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a sentència del
cas Gürtel ha arri-

bat just després que
el PNB –aquells que
fins i tot amb llàgri-
mes als ulls prome-

tien que mai abandonarien els seus
germans catalans– i Ciutadans hagin
permès aprovar els comptes del go-
vern de M. Rajoy. Si bé inicialment la
reacció del partit taronja davant d’un
dels casos de corrupció més escanda-
losos dels últims anys a Europa havia
estat ben tèbia, posteriorment Albert
Rivera ha fet un nou viratge i ha anun-
ciat que donarà suport a una moció de
censura contra els seus socis popu-
lars. Ep! Però sempre que aquesta ser-
veixi per convocar eleccions de mane-
ra immediata, i no pas per permetre un
govern liderat per Pedro Sánchez que
arribi fins a la propera convocatòria.

Amb unes enquestes d’allò més fa-
vorables, Albert Rivera ja es veu en el
camí de La Moncloa. I per això fa dis-
cursos imitant Barack Obama, tot i
que el seu tarannà estigui més a prop
d’un altre personatge amb qui com-

parteix alguna cosa més que el cog-
nom. Perquè el nostre Rivera, diu ell,
no és ni de dretes ni d’esquerres, tal
com deia l’altre. I quan recorre Espa-
nya, mira a Bárcenas o a Zaplana
d’una banda i a les famílies que han
perdut la casa durant la crisi i hi veu
espanyols. Mira amb un ull als policies
que van atonyinar centenars de perso-
nes que l’1 d’octubre només volien vo-
tar i amb l’altre els agredits i hi veu es-
panyols. Alguns a la força, però espa-
nyols. Mira els que s’emporten els seus
milions a cabassos cap als paradisos
fiscals i els jubilats que han de sobre-
viure amb pensions de misèria i què hi
veu? Espanyols, és clar. Mira els fami-
liars dels milers de republicans enter-
rats en secret a la cripta del Valle de
los Caídos, i aquest personatge no hi
veu ni blaus ni rojos, sinó espanyols.
Per això, perquè només veu espanyols,
ell i els seus s’amaguen de manera
vergonyosa cada vegada que des de
les institucions es pretén condemnar
un règim criminal com va ser el fran-
quista. Criminal? Potser sí, però espa-
nyol!

L

Keep calm
Jordi Creus

Veig
espanyols

Rivera fa discursos imitant
Obama, tot i que estigui més
a prop d’un altre personatge
amb qui comparteix alguna
cosa més que el cognom

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

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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iguem irreverents: parlem de se-
nyores guapes. En la moral ben-
pensant d’avui, al·ludir a l’atrac-

tiu de les dones ha acabat sent consi-
derat una frivolitat, com si en deter-
minats contextos aquest fos un atri-
but degradant. Potser forma part
d’una tendència més estesa, que s’es-
força a eradicar la bellesa de les nos-
tres vides i a sobrevalorar l’anomalia,
la sordidesa, la ira. “Està massa ben
feta”, “es nota que vol agradar”, diuen
els crítics d’art en to despectiu davant
una obra diàfana i acabada. Vet aquí el
pecat: ser bonica, no conformar-se a
ser un projecte, un d’aquests works in
progress tan de moda, sinó assumir el
repte d’arribar a algun lloc, arriscar-se
a tocar ni que sigui la vora d’un ins-
tant de plenitud. Si l’artista és una do-
na, el crim es magnifica. En una resse-
nya, s’al·ludia a “la bella Lee Miller” i
“la rara Claude Cahun”. Qui hi sortia
perdent, amb la comparació, era la be-
llesa, perquè un tret del caràcter com
la raresa pot tenir efectes inquietants
en l’obra, però el fet que una autora si-
gui de bon veure no sé si deixa cap em-
premta en el que fa.

S

S’escriuen unes coses espaterrants,
també, sobre les escriptores guapes.
Que són simpàtiques i rosses, que te-
nen una “mirada felina” i uns dits llar-
guíssims que es passen pels cabells en
“un deliciós gest infantil”. Ho vaig lle-
gir en un article i no m’ho creia, però
és veritat: una simple cerca al Google
dona tres vegades més fruits si combi-
nes el nom d’una escriptora i la parau-
la guapa que no pas escriptora i intel-
ligent, posem per cas. I això que la ma-
joria de les que considero atractives es
mereixen ser apreciades per totes
dues qualitats, encara que només
m’interessi llegir-les per una de sola.

Hi ha hagut escriptores guapíssimes
que han publicat uns llibres abomina-
bles, però aquesta eventualitat no do-
na cap avantatge a les diguem-ne llet-
jotes, capacitades per escriure produc-
tes igual d’infectes. I n’hi ha que, a
més de guapes, les benaurades escri-
uen divinament. Tots en tenim alguna
al cap. Dorothy Parker, que de gran va
haver de suportar la grolleria que Ave-
don la retratés com una drogoaddicta
moribunda, i Anne Sexton, i Mary
McCarthy. L’obra de Lucia Berlin, in-
discutiblement guapa, m’agrada força
menys que la de Shirley Jackson, que
també pujava quatre fills i es passava
el dia a la cuina, però no tenia uns ulls
tan espectaculars i va acabar obesa,
que es perdona menys que ser alcohò-
lica. En canvi, m’atrau tot de Hilda
Hilst, “mística i obscena”, segons core-
gen els qui s’acosten a la seva poesia
perquè parla de sexe i transfiguració.
Això és obscè? Però si fins i tot els car-
gols forniquen, al seu ritme. El proble-
ma és que una dona digui que en una
rebolcada la saviesa són “les cadenes
del goig” i que, quan escriu, li importi
un rave el que pensin del seu cos.

“Que una autora
sigui de bon veure
no deixa empremta
en el que fa

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

Entre dones guapes
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Les cares de la notícia

El film danès The distant barking of dogs (“El lla-
druc llunyà de gossos”), documental protagonit-
zat per un nen ucraïnès de 10 anys que viu en una
zona en guerra, ha estat el guanyador del Docs
Barcelona Festival, que va tancar ahir la 21a edició
arribant als 20.000 espectadors.

SECRETARI GENERAL DE PODEM

Documental guanyador

La consulta impulsada per Pablo Iglesias per refe-
rendar la seva posició i la d’Irene Montero al cap-
davant de Podem reforçarà el seu lideratge, no no-
més pel resultat (68% favorable), sinó també per
la participació rècord de quasi 190.000 persones,
superior a la del congrés de Vistalegre 2 (155.000).

-+=

-+=

Posar portes al camp
David Bote

Lideratge revalidat
Pablo Iglesias

-+=

Simon Lereng Wilmont

L’alcalde de Mataró va decidir fer cas al delegat
del govern espanyol i va prohibir les creus grogues
a la platja, però hi van aparèixer creus de roba,
perquè no es pot impedir als ciutadans expressar,
protestar i reivindicar. Només la intolerància, un
cop més, va provocar tensió i enfrontament.

ALCALDE DE MATARÓ

DIRECTOR DE CINEMA

L’etapa d’excepcionalitat polí-
tica que viu Catalunya com a

conseqüència del procés sobiranista
i la repressió de l’Estat espanyol amb
el 155 i la causa judicial afecten poc o
gens la marxa de l’economia catala-
na, contràriament al que s’afirma
molt sovint i de manera esbiaixada
des d’Espanya. Així ho demostren la
majoria d’indicadors econòmics, co-
mençant per les dades del creixe-
ment a Catalunya, que va ser d’un
3,4% el 2017 i manté el ritme el 2018,
per sobre de la mitjana espanyola i
també de la zona euro.

L’anàlisi dels experts, constata-
da durant el III Congrés d’Economia i
Empresa celebrat fa uns dies a Bar-
celona, deixava clar que l’economia
catalana, per musculatura i poten-
cial, és capaç de tirar endavant amb
solvència independentment del con-
text polític especial que viu des de fa
mesos i fins i tot de la sortida més o
menys efectiva d’uns centenars
d’empreses. La millor prova d’això és
el degoteig constant d’anuncis de
desembarcaments empresarials o
de noves inversions de grans multi-
nacionals i d’empreses vinculades a
la tecnologia que s’està produint els
últims dies i setmanes. Empreses
com Facebook, Microsoft, Moodle,
IGG, Charboost, Siemens, Coca-Co-
la, Lidl, Regus, Covestro, Nestlé,
Asics i també Amazon, KT, Zurich,
HP, Nintendo i un llarg etcètera.

El que això demostra és que Ca-
talunya és atractiva, tant o més que
abans, per a la inversió estrangera
més enllà del seu context polític. Ho
és per la seva tradició industrial i pro-
ductiva, el seu capital humà, la seva
competitivitat, la situació geogràfi-
ca, les infraestructures, els centres
tecnològics i científics, les universi-
tats, les comunicacions, la seva
imatge i el seu valor com a mercat,
que són valors determinants en
aquest sentit.

L’economia
no s’atura a
Catalunya

EDITORIAL

iutadans fa tot el que pot i més
perquè s’instal·li el seu relat
d’una societat trencada i crispa-

da. Tot s’hi val per trencar la convi-
vència que tant asseguren defensar. El
xou muntat divendres al Parlament
pel portaveu del partit, retirant i llan-
çant per terra un dels llaços grocs col-
locats en un dels escons reservats al
govern, avala els atacs violents contra
els símbols sobiranistes, com ara el re-
gistrat fa una setmana a la platja de
Canet, protagonitzats precisament
per simpatitzants i regidors de la for-
mació taronja. El gest intolerant de
Carrizosa no només avala les actituds
violentes, també hi incita. Només cal
veure les perles que va dedicar un veí
de Mataró als membres del CDR que,
esquivant els controls de l’alcalde
d’aquesta ciutat, van col·locar creus
grogues a la platja.

Tot això passa després que el dele-
gat del govern espanyol, en un gest

C “El gest
intolerant de
Carrizosa
al Parlament no
només avala les
actituds violentes,
també hi incita

propi d’altres èpoques, s’adrecés als al-
caldes del país per recordar-los que la
seva obligació és fer respectar la neu-
tralitat a l’espai públic per no trencar
la convivència. No, senyor Millo, no. El
deure dels alcaldes, i també el seu, ha

de ser garantir, per damunt de tot, el
dret a la llibertat d’expressió dels ciu-
tadans a l’espai públic. Sigui quina si-
gui la seva ideologia. Són els que ac-
tuen amb violència, els que trenquen
la convivència.

L’espai públic és de tots i cal respec-
tar el pluralisme ideològic. Els llaços
grocs, les creus grogues, les pancartes,
no són un acte violent, ni una provoca-
ció ni un símbol partidista. Són senzi-
llament símbols pacífics, cívics i popu-
lars de protesta davant la pressió judi-
cial que ha portat a la presó i a l’exili
els nostres representats polítics, sím-
bols protegits pel dret a la llibertat
d’expressió. Qui trenca la convivència
no són aquests símbols, sinó aquells
que fan ús de la violència per impedir
el dret a la llibertat d’expressió. I
aquells que, irresponsablement, l’abo-
nen des dels seus escons, fent-se còm-
plices d’aquestes conductes intole-
rants.

Convivència
Pepa Masó / pmaso@elpuntavui.cat @ppamaso

A la tres

De reüll
Anna Puig

Vasos
comunicants

uan en el context nacional tot són entrebancs per
engegar la legislatura, el calendari empeny i les

eleccions municipals ja són a tocar. Queda tan sols un
any i això, en termes polítics, no és res. Unes eleccions
que indubtablement s’enfocaran amb visió nacional.
Ho faran tant els partits com els electors, directament
o indirectament. Des dels partits independentistes, es
defensa que els ajuntaments han de ser la base per
construir la República. Des dels unionistes, que el món
municipal s’ha de deslligar del procés. I, els ciutadans,

que amb el vot hauran de decidir
quin paper exerceix el seu
consistori des del punt de vista
local però, també, nacional.
En l’edició gironina d’aquest diari
publicàvem ahir un ampli resum
d’un debat d’alcaldes de la
demarcació emès per El Punt Avui
Televisió (que poden recuperar al

web) i en què tots els batlles reconeixien que el procés
ho impregna tot. I que el resultat d’aquests comicis són
essencials per als seus municipis, evidentment, però
també per al futur del país. I no pot ser de cap altra
manera. Si s’aspira a construir un nou país, s’ha de fer
des dels fonaments, des dels ajuntaments. Si volem
un lideratge republicà fort a la Generalitat, cal que se
sustenti amb el suport municipal. Si els ajuntaments
volen avançar en els projectes de les seves poblacions,
cal tenir un govern català efectiu, sense la llosa del 155.
En definitiva, són vasos comunicants.

Q

El calendari
empeny i
només falta
un any per a
les eleccions
municipals

http://epa.cat/c/wy4pe8

Conseller delegat: Joan Vall i Clara.
Direcció Comercial: Eva Negre i Maria Àngels Tau-
lats (El Punt Avui), Eduard Villacé (Agències), Josep
Sánchez (L’Esportiu) i Elsa Romero. Webs i Siste-
mes: Josep Madrenas (director), Joan Sarola (Siste-
mes) i Ramon Buch (Disseny). Recursos Humans:
Miquel Fuentes. Administració: Carme Bosch. Pro-
ducció i Logística: Lluís Cama. Distribució: Con-
cepció Casals.

Accedeix als
continguts del webEdita: Hermes Comunicacions SA

http://www.elpuntavui.cat
972 18 64 00
Güell, 68. 17005. Girona

Director: Xevi Xirgo i Teixidor. Vicedirectors: Emili Gispert i Toni Muñoz. Directors adjunts: Pepa Masó, Joan Rueda, Mi-
quel Riera, Xevi Sala i Ferran Espada.
Caps de secció: Toni Brosa (Opinió), Anna Serrano i Carles Sabaté (Nacional), Anna Puig i Jordi Nadal (Comarques Giro-
nines), Pilar Esteban (Europa-Món), Jaume Vidal i Xavier Castillón (Cultura), Montse Martínez (Apunts), Pere Gorgoll (Ne-
crològiques), Marcela Topor (Catalonia Today), Montse Oliva (delegada a Madrid), Jordi Molins (Disseny), Andreu Puig
(Fotografia), Quim Puigvert (Llengua), Jaume Batchellí (Producció) i Antoni Dalmau i David Brugué (Tancament).

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a



EL PUNT AVUI
DILLUNS, 28 DE MAIG DEL 20184 | Punt de Vista |

1
any

L’Assemblea Nacional Catalana,
Òmnium i l’AMI donen per
esgotada la via pactada i
exhibeixen el suport civil al
referèndum unilateral.

10
anys

20
anys

Desembassaments i pluges
neguen la part baixa de l’Ebre i
el Segre. Reben en un dia i mig
l’aigua que hauria dut la
canonada en 8 mesos.

L’excomissari Planchuelo
implica també José
Barrionuevo i Felipe González
en el cas del segrest de
Segundo Marey.

Data i pregunta Desbordats El cas MareyTal dia
com
avui fa...

ls poders de l’Es-
tat espanyol han

decidit recular encara
una mica més a l’èpo-
ca predemocràtica
afegint una categoria

nova al cartell dels més buscats: els
cantautors. Després de criminalitzar la
dissidència política, d’assetjar el català
a les escoles i de foragitar la llibertat
d’expressió de platges i carrers ara
s’han proposat tancar a la garjola allò
que durant la mal glorificada Transició
tots coneixíem amb el respectable
nom de cançó de protesta. Criticar el
règim franquista amb tonades i rodo-
lins durant èpics concerts al final dels
quals el públic sortia a fer pintades i
penjar cartells era una manera arrisca-
da de protestar. El més trist és que al
cap de tants anys pujar a un escenari
encara ho sigui, d’arriscat. Per això en
Valtonyc ha preferit l’exili, una paraula
pretèrita que desgraciadament torna a
sonar en aquest túnel del temps on
ens han ficat. Si ets demòcrata de de-
bò t’ha d’importar poc o gens la ideo-
logia dels qui protesten cantant, tam-

poc la duresa dels mots que facin ser-
vir, mentre el seu missatge no traspas-
si la ficció musical. Per això no podem
aplaudir que se’ls vulgui castigar amb
penes de presó. És impossible com-
partir el desig de matar ningú, encara
que aquest desig s’expressi amb una
estrofa musical i, afortunadament, no
hagi tingut cap conseqüència pràctica.
Però hi ha excessos que no cal castigar
amb l’excés de la presó.

A més, que la suposada víctima de
les cançons de Valtonyc sigui precisa-
ment una monarquia que no van legiti-
mar les urnes sinó el franquisme és tot
un sarcasme. Un monarca instal·lat en
la seguretat privilegiada d’una bombo-
lla d’or no pot sentir-se amenaçat pels
versos d’un raper. Menys encara, con-
vertir-se en víctima de suposades injú-
ries a la corona, un delicte que països
més justos com Holanda s’estan plan-
tejant precisament suprimir del seu
codi penal. L’Estat espanyol va quedar
a la cua de la recent edició d’Eurovisió,
però en el festival dels opressors hi té
reservat el pòdium.

E

Full de ruta
Xevi Sala

Es busca
Valtonyc

Mentre el missatge dels
qui protesten cantant no
traspassi la ficció musical
no podem aplaudir que
se’ls vulgui castigar
amb penes de presó

quell dia, a València, tota la con-
currència que omplia de gom a
gom l’estadi de Mestalla, que,

per cert és força gran, va manifestar el
que sentia per Sa Majestat. Fou el cas
que cap dels partidaris dels dos equips
que jugaven per guanyar la copa –el
Barça i l’Athletic de Bilbao– sentia la
més mínima simpatia pel jove i novell
monarca Felip VI. Hi va haver gent que
coincidí que, quan el nou rei anés fent
sentir la seva presència i simpatia, els
pobles del País Basc i de Catalunya
l’anirien apreciant.

POTSER HAURIA ESTAT AIXÍ, però el cas és
que el dia 1 d’octubre de l’any passat, si
la imatge del rei havia millorat un xic
tot se’n va anar cap per avall amb aquell
lamentable discurs que va llegir, escrit
per la mateixa mà prepotent i colonia-
lista que havia fet el del president Ra-
joy. Cal suposar que la possibilitat que
Felip gaudís de la simpatia de catalans,
bascos i espanyols com cal es va perdre
definitivament.

PEL QUE FA A ESPOT, la ràbia que va provo-

A car a les autoritats del Partit Popular
aquell multitudinari rebuig necessita-
va un culpable que quedés com l’insti-
gador principal d’aquell repudi que va
donar la volta al món. La mentalitat
feudal espanyola, que ara torna a go-
vernar a Espanya una vegada més, no
podia entendre que la culpa fos de
Fuenteovejuna, i enfocaren el seu odi
contra el ciutadà català que va trobar
més a l’abast.

ÉS AQUEST EL CREADOR i el president
d’una organització catalanista anome-
nada Catalunya Acció que ha fet molt
bona feina a favor del país. El seu pecat
va ser dir a la gent el que volia sentir i
que fes el que volia fer i repartir als pocs
que no el duien a la butxaca un xiulet
per fer-lo sonar en el moment oportú.
Els escarafalls que van fer, esquinçant-
se les vestidures més aviat incitaven a
riure-se’n, si no hagués estat perquè
anunciaven una dura venjança contra
Espot.

EL VEREDICTE CONTRA ELL va ser una
enorme multa i la gran llauna d’haver

d’anar a Madrid a defensar-se, la qual
cosa que va fer Santiago d’una manera
admirable sense acotar mai el cap ni
mostrar por. Finalment, “negant-se a
parlar en espanyol, no contestant cap
pregunta del fiscal ni del jutge, amb el
posat de senyor i el cap ben alt”, com ho
feu córrer Frank Dubé, el passat 4 de
maig va ser absolt de tots els càrrecs,
per un jutge que potser va pensar que
valia més no tirar més llenya a la fogue-
ra o, amb sensatesa, va veure que la
sentència que havien encolomat a Es-
pot resultava ser una autèntica barba-
ritat jurídica.

SIGUI COM SIGUI, el fet s’ha de considerar
una autèntica victòria de Santiago Es-
pot, els llibres i els articles del qual es-
devenen autèntics graons per escalar
la llibertat. El que preocupa, i també
dol, és que aquest home, de tant valor
per a Catalunya, hagi lliurat la batalla
tot sol, sense comptar amb l’ajut de cap
organització independentista i ni el
triomf hagi valgut almenys un copet a
l’esquena dels que comparteixen els
mateixos ideals.

José M. Murià. Membre de l’Acadèmia Mexicana de la Història

La victòria de Santiago Espot
Tribuna

Agraïment
al Cultura
b Des de l’Associació d’Editors
en Llengua Catalana lamentem
“l’aturada motivada per la reor-
ganització del diari” (així ho ex-
plicava el seu director, David
Castillo, al darrer número) del
Suplement Cultura d’El Punt
Avui, que ja havia perdut noto-
rietat quan va passar de set-
manal a mensual. Com més
falta ens fa la cultura per al
país, menys espais tenim per
difondre-la. Confiem i desitgem
que sigui només un parèntesi
temporal i que ben aviat pu-
guem tornar a comptar amb
aquesta necessària plataforma
de difusió de l’activitat cultural.
Aquesta nota vol ser també un
agraïment públic a les perso-
nes que durant prop de trenta
anys han dirigit el suplement i
als col·laboradors que hi han
contribuït, en ocasions de ma-
nera voluntària. Tots ells han fet
que l’activitat cultural i els lli-
bres en català que publiquem

les editorials dels Països Cata-
lans hagin pogut tenir un canal
de difusió i arribar a més gent.
MONTSE AYATS
Barcelona

Gràcies, Valtonyc

b Valtonyc, felicitats! Ara ets
un artista lliure en un país lliure.
A Espanya t’esperaven tres
anys i sis mesos de presó. El
teu delicte és el nostre exemple
a seguir: haver-te encarat sen-
se por a la dictadura espanyola
corrupta i a una justícia repug-
nant que emmanilla les cons-
ciències i castiga per motius
ideològics. Demanaran el teu
cap i t’acusaran també de de-
lictes inexistents, i tornaran a
quedar ben retratats davant
de la justícia europea. Com a
català, sento haver-ho de dir,
però l’exemple d’un sol home
representant la llibertat univer-
sal ha estat més valenta i cohe-
rent que la de tot un govern
amb un mandat popular ben
clar. Visca la República, mori la

monarquia!
SALVI PARDÀS SUNYER
Barcelona

Incompetents

b Operació anticorrupció a la
Diputació. Fa mal saber que
també hi pot haver hagut mal-
versació de fons públics a casa
nostra. Massa temps sense
control, càrrecs que es fan
eterns i partits poc o gens
transparents.  El Sr. Rivera
aprofita l’ocasió per dir que cal
mantenir el 155 per controlar
les despeses de la Generalitat
perquè sospita que s’han des-
viat diners a l’ANC i a Òmnium.
Impressionant! Ja sabem com
controlen les despeses publi-
ques els del PP! Milions d’euros
robats durant anys i el Sr. M.
Rajoy sense adonar-se de res!
O és un incompetent integral o
és un mentider compulsiu. En
mans d’aquests senyors hem
de deixar el control dels nos-
tres diners? Ni parlar-ne. Sr. Ri-
vera: ANC i Òmnium es finan-

cen amb les quotes dels seus
socis. Entenc que li costi d’en-
tendre, rodejat com està de
malversadors, mentiders i cí-
nics.
A. CARRERAS DE CABRERA
Barcelona

Creus grogues

b A mi tampoc m’agraden, se-
nyor Rajoy i companyia –els ho
ben asseguro–, però creguin-
me que encara m’agraden
menys els motius que duen a
clavar-les a les nostres platges.
Polítics empresonats per raons
purament polítiques, articles
de la Constitució espanyola
que no s’haurien hagut d’apli-
car mai i una crispació política i
social clarament evitable del
govern de l’Estat ens conduei-
xen tristament a les esmenta-
des creus grogues. Creu que
no m’agraden, repeteixo, com
tampoc m’agrada tot el que ha
passat fins ara.
MARTÍ MANCILLA MUNTADA
Granollers (Vallès Oriental)

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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Ruben Wagensberg, DIPUTAT D’ERC

“La Guàrdia Urbana, claudicant a la demanda de feixistes
de retirar el llaç groc de l’ajuntament de Barcelona”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“Als països
del sud d’Europa el
mal funcionament
de l’economia,
la percepció
de corrupció,
són el combustible
del populisme
d’esquerres

 Itàlia el Moviment 5 Estrelles i la
Lliga Nord han arribat a un acord
per triar el president del govern. En

un primer esborrany de l’acord hi havia
explícita la idea de sortir de la zona euro.
Posteriorment s’ha retirat, però es fa evi-
dent el creixent euroescepticisme
d’aquests dos partits i, en realitat, d’una
part important de l’opinió pública italiana.

ÉS UN FET QUE NO DEIXA DE SORPRENDRE
ja que, no fa gaire temps, Itàlia era un dels
països més europeistes. Molts pensem
que es tracta d’un canvi estretament vin-
culat a l’evolució de l’economia. Després
de l’inici de la recessió econòmica, l’any
2008, l’economia italiana ha tingut greus
problemes per recuperar el seu ritme de
creixement. L’opinió pública atribueix la
responsabilitat al mal funcionament de
la zona euro i a la mala gestió de la crisi,
que va obligar a fer reduccions de la des-
pesa pública en un moment de recessió.
Però també a les reformes impopulars
que des de Brussel·les es demanen a l’eco-
nomia italiana. Com a conseqüència d’ai-
xò, molts votants italians enyoren els
temps que tenien la seva moneda pròpia,
la lira. Consideren que estan perdent so-
birania, que tenen menys capacitat de
decidir sobre qüestions que els són de vi-
tal importància.

ATRIBUIR A L’EURO TOTS ELS MALS de l’eco-
nomia italiana és una exageració. Inclús
amb una moneda pròpia, la necessitat
de competir en una economia globalitza-
da, on molts països emergents produei-
xen productes amb costos més baixos
que els dels països europeus, obligaria
també Itàlia a fer reformes. Però aquest
tipus d’arguments són percebuts per les
opinions públiques com idees de tecnò-
crates allunyats dels veritables proble-
mes de la població. Es tracta, doncs,
d’una resposta populista.

PERÒ EL POPULISME ÉS UN CONCEPTE con-
trovertit. És sempre dolent? És la causa

A de problemes socials o n’és la conse-
qüència? Dijous, en una xerrada a Es-
ade, els professors Sánchez-Cuenca i
Cristóbal Rovira ens parlaven dels orí-
gens i els diferents tipus de populisme.
Ignacio Sánchez-Cuenca és autor, entre
d’altres, del llibre La confusión nacional
i una de les ments més comprensives, a
la resta de l’Estat, amb el sobiranisme
polític català. Cristóbal Rovira és un dels
màxims experts acadèmics sobre popu-
lisme. El seu llibre Populism. A very
short introduction és a punt de ser tra-
duït al català i al castellà.

TOTS DOS COINCIDEIXEN que el populisme
neix com una reacció d’una part de
l’electorat a una diversitat de problemes
i que acostuma a qüestionar el paper de
les elits polítiques i econòmiques a favor
d’un poble sobirà que es veu perjudicat
pel paper d’aquestes elits. El professor

Rovira insistia que apareix recurrent-
ment sempre que hi ha una fallida dels
sistemes de democràcia liberal. Als pa-
ïsos del sud d’Europa el mal funciona-
ment de l’economia, la percepció de cor-
rupció, són el combustible del populisme
d’esquerres. Al nord d’Europa, quan una
part de la població percep que les elits no
donen resposta als seus problemes, per
exemple el seu temor, justificat o no, als
problemes que poden comportar els flu-
xos migratoris, apareix un populisme de
dretes, de naturalesa xenòfoba.

UNA DE LES CAUSES DEL POPULISME és la
pèrdua de confiança en els partits tradi-
cionals i la seva capacitat de representar
la gent. Aquest populisme desconfia de
les institucions de contrapès que existei-
xen en les democràcies representatives
per preservar determinats valors o inte-
ressos per sobre de la força canviant de
les majories parlamentàries. El BCE, des
d’aquest punt de vista, és percebut per
una part important dels votants italians
com una institució tecnocràtica que ha
perdut el contacte amb la gent i que im-
posa polítiques amb costos socials ele-
vats sense tenir un mandat democràtic
per fer-ho. I els partits populistes dema-
nen eliminar la seva influència sortint
de la zona euro.

ÉS PER AIXÒ QUE SI CONSIDEREM que la
Unió Europea i la moneda única europea
són, encara ara, institucions útils per
preservar la bona entesa entre els pa-
ïsos, és imprescindible que facin possi-
ble la prosperitat econòmica durant pe-
ríodes llargs de temps per a una part sig-
nificativament gran de la població. Tam-
bé és important que donin resposta als
problemes i inquietuds d’aquesta pobla-
ció. En cas contrari seran progressiva-
ment rebutjades per les opinions públi-
ques. I això, que és cert per a la supervi-
vència de les institucions europees, és
cert també i en general per a la supervi-
vència de les democràcies liberals.

Josep Manel Comajuncosa. Professor d’economia d’Esade

El populisme italià i l’economia
Tribuna

rradiant des de la
Masia d’en Caba-

nyes, a Vilanova i la Gel-
trú, aquesta nissaga
ens mostra una pano-
ràmica de la Catalunya

contemporània per mitjà d’alguns dels
seus membres. El Consell Comarcal del
Garraf vetlla pel patrimoni de la Masia i el
bagatge documental i fotogràfic que la
família ha llegat des del Centre d’Inter-
pretació del romanticisme Manuel de Ca-
banyes. Dues fites emmarquen aquest
llegat patrimonial i la cura de la memòria
de la família que des d’Argentona va arri-
bar al segle XVIII a Vilanova, on prosperà
en una combinació molt del XVIII entre el
conreu de les vinyes i la comercialització
dels productes derivats del vi. Primer
l’edició dels Poemes essencials (2017) de
Manuel de Cabanyes (1808-1833) a cura
d’Oriol Pi de Cabanyes que els ha selec-
cionat, traduït i anotat. Paradigma ro-
màntic en la seva vida i la seva obra, Ma-
nuel de Cabanyes, reivindicat sobretot
pòstumament, és tant un exponent clar
dels temes del romanticisme com
l’anunci d’una obra que prometia i que va
quedar escapçada per una vida efímera.
D’altra banda la nissaga es recupera amb
plenitud amb l’exposició que Vilanova i la
Geltrú dedica des del 25 de febrer fins al
24 de juny a l’obra artística d’Alexandre
de Cabanyes (1877-1972), en dues seus, a
la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, amb
La captura de l’instant i la Masia d’en Ca-
banyes amb L’entorn perpetuat. Aquest
homenatge a Alexandre de Cabanyes es
perpetua amb l’edició d’Alexandre de Ca-
banyes (1877-1972), L’últim modernista
(Viena Edicions, 2018), amb textos de
Francesc Xavier Puig Rovira, Francesc
Fontbona, Esther Alsina i Oriol Pi de Ca-
banyes, aquests dos darrers, comissaris
de les exposicions. El volum, aproximació
biogràfica, intel·lectual i artística, conté
un catàleg de l’obra i uns complets reper-
toris de fonts. Amb aquestes edicions i
exposicions les institucions vilanovines
fan honor al patrimoni al seu càrrec.

I

De set en set
Joaquim Nadal

Els Cabanyes
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La renovada llotja
enceta una etapa
en què no renuncia,
però, a la seva
essència popular

A Mataró posen
roba en lloc de creus
i Barcelona es queda
sense el llaç de
l’ajuntament

Tibantor per
la simbologia
groga a
l’espai públic

El mercat del
llibre vell de
Sant Antoni
estrena espaiNacional

Després d’uns mesos en
què el discurs més divul-
gat ha estat que la incerte-
sa política havia generat
una diàspora d’empreses,
la realitat dels últims me-
sos, un cop passada la fe-
brada posterior a l’1-O, in-
dica que Catalunya conti-
nua sent un important pol
d’atracció per a la inversió
estrangera, i així ho con-
firma el degoteig d’anun-
cis de desembarcaments
de grans multinacionals i
d’empreses vinculades a la
tecnologia, totes d’origen
geogràfic molt divers.

Joan Aregio, secretari
d’Empresa i Competitivi-
tat del Departament
d’Empresa i Coneixe-
ment, recorda que, mal-
grat els mals averanys, la
producció industrial cata-
lana va augmentar un
3,3% l’any passat i que ja
ha crescut un 4,5% en el
primer trimestre. “La res-
ta és fum –sentencia Are-
gio– i alguns hi posen més
salsa que cargols”, ironit-
za, a més de blasmar l’efec-
te “de bomber piròman”
que va constituir la pro-
mulgació del decret que
permetia que les compa-
nyies es mudessin de seu
sense consulta prèvia als
seus accionistes.

El secretari d’Econo-
mia explica que els res-
ponsables de la promoció
econòmica a Catalunya
poden tranquil·litzar els
inversors apel·lant a la tra-
dició industrial i producti-
va, el capital humà o la si-
tuació geogràfica, junt
amb les dades d’infraes-
tructures, centres tecno-
lògics i científics, universi-
tats, etcètera, i recorda
que el 23% dels treballa-
dors de start-ups a Catalu-
nya són estrangers, com
també ho són el 14% dels
fundadors d’aquestes
companyies.

En una línia semblant
s’expressa Modest Guin-
joan, professor del depar-
tament d’economia i em-
presa de la UPF i respon-
sable d’economia a la pa-
tronal Pimec. Guinjoan
certifica que l’anomenada
fuga d’empreses va ser pu-
rament instrumental, ja
que s’han mantingut els
centres de producció in-
tactes. “Hi va haver movi-
ment per dos motius: la
por al boicot a la resta de
l’Estat i la pressió del go-
vern espanyol que ho va fa-
cilitar a través d’un decret,
èticament reprovable”,
comenta. Tot i que l’efecte
laboral i fiscal “ha estat nul
o pròxim a zero”, argüeix
l’economista, no es pot
abaixar la guàrdia, ja que

denota “submissió” i
apunta la possibilitat que
en el futur hi hagi despla-
çament d’unitats produc-
tives. Amb tot, l’acadèmic
insisteix que a les empre-
ses, si estan ubicades en
un entorn de seguretat ju-
rídica de lliure mobilitat
de capitals i persones, els
conflictes polítics els im-
porten més aviat poc i que
Catalunya “manté i fins i
tot augmenta el seu sex-
appeal, com ho constaten
els índexs del Financial
Times i altres emissors
d’opinió”. Guinjoan creu
que tot plegat serà positiu
perquè aquestes noves in-
versions contribueixen a
la necessària modernitza-
ció del sistema productiu,
“que és a la base de la recu-
peració”.

Marxen o ho fan veure?
Aconseguir la xifra real de
quantes empreses han
traslladat la seu social de
Catalunya és una feina fei-
xuga, en tractar-se d’un
tràmit que es pot sol·lici-
tar però no acabar mate-
rialitzant. És el que va pas-
sar en el darrer trimestre
del 2017. Mentre que el
Col·legi de Registradors
assegurava des de Madrid
que entre el 2 d’octubre i el
12 de desembre havien
marxat un total de 3.004
empreses amb seu social a

Catalunya (de fet, era el
nombre de les que havien
començat els tràmits per
portar el seu domicili so-
cial a fora), la Generalitat,
que feia servir el Registre
Mercantil, assegurava que
només 332 empreses ha-
vien completat el trasllat.
És a dir, que només un
12% de les sol·licituds es
van acabar materialitzant.

Pel que fa al primer tri-
mestre del 2018, l’estadís-
tica mercantil del Col·legi
de Registradors xifra en
1.350 les empreses que
han marxat. Caldrà veure
quantes són finalment.

Malgrat reconèixer jus-
tament que el fenomen de
trasllat té “un punt d’in-
certesa”, perquè sovint se

saben quantes inicien l’ex-
pedient per marxar però
no qui el fa efectiu, el se-
cretari general de la Cecot,
David Garrofé, considera
que el trasllat de seus
d’empreses té “un impacte
petit a curt termini”, però
avisa que “caldrà veure
què és el que suposa a més
mitjà termini no tant amb
les empreses que marxen
sinó amb les que decidei-
xen no venir”. Per a Garro-
fé, el futur govern de la Ge-
neralitat “s’haurà d’esfor-
çar molt per recuperar la
bona imatge que tenia Ca-
talunya en els mercats
asiàtics, que és on ha que-
dat més afectada”, més
que no pas a Europa o als
Estats Units. Amb tot, va-

lora: “La nostra percepció
internacional és que la re-
gió metropolitana de Bar-
celona és un espai molt
atractiu per a les inver-
sions”, i recorda: “Catalu-
nya continua sent un dels
millors focus d’atracció
d’emergents i anirà a més,
però cal continuar treba-
llant.”

Sobre la imatge que do-
na Espanya al món amb
els casos de corrupció o la
falta de llibertat, Garrofé
apunta que “afecta a mitjà
i llarg termini però en un
grau inferior al que pot
afectar, per exemple, una
declaració d’independèn-
cia i l’establiment d’un
nou marc jurídic per a les
empreses”. ■
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La inversió estrangera a Catalunya
En milions d’euros
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FUTUR · Una vintena d’empreses multinacionals anuncien
inversions a Catalunya i qüestionen que la política perjudiqui
l’economia RELATIU · Els experts reconeixen i minimitzen
els efectes SECTORS · Barcelona es confirma com un pol
d’atracció de companyies tecnològiques i d’emergents

Catalunya,
imant per a
la inversió
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Barcelona, subjecte
polític propi

L’APUNT veus que clamen per una llista unitària sobiranista, es-
bossen un panorama electoral polaritzat a imatge del
que hi ha al Parlament. Però, compte: hi ha una part de
l’electorat de la capital, no menor, que digereix mala-
ment les maniobres que percep alienes. Conclusió: qui
vulgui governar Barcelona, haurà de tenir relat sobre
Barcelona. I això no s’improvisa.Francesc Espiga

Els giravolts sovint impensables que la política catala-
na ha fet en els últims temps han de ser prou exemple
per no ser categòric en l’anàlisi. Però, dit això, a un any
de les municipals, ja es pot intuir, palpar, que la qües-
tió nacional serà un factor determinant de la contesa
en el cas de Barcelona ciutat. Mirin, si no, els primers
moviments. La possible irrupció de Manuel Valls o les

Robert De Niro és
cofundador
d’aquesta cadena i
ha apostat per Bar-
celona per ubicar
el seu establiment
de referència a Eu-
ropa. El nou hotel
serà a la Torre Ca-
talunya, al costat
de l’estació de
Sants, després
d’una renovació a
càrrec de Selenta.

Estats Units
HOTEL NOBU

Adquirirà el grup
català Aimsun, que
desenvolupa solu-
cions de progra-
mari per a siste-
mes de tràfic in-
tel·ligent utilitzant
dades en temps
real per predir i evi-
tar la congestió de
les xarxes. Les so-
lucions d’Aimsun ja
són presents en 80
països.

Suïssa
ASICSIGGNESTLÉ

Alemanya

La popular xarxa
social ocuparà
9.000 metres qua-
drats a la Torre
Glòries i hi donarà
feina a unes 500
persones en una
oficina específica
per detectar i su-
primir les notícies
falses i els contin-
guts inapropiats o
que violin les nor-
mes dins de la seva
plataforma.

Xina Japó

COVESTRO

Alemanya

SUEZSATELLOGICCHARTBOOST
Austràlia

La companyia de-
senvolupa progra-
mari per al món
educatiu. Crearà
40 llocs de treball
a Barcelona en la
seva primera ofici-
na fora del seu país
d’origen. Des
d’aquesta nova seu
el grup vol projec-
tar el seu negoci
per la resta d’Euro-
pa i també per
l’Amèrica Llatina.

