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ANIVERSARI · L’acte
de la capital catalana
combina sobrietat i
emoció continguda

17-A · Barcelona
homenatja les víctimes
dels atemptats i reserva
el protagonisme
exclusiu per als familiars

REI · La presència
de Felip VI provoca
polèmiques menors
a favor i en contra

Familiars de les víctimes s’abracen al bell mig de la Rambla, davant de les autoritats, durant l’acte d’homenatge d’ahir ■  JOSEP LOSADA

El silenci de
la Rambla
Per qui
ploren les
campanes

Forn rep a la presó
el caliu de milers
de persones
Èxit de l’acte de suport a Lledoners al
conseller d’Interior del 17-A i el
president Quim Torra crida a passar a
l’atac i no aturar-se fins a la República
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questa setmana
ha mort, cente-

nari, l’últim pilot de la
República. Es deia
Miguel Ángel Sanz
Bocos, era madrileny,

i durant la Guerra Civil va defensar
Barcelona dels bombardejos feixistes.
Sanz, com molts d’altres, va arriscar la
vida una i altra vegada i va lluitar fins
als últims dies de la guerra, intentant
protegir la retirada dels milers de ciu-
tadans que, en creuar la frontera, es
van convertir primer en refugiats i,
més tard, en exiliats.

La desaparició del vell pilot m’ha fet
recordar quan, a finals dels anys vui-
tanta, vaig conèixer un grup d’aviadors
i mecànics jubilats que s’havien propo-
sat reconstruir, a escala real, un dels
seus aparells dins d’un local de Santa
Perpètua. Es tractava d’un Xato –Poli-
karpov I-15, en la denominació oficial
soviètica– i ho van aconseguir en un
parell d’anys, tot i l’escassa documen-
tació disponible. Era gent que havia ju-
gat amb la mort tantes vegades que
explicaven qualsevol passatge de les

seves vides, per dramàtic que fos, dins
d’un embolcall de sentit de l’humor.
Feien servir un cendrer que s’havien
fet durant la guerra amb una peça me-
tàl·lica d’un avió italià que havien tom-
bat en una data llunyana. “Veus?”, em
van dir, “a la base del cendrer hi posa
Fiat i el número de sèrie. Aquest ja no
va fer més mal.” I reien com ho devien
fer aquell dia de la guerra, quan eren
joves.

Aquella generació va ser excepcio-
nal. Per compromís, per entrega, per
generositat, per dignitat, per haver sa-
but conservar totes les il·lusions mal-
grat la derrota. Ara que estem acomia-
dant els últims d’ells hem de tenir molt
presents els seus valors, el país en què
van creure i la societat que van defen-
sar.

Aquells homes que es van reunir a
Santa Perpètua no es van rendir mai,
van reconstruir el Xato que havia de-
fensat Barcelona i, cinquanta anys
més tard, un 14 d’abril li van pintar a la
cua la bandera dels que sempre van
creure que la seva derrota podia ser
llarga, però mai definitiva.

A

Keep calm
Salvador Cot

L’últim aviador
republicà

Aquella generació va ser
excepcional. Per compromís,
per entrega, per generositat,
per dignitat, per haver sabut
conservar les il·lusions

ntoni Batista, el nostre primer
periodista entès en ETA i, en ge-
neral, en el País Basc, és també

un melòman que toca el piano i l’orgue
i que aquest estiu m’ha fet passar ho-
res formidables amb el seu llibre La
sinfonía de la libertad: una història de
la música a través dels intèrprets o
compositors que s’han compromès po-
líticament, des de Mozart a Pau Ca-
sals. Al final de cada capítol indica per
quins canals es poden escoltar les
composicions que ha mencionat. M’he
passat la lectura amb els auriculars
posats. Per retornar-li el favor li he fet
conèixer una pel·lícula anglesa de
l’any 1952 en la qual Audrey Hepburn
balla al so d’El cant dels ocells i de La
Mare de Déu quan era xiqueta. La
banda sonora és de Robert Gerhard, el
músic de Valls que després de la guer-
ra es va exiliar a Londres. Antoni Ba-
tista queda sorprès i, com que en sap
molt més que jo, detecta que també hi
ha unes notes de L’emigrant. O potser
és que a l’hora de compondre L’emi-
grant Amadeu Vives va introduir uns
aires de La mare de Déu quan era xi-
queta, cançó que, dit de passada, feia

A

plorar Josep Pla, segons confessió se-
va. Pla deia que li agradava la música
dolenