrir-se. però mai
fan pensar. Si més no per posar-nos en
el pensament dels menuts. Els nens es
tracten cinematogràficament com a
pell, però mai com a cervell. Simón ha
fet un film en què el discurs està fonamentat en la dificultat que tenen els
nens per entendre la seva desubicació
en el món. I de l’abisme que pot haverhi entre el món dels grans i el dels petits. La directora ha posat el pes de la
pel·lícula en Frida (Laia Artigas) que
condueix tota la pel·lícula pel camí de
la recerca de respostes. És difícil entendre la mort de la mare, i encara més
si ho ha fet a conseqüència de la sida.
El 1993, ni tan sols els grans ho entenien, com es comprova a l’escena de la
carnisseria. Frida, com fan tots els infants, crida l’atenció implorant a la Mare de Déu, però ni cas; s’acarnissa amb
la cosina, a qui estima; i juga a ser
adulta, però no troba resposta. L’amor
finalment li fa entendre què li ha passat. Un final intel·ligent que valora la intel·ligència de l’espectador. Pell i cervell.

Jaume Roig no ho veurà

E

ra un indret de Catalunya on m’hi
sentia com a casa. De primer podia
semblar un restaurant com qualsevol altre amb un aire típic i atractiu per als
visitants estrangers, però no es necessitava massa perspicàcia per copsar que s’hi
coïa una altra cosa més. Era una olla en la
qual hi feia xup-xup la catalanitat! Situat
en aquell mateix carrer d’Avinyó en el
qual Picasso hi va pintar unes noies que
molta gent es pensa que són franceses i
antigament, en aquella finca, hi havia un
taller de rellotgeria d’un tal Frederic Soler, que en el món del teatre va ser i serà
sempre ben conegut amb el sobrenom de
Pitarra. Efectivament se sap molt bé que
aquella casa es va convertir, com allà mateix ho deia, en “el bressol del teatre català”.

AIXÒ NOMÉS JA EM DEIA MOLT: de vailet, a

Guadalajara, un onze de setembre vam
escenificar El Fossar de les Moreres, de
l’esmentat Pitarra. Malgrat que la meva
memòria és flaca, a hores d’ara encara recordo llargues tirades de versos d’aquella
obra, amb els quals he deixat bocabadat a
més d’un que de molt bona fe m’ha fet el

favor d’ensenyar-me, com a estranger que
soc, el simbòlic indret aquell en el qual “no
s’hi enterra cap traïdor” i “fins perdent
nostres banderes serà l’urna de l’honor”.
És el moment en què ensenyo l’orella que,
malgrat el meu passaport, estic força integrat a Catalunya, ja que recito pel meu
compte: “Sempre la cançó mateixa. No en
sabeu d’altra? / No! Ni vull pas assabentar-me ara ni mai de cap més/ Sent fosser
de les Moreres/ sempre cantaré el mateix” etc. etc.
s’hi respirava
en aquell indret. Entre tantes experiències hi vaig celebrar per l’abril de 2009 el
lliurament de la Creu de Sant Jordi i del
premi Catalònia Internacional i, vuit anys
després, el meu ingrés a l’Institut d’Estudis Catalans. Però a part d’aquestes fites
de tanta importància per a mi, hi puc contar una sèrie de trobades, fins i tot mig
clandestines, que em van permetre interioritzar i comprometre’m a fons amb la
nacionalitat catalana, sempre ben acollides per en Jaume Roig i Sabaté, l’amo del
negoci i molt catalanista igualment. La
més important, però, va ser la primera, ja

AIXÒ I MOLTES COSES MÉS

fa més de vint anys, amb en Josep-Lluís
Carod-Rovira, qui, a partir d’aleshores, esdevingué –i continua essent-ho– el meu
principal mentor pel que fa a la causa. Una
cosa és dur-la al cor, com ja era el cas
abans d’aquell dia, alimentat pel meu pare, i l’altra racionalitzar-la i assumir-la intel·lectualment...
TOT SUCCEÍ AMB EL FRATERNAL acolliment

i la complicitat d’en Jaume i els seus. Per
això el restaurant anomenat La Rebotiga
d’en Pitarra, a part d’excel·lent, era la meva base a Barcelona. No fa gaire va canviar
d’amo... primera clatellada. Ara, acabo de
saber que Jaume Roig acaba de morir.
Molt més dolor encara: un altre català que
se’ns en va sense poder arribar a veure el
que tots els bons catalans desitgen. El dia
que ho aconseguim, si encara hi soc, el primer que faré serà anar al Fossar de les Moreres a dipositar una estelada a la memòria de Jaume Roig, de Josep M. Murià i Romaní i de tants altres patriotes que, com
ells, ho desitjaren i no pogueren viure per
veure-ho, sentir-ho i celebrar-ho, i jo no ho
podré fer en un lloc també molt rellevant,
al carrer Avinyó 56.

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

Subconscient i
irracionalitat
b En l’assaig de Lluís Racionero Els inèdits de Pla s’hi
pot llegir: “Diverses vegades
m’he plantejat escriure un
assaig sobre política i mitologia. Les bases subconscients i irracionals de la política, que són decisives però
molt mal conegudes, precisament perquè són irracionals. I, per definició, el que
és irracional no es raona.
[...] La lucidesa de Pla ens
aniria molt bé ara que els
independentistes necessiten pragmatisme i els espanyolistes necessiten magnanimitat per no humiliar Catalunya per mitjà de jutges
hereus dels tribunals de la
Inquisició.” Certament, tot
i que oficialment Espanya
es vanagloria de ser un estat de dret democràtic, resulta impresentable i abracadabrant que s’impedeixi
per terra, mar i aire que

Carles Puigdemont sigui
validat pel Parlament com
a president de la Generalitat
de Catalunya, malgrat que
incontestablement –i amb
totes les de la llei, ai!– va ser
el guanyador en les eleccions del 21-D convocades
per Mariano Rajoy.

què estaven amuntegats els
animals em van colpir molt.
Els activistes pels drets dels
animals han mostrat la seva
preocupació després de les
imatges emeses. Trobo a faltar més preocupació d’altres estaments que podrien
evitar-ho en un futur.

JORDI PAUSAS
París

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ
Torroella de Montgrí i l’Estartit
(Baix Empordà)

Maltractament
animal
b El Salvados sobre la indústria càrnia que mostrava
com es crien els porcs en
condicions realment deplorables, va consternar tots
els que el vam veure. Era impossible no sentir empatia
cap als animals que patien.
Malauradament, les reaccions posteriors al programa crec que han estat poques. Va ser el maltractament als animals allò que no
va poder deixar indiferent
ningú. Les condicions en

‘Algú va volar
sobre el niu
del cucut’
b La història de l’enfrontament entre Catalunya i Espanya recorda la magnífica
pel·lícula de Milos Forman,
protagonitzada per un histriònic Jack Nicholson i una
fantàstica Louise Fletcher.
És com un duel personal entre ells: primer es tracta el
rebel amb unes sessions
d’electroxocs que no són
prou expeditives i com que
el rebel continua desafiant

l’autoritat de la infermera, al
final se li aplica una lobotomia. Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els Jordis estan
tancats a la presó, segrestats perquè no poden exercir els seus drets. No són
electroxocs, però sí que són
xocs contra drets fonamentals, com que dos milions i
escaig de catalans vam votar partits independentistes,
ens estan aplicant xocs, en
contra de drets fonamentals, per tranquil·litzar-nos,
perquè canviem d’ideals, volen anul·lar la nostra voluntat col·lectiva de tenir el
nostre president, el nostre
govern i les nostres institucions sense la seva tutela.
Pensen que així podran obviar el problema del nostre
desafiament a l’autoritat del
govern estatal? Estan molt
equivocats; no som uns
“malalts” d’independentisme, Persistirem!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)
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“El 155 atura els projectes per dignificar el passat i Romeva
no pot venir a Prats de Molló: està privat de moviments”

La frase del dia

Roger Torrent, PRESIDENT DEL PARLAMENT

Tribuna

De set en set

Horitzó econòmic 2018

Troncular

Anna Carreras

Josep Manel Comajuncosa. Professor d’economia d’Esade-Business School

A

l darrer informe econòmic i financer d’Esade expliquem que
les perspectives de l’economia
global per a l’any 2018 són positives. Ho
són tant per a les avançades com per a
les emergents. Les primeres van créixer el passat 2017 una mica per sobre
del 2% i les segones, prop del 4,5%.
Aquest 2018 esperem unes xifres semblants, del 2% per a les avançades i algunes dècimes més, gairebé al 5%, per a
les emergents. A escala global evolucionen bé variables com la producció industrial, la inversió empresarial en
béns d’equipament i el comerç internacional. Els índexs de confiança dels empresaris i els consumidors també milloren.

ministració Trump es va concretant segons l’anunciat, creixeran al 2%. La zona euro també creixerà a l’entorn del
2%. Alemanya ho farà a aquesta mateixa xifra, mentre que Irlanda i Holanda
superaran la mitjana amb un 3,5% i un
3%, respectivament. La nostra previsió
per a l’economia espanyola se situa entre el 2,8%-2,9%. Tan sols una mica per
sota del 3,1% en què va créixer el passat
2017. La inversió empresarial mantindrà un ritme similar gràcies a les bones
expectatives. La creació de llocs de treball seguirà essent el principal impulsor del consum de les famílies, tot i que
la taxa d’estalvi força baixa suposa un
fre a la seva evolució.
hi ha diversos riscos
que cal tenir en compte i que podrien
complicar les coses. Si el creixement finalment té un efecte sobre la inflació
superior al que ha tingut fins ara, els
bancs centrals podrien veure’s forçats
a accelerar els processos de normalització de les seves polítiques monetàries.
En un context on hi ha nivells de deute
molt elevats, tant del sector públic com
del sector privat a les economies desen-

volupades, i de les empreses a les economies emergents, una pujada més ràpida de l’esperada dels tipus d’interès
sens dubte frenaria el creixement. A
més, amb uns mercats financers amb
preus ja molt elevats, i amb algunes borses en nivells de màxims històrics,
aquesta reversió de les polítiques monetàries podria generar més episodis
de volatilitat com els que es van observar la setmana passada a la borsa de
Wall Street i provocar fins i tot una important correcció dels preus a la baixa.
Això frenaria l’activitat econòmica als
països avançats i produiria també una
retirada de capitals de les economies
emergents que alentiria l’economia global.

A ÀMBIT GLOBAL,

continuen
la seva recuperació cíclica, aprofitant
els gaps de producció encara existents.
És a dir, recuperant aquells factors productius que havien quedat sense utilitzar durant la crisi. El creixement hi és
sostingut pel consum de les famílies i la
inversió empresarial, que aprofiten els
tipus d’interès encara molt baixos i la
disponibilitat de crèdit en un context
de bones expectatives generals. En alguns països també s’aprofiten les baixades d’impostos.

LES ECONOMIES AVANÇADES

però, que a mitjà
termini, un cop eliminats els gaps de
producció, la taxa de creixement convergirà cap al seu nivell potencial, que
és clarament inferior ara que el que
existia abans de la crisi. Les causes
principals són l’evolució més pobra de
la productivitat i l’envelliment de la població. L’augment de la productivitat és
doncs un dels principals reptes, a mitjà
i llarg termini, per a l’economia global.

CAL TENIR EN COMPTE,

a curt termini,
aquest 2018, el creixement mantindrà
el mateix impuls que l’any passat. Els
Estats Units, si la reforma fiscal de l’ad-

DE TOTES MANERES,

Sísif
Jordi
Soler

“
L’augment
de la productivitat

és un dels principals
reptes, a mitjà i llarg
termini, per a
l’economia global

de totes
maneres, venen de l’àmbit polític. Al
llarg d’aquest any s’ha de renegociar el
Tractat de Lliure Comerç de Nord-Amèrica (NAFTA). Sembla que la retòrica
proteccionista del president Trump
s’ha moderat i podria ser que aquesta
renegociació es fes servir tan sols per
actualitzar alguns aspectes del tractat
com els drets de propietat intel·lectual
o el comerç digital. Però si les negociacions comportessin augments dels
aranzels en el comerç d’alguns productes es podria generar una espiral proteccionista que afectés més zones de
l’economia global. A això cal afegir-hi
que si les negociacions sobre el Brexit
no acaben bé, suposarien un combustible addicional per a aquesta espiral proteccionista i inclús podrien generar
dubtes addicionals sobre la viabilitat
del projecte polític europeu.

ELS RISCOS MÉS IMPORTANTS,

LA PROBABILITAT QUE AQUESTS RISCOS es

concretin no sembla gaire elevada. Però són els factors claus que cal observar
per tal de saber si, a l’economia global,
les coses van per on cal per tal de mantenir l’impuls experimentat els dos darrers anys.

S

om figures imantades d’aquesta
pissarra magnètica
anomenada món. Sona una veu que diu:
“El nervi dentari inferior penetra en l’orifici superior del
conducte dentari de la mandíbula que
s’ubica darrere de la língula. En aquest
orifici s’hi diposita l’anestèsia troncular.” Bategues a la llitera blava. En Pere
s’atura, es treu la mascareta, però tu
tens ganes de plorar d’angoixa. Amb la
paraula anestèsia revius males passades de la vida, quan també et fonies
en una llitera. Troncular? Sanglotes.
Tampoc coneixes el segon dentista
que entra per la porta i gasta uns ulls
alemanys més blaus que la llitera.
T’agafa el cap mentre en Pere enfila
l’agulla cap a la galta. La fiblada és
aguda, i tu encara oneges com el pinzell de Van Gogh. Tolerable. Els ulls
d’en Pere s’enfoquen i tu tanques els
teus. Manipulen estris. Zumzeig, turbines, sondes. El dentista d’ulls blaus et
fa un massatge a la closca. Porta
guants i la sensació és clavada a la
d’una sessió a la perruqueria. Avui no
et renten el cap: t’estaquen perquè no
et moguis com un colibrí. En Pere remena el queixal amb delicadesa, però
la puta troncular no ha afectat el nervi
i fas un udol que eixorda el món. Ets
una mala pacient, et sap greu i això
encara t’inquieta més. Tot s’atura i es
miren entre ells.
En Pere t’informa que caldrà anestesiar el nervi de la peça espatllada. I
aquesta fiblada sí: aquesta és la bona.
El dolor és inenarrable. Un instant que
escala la galta, la templa, el crani i fa
niu al cervell. Només una dècima de
segon. Una. I delires: ara els ulls són
els del teu amulet líric. Santi Balmes
porta una samarreta turquesa de butterflies. Et mira, somriu i diu: “Estàs a .
d’entrar en ,”. A fora plou.
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Setmana clau
per al pacte
de govern i la
investidura