MICROSOFT
Estats Units

L’empresa, que
proporciona des-
patxos i espais de
treball, instal·larà a
la Gran Via de Bar-
celona un centre
de serveis, concre-
tament en un edifi-
ci de 3.800 metres
quadrats al barri
de la Bordeta. Serà
el seu tercer centre
internacional, junt
amb els de Malài-
sia i els EUA.

El gegant de la in-
formàtica obrirà
un centre de dis-
seny i laboratori
quàntic a Barcelo-
na semblant als
que ja operen als
EUA, Holanda, Di-
namarca i Austrà-
lia. Microsoft bus-
ca un espai d’uns
1.000 metres qua-
drats per acollir
uns 60 professio-
nals.

REGUS

La multinacional
química invertirà
200 milions d’eu-
ros en una nova
planta de clor a la
Canonja. Així refor-
ça la fabricació de
plàstics del tipus
MDI i augmenta la
capacitat de pro-
ducció de les seves
instal·lacions a la
demarcació de Tar-
ragona en 50.000
tones fins al 2022.

La companyia de
comerç electrònic
ha protagonitzat
una de les grans
operacions de llo-
guer logístic de
l’any. El grup, pro-
pietari de Privalia i
de Qashops, ha llo-
gat més de 48.000
metres quadrats al
complex Park Pe-
nedès, al Baix Pe-
nedès.

Alemanya
MOODLE

França/Canadà

LIDL

Coca-Cola Euro-
pean Partners
(CCEP) invertirà
enguany gairebé 8
milions d’euros per
potenciar la seva
planta de Martore-
lles. La fàbrica
haurà rebut uns
16,6 milions d’eu-
ros en els últims
dos anys per adap-
tar línies als pro-
ductes nous i mi-
llorar l’eficiència.

La cadena de dis-
tribució ha pensat
en Barcelona com
a seu del centre
d’excel·lència digi-
tal per cobrir des
de la capital cata-
lana tot el conti-
nent europeu. S’hi
instal·larà a l’anti-
ga seu del BBVA,
en plena plaça Ca-
talunya, i hi ocupa-
rà 3.200 metres
quadrats.

La multinacional
implantarà un
‘hub’ d’innovació
oberta a Barcelona
a través del pro-
grama Tenkan-ten,
una acceleradora
de ‘start-ups’ amb
què busca deu em-
preses disruptives
en el sector de l’es-
port i la salut que
dotarà amb
30.000 euros.

El gegant dels vi-
deojocs, el segon
més important del
país asiàtic, ha es-
tablert a Barcelona
la seva filial per a
Europa, amb una
previsió de con-
tractació de fins a
400 persones. El
grup desenvolupa-
dor de jocs aspira
al lideratge mun-
dial en el sector.

La multinacional
alimentària torna a
invertir a la planta
de Girona, concre-
tament 37 milions
d’euros. La facto-
ria, la més impor-
tant del món en
producció de cafè
soluble, amplia la
producció un 20%,
fins a 38.000 to-
nes, la majoria per
a exportació.

Estats Units

ArgentinaEstats Units

França
SIEMENS

Estats Units Bèlgica

El grup francès
junt amb el cana-
denc Enerkem ins-
tal·larà una planta
de transformació
de residus urbans
en metanol verd al
Morell. Algunes
fonts estimen que
la inversió seria
d’uns 250 milions
d’euros i la planta,
la primera a l’Estat,
s’estrenaria el
2020.

Aquesta tecnològi-
ca crearà 100 llocs
de treball a Barce-
lona abans del
2020 amb l’ober-
tura de les oficines
centrals de la mar-
ca per a Europa.
Serà la cinquena
seu internacional
de la companyia, a
més de les de Bue-
nos Aires, San
Francisco, Monte-
video i Tel-Aviv.

Fundada per dos
catalans als EUA,
aquesta empresa
promou aplica-
cions de videojocs.
Ara aterrarà a Bar-
celona, probable-
ment a la zona del
22@, per ubicar-hi
un centre d’engi-
nyeria per ampliar
el negoci, que té la
seu central a San
Francisco i una ofi-
cina a Amsterdam.

VENTE-PRIVÉE

FACEBOOK COCA-COLA
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“L’Estat ens amenaça, pe-
rò el poble català és prou
enginyós per seguir reivin-
dicant els seus drets sense
caure en provocacions.”
Així explicava la portaveu
del col·lectiu de mataro-
nins que ahir al matí es va
manifestar contra la re-
pressió per què, en comp-
tes de clavar creus de fusta
a la platja del Varador, van
acabar fent una estesa de

creus grogues fetes amb
peces de roba.

L’Ajuntament de Mata-
ró havia demanat que, do-
nada la coincidència amb
un triatló i els incidents
del cap de setmana ante-
rior a Canet, no s’alterés la
convivència. Els manifes-
tants van complir este-
nent “unes tovalloles una
mica peculiars” i prenent
el sol tranquil·lament. La
jornada va transcórrer
amb normalitat tret de
dos moments puntuals,

quan dues persones con-
tràries als ideals de la pro-
testa –“visualitzar que és
urgent la llibertat dels pre-
sos polítics i lluitar per la
llibertat d’expressió”– van
intentar, per separat, em-
portar-se les creus entre
proclames franquistes i al-
guna agressió lleu. Van ser
bloquejats pacíficament
pels manifestants i des-
allotjats per la policia, que
a primera hora havia ins-
peccionat infructuosa-
ment diversos vehicles a la

recerca de creus de fusta.
“Som persones pacifi-
ques. Podem entendre
que no tothom pensa
igual, però hem de saber
conviure i ells també te-
nen espais per exposar les
seves idees”, reflexionava
Anna Brun. Per dissabte
vinent hi ha convocades a
Mataró dues manifesta-
cions de signe oposat.

Agressió a Barcelona
Un grup de persones con-
vocades ahir per la plata-
forma unionista Tabàrnia
i grups ultres davant
l’ajuntament de Barcelo-
na van comportar-se de
manera violenta en sentir-
se ofeses pel llaç groc de la
façana. En un intent d’ac-
cedir al consistori, fins i
tot van agredir i fer rodar
per terra un guàrdia urbà
que en custodiava la porta.
L’Ajuntament va retirar el
símbol groc, en principi de
manera transitòria, i ha
obert una investigació. ■

Més creus contra la repressió
i tibantor per l’espai públic
a A la protesta de Mataró n’estenen de roba “per no provocar” i la policia escorcolla cotxes buscant
peces de fusta a L’agressivitat unionista obliga a despenjar el llaç groc de l’ajuntament de Barcelona

Xavi Aguilar
MATARÓ

Manifestants plantant les creus a la platja del Varador de Mataró a primera hora del matí i el primer opositor a l’acció que va intentar treure-les i va ser desallotjat per la policia ■ AFP

En relació amb la tensió que
sovint genera la manifestació
d’ideals polítics en espais pú-
blics, el president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, va dema-
nar ahir a l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, “lluitar junts per la
llibertat d’expressió” i que a la
capital del Segrià “no es cri-
minalitzin colors, expressions
o llaços grocs”. L’alcalde so-
cialista, que comparteix amb

Millo el concepte de “neutra-
litat” de l’espai públic, no va
fer declaracions, però va sen-
tir com desenes de ciutadans
l’escridassaven per la seva
presa de partit. En el ple de
divendres a la Paeria, Ros va
manifestar que l’Ajuntament
faria retirar de la via pública
tots els símbols que no fossin
compartits pel conjunt de la
ciutadania.

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

Torra: “No criminalitzem el groc”
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El president de la Gene-
ralitat no preveu esperar
fins que s’esgotin els deu
dies hàbils per prendre
mesures legals contra el
govern espanyol per no
haver publicat el nomena-
ment dels consellers al Dia-
ri Oficial de la Generalitat.
El gabinet del president
confia que el Tribunal Su-
perior de Catalunya es pro-
nunciï en les pròximes ho-
res sobre la petició de me-
sures cautelaríssimes que
van presentar divendres
mateix, després que es fes
públic l’informe de la Co-
missió Jurídica Assessora
que argumentava que la

intervenció de l’autono-
mia aprovada pel Senat no
incloïa el control sobre els
nomenaments dels conse-
llers després de la presa de
possessió del president de
la Generalitat. Hi afegia
que la publicació “consti-
tueix un acte reglat i degut
per llei, i la negativa o el
retard a atorgar-la consti-
tueix una vulneració de
l’ordenament jurídic con-
trària al principi de legali-
tat”. Si el TSJC dona la raó
a Torra, i el govern espa-
nyol no atén les mesures
cautelaríssimes que dicta
el tribunal, fonts de Presi-
dència assenyalaven que
la presentació d’una que-
rella per prevaricació seria
imminent. Aquesta set-

mana (dimecres, segons
els càlculs dels de Torra)
s’exhaureixen els deu dies
hàbils en què, per llei,
s’haurien de publicar els
nomenaments, el pas pre-
vi per a la presa de pos-
sessió dels consellers, que
hauria de provocar l’aixe-
cament del 155. Torra va
signar els nomenaments
el dissabte 19, de bracet
amb el decret de creació
i determinació de compe-
tències de les conselleries,
però només aquest darrer
es va publicar al DOGC el
dilluns següent.

Quan encara no s’ha
constituït el govern, el de-
bat sobre la durada de la le-
gislatura continua obert.
Després que Carles Puig-
demont declarés al diari
italià La Stampa que Tor-
ra podria convocar elec-
cions a partir del 27-O si
la persecució continua,
Oriol Junqueras va asse-
gurar ahir que “ERC plani-
fica una legislatura estable
de quatre anys”. “Ens fa
falta projectar estabilitat
i no generar més inquie-
tuds de les imprescindi-
bles”, va dir en una entre-
vista a La Vanguardia. ■

a Espera que respongui en les pròximes hores a la petició de mesures cautelaríssimes instant
el govern espanyol a publicar els nomenaments al DOGC a Junqueras vol un mandat de quatre anys

Torra confia que el TSJC mogui
fitxa de manera imminent

O.A.-E.
BARCELONA

El president de la Generalitat, Quim Torra, ahir, en l’aplec del cargol de Lleida ■ EFE
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a història dels musul-
mans i de la immigració a
casa nostra s’explica, so-
bretot, amb dades i amb

xifres. “Això està molt bé per fer
polítiques, però no per fer socie-
tats”, diu la Míriam Hatibi, que
comença el seu llibre Mira’m
als ulls. No és tan difícil enten-
dre’ns (Rosa dels Vents) expli-
cant la història de la seva mare,
l’Aicha, que va arribar a l’Estat
als 23 anys amb dues amigues a
buscar una vida millor. “Amb
l’equivalent a 250 euros que li
va donar el seu pare, sense aco-
miadar-se de la feina ni cobrar
la quitança, sense targeta sani-
tària..., va pujar a un autobús
fins a Tànger i allà a un vaixell
fins a Algesires, on va ensenyar
els diners, el passaport i un di-
ploma de modista, i la van dei-
xar passar.” En sortir del port
d’Algesires, explica la Míriam,
es va dirigir a l’estació i va aga-
far un tren cap a Barcelona. I
pràcticament amb una mà al
davant i l’altra al darrere, va co-
mençar la seva nova vida a Eu-
ropa. “Molt més intrèpida que
nosaltres, que anem als Eras-
mus amb tot lligat per molt que
diguin que som aventurers!”,
recorda la Míriam.

Et queixes que als musulmans
us conviden als mitjans de co-
municació, sobretot, per parlar
de coses relacionades amb la
religió, o els atemptats.
La reflexió és: els mitjans de co-
municació, quan parleu de mu-
sulmans, ens teniu en compte
per a més coses o no? Sovint em
pregunto si el fet que jo opini
d’una cosa va a favor o en con-
tra del que estic defensant.

Costarà normalitzar la vostra
presència als mitjans?
Crec que costarà, però també
penso que es comença anant als
mitjans a parlar d’aquests te-
mes perquè tothom té dubtes,
però al final acabes entrant en
un circuit de visualització molt

L
important. Avui, per exemple,
una amiga nutricionista ha
anat a parlar sobre l’alimenta-
ció en el Ramadà... No deixa de
ser parlar del Ramadà, però ja
hi anava per parlar d’alimenta-
ció. De mica en mica anem en-
trant als mitjans, tot i que hi ha
molta feina per fer.

En el llibre parles del tema
d’identitat en els fills d’immi-
grants. D’on ets, et pregunten,
quan has nascut a Barcelona...
En general a la societat en què
vivim li costa entendre allò que
no forma part de la majoria. Si
no encaixes amb la majoria
caus fora de la normalitat i t’has
d’explicar contínuament. En el
cas dels fills d’immigrants, so-
bretot musulmans, ja que hi en-
tra en joc un tema cultural però
també religiós, la cosa es com-

plica més perquè has d’explicar
coses que encara no estan expli-
cades, definir coses que encara
no estan definides. I la primera
és la identitat pròpia.... No exis-
teix allò que tu vols ser o no
sembla existir... Encara costa
pensar que una persona que es
diu Ahmed pugui ser catalana, i
hem de treballar perquè això
canviï. Si jo em sento català, in-
dependentment de si se’m reco-
neix o no, m’he de poder definir
com a tal.

Quan eres petita, no havies tin-
gut mai cap problema?
Els nens s’humanitzen molt:
són amics, són companys de
classe, són veïns, mai m’havia
hagut de definir. Era jo i prou.

Quan van començar a pregun-
tar-te d’on eres, quan et vas po-
sar el vel?
No, no, que va! Jo em vaig posar
el vel quan ja havia acabat la
universitat! Les preguntes so-
bre la meva identitat i el dema-
nar explicacions van començar
a l’institut. Jo havia anat a l’es-
cola Vedruna de Bellpuig, que és
catòlica concertada, i va ser me-
ravellós perquè tots ens conei-
xíem des que havíem nascut.
Però a l’institut vam coincidir
gent de moltes escoles diferents
i allà amb la gent nova m’havia
de definir per primer cop. Ja no
era la Míriam, era una noia mo-
rena de pares marroquins. Des-
prés, a l’arribar a Barcelona,
una altra vegada la qüestió
identitària va tornar a comen-
çar...

Com és això?
Quan ets adolescent català però
de pares marroquins costa a ve-
gades saber ben bé qui ets i què
significa i quina importància te-
nen les diferents cultures a què
pertanys i de quina cultura es-
tàs bevent en cada moment. Al
final quan creixes diferencies:
hi ha per un cantó el fet social i
cultural i per un altre cantó una
opció religiosa amb les seves ca-
racterístiques i conseqüències.
Si ara no estic bevent un got
d’aigua [estem en el Ramadà],
això no té res a veure amb la
meva identitat cultural, sinó
que té a veure amb la meva op-
ció religiosa. La sort que tenim
els musulmans que vivim en un
país que no és de majoria mu-
sulmana és que ens hem de re-
plantejar les coses constant-
ment i qüestionar-nos cons-
tantment perquè l’entorn tam-
bé qüestiona. Quan arribes a
una certa edat i després de
molts anys de qüestionar-te co-
ses, acabes tenint les idees molt
més clares.

Hi racisme en la societat?
Hi ha prejudicis negatius i dis-
criminació. Però jo no vull dir
que el racisme sigui de males
persones, perquè sovint la gent

és racista per una sèrie de pre-
judicis que hem mamat i sobre
certs grups de persones. Evi-
dentment hi ha un racisme vio-
lent, però no parlo d’aquest ara,
parlo del racisme subtil, que a
vegades és fruit de la ignoràn-
cia, però s’acaba traduint en
discriminacions.

Els mitjans de comunicació aju-
den a assentar els prejudicis.
Cal més formació?
Hi ha un estudi del Cidob sobre
mitjans de comunicació i
atemptats, sobre com estaven
definits, i es veu com els atemp-
tats reivindicats pel Daesh te-
nen més cobertura mediàtica
que qualsevol altre tipus
d’atemptat, i ens trobem avui
en dia que sembla que l’únic
grup terrorista del món sigui el
Daesh i sembla que aquest sigui

representant de l’islam, quan sí
que és un dels grups terroristes
més potents i perillosos, però no
és l’únic ni molt menys i, per
descomptat, no representa l’is-
lam. S’ha de treballar perquè la
ciutadania pugui entendre que
hi ha una realitat molt diversa
al darrere. Per explicar les coses
dolentes també hem de norma-
litzar aquelles que no ho són.
S’ha d’anar amb compte amb la
terminologia.

Vas a fer una xerrada i els in-
fants són més curiosos i als
adults, dius, veus que els falta
informació.
En els adults sovint passa que
les preguntes que et plantegen

no són per escoltar sinó per vali-
dar l’opinió pròpia. “Per què la
dona musulmana és submisa?”,
i ja estàs assumint que la dona
musulmana és submisa i és un
tipus de dona en concret. He
trobat a faltar això: que es facin
preguntes no per reivindicar
l’opinió pròpia sinó per escoltar.
Una altra cosa és que, un cop
escoltat, després hi estiguis a fa-
vor o no! La curiositat que te-
nen els nens, en els adults ens
falta, perquè ja hi ha uns preju-
dicis que costa de trencar.

Creus que les religions s’han
d’ensenyar a l’escola?
Jo crec que s’ha d’ensenyar his-
tòria de les religions i explicar
que les religions són molt im-
portants per a molta gent. Sen-
se fer proselitisme, per des-
comptat. L’escola pública no es
pot decantar per una religió,
s’ha d’explicar la diversitat per-
què és la forma de viure de mol-
ta gent d’aquest país.

Tu vas anar a una escola religio-
sa catòlica, les Vedrunes de
Bellpuig.
Molt i molt bé, en guardo un re-
cord boníssim. És una escola ca-
tòlica en què es feia religió i els
que no érem d’una família catò-
lica fèiem ètica. Hi havia molta
presència de la religió catòlica
però molt respecte a la diversi-
tat a l’escola i a les aules.

Als nois de Ripoll que van co-
metre els atemptats al mes
d’agost, els van captar perquè
tenien un sentiment religiós
més fort que el sentiment de
pertinença a un territori, una
societat i una cultura?
Fa falta un projecte de vida en
què tu vegis els teus objectius i
el que s’espera de tu, tant des
d’una perspectiva social com re-
ligiosa; això socialment tots ho
necessitem. Quan això es perd
és més fàcil aferrar-te a una
ideologia perversa, que et doni
molt ràpid un sentit a la vida,
que en el cas d’aquests nois no
sabem quin era. La radicalitza-
ció s’ha de treballar des de la ra-

Mireia Rourera
BARCELONA

Míriam Hatibi Consultora de comunicació. Acaba de publicar ‘Mira’m als ulls. No és tan difícil entendre’ns’ (Rosa dels Vents)

“Tots els fills d’immigrants
ens hem d’explicar”
IDENTITAT · “Encara costa pensar que una persona que es diu Ahmed pugui ser catalana. Hem nascut aquí, però se’ns
qüestiona” MITJANS · “Els mitjans de comunicació, quan parleu de musulmans, ens teniu en compte per a més coses o no?”

La sort que tenim els
musulmans que
vivim aquí és que
ens hem de
replantejar les coses
constantment

❝ ❝A les sèries només es
donen dues versions
de la dona
musulmana: la
moderna, sense vel,
i la submisa, amb vel
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dicalització; és veritat que té un
rerefons religiós que no es pot
obviar, però la clau és saber què
fa que una persona que té una
trajectòria de vida, segur que
amb les seves dificultats, com
tothom, abraci una opció tan
radical, que posa fi a la seva vida
i la del seu voltant. Com a ciuta-
dana em falta més que es trobin
respostes des del punt de vista
de radicalització que des del
punt de vista de la religió.

El rebuig a la seva identitat hi
pot haver influït?
El rebuig en el sentit que la so-
cietat no t’accepti al cent per
cent, l’hem patit tots els fills
d’immigrants. Per això no
m’acaba d’agradar quan es diu
“Eren uns nens normals però
els havien rebutjat”, perquè
aleshores és com si es digués
que tots els fills d’immigrants

som potencialment terroristes
perquè tots hem passat pel ma-
teix. I una altra cosa: a Europa
no s’han radicalitzat només al-
guns fills de família musulma-
na! No hi ha una explicació úni-
ca, no hi ha un prototipus de jo-
ve radicalitzat. També als Es-
tats Units hi ha molts casos de
supremacistes blancs radicalit-
zats que també cometen assas-
sinats i alguns sí que eren nois
que a l’escola havien patit algun
tipus de rebuig, o bullying, que
és una cosa molt seriosa, però
no fins al punt d’acabar come-
tent un atemptat.

...
Ara mateix també sembla que si
un jove és molt religiós, practica
molt la religió, és que s’està ra-
dicalitzant. Si com més practi-
cant és més es radicalitza, és
que no està practicant bé. Tu

pots ser més o menys conserva-
dor dins la religió, pots practi-
car més o menys, però al final
ha de ser un camí dins una línia,
des de la teva individualitat. Si
algú es radicalitza és que falta
coneixement de la religió, falta
context de la religió. Avui i aquí
també costa molt saber qui són
els imams, quina formació te-
nen. Creiem que s’haurien de
formar aquí, no dic ja a Catalu-
nya, però com a mínim a Euro-
pa, per estar en el context, en
un context en què, per exem-
ple, hi ha diversitat d’opinions.

Quan es parla de la gent que ha
vingut aquí a treballar, sovint
no es parla en positiu. Tu sí i ex-
pliques la història de la teva
mare, per a tu un exemple.
La meva mare va venir aquí a fi-
nals dels vuitanta amb un grup
d’amigues, i com ella n’hi ha ha-

gut moltes més. Aquestes histò-
ries no s’expliquen.

En el llibre parles dels musul-
mans que surten a les sèries, al
cinema o a la televisió. Si és
una dona, dius, ha de ser “alli-
berada”, sense vel i vestida a
l’estil occidental.
No ho dic per TV3, que fa una
molt bona feina i s’ha de cele-
brar, però en general a la majo-
ria de mitjans de comunicació,
també a les sèries i a les pel·lícu-
les, hi ha dues visions de la dona
musulmana: per un cantó hi ha
la tradicional, duu vel, està
completament entregada a la
seva família, molt valenta, molt
admirable però ai pobreta, i per
un altre cantó hi ha la dona mu-
sulmana que hem de demostrar
que és moderna, i per ser mo-
derna li traiem tot allò que nos-
altres no considerem modern:

el vel, això és el primer, perquè
si el porta no la podem conside-
ra moderna; o una dona que el
porta només amb la família, per
demostrar que amb els seus ha
de semblar tradicional però des-
prés quan realment és com vol
ser se’l treu... Ah, i si surt en
una escena fumant, millor. Ep,
que aquests estereotips també
existeixen a les sèries del Mar-
roc! És a dir, que hi ha una dona
musulmana que mola, més oc-
cidentalitzada, i l’altra. I no vull
dir que una estigui bé o no. Vull
dir que només se’t donen dos
models i que hi ha moltes mu-
sulmanes, amb vel molt moder-
nes i sense vel molt poc moder-
nes i conservadores. S’ha de
sortir d’això, s’ha de dir que, in-
dependentment del que sembli
o de com practiqui la religió,
una dona no és millor o pit-
jor. ■

La Míriam Hatibi (Barcelona 1993) va passar la
seva infància a Bellpuig, on va ser alumna de
l’escola Vedruna. Ha estudiat Internacional Business
Economics a la UPF i ha fet un màster en
internacionalització a la UB. Consultora de
comunicació a Sibilare, és portaveu de la Fundació
Ibn Battuta. Activista en la defensa de la diversitat i
feminista, col·labora assíduament amb TV3 i
Catalunya Ràdio i a ‘Fot-li, Pou!’ i acaba de publicar
el seu primer llibre, ‘Mira’m als ullls. No és tan difícil
entendre’ns’, que va triomfar aquest Sant
Jordi. ■ JUANMA RAMOS
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