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e viatjat tres ve-
gades amb el pe-

tit Amat Cuixart a So-
to del Real, i soc testi-
moni de com és de
pesat i llarg el viatge.

Llevar-se d’hora, anar a dormir tard.
Metro, sis hores de tren, dues hores de
cotxe. Esmorzar, dinar i sopar d’una
esgarrapada pel camí. La recompensa:
quaranta minuts per veure el Jordi dar-
rere un vidre brut i sentir-li la veu a tra-
vés d’un intèrfon. L’Amat té un any pe-
rò fa més de sis mesos que fa el trajec-
te i ja sap que va a veure el seu pare.
Conformat, creua els patis sòrdids de
Soto del Real a coll de la seva mare,
passa reixes i entra al petit cubicle on
sap que l’espera el pare. Pica amb el
cap al vidre mentre el Jordi li canta la
cançoneta de l’elefant. La cançó és
alegre però l’escena tristíssima. L’Amat
obre molt els ulls, uns ulls de nen d’un
any que porta més de trenta mil quilò-
metres a l’esquena, uns ulls de nen
d’un any a qui han robat el pare més
de mitja vida. No hi ha dret.

La presó preventiva de Jordi Cuixart

i Jordi Sànchez, ara fa sis mesos i mig,
va causar tanta estupefacció que fins i
tot dirigents del PP van expressar, en
privat, que els semblava desproporcio-
nada. Això sí, afanyant-se a deixar clar
que es tractava d’una decisió judicial i
que, com a tal, s’havia de respectar.

Doncs bé, ara ja no es podran escu-
dar darrere cap jutge. Ara el govern es-
panyol haurà de decidir si accepta o no
la sol·licitud de Jordi Cuixart de ser
traslladat a una presó catalana. Mante-
nir-lo a 700 km de distància de casa
seva vulnera el dret a la vida familiar i a
la intimitat recollit a la Constitució es-
panyola, atempta contra el dret dels
infants recollit a la Convenció dels
Drets dels Nens de les Nacions Unides
i va en contra de la legislació europea
sobre els drets dels reclusos. El minis-
tre de l’Interior té sobre la taula la sol-
licitud de Cuixart, i probablement aviat
tindrà la d’altres presos polítics –la
gran majoria tenen fills petits–. Ara ja
no podran posar Llarena d’excusa i
veurem quin grau de revengisme polí-
tic els mou i quin grau d’humanitat els
queda.

H

Keep calm
Marina Llansana

Prop de casa

El govern espanyol ja no
podrà posar Llarena d’excusa
i haurà de decidir si accepta
acostar a casa els presos
polítics catalans

La vinyeta
Fer

 la inauguració de l’exposició
d’Antoni Llena vaig saludar un
senyor que duia la corbata a la

butxaca superior de l’americana. Com
si fos el mocador en cascada de Lluís
Companys, però era una corbata. No
vaig gosar preguntar-li si era una nova
tendència de la moda o és que s’havia
tret la corbata del coll perquè li feia ca-
lor o per un altre motiu. Aquest senyor
parlava amb Xavier Trias. L’exalcalde
de Barcelona duia la corbata al seu lloc
i era magnífica. Li hauria d’haver pre-
guntat a quina botiga havia fet la pro-
visió. Jo també duia corbata. Una
d’una mica antiga. Em sembla que
érem els únics encorbatats de la festa.
Potser l’editor Herralde en duia? Ara
no ho recordo. Potser aquell altre se-
nyor molt gran? En qualsevol cas,
molt poques corbates. La corbata, ho
tinc dit, és un element de distracció.
Quan no vols que et mirin la cara per-
què és una cara poc presentable per
efectes de l’edat o de naixement, és un
recurs hipnòtic que no falla. Vaig salu-
dar un senyor de rostre macilent, com
sortit d’una operació quirúrgica. Si ha-
gués dut corbata ara parlaria d’ell per

A

la corbata. Alguns diuen que la corba-
ta fa nosa, que estreny el coll, que no
deixa respirar, que dificulta la deglu-
ció dels aliments. Haurien de mirar si
no gasten un coll de camisa massa es-
tret. Que diguin que fa burgès, que ja
no es porta, que prefereixen exhibir
els pèls del pit o les penjarelles del
coll...