L’ANC dona suport a
la fermesa de JxCat
en la defensa de
l’elecció de
Puigdemont

Creixen les
donacions
privades a la
ciència

Força particulars i
famílies ajuden a
finançar recerques,
sobretot en l’àmbit
de la salut

Operació Felip: un fracà
TRENCADISSA El discurs del rei arran
de l’1 d’octubre ha trencat els llaços amb
Girona BALANÇ La Fundació Princesa
de Girona no ha servit per acostar la
institució a la població DIVORCI El rebuig
institucional a hores d’ara és absolut
J. Nadal / C. Ribera
GIRONA

El 10 de març del 2009,
la Casa del Rei espanyola
anunciava la creació de la
Fundació Príncep de Girona, una iniciativa que sobre el paper volia impulsar
la recerca en diversos àmbits i l’emprenedoria juvenil. També era la punta
de llança d’una ambiciosa
operació –apadrinada per
les forces vives de la burgesia financera catalana– de
promoció de l’hereu de la
corona a Catalunya amb
vista al futur relleu monàrquic. Gairebé una dècada després, a Catalunya
hi ha hagut una proclamació republicana, i el monarca fa mesos que no posa els peus al país després
de l’incendiari discurs del
3 d’octubre com a resposta al referèndum de l’1-O.
L’última polèmica ha
tingut justament Girona
com a epicentre. El consistori gironí ha denegat
l’ús de l’auditori de la ciutat a la Fundació Princesa
de Girona (FPdGi) per al
lliurament dels premis
anuals de l’entitat. El cas
depassa el context estrictament gironí. La trajectòria de la Fundació Princesa de Girona i la seva
mateixa gènesi són un
exemple de les dificultats
que ha tingut sempre la
Casa del Rei per establir
un vincle emocional amb
bona part de la població
catalana més enllà de les
elits barcelonines. A Girona, el divorci és evident,
amb una desafecció agreujada per la poca empatia
que va mostrar Felip VI
amb la ciutadania repri-

mida durament per la policia espanyola. La situació
va portar empresaris afins
a mostrar públicament el
seu rebuig a l’actitud del
cap d’estat, i la Cambra de
Comerç de Girona, que figura entre els artífexs de
la fundació principesca, a
abandonar l’entitat de manera fulminant.
Entre les fonts consultades per aquest diari, hi
ha un consens generalitzat a l’hora d’admetre el
fracàs dels objectius marcats: popularitzar la institució monàrquica entre la
població i consolidar uns
premis de prestigi reconegut. “Si s’hagués començat l’operació anys abans i
s’hagués trobat un to com
el dels premis Príncep
d’Astúries, potser al marge del sentiment monàrquic s’hauria arribat a una
fórmula de promoció de la
ciutat”, exposa una de les
persones consultades.
El projecte es va impulsar l’any 2009, quan, segons fonts que van participar en les primeres converses, el president de CaixaBank, Isidre Fainé, va
convocar diverses personalitats del món econòmic gironí per plantejar
la creació de la fundació,
amb un pressupost inicial
anual de 60.000 euros,
que actualment arriba als
2,81 milions. La promoció
de la ciutat i, per extensió,
de la demarcació, va ser
una de les claus perquè
l’empresariat gironí s’impliqués en el projecte l’any
2009. Un altre dels protagonistes dels inicis, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec
Espadalé, ho raona així:

A la imatge gran, la presentació de la fundació, el
10 de març del 2009. D’esquerra a dreta: Domènec
Espadalé, Arcadi Calzada, els reis, Ramon Boixadós,
Isidre Fainé i Leopoldo Rodés. A les imatges del
costat, dos actes de la fundació ■ ARXIU

Abandonaments, mocions i renúncies a premis
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La curta història de la FPdGi
ha generat tantes planes de
promoció com de polèmica.
Ja el 2013, el claustre de la
Universitat de Girona (UdG)
va acordar deixar de convidar
membres de la família reial
a actes que organitzessin.
Un any després, el ple municipal va aprovar una moció
en què afirmava que la ciutat
no se sent representada pel
títol de príncep –o princesa–
de Girona.
El mateix Ajuntament va
decidir per acord de ple l’octu-

bre passat trencar relacions
amb la Casa del Rei (i també
amb el govern estatal) com
“un acte de dignitat després
de l’onada de violència física i
moral de l’1-O”. En aquest sentit, l’alcaldessa de la ciutat,
Marta Madrenas, recorda que
la posició del seu equip sempre havia estat mantenir les
relacions institucionals normals, la qual cosa havia comportat discrepàncies amb altres formacions independentistes: “El criteri sempre havia
estat mantenir una relació ins-

titucional correcta amb el rei
com a cap d’estat, sigui del
nostre o del país veí, però el
discurs ho va trencar tot”, argumenta Madrenas. Des de la
crisi de l’octubre, no hi ha hagut cap intent de contacte
per part de la Casa del Rei per
resoldre la situació.
A banda de les tibantors
institucionals, fins i tot dos
premiats per la fundació, l’enginyer reusenc Bernat Ollé i
l’investigador francès Romain
Quidant, van rebutjar el guardó com a mostra de protesta.

“Vam considerar que la
fundació era d’interès si
contribuïa a la formació i
a la promoció professional
del jovent, si el fet que en el
patronat hi hagués grans
empreses de l’Estat podia

beneficiar les comarques
gironines i si la figura del
príncep podia ajudar a impulsar la promoció exterior de les empreses gironines.” A parer del mateix
Espadalé, el balanç no es-

tava sent gens dolent, tot i
que la negativa del ja rei
Felip VI a finals del 2015 a
rebre la presidenta del Parlament va fer saltar algunes alarmes, cosa que, per
mitjà de la cambra gironi-

na, es va posar en coneixement del monarca. “La relació amb Felip de Borbó
havia estat sempre cordial
i havíem parlat del procés
català”, remarca Espadalé.
L’estupor que va generar el discurs del rei del
3 d’octubre va provocar,
en una reunió l’endemà
mateix, la sortida fulminant de la cambra gironina de la FPdGi, decisió
presa per unanimitat i
amb uns termes contundents exposats en la declaració pública que va fer
aquell dia la cambra: “La
corona ha tancat els ulls
davant d’actuacions policials desproporcionades
que han estat repudiades
arreu del món, injustificables en un país democràtic, i que no encaixen amb
els valors de la Fundació
Princesa de Girona.” Des
d’aleshores, les relacions

| Nacional | 7

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 12 DE FEBRER DEL 2018

L’APUNT

Un CIS a mida que
no pregunta pel rei
David Portabella

Si no t’agrada la resposta, canvia la pregunta, diu un
vell adagi. El Centre d’Investigacions Sociològiques
(CIS), però, ha versionat la màxima fins a l’extrem de
negar als espanyols la pregunta sobre una monarquia
que viu el consens unànime de l’opinió publicada a
Madrid. L’última vegada que el CIS va preguntar per la
confiança en la monarquia va ser l’abril del 2015, ja

às real

Els noms de la fundació
S. A. R. la Princesa d'Astúries i de Girona
Presidenta d'honor

res, que va arribar a ser el
primer vicepresident de la
fundació, també va acabar
abandonant. Lagares, que
sempre ha mantingut una
discreció absoluta, a través d’una piulada a la xarxa social Twitter expressava el mateix 3 d’octubre
al vespre la seva profunda
indignació pel discurs del
rei: “Confiava plenament
en vós, però avui m’heu decebut profundament...Vagi amb Déu, Majestat!”
En espera de saber si la
ciutat de Girona tornarà a
oferir enguany algun equipament per donar cabuda
a les activitats de la Fundació Princesa de Girona,
el rei Felip VI tornarà a venir a Catalunya a finals
d’aquest mes de febrer,
amb motiu de la inauguració del prestigiós Mobile
World Congress a la ciutat
de Barcelona. ■

M. Hble. Sr. President de la Generalitat de Catalunya
Vicepresident d'honor

Mònica Margarit Ribalta
Directora general

PATRONAT
Francisco Belil Creixell,
President
FUNDACIÓN BERTELSMANN
Enric Brancós Núñez, secretari
TÍTOL PERSONAL
Juan Claudio Abelló Gamazo
TÍTOL PERSONAL
Fernando Abril-Martorell
Hernández
INDRA
Jesús Acebillo Marín
NOVARTIS FARMACÉUTICA
Hilario Albarracín Santa Cruz
KPMG
Salvador Alemany Mas
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
José Maria Álvarez-Pallete
TELEFÓNICA
Cristina Álvarez Guil
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
Timmo Andersen
BOEHRINGER-INGELHEIM ESPAÑA
Isak Andic Ermay
PUNTO FA
Michel Aranda
LIDL SUPERMERCADOS
Plácido Arango Arias
TÍTOL PERSONAL
Antonio Asensio Mosbah
GRUPO ZETA
Simón Pedro Barceló Vadell
TÍTOL PERSONAL
Maite Barrera Xaubet
BLUECAP MANAGEMENT
CONSULTING
Josep Maria Berga Ferrés
ALZAMORA PACKAGING

amb la corona han quedat
tallades en sec, tot i els intents per la part gironina
de contactar amb l’entorn
reial per donar, i demanar,
explicacions.
Lluny, per tant, d’assolir els objectius, s’han perdut alguns suports entre
els empresaris que inicialment es van avenir a participar en el projecte, tot i
que hi ha més de mitja dotzena de firmes gironines
que es mantenen en el patronat sense cap intenció
de marxar-ne. Altres empresaris gironins reconeixen una pressió indissimulada de l’entorn financer i polític per fer-los collaborar al seu moment en
les diverses iniciatives impulsades per la FPdGi.
A banda de la marxa en
bloc de la Cambra de Comerç de Girona, l’empresari i mecenes Josep Laga-

amb Felip VI al tron, i la nota –4,34– no va arribar a
l’aprovat. Era una millora respecte a la nota de 3,73 obtinguda l’abril del 2014 per Joan Carles I, però el CIS
–que depèn de Soraya Sáenz de Santamaría– no ha
volgut saber mai més l’opinió dels espanyols i no explica el perquè de 33 mesos de deliberada censura. Si no
agrada la resposta, no preguntis.

José Felipe Bertrán de Caralt
TÍTOL PERSONAL
FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ
Anna Maria Bosch Güell
NOEL ALIMENTARIA
Javier Botín O'Shea
FUNDACIÓN MARCELINO
BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA Y LÓPEZ
Antoni Brufau Niubó
FUNDACIÓN REPSOL
Juan José Bruguera Clavero
INMOBILIARIA COLONIAL
Vicente Cancio García
ZURICH INSURANCE PLC ESPAÑA
Jaime Carvajal Hoyos
ARCANO ASESORES FINANCIEROS
Francisco Castañer Basco
NESTLÉ
M. Dolores Dancausa Treviño
BANKINTER
Sol Daurella Comadrán
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
IBERIA
Francisco Daurella Franco
TÍTOL PERSONAL
Pedro Agustin del Castillo
BINTER CANARIAS
Juan Ignacio Entrecanales
Franco
ACCIONA
Sebastián Escarrer Jaume
SOL MELIÁ
Antoni Esteve Cruella
ESTEVE
Isidre Fainé Casas
FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA
D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

Tomás Feliu Bassols
HIJOS DE JOSÉ BASSOLS
Josep Ferrer Sala
FUNDACIÓ FERRER SALA FREIXENET
José Folgado Blanco
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
IBERCAJA BANCO
Antonio Garcia Ferrer
FUNDACIÓN ACS
Celestino García
SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA
Rosa María García García
SIEMENS
Carlos Godó Valls
GRUPO GODÓ DE COMUNICACIÓN
Rafael González Beteré
FLEX EQUIPOS DE DESCANSO
Francisco González Rodríguez
BBVA
Jaime Grego Sabaté
LABORATORIOS LETI
Laura Halpern Serra
FUNDACIÓN JESÚS SERRA
Luís Hernández de Cabanyes
FUNDACIÓN RENTA CORPORACIÓN
Helena Herrero Starkie
HP
Victoria Carolina Ibarra Güell,
baronessa de Güell
TÍTOL PERSONAL
Pablo Isla Álvarez de Tejera
INDITEX
José Manuel Lara García
PLANETA CORPORACIÓN
Sr. Antonio Llardén Carratalá
ENAGÁS
FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA

Josep Mateu Negre
RACC
Jorge Mercader Miró
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
Javier Monzón de Cáceres
TÍTOL PERSONAL
Juan Pedro Moreno Jubrias
ACCENTURE
Carlos Moro González
BODEGA MATARROMERA
M. del Mar Nogareda Estivill
LABORATORIOS HIPRA
Josep Oliu Creus
BANC SABADELL
Tomás Osborne Gamero-Cívico
GRUPO OSBORNE
Borja Pascual Gómez-Cuétara
CALIDAD PASCUAL
José Luis Perelli Alonso
ERNST & YOUNG
Rafael del Pino Calvo-Sotelo
FERROVIAL
Borja Prado Eulate
ENDESA
Marian Puig Guasch
FUNDACIÓ PRIVADA PUIG
Jordi Ramentol Massana
FERRER INTERNACIONAL SA
Carles Navarro Vigo
BASF ESPAÑOLA
Joan-Baptista Renart Montalat
VICHY CATALÁN
Jon Riberas Mera
GONVARRI STEEL INDUSTRIES
Gonzalo Rodés Vilà
INVERSIONES Y SERVICIOS
PUBLICITARIOS

Jordi Rubau Comalada
CONSTRUCCIONS RUBAU
Fernando Ruiz Ruiz
DELOITTE
José Fernando Sánchez-Junco
Mans
MAXAM
Àngel Simón Grimaldos
FUNDACIÓ AGBAR
Javier Suqué Mateu
CAVAS DEL AMPURDÁN
Vicente Tardio Barutel
ALLIANZ
Miguel A. Torres Riera
MIGUEL TORRES
Ana Vallés Blasco
SORIGUÉ
Carlos Ventos Omedes
LUCTA
Judit Viader Codina
FRIT RAVICH
Juan Villar-Mir de Fuentes
OHL
Rafael Villaseca Marco
GAS NATURAL SDG
Fernando Vives Ruiz
J&A GARRIGUES
María Concepción Yoldi García
FUNDACIÓN PERSÁN
MERCEDES-BENZ ESPAÑA

Un impuls amb
canvis d’intensitat

GUARDONS · Els premis anuals als joves talents són la part més visible de l’activitat
de la FPdGi GIRA · La fundació fa cada any una gira promocional espanyola
C.R.
GIRONA

L

a reina Letícia va presidir
dimecres passat a Mèrida
la presentació dels premis
Princesa de Girona de les
arts i les lletres, en l’inici d’una gira
que, en espera de saber on es farà
el lliurament dels guardons, passarà per Sevilla, Santa Cruz de Tenerife i Sòria per anar anunciant
les altres categories d’aquests premis, que reconeixen joves emprenedors d’entre 18 i 35 anys i que
estan dotats amb 10.000 euros.

Aquesta obertura a tot l’Estat
és una novetat introduïda en els
últims anys per donar a conèixer
les activitats més enllà de Catalunya, tot i que el lliurament s’ha fet
sempre a Girona a finals de juny.
Sota el paraigua de l’etiqueta de
Fòrum Impulsa, també es va celebrar durant sis anys un esdeveniment dedicat a promoure i encoratjar el talent juvenil, que va assolir una dimensió respectable quant
al prestigi dels convidats. A partir
del 2016 es va reconvertir en l’entrega de premis. Felip VI i Letícia,
com a prínceps o com a reis, han

presidit totes les edicions, i el del
2014 va ser el seu primer acte oficial com a rei d’Espanya.
La FPdGi també té en marxa,
entre altres iniciatives, els programes Rescatadors de talent i Educar el talent emprenedor, orientats clarament al foment de la
creativitat i l’ocupació de la gent
jove. La fundació té la seu en una
oficina al centre de Girona i, a banda del patronat, disposa de diversos consells assessors. En els vuit
exercicis tancats, ha destinat una
mica més de 13 milions d’euros a
les seves activitats.
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Història i oportunisme

SEGLE XV · Els Borbons van recuperar el títol de príncep de Girona l’any 1977, després d’haver-lo rebutjat per català l’any 1714
REPESCA · Una operació d’estat va arribar a plantejar als anys vuitanta una cerimònia d’entronització a la catedral
Carles Ribera
GIRONA

E

ren altres temps quan el príncep
hereu Felip de Borbó podia anar al
Parlament de Catalunya i pronunciar un discurs afirmant, sense cap risc de sortir escaldat: “Catalunya
és la que els catalans volen que sigui.” En
aquell oasi de sociovergència preolímpic
res no feia pensar que tres dècades després la voluntat dels catalans no encaixaria amb l’Estat espanyol. La declaració
solemne de respecte a la sobirania catalana, la va fer el 20 d’abril de 1990 en
l’inici d’una gira que el portaria a les ciutats de Montblanc, d’on ostentava el títol
de duc; Balaguer i Cervera, on era senyor
i comte, i finalment a Girona. La ruta va
ser organitzada minuciosament pels entorns de l’aleshores poderós ministre
Narcís Serra i de l’influent president de
la Generalitat, Jordi Pujol, en el zenit de
la seva política de peix al cove i d’una acció exterior que utilitzava les ambaixades espanyoles com a residència oficial.
L’objectiu, com dues dècades més tard
amb la Fundació Príncep de Girona, era
ancorar la institució monàrquica a la societat catalana. L’intent es va fer pivotar
en unes reminiscències històriques que
reposaven des de feia anys a les golfes de
la història.

Una cerimònia a l’estil ‘Joc de trons’
L’operació, que la Casa Reial va veure
de seguida amb bons ulls, va ser dissenyada amb una minuciositat extrema
que incloïa algunes mostres de complicitat, com ara la inclusió del català en els
discursos del príncep hereu i que va estar molt a punt de desembocar en una
desmesura a l’estil avant-la-lettre de Joc
de trons. Des de Madrid es va arribar a
apuntar la celebració d’una cerimònia
d’entronització de Felip de Borbó celebrada a la catedral i culminada amb el

príncep baixant per
la monumental escalinata barroca
aclamat per la multitud. L’aleshores
alcalde socialista,
Joaquim Nadal,
recorda que
l’Ajuntament,
quan va ser consultat, va apostar
per un acte “radicalment civil”
com a simple visita protocol·lària: “Vam exposar que, si el
príncep volia
exercir de príncep, no calia
que vingués a
recollir el títol,
perquè ja era seu,
sinó que fes una visita institucional,
com així va ser.” La
visita es va celebrar
a l’ajuntament, amb
cordialitat institucional, encesa polèmica a la premsa i
tensió als carrers gironins, en estat de
setge policial, que va
acabar amb càrregues i la suspensió
d’una part del programa d’actes exteriors
per un risc combinat
de pluja i xiulades a la
comitiva. Felip de Borbó va marxar-ne amb
una sensació agredolça
i amb un diccionari català-castellà i un exemplar de l’obra Catalunya dins l’Espanya moderna de
Pierre Vilar, obsequi de l’alcalde, Nadal.

La visita principesca va ser una
mena de Bienvenido, Mr. Marshall, perquè no va
tenir cap altra
concreció i durant
les dues dècades
següents els contactes entre el titular del principat i la
ciutat van ser pràcticament inexistents. A principis de
segle, empresaris i
polítics de l’entorn
de CDC van fer un
intent per lluir el
nom del príncep de
Girona, sense èxit.
L’any 2009, finalment, es va fer
l’anunci de la creació de la Fundació.
L’aleshores alcaldessa de la ciutat
pel PSC, Anna Pagans, recorda que
els impulsors van
presentar-li el
projecte, que va
ser ben rebut, tot
i que el consistori no va entrar a
formar part del
patronat. “Ens
va semblar que
ja complíem cedint l’auditori
per als actes ”,
explica Pagans.
La feble connexió i empatia
de la monarquia espanyola amb Girona s’explica en part pel fet que el títol
era ignorat per la població fins fa poques
dècades tot i tenir cinc segles d’antigor.

El rei Joan Carles l’havia utilitzat en alguna ocasió a l’exili, però la recuperació
va arrencar a finals dels anys setanta per
iniciativa de l’últim alcalde franquista gironí, Ignasi de Ribot, que va aprofitar un
reial decret ambigu per reivindicar una
institució d’origen medieval.
Del duc al príncep passant pel delfí
El primer honor nobiliari relacionat amb
Girona atorgat a un primogènit de la reialesa va ser instituït pel rei Pere el Cerimoniós per reconèixer el seu fill Joan
com a hereu al tron catalanoaragonès,
per al qual va instituir ad hoc el títol de
duc de Girona, l’any 1351. Per influència
francesa, on l’hereu rebia la dignitat de
delfí, durant el segle XIV els primogènits
catalans van utilitzar la denominació de
delfí de Girona. Va ser amb l’entronització de la dinastia castellana dels Trastàmara quan es va instituir el títol de príncep de Girona per a l’hereu de la corona
(1414), i es va mantenir durant la monarquia hispànica amb la casa d’Àustria.
Amb la invasió borbònica de 1714 es va
imposar el títol de príncep d’Astúries,
l’utilitzat per la monarquia castellana. Al
mateix segle XVIII i també al segle XIX
es va reclamar a la corona per part de les
autoritats gironines del moment la recuperació d’aquest títol, petició denegada
reiteradament.
A mitjan anys setanta del segle XX, sota la monarquia de l’aleshores rei preconstitucional Joan Carles I restituït pel
franquisme, un reial decret del 22 de gener de 1977 declarava l’hereu príncep
d’Astúries especificant: “También le corresponden los otros títulos y denominaciones usados tradicionalmente por el
heredero de la corona.” D’aquí es van inferir els títols de Girona, Montblanc, Cervera i Balaguer, dignitats que avui, per
primer cop a la història, ostenta una dona, la princesa hereva, Elionor de Borbó i
Ortiz. ■
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Felip VI veia en el 3-O el s
GIR · El rei que va citar Espriu i va dir en català
“gràcies” el dia de la proclamació ha acabat
avalant la repressió de l’1-O i l’aplicació del 155
tot obviant els ferits FI · L’‘establishment’ li ha
servit un relat hagiogràfic en el qual aturava un
“cop” i li ha permès actuar com a polític a Davos
David Portabella
MADRID

F

elip de Borbó tenia 7 anys
quan va presenciar a les
Corts el 1975 el jurament
del seu pare com a rei.
“Juro per Déu i sobre els Sants
Evangelis complir i fer complir
les lleis fonamentals del regne i
guardar lleialtat als principis
que informen el Movimiento
Nacional”, va ser la fórmula de
Joan Carles I davant el president de les Corts, el falangista
Alejandro Rodríguez de Valcárcel, que oficiava la sessió “des de
l’emoció al record a Franco”.
Quan el 19 de juny del 2014 va
ser ell el protagonista de l’escena que havia vist sent un nen,
Felip va aparcar la Bíblia i el crucifix i va jurar sobre la Constitució, va oferir una “nova monarquia per a un temps renovat” i
va citar Espriu abans de cloure
amb un “moltes gràcies”. Quaranta mesos després de la proclamació al Congrés davant una
tribuna de convidats en què hi
havia el president Artur Mas, el
rei Felip VI va veure en la nit del
3 d’octubre del 2017 el seu particular 23-F del 1981, amb el
qual el seu pare Joan Carles I
–tot i les incògnites que encara
perduren sobre el paper real
que va jugar– es va legitimar a
ulls d’una majoria d’espanyols
compareixent a la televisió per
frenar el cop d’estat.
En aquella Espanya que va
descobrir amb estupor que l’1
d’octubre hi havia hagut urnes i
paperetes en contra del promès
per Mariano Rajoy, els rumors
sobre una imminent aparició televisiva del rei Felip VI van ser
constants des del mateix dia del
referèndum. L’establishment
espanyol li havia servit al rei un
relat hagiogràfic segons el qual
hi havia un “cop d’estat” en
marxa des que Alfonso Guerra
va patentar el terme evocador
del 23-F en l’article Elecciones
trucadas a Tiempo el 2015. “Estem davant l’anunci d’un veritable cop d’estat que esqueixaria
una part de la nació [...] una mena de cop d’estat a càmera lenta”, alertava Guerra abans que
Mariano Rajoy, Albert Rivera i

el consens mediàtic madrileny
adoptessin l’expressió.
Per a una Espanya en la qual
encara avui hi ha qui confessa
que va veure el cop d’estat de
Tejero en directe –no és cert: va
ser gravat per televisió però les
imatges es van emetre durant la
matinada del dia 24 després de
ser alliberat el Congrés, així que
només es va seguir en directe
per la ràdio–, presentar el dret a
decidir com a “cop d’estat” només podia tenir com a epíleg la
irrupció de Felip VI als monitors
de les llars. I el dia triat va ser la
metàfora de la realitat paral·lela
a Barcelona i Madrid: mentre
als carrers es produïa l’aturada
de país amb icones com la de joves amb estelades i amb rojigualdas de bracet a la plaça Universitat en contra de la repressió que va fer mil ferits, La Zarzuela emetia el discurs que l’establishment havia anhelat.
“Estem vivint moments molt
greus per a la nostra vida democràtica. I en aquestes circums—————————————————————————————————————————

Aznar: “Si algú dubtava
del rei, el 3-O ho deixà de
fer veient com garantia
la continuïtat d’Espanya”
—————————————————————————————————————————

tàncies, vull adreçar-me a tots
els espanyols. Tots hem estat
testimonis dels fets que s’han
anat produint a Catalunya, amb
la pretensió final de la Generalitat que sigui proclamada, il·legalment, la independència de
Catalunya”, va iniciar el discurs
Felip VI amb el retrat al fons de
Carles III –el rei que va apartar
el català imposant l’escolarització única en castellà– sostenint
un bastó i pintat per Mengs.
Sense dedicar cap paraula als
ferits –encara avui no ho ha fet
mai–, Felip VI va legitimar la
suspensió de l’autogovern amb
l’aplicació de l’article 155 per la
“deslleialtat inadmissible cap
als poders de l’Estat”. “Davant
aquesta situació d’extrema gravetat, que requereix el ferm
compromís de tots amb els interessos generals, és responsabilitat dels legítims poders de l’Estat assegurar l’ordre constitu-

cional”, va sentenciar el rei com
a síntesi inaugural del consens
que naixeria al voltant del 155.
En aquest 2018 que uneix els
40 anys de la Constitució i el
50è aniversari de Felip VI, Ràdio Televisió Madrid ha emès el
documental La noche del Rey
en què expresidents espanyols
glossen la seva figura. “El moment més crític de la vida democràtica espanyola ha estat la rebel·lió secessionista a Catalunya
i Felip VI ha estat determinant”,
opina Aznar. “Si algú dubtava
del rei Felip VI, el 3 d’octubre ho
va deixar de fer en veure com
garantia tant la continuïtat de
la corona com la continuïtat històrica d’Espanya”, lloa l’expresi-

dent del PP. “El rei va fer el seu
paper de cap de l’Estat. I crec
que haver incidit en el diàleg no
hauria estat sobrer”, sosté el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
En el discurs de Nadal, tres
dies després de la victòria independentista del 21-D, el rei ja va
desterrar el bastó de Carles III i
va avisar: “El camí no pot dur de
nou a l’enfrontament ni a l’exclusió, que –com ja sabem– només generen discòrdia, incertesa, desànim i l’empobriment
moral, cívic i –per descomptat–
econòmic de tota una societat.”
I no es va referir a la suspensió
de l’autogovern que ell va avalar
ni a la crida del president Carles
Puigdemont a fer de mediador.

L’apoderament de Felip VI
amb Catalunya després d’una
legislatura en què es va negar a
rebre la segona autoritat –la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell– ha culminat amb
la participació a Davos, on ha
actuat com a polític tot i que la
Constitució li reserva la funció
d’“arbitrar i moderar”, i s’ha reunit amb el francès Emmanuel
Macron. “A Espanya es respecta
la llei”, va dir al Fòrum Econòmic Mundial després d’alertar
que “a Catalunya s’han intentat
soscavar les normes bàsiques
del nostre sistema democràtic”.
De retorn a Madrid, el 31 de gener va citar el cos diplomàtic
acreditat –amb el nunci del Va-
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seu 23-F

L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, hissa l’estelada, durant una concentració per demanar una república catalana ■ J.F.

La casa reial fa l’orni
FET ·No respon a Montblanc i Cervera les mocions per desvincular la princesa
Elionor d’uns títols sense ús durant 600 anys MÉS · Balaguer també li ho reclama
E. Pomares / D. Marín
MONTBLANC / BALAGUER

E
Felip VI s’adreçava
als espanyols en un
discurs televisat la
nit del 3 d’octubre,
dos dies després del
referèndum de l’1-O.
A la dreta, el rei va
saludar Macron a la
cimera de Davos el
24 de gener i, set
dies més tard, citava
el cos diplomàtic a
Madrid –amb el nunci
Fratini entre ells– per
agrair el seu “suport
sense fissures”
■ EFE

ticà Renzo Fratini entre ells–
per “agrair el suport sense fissures que la comunitat internacional ha ofert a Espanya”.
El grup d’ERC ha registrat
una bateria de preguntes al
Congrés perquè el govern de
Rajoy expliqui si a Davos “el
discurs del rei va ser escrit per
la casa reial o pel govern” i si
“considera el govern que la casa reial ha de realitzar discursos de caire econòmic i polític”.
Serà el govern de Rajoy el que
contesti, perquè Felip VI no fa
rodes de premsa, però el consens madrileny és que el nen
que va visitar el Congrés el
1975 amb 7 anys s’ha legitimat
amb Catalunya de pretext. ■

ls clams de Montblanc i Cervera perquè la princesa Elionor deixi d’usar els títols de
duquessa i comtessa, respectivament, han rebut, almenys fins
ara, un silenci tossut de la Casa del
Rei com a resposta. El 2013, el ple
de l’Ajuntament de Montblanc va
ser el primer a demanar que els Borbons renunciïn a un dels quatre títols catalans que van incorporar per
a l’hereu, a través de la Constitució
espanyola, el 1977. L’octubre passat i després del discurs de Felip VI
sobre el referèndum, els plens municipals de Montblanc i Cervera van
reiterar oficialment la voluntat de
desvincular-se totalment de la Casa
del Rei.
Josep Andreu, alcalde de Montblanc, assegura: “El vincle de la monarquia amb Montblanc està diluït.
Si ja era artificiós, perquè el va treure de l’armari Joan de Borbó per justificar la relació amb Catalunya,
després del comportament de la corona, no volem que ens hi vinculin.”
I hi afegeix: “No ens han respòs, però ens és indiferent.” El paer en cap
de Cervera, Ramon Royes, coincideix que “al carrer, la gent no se
sent la corona com una cosa pròpia”. “D’altra banda, el paper de Felip VI, sobretot després del referèndum, és patètic, perquè va en parallel al del govern en lloc de fer de me-

diador”. Cervera, afavorida pels
Borbons amb la universitat després
de la guerra de Successió, ha dut
durant tres segles penjada la llufa
de botiflera “injustament, perquè la
van arrasar els dos bàndols i els cerverins van fer el què van poder”. Ara
és “una ciutat clarament independentista. Sols cal veure el resultat
del referèndum”, apunta Royes. El
desembre del 2015, la corona va
tardar un any i mig a respondre a
moció del ple cerverí en que demanava a la princesa Elionor la renúncia a ser-ne comtessa: “L’ostenta
—————————————————————————————————————————————

L’alcalde de Balaguer diu:
“El vincle de la monarquia
ara està diluït i no volem
que ens hi vinculin”
—————————————————————————————————————————————

amb molt d’orgull”, segons va escriure el cap de la Casa del Rei. El títol va ser creat per Pere El Cerimoniós per al seu hereu, Joan I.
El títol de duc de Montblanc, el
segon en importància a Catalunya,
el va crear Joan I, el 1387, com a títol vitalici però no hereditari per al
seu germà Martí. El qui seria el darrer rei de la dinastia del casal de
Barcelona el va incorporar a la corona. No va ser usat per cap de les tres
dinasties posteriors: Trastàmara,
Àustria i Borbons. El BOE del 22 de
gener del 1977 sols reconeix a l’hereu el títol de príncep d’Astúries. De

la resta, sols un vague “i altres títols
vinculats tradicionalment a la corona d’Espanya”.
Felip VI també és senyor de Balaguer, i l’Ajuntament de la capital
de la Noguera també ha reclamat a
la casa reial espanyola que deixi de
fer servir aquest títol. Ho va fer en
una moció de l’Ajuntament l’any
2013, presentada per ERC i amb el
suport de CiU, que llavors governava en minoria, i del regidor d’ICV.
Un any abans, un veí de la ciutat
havia fet la mateixa petició a títol
individual.
Aquella demanda de l’Ajuntament no va rebre, llavors, cap resposta de la casa reial espanyola, ni
tampoc l’ha rebuda fins ara, segons
han explicat fonts municipals.
Tres anys després d’aquella moció,
ja amb ERC al capdavant del govern municipal, l’Ajuntament va
aprovar una nova resolució, en
aquest cas declarant persona non
grata Felip VI i la resta de la família reial. Aquesta resolució tampoc
no va rebre cap resposta.
El títol de senyor de Balaguer el
va crear, l’any 1418, el rei Alfons el
Magnànim. Balaguer havia estat de
facto la capital del comtat d’Urgell
i va ser conquerida per Ferran
d’Antequera després de la revolta
protagonitzada per Jaume d’Urgell
i del compromís de Casp. A partir
de llavors, el comtat va desaparèixer i la dinastia dels Trastàmara
van crear aquest títol. ■
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Pujol i els diputats de JxCat, Laura Borràs i Francesc Dalmases, en una imatge d’arxiu ■ EFE

Pujol respon a ERC
que Puigdemont ha
de poder “manar”
a L’ANC també colla i reclama als polítics que assumeixin
els riscos a Més negociacions bilaterals, aquesta setmana
BARCELONA

L’estira-i-arronsa entre
Junts per Catalunya i ERC
continua en espera que
aquesta setmana les dues
formacions reprenguin les
negociacions amb l’objectiu de consensuar el paper
de Carles Puigdemont en
el futur executiu català.
JxCat va respondre
ahir a les demandes de “rigor” i “transparència” que
el dia abans els havia fet
arribar ERC a través del
consell nacional dels republicans. Els de Puigdemont es mantenen ferms
en la voluntat d’investir el
seu cap de llista president
de la Generalitat. A més a
més, van assegurar, ell
hauria de poder “manar”,
va explicitar el portaveu
Eduard Pujol per rebutjar
així el paper “simbòlic”
que li atorguen els republicans. Amb aquesta maniobra, Junts per Catalunya
vol arribar fins a la investidura perquè sigui el govern de Mariano Rajoy qui
actuï per desarticular i
obstaculitzar el resultat
de les urnes el 21-D. ERC,
d’altra banda, si bé comparteix que Puigdemont
ha de tenir un paper important en el futur de l’executiu, és del parer que

Les frases

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

“Cal posar un gran
mirall en el qual
es vegin reflectides
totes les deficiències
democràtiques
de l’Estat espanyol”

“Entenem que
el president ha de fer
de president i ha
de poder manar”

l’Estat no permetrà mai
que exerceixi de president
i que la investidura no tindrà cap recorregut i, per
tant, és més partidària de
treballar en un president
executiu que pugui formar govern fort i fer fora el
155 de les administracions catalanes.
Segons Pujol: “Tenim
un mandat molt clar de les
eleccions, que és formar
govern, plantar cara a la
indignitat de la repressió
que estem patint i fer això
conjuntament amb totes
les forces, perquè el que
passa ens obliga a buscar
la unitat.” Pujol també va
defensar la proposta de reformar la llei de presidència i ho va presentar com
una mostra de “l’efectivitat” que li reclama ERC.
Tanmateix, per JxCat
aquesta efectivitat queda
limitada en l’objectiu de
“reflectir les deficiències
democràtiques de l’Estat

espanyol”.
D’altra banda, el secretariat nacional de l’ANC
ha tornat a donar suport
als criteris polítics de
JxCat, com ja va fer en
campanya, i demana que
s’investeixi Puigdemont al
Parlament malgrat ser a
Brussel·les. El secretariat,
a través d’un comunicat
arran de l’assemblea celebrada dissabte, afirma:
“Catalunya ha entrat en
una fase decisiva del camí
que ens ha de portar a la
independència efectiva.”
“Ara cal demostrar que
uns i altres estem disposats a assumir les responsabilitats i conseqüències
penals davant de l’Estat
demofòbic que tenim obertament en contra”, resa el
comunicat, que denuncia
la “inacció” en la investidura i demana als polítics que
assumeixin “els riscos que
comporti” el lideratge independentista”. ■
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rèndum, i les rèpliques que
es van realitzar perquè es
penjava i no es podia consultar.

El jutge de l’1-O
afirma que investiga
també per rebel·lió
aHo indica a empleats del CTTI imputats a L’Audiencia

Nacional, però, va assumir la competència d’aquest delicte
Mayte Piulachs
BARCELONA

137179-1171646®

El titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, va citar a
declarar els primers imputats per l’organització del
referèndum de l’1-O, ahir,
un diumenge a la tarda,
perquè ell estava de guàrdia. Un fet molt excepcional. A més, les defenses es
van quedar sorpreses
quan el magistrat va informar que la causa és oberta
pel delicte de rebel·lió, a
més dels de sedició, revelació de secrets, malversació

de fons, prevaricació i desobediència. Ho va fer quan
l’advocat de l’exdirector i
dos empleats del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
(CTTI) va demanar-li que
informés els seus clients
de què se’ls acusava.
La magistrada de l’Audiencia Nacional Carmen
Lamela va afirmar que la
rebel·lió és un delicte de
competència d’aquest tribunal, malgrat la crítica de
molts juristes, i va començar la instrucció contra els
independentistes
catalans, el gruix dels quals va
ser derivat al Tribunal Su-

prem perquè hi ha persones aforades en ser diputats del Parlament. Els advocats Núria Martí GarciaMilà i Andreu Van den
Eynde es van queixar al
jutge que als investigats
se’ls han d’imputar fets i
no delictes, i ell va respondre’ls que ja ho deduirien
per les preguntes, segons
fonts presents. Tots dos
penalistes van fer que
constés la seva protesta
per incorrecta instrucció.
L’excap de Governació i
actual dirigent de JxCat,
Jordi Cabrafiga, va declarar el primer i va ser interrogat per la creació de la

L’excap de Governació, Jordi Cabrafiga, amb la seva
advocada, Judit Gené, ahir en entrar al jutjat ■ Q. GARCIA/ EFE

web referèndum.cat. Va
explicar que des del 17 de
juliol del 2017 tota la gestió de l’1-O va passar al Departament d’Economia i,
que com que ell havia
muntat la web del procés
electoral del 2015, va ser
consultat del que era necessari. També va remarcar que aquesta web es va

crear l’endemà del 6 de setembre passat, quan es va
aprovar la llei del referèndum i, per tant, tenia una
base legal, segons fonts
presents en la declaració.
Després va declarar Valentín Arroyo, director del
CTTI, i dos treballadors
més, als quals se’ls va preguntar per la web del refe-

Rovira i dos aforats més
Els advocats defensors
han denunciat més d’una
vegada que la investigació
del jutjat 13 es duplica
amb la que realitza el jutge
Pablo Llarena, al Suprem,
i la jutgessa Lamela a l’Audiencia Nacional. Una
mostra evident és que el
magistrat de Barcelona ha
preguntat ara al Parlament si la secretària general d’ERC, Marta Rovira,
és diputada, quan fins ara
no havia estat imputada
en aquesta causa i dilluns
vinent està citada a declarar al Suprem com a investigada. De la llista d’imputats, el Parlament també
respon que els excàrrecs
d’Economia i Hisenda Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, detinguts el 20 de setembre, són ara diputats.
La fiscalia havia demanat
que Jové fos imputat al Suprem, i el jutge ho ha ajornat. En ser aforats, la seva
causa ha d’anar al TSJC o
al Suprem. ■