La líder de Ciutadans Inés Arrima-
das ha estat molt criticada pel fet d’ha-
ver usat el Parlament per a una exhi-
bició de models personals. Bé, els que
hi van vestits amb texans i samarretes
tampoc mostren, en la meva opinió,
gaire respecte per la casa. Els de la

CUP van imposar les samarretes. Tot
seguit, els partits independentistes
que volien pactar-hi s’hi van mimetit-
zar. Als de la CUP no se’ls atrapa mai.
Quan els que volien els seus vots ja ha-
vien canviat l’armari, ara, en aquesta
legislatura, es presenten sense samar-
retes. El seu cap de grup, Carles Riera,
no porta mai corbata però vesteix im-
pecable. L’antic portaveu de la CUP
Antonio Baños surt per les televisions
i es presenta als actes amb corbata, ar-
milla i americana. Tarradellas, encor-
batat sempre, va preguntar a Xiri-
nachs, que vestia anorac: “Que aneu
d’excursió?” Amb el jersei de coll alt
d’Antoni Gutiérrez Díaz no s’hi va
atrevir. Respectava massa el personat-
ge. Els d’ERC i Junts per Catalunya
semblen una colla d’excursionistes.
Deu ser, també, perquè la feina els
obliga a fer moltes sortides, ara a
Brussel·les, ara a Berlín. Però Puigde-
mont els rep sempre amb corbata. Els
haurà d’explicar que és per respecte
institucional. Una convenció? Com
tantes n’hi ha. Europa ens mira o vo-
lem que ens miri, i la corbata encara
és allí un signe de seriositat.

“Els partits
independentistes es
van mimetitzar amb
la CUP

Vuits i nous

Sense corbata
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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 mi em fa l’efecte que és alguna
cosa més que una sensació. Pe-
rò tinc la percepció que cada

cop hi ha més gent que ha decidit in-
corporar el llaç groc a la solapa de
l’americana, al jersei, a la camisa o allà
on sigui, amb tota normalitat. Veig
molts llaços grocs. Anant pel carrer, al
metro, al supermercat, al teatre o pas-
sejant per qualsevol activitat de cap de
setmana. He vist senyores que el por-
ten a la bossa de mà, noies que en por-
ten a les arracades, jubilats que el
llueixen mentre la fan petar asseguts
en un banc, i l’altre dia vaig veure un
senyor que en portava dos: un al jersei
i l’altre a la jaqueta. “Així quan em
trec la jaqueta en continuo portant
un”, em va dir quan li ho vaig pregun-
tar. I n’he vist que el porten de cap per
amunt i d’altres que el porten de cap
per avall, i ara no voldria ser jo qui en-
cetés una discussió sobre com s’ha de
dur. La qüestió és que en veig molts. I

A “A poc a poc,
silenciosament, com
una taca d’oli, el llaç
conquereix solapes,
jerseis i jaquetes

ara ja fa dies que en comptes de llaços
ja he vist que fins i tot hi ha qui porta
una rosa groga (deu ser la conseqüèn-
cia de Sant Jordi) i qui (visca la mo-
dernitat!) ha canviat el llaç groc i
llueix una agulla d’estendre roba de
color groc. L’altre dia fins i tot un ad-
vocat de Vic portava el llaç groc du-
rant el judici, i la jutgessa li va voler

fer treure. A mi em fa l’efecte, doncs,
que el groc s’imposa. Ja fa temps. Però
ara més. És com una taca d’oli. Va
fent. I com que el llaç groc no entén
d’investidures, de discussions entre
partits, de si hi haurà eleccions o no,
s’està imposant amb una naturalitat
que hauria de fer reflexionar algú. El
llaç groc, vull dir, és el triomf d’una re-
ivindicació pausada, tranquil·la (qui
s’ofèn en veure’l és perquè vol, no ens
enganyem) que es va imposant dia re-
re dia. Ara en veig de roba, de plàstic i
de metacrilat. I en veig de fabricats a
casa, artesanalment, i en veig d’indus-
trials, de botiga. El llaç s’imposa. És
una protesta discreta, silenciosa, asse-
nyada i prudent que s’escampa amb la
mateixa naturalitat que trobem natu-
ral estar indignats perquè hi hagi pre-
sos polítics. Com més dies fa que són a
la presó, més llaços grocs veig. I això a
alguns, en comptes de grocs, els hau-
ria de fer posar vermells

El llaç groc
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

El conflicte polític existent
amb Catalunya s’ha situat

com un dels principals problemes
que afronta Espanya a hores d’ara.
Però no és ni de bon tros l’únic. La
imatge de l’Estat espanyol ha viscut
en els darrers anys una profunda
degradació en emergir una multitud
de problemes profunds i estructu-
rals. Una justícia lenta i amb una fal-
ta d’imparcialitat que s’ha fet evi-
dent en la causa general engegada
contra el republicanisme català pe-
rò també en molts altres casos. Una
constant vulneració de la llibertat
d’expressió amb fets com la requisa
de camisetes grogues a la final de
copa, la censura d’obres d’art, se-
grest de llibres o empresonaments
de rapers. Un elevadíssim grau de
corrupció política i empresarial.

Cal afegir-hi el desprestigi de
la casa reial, especialment a Catalu-
nya pel dur discurs de Felip VI el 3-O
contra el republicanisme català, pe-
rò també pels afers de corrupció
d’Urdangarin i la infanta Cristina, els
enfrontaments entre la reina Letícia
i la seva sogra o els escàndols del rei
emèrit Joan Carles I. Per no parlar
d’infraestructures catastròfiques
com els terratrèmols del Castor, au-
topistes ruïnoses que s’han hagut
de rescatar o milers de quilòmetres
d’AVE innecessaris mentre es blo-
queja un imprescindible corredor
del Mediterrani. Afegint-hi un atur
encara disparat i un deute inassu-
mible. I davant d’això una dèbil opo-
sició política. Tot plegat indica que
potser el problema, amb majúscu-
les, és Espanya. No pas la ciutadania
sinó la seva articulació política, ter-
ritorial i social que requereix profun-
des transformacions fins ara inca-
paços de dur a terme. Probable-
ment, el naixement de la República
catalana seria un detonant que per-
metria a Espanya afrontar el cúmul
de problemes que ara suposen un
llast insuportable.

Espanya és
una suma de
problemes

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El president del govern espanyol encapçala un Es-
tat que acumula problemes estructurals absolu-
tament en tots els fronts: polítics, econòmics i so-
cials. Infraestructures catastròfiques, deute dis-
parat, repressió, vulneració de drets, masclisme,
el conflicte amb Catalunya...

DIRECTORA DEL MUSEU DEL DISSENY

Problemàtica Espanya

Una exposició al Museu del Disseny de Barcelona
involucra la ciutadania en els reptes del disseny
com a instrument per canviar el món. La mostra,
coproduïda amb Elisava, reuneix quinze instal·la-
cions interactives i afronta la sensibilitat pels rep-
tes socials, tecnològics i ambientals.

-+=

-+=

Més víctimes innocents
Benjamin Netanyahu

Disseny compromès
Pilar Vélez

-+=

Mariano Rajoy

La resposta ordenada per Netanyahu contra les
protestes palestines és simplement criminal. Ahir
va morir un menor, de 15 anys, per les ferides pro-
vocades per un tret al cap efectuat per l’exèrcit is-
raelià. Des que va començar el 30 de març la Gran
Marxa del Retorn han mort 44 palestins.

PRIMER MINISTRE D’ISRAEL

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

De reüll
Montse Oliva Vilà

I van
caient...

questa setmana ha estat, sens dubte, la setmana
de Cristina Cifuentes. L’expresidenta madrilenya

se’n va anar dimecres, amb l’empenta final d’un vídeo
polèmic que denigra la seva persona quan des de feia un
mes Mariano Rajoy tenia prou raons polítiques per
exigir-li de forma nítida que renúncies al càrrec, sense
necessitat que se l’acabés sotmetent a una humiliació.
Cifuentes s’acomiada definitivament del seu anhel de
figurar a la llista de possibles futurs candidats del PP a
La Moncloa. Però amb el que ha succeït aquests dies no

és l’única que desapareix de les
travesses, l’acompanya en la
caiguda la número dos del partit,
María Dolores de Cospedal. La lenta
agonia d’una dimissió que no
arribava mai ni mai més va ser
possible, en part, per l’estratègia
dissenyada des de Gènova per la
també ministra de Defensa. Volia

que el PSOE, Podem i Cs es retratessin com el tripartit
contra el PP i, de fet, en aquest temps fins i tot hi va
haver ball de bastons dins l’esquerra. Però ara, bona
part dels conservadors acusen Cospedal d’haver deixat
podrir la situació, potenciant que la ferum atrapi tot el
partit. I serà força difícil fer desaparèixer la pudor. A poc
a poc, els competidors van abandonant la cursa –un
altre dels vells aspirants, Alberto Ruiz-Gallardón, ha
estat cridat per la justícia com a imputat– i, al ritme que
van, Rajoy s’haurà quedat sense banqueta el dia que es
decideixi a posar en marxa l’operació relleu.

A

Al pas que va
el PP, Rajoy es
quedarà
sense
banqueta de
successors

http://epa.cat/c/xjz9nb
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Més de 3.000 socis convertiran
l’assemblea de l’entitat en una
mostra d’unitat i obriran la
campanya per demanar el sí en
el referèndum.

10
anys

20
anys

El projecte de llei d’educació
que impulsa el departament
fixa quotes d’immigrants. Se’n
fixa un màxim als centres de
cada zona educativa.

El secretari general del PSOE,
Joaquín Almunia planta cara a
Josep Borrell i rebutja que
formi un equip al marge de la
direcció del partit.

L’ANC fa pinya La llei d’educació Almunia resisteixTal dia
com
avui fa...

o, el titular
d’aquest article

no fa pas referència a
una possible repetició
de les eleccions a Ca-
talunya, repetició que,

al meu parer, no és gens desitjable. Un
cop superats aquests 20 dies que
manquen i havent aconseguit els tres
partits independentistes formar el go-
vern que van guanyar a les urnes el
21-D, s’obrirà un nou cicle electoral que
ens ha de dur, el 26 de maig del 2019, a
unes eleccions municipals i europees
que, a hores d’ara, tothom, partits polí-
tics inclosos, veuen molt lluny. Si anem
quatre anys enrere, a aquestes dates
les maquinàries dels partits ja treballa-
ven a tot drap i els actes públics co-
mençaven a sovintejar. Res d’això pas-
sa; la situació política que viu el país ho
impedeix. Tot i això, aquestes dues
eleccions es faran, estigui el país com
estigui, i, per això, en un moment o al-
tre, tot es dispararà.

Repeteixo, parteixo de la base que
no hi haurà eleccions repetides al juliol
perquè penso que els partits indepen-
dentistes no s’ho poden permetre tot i
ser l’Estat qui boicoteja els candidats
que es proposen, i que es van poder
presentar al 21-D. I també del fet que
les municipals, tot i que estaran clara-
ment marcades pels fets que estan
succeint, tenen unes inèrcies pròpies
que ja veurem si es trenquen o no en
virtut del que passi en els propers me-
sos. Però les europees són clarament
un aparador de reivindicació. Si la si-
tuació de repressió continua, i vistos
els darrers episodis res fa pensar el
contrari, s’hauria de valorar una candi-
datura conjunta dels partits republi-
cans, certament, molt allunyats ideolò-
gicament. L’any 2014 ERC –que va
guanyar les eleccions amb 594.149
vots– va aconseguir dos eurodiputats
mentre que CiU, amb 548.718, dos
més, un dels quals per UDC. En les
darreres cites electorals, però, els par-
tits republicans han aconseguit a la
ratlla dels dos milions de vots. Una
candidatura anomenada, no sé, Lliber-
tat Presos Polítics podria aconseguir
uns dos milions de vots i, per tant, set
o vuit eurodiputats a Brussel·les. Se-
gur que aquesta proposta genera picor
als partits catalans –si ni tanquen un
acord per fer govern...–, però quin mi-
llor aparador? A més, el fet que la cir-
cumscripció sigui única arreu de l’Es-
tat també faria possible veure, per fi i
de forma directa, no per declaracions
d’intencions, si hi ha algú a l’altre cos-
tat.

N

Full de ruta
Joan Rueda

Candidatura
conjunta

“Espanya
ho faria tot,
absolutament tot,
per impedir la
independència

a casualitat va fer que la notícia
em fos servida com el plat més
amarg d’un àpat que, en el si d’un

inquiet grup molt polititzat, feia en l’in-
cert 1976: la policia havia disparat amb
foc real contra treballadors refugiats
en una església de Vitòria amb motiu
d’una vaga. Primer, varen llançar gasos
lacrimògens i, en sortir la gent del re-
cinte eclesial, els anaven metrallant,
amb el resultat de 5 morts, 60 ferits
greus i centenars de lleus. Era ministre
d’Interior Fraga Iribarne, el pròcer del
PP tan admirat i enyorat pels seus pro-
sèlits passats i actuals. El dictador feia
mesos que era mort i Espanya volia
agafar el camí del que després se’n va
dir democràcia.

L’ESMENTAT ÉS UN SIMPLE EXEMPLE (va-
ren haver-hi molts altres casos de vio-
lència extrema) que s’ha d’evocar quan
alguns ingenus –santa innocència!-
qüestionen les afirmacions de Marta
Rovira i del mateix president de la Ge-
neralitat referents a la violència màxi-
ma (amb morts inclosos, és clar) que
hauria emprat l’Estat per controlar un

L moviment popular i massiu en defensa
de les institucions del país. No vull pas-
sar per visionari però –i poso amics, co-
neguts i saludats per testimonis– fa ja
anys que em resultava evident de tota
evidència que Espanya ho faria tot, ab-
solutament tot, decididament tot,
enèrgicament tot, fins a les més extre-
mes conseqüències, per impedir la in-
dependència de Catalunya.

QUE AIXÍ HAURIA ESTAT DERIVA: a) D’una
estructura mental espanyola, solidíssi-
ma, ancorada en l’inconscient col·lectiu
més pregon i abissal, per la qual s’esdevé

inimaginable que Catalunya pugui esde-
venir subjecte de dret. El concepte de
mutilación de la Patria ho exemplifica.
El mutilat és qui ha perdut una part de si
mateix, aquell a qui se li amputa un òr-
gan; òrgan que, com a tal, no té vida fora
del cos a qui pertany. És irrellevant que
aquest cos sigui manat per la dreta o l’es-
querra; la noció de pèrdua i amputació és
la mateixa. Quan, per exemple, els de Po-
dem diuen que admetrien un referèndum
vinculant i que, com a demòcrates, n’ac-
ceptarien els resultats, ho diuen des de la
seguretat i tranquil·litat que aquest refe-
rèndum és impossible, com impossible és,
en la realitat dels fets, modificar l’article 2
de la CE pel diabòlic mecanisme de refor-
ma constitucional tan calculadament
ideat per impossibilitar-ho en la pràctica.

B) L’ALTRA RAÓ, DE NATURALESA econòmi-
ca, deriva del fet que quan a algú li va la
pell, fa el que pot, el que calgui, el que si-
gui, humà o diví, per la supervivència. I
Espanya sap molt bé que, amputat l’òr-
gan català, mantenir-se com la Gran Na-
ción de què fa ostentació Rajoy seria pura
entelèquia.

Ponç Feliu. Escriptor

Inclemència
Tribuna

Xavier Garcia és
un provocador
b La diada de Sant Jordi és
una festa de la civilitat, llibres i
roses per a tothom i també, en
les malaurades circumstàncies
que estem vivint a Catalunya,
s’ha reivindicat amb roses gro-
gues que els empresonats i
exiliats de les nostres institu-
cions siguin alliberats. Xavier
Garcia, l’exalcalde de Badalo-
na, es presenta a repartir roses
a la plaça de la vila a l’hora de
la concentració per l’allibera-
ment dels empresonats i exi-
liats polítics per provocar l’es-
broncada de la gran majoria
dels presents. No siguem inge-
nus, es tractava de veure si al-
gun esverat li encalçava un cla-
tellot, per presentar-se com
una víctima de la violència de
la katalo borroka. El millor seria
ignorar-lo i no participar en el
seu xou, però se n’ha sortit
amb les seves barroeres inten-
cions. Els badalonins es van
esplaiar xiulant-lo, cridant-li

que no el volien allà. De segui-
da han sortit companys del PP
condemnant els fets i ara tin-
drà un altaveu que li farà la
propaganda preparant les prò-
ximes eleccions municipals. El
senyor Garcia i els seus asses-
sors en saben molt de parar
trampes. No caiguem en el pa-
rany!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

Ni un pas enrere

b Llegint al diari l’article
d’Oriol Jonqueres i Jordi Tu-
rull, sento ràbia, impotència i
tristesa. No sé com acabarà
tot aquest assetjament per
part de PP, Cs, PSC, PSOE, el
rei, el jutge Llarena, l’extrema
dreta, etcètera, però tinc l’es-
perança que ens en sortirem,
units amb seny i perseveran-
ça, sense defallir mai. Si us
plau, també fem costat sem-
pre als nostres polítics, crec
que ells saben el que fan. Tot
el meu suport als nostres pre-

sos i exiliats, als CDR i a tots
els que ens donen suport. Soc
votant sempre d’ERC I també
com ells penso que hem de
fer govern. Però no oblidem
mai que el nostre president és
Carles Puigdemont i més en-
davant, si ara no es pot, l’en-
vestim. Ni un pas enrere i lli-
bertat per als presos polítics
IMMACULADA SALAT
Barcelona

Falten professors
o oposicions mal
calculades
b El Departament d’Ensenya-
ment ha anunciat a l’última
mesa sectorial que alguns
mestres de primària podran
impartir classes als adoles-
cents de secundària en les es-
pecialitats de matemàtiques,
català i castellà. Ho justifica
dient que hi ha un dèficit de
docents especialistes, però un
mestre de primària, és un es-
pecialista a secundària? Co-
neixent el departament de fa

molts anys aquest dèficit, per
què no ha convocat més pla-
ces en les oposicions que
aquests dies s’estan cele-
brant? De qui és l’error? Cal
entendre que els mestres de
primària realitzen una excel-
lent tasca entre els infants
mentre que els de secundària
imparteixen coneixements es-
pecífics entre els adolescents i
batxillers. Però aquesta recon-
versió laboral barrarà el pas als
interins i substituts de secun-
dària, amb l’agreujant que pot
provocar desplaçaments labo-
rals molt complexos i parado-
xals. Resulta evident que la de-
cisió del departament compli-
ca més que soluciona les co-
ses fent disminuir la qualitat
educativa. O potser l’objectiu
de tot això és instituir el de-
sembarcament dels mestres
generalistes de primària expul-
sant així molts professors es-
pecialistes de secundària. Er-
ror o intenció.
DAVID RABADÀ
Barcelona

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

El lector escriu
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Maria Senserrich, PORTAVEU DEL PDECAT

“Els 34 diputats de JxCat han d’estar d’acord en el
candidat, val el mateix el vot del número 6 que el del 20”

La frase del dia

“El règim de
Corea del Nord no
pot continuar en un
món en què la
informació penetra
per totes les
esquerdes possibles

eure com els líders de Corea del
Nord i Corea del Sud es trobaren
divendres a la zona desmilitarit-

zada, passejaven tranquil·lament, par-
laven al final d’un pont de fusta pintat
de blau durant mitja hora, plantaven
un arbre i aixecaven les mans conjun-
tament en senyal de pau, és un
d’aquells moments en què el rellotge de
la història es mou. La guerra de Corea
s’ha acabat, 65 anys després de signar
l’armistici.

ÉS EXTRAORDINARI com un dels personat-
ges que més han abusat dels drets hu-
mans en els últims anys es trobi amb el
president sud-coreà que ha fet la seva
carrera política com un activista que ha
denunciat la vulneració dels drets hu-
mans a la península coreana i arreu
d’Àsia. Kim Jun Un i Moon Jae In parlen
la mateixa llengua i representen dos es-
tats diametralment oposats. La guerra
de Corea fou un dels episodis més doloro-
sos del final de la II Guerra Mundial. Hi
moriren 35.000 nord-americans i cente-
nars de milers de coreans. Harry Truman
era president el 1953 i Kim Il Jung era el
líder del que esdevendria la República
Democràtica de Corea.

SEÜL ÉS AVUI una de les grans ciutats
d’Àsia i del món. Pròspera i democràtica,
fa la competència econòmica a Tòquio i a
Xangai. Corea del Nord és un país miste-
riós, pobre, renyit amb el progrés per a la
seva gent però molt obsessionat amb la
seguretat d’un règim en què els militars i
la policia són cossos totpoderosos. Sol-
dats armats custodien les cruïlles de les
desertes carreteres, controlen els car-
rers pels quals transiten algunes bicicle-
tes, pocs cotxes oficials i molts vianants
que caminen amb una gran dignitat per
les voreres empolsegades.

LA GUERRA VA ARRIBAR a un armistici el
1953. Els dos líders han acordat acabar
formalment la guerra i signar la pau

V abans que acabi el 2018. L’objectiu de la
trobada de divendres és la normalització
de les relacions entre els dos països i la
desnuclearització de Corea del Nord. La
unificació és molt llunyana però l’atansa-
ment entre els ciutadans dels dos estats
serà un dels grans avenços polítics
d’aquest any tot esperant la trobada en-
tre el líder nord-coreà i Donald Trump
dintre d’unes setmanes. S’ha de veure
què passarà amb la presència militar dels
Estats Units a Corea del Sud.

FA MOLT POC QUE KIM Jong Un, un dicta-
dor sense matisos, llançava míssils fora
de les seves aigües jurisdiccionals ame-
naçant l’estabilitat a tota la regió. Aques-
ta setmana ha arribat a la zona desmilita-
ritzada i ha signat un document d’inten-
cions per acabar la guerra. Si els dos per-
sonatges han estat capaços de posar la fi
a un conflicte de 65 anys, tot és possible
en el món de la diplomàcia i la política.
Ningú no esperava fa un mes que la troba-
da donés aquests resultats tan especta-

culars. Aquesta aproximació s’ha fet amb
el vistiplau dels Estats Units i de la Xina
que són els aliats naturals de les dues re-
públiques. És molt aviat per calibrar
l’abast del apropament entre un règim
radicalment comunista i un altre capita-
lista i liberal. El procés serà llarg i tortuós
però el desgel s’ha iniciat.

COMENÇA UNA NOVA ETAPA que comporta
la pau al nord d’Àsia i la desaparició de
l’últim vestigi de les guerres del segle pas-
sat. He visitat la zona desmilitaritzada
que creua tota la península en un espai de
quatre quilòmetres. Tot és molt vell. Els
mateixos barracons en què es va firmar
l’armistici, els mobles de l’època, la guàr-
dia permanent de soldats de les dues re-
públiques a pocs metres de distància. La
zona és un espai riquíssim en flora i fau-
na. Ningú no ha trepitjat aquelles feréste-
gues terres en 65 anys. Els grills i les gra-
notes ofereixen una singular simfonia i la
negra verdor dels arbres dissimula els fil-
ferros que vigilen els cadàvers putrefac-
tes que hi quedaren sepultats durant la
guerra. Grans banderes s’aixequen com
torres vigia als turons dels dos costats.
Estàtues de bronze gegantines del pri-
mer president, Kim Il Jung, vigilen les es-
sències del laboratori comunista més ge-
nuí del món. Em van impressionar les
grans torres de comunicació per interfe-
rir tota la informació radiada i televisada
que ve de fora.

TOTS ELS EFECTES INHUMANS d’aquella
dictadura han començat a modificar-se a
partir de la trobada entre els dos líders. El
règim de Corea del Nord, com el d’Albà-
nia fa vint anys o el de Cuba amb la des-
aparició dels Castro, no poden continuar
en un món en què la informació penetra
per totes les esquerdes possibles. I sobre-
tot, perquè els grans avaladors de les últi-
mes experiències autoritàries i totalità-
ries del món – Xina i Rússia – ja estan de
tornada dels seus experiments en els re-
ductes que quedaven de la guerra freda.

Lluís Foix. Periodista

De la guerra al pacte
Tribuna

 França el color
groc s’associa a

la gelosia i la traïció; a
la Xina, un film groc és
una pel·lícula porno-
gràfica; a bona part

de l’Àfrica, el groc és un símbol de la ri-
quesa i de l’èxit; al Japó representa el
coratge i a Tailàndia, la bona sort. A
Catalunya és el color de la protesta
contra la repressió, els presos polítics,
els exiliats i el patiment dels familiars
de tots ells. Per al ministre de Justícia,
però, és un color “ofensiu”, tal com va
dir fa poc al diputat Carles Campuza-
no, tot i que va afegir, en el més pur es-
til tailandès, que Campuzano tenia
“molta sort” per poder portar un llaç

groc. Per a la policia espanyola, el groc
incita a l’odi i la violència i per tant, diu-
menge passat, els aficionats del Barça
va haver de treure’s bufandes i samar-
retes tenyides d’aquest color provoca-
dor i llençar-los en uns bidons de plàs-
tic. I per a un membre de Cs –filmat
mentre arrencava llaços grocs amb ga-
nes del mobiliari públic de Sant An-
dreu– el groc és un color “brut”. Ara
bé, de tant fetitxitzar aquest color, les
autoritats espanyoles i els seus acòlits
no han fet sinó aconseguir que els ca-
talans veiem tot el que és groc com un
senyal de protesta –ni que sigui mo-
mentàniament– fins i tot quan no ho
és gens, com en el cas de les M de
McDonalds; o l’anunci de Benetton
que comença dient “I am yellow”; o bé
les jaquetes fluorescents de treball
dels guàrdies de seguretat de l’estadi
Wanda Metropolitano que vigilaven
com els culers es desfeien de la seva
roba groga.

A

De set en set
Matthew Tree

El món groc

Veiem tot el que és groc com
un senyal de protesta fins i
tot quan no ho és gens
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Unes declaracions de la
portaveu del PDeCAT, Ma-
ria Senserrich, sobre
l’elecció del quart candi-
dat a la investidura van re-
obrir la caixa dels trons a
JxCat. “Els 34 diputats de
JxCat han d’estar-hi
d’acord, val el mateix el
vot del número sis [de la
llista] que el que anava de
20, s’han d’escoltar totes
les veus, sense discrimi-
nar ningú”, va dir en una
entrevista a l’ACN. En un
moment en què formal-
ment JxCat no ha descar-
tat la investidura de Car-
les Puigdemont en espera
d’intentar aprovar la re-
forma de la llei de la presi-
dència, l’autoreivindica-
ció del consens i del paper
de la direcció del PDeCAT
en l’elecció de qui podria
ser el pròxim president de
la Generalitat va molestar
diputats de JxCat i diri-
gents del partit. Era l’en-
demà que JxCat avancés
que no desobeiran el Tri-
bunal Constitucional per
investir Puigdemont.

El malestar va traspas-
sar el nucli més afí a Puig-
demont i va desencadenar
múltiples pronuncia-
ments. Un dels més signi-
ficatius va ser el de la pre-
sidenta del PDeCAT, Neus
Munté, abocada al procés
de primàries per la candi-

datura a l’alcaldia de Bar-
celona. “És Puigdemont el
candidat legítim i natural
a la investidura, a qui vull i
he votat. Té tota la meva
confiança i suport en les
seves decisions”, va piular.
En canvi, el coordinador
organitzatiu de la forma-
ció, David Bonvehí, va de-
fensar la portaveu. Des-
prés de remarcar que
Puigdemont és el presi-
dent legítim, va assenya-
lar que “la paraula con-
sens és noble i legítima” i
que “tothom que coneix la
direcció del PDeCAT sap
que ni amenaça ni impo-

sa”. Tot i que files endins
del grup parlamentari es
dona per fet que, un cop el
TC bloquegi la llei de la pre-
sidència, es proposarà un
quart nom que permeti ai-
xecar la intervenció de
l’autonomia, també s’hi
convé que aquest pas l’ha
de fer Puigdemont, i que
ha d’elegir el candidat. De
fet, JxCat insisteix que no
renunciaran a intentar
restituir Puigdemont al
llarg del mandat encara
que hi hagi un altre presi-
dent. El seu objectiu és vi-
sibilitzar que Puigdemont
continua prenent deci-

sions des de l’exili, en cas
que no sigui extradit, do-
nant pes polític a l’estruc-
tura de Brussel·les.

“Doncs jo no em sento
representat per la direcció
d’un partit que la mateixa
setmana que exigeix un
govern al president Puig-
demont l’amenaça amb
qui ha de ser el candidat”,
va afirmar Miquel Buch,
exalcalde de Premià de
Mar i expresident de
l’ACM. El partit de Marta
Pascal ha reivindicat in-
sistentment la formació
d’un govern efectiu que
eviti les eleccions, en línia
amb ERC. Senserrich
també va rebutjar que es
posin en “risc” més perso-
nes per aprovar la reforma
de la llei que hauria de per-
metre una investidura a
distància després que el
Consell de Garanties Esta-
tutàries dictaminés que és
inconstitucional, tot i que
és un òrgan no vinculant.
JxCat vol que tiri enda-
vant i ERC és partidària de
mantenir-la a l’ordre del
dia del ple de dijous.

L’entorn més afí a Puig-
demont, amb diputats de
JxCat com Elsa Artadi, Al-
bert Batet, Josep Costa,
Gemma Geis, Aurora Ma-
daula o Eduard Pujol, van
piular o repiular missatges
a Twitter en què reforça-
ven el seu lideratge. “Si hi
ha un quart candidat serà
Puigdemont o el que digui
el president”, va dir Geis.
Un dels noms que més han
aparegut darrerament en
les travesses com a possi-
ble futura presidenta, l’al-
caldessa de Girona, Marta
Madrenas, va asseverar
que Puigdemont o qui ell
proposi tindran tot el su-
port del JxCat i hi va afegir
una excepció en forma
d’advertiment: “llevat, és
clar, que es vulgui anar a
eleccions”. ■

O.A.-Etxearte
BARCELONA

a El PDeCAT reivindica el consens i el seu paper en la tria advertint que el nom ha d’estar avalat
pels 34 diputats a L’entorn de Puigdemont i dirigents del partit avisen que el president l’elegirà

L’elecció del quart candidat
reobre les tensions a JxCat

Més de 3.000 persones van
participar ahir en la formació
d’una cadena humana per re-
clamar l’alliberament dels
presos polítics i els exiliats,
organitzada per la Crida per
la Llibertat. La cadena, que
portava les fotografies dels
presos i els exiliats, va sortir
de la plaça de l’Església de
Collbató i va arribar al cim del
Cavall Bernat, a Montserrat,
on un grup d’escaladors van
pujar-hi els retrats. En l’acte
polític de suport als presos i

Participants en la cadena humana es passen una fotografia del conseller Raül Romeva ■ ACN

exiliats, Laura Masvidal, pare-
lla de Joaquim Forn, va agrair
l’organització d’actes com el
d’ahir perquè representen va-
lors com “l’esforç, la trans-
versalitat i la confiança”, se-
gons va informar l’ACN. Tam-
bé s’hi van llegir cartes del
president d’Òmnium, Jordi
Cuixart, i del govern a l’exili.
Jordi Sànchez, Jordi Turull o
Josep Rull també van enviar
missatges d’agraïment a la
cadena humana a través de
Twitter.

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

Cadena humana fins a Montserrat

La direcció dels Mossos
d’Esquadra ha decidit des-
tituir la cap de comunica-
ció del cos, Patrícia Plaja,
arran d’una piulada feta
des del compte personal de
la periodista en què criti-
cava la sentència del cas
de La Manada. En el mis-

satge en qüestió assegura-
va, amb referència a la re-
solució judicial, que “el pro-
blema no és un jutge ni un
vot particular”. “Ens equi-
vocarem si ho centrem tot
en això. El que falla és el
poder judicial. Una vegada
més”, hi afegia. Poc des-
prés de ser difosa, la piula-
da va ser esborrada, tot i
que l’impacte i la repercus-

sió a les xarxes van ser més
aviat limitats. Els Mossos
d’Esquadra van justificar
la destitució al·legant que
havien “perdut la confian-
ça” en Plaja arran d’aquest
text, “en el qual posava en
dubte el poder judicial”, se-
gons informava ahir a la nit
l’ACN. Es dona el cas que la
tasca d’aquesta periodista
va assolir una gran projec-

ció arran dels atemptats
del 17-A a la Rambla de
Barcelona, ja que des del
compte oficial dels Mossos
es va fer un seguiment de
la crisi que va ser molt re-
conegut. La notícia de la se-
va destitució va provocar
una onada de solidaritat,
a través de Twitter, des de
diversos àmbits del perio-
disme català. ■

Destitueixen la cap de comunicació
dels Mossos per un tuit personal
Redacció
BARCELONA
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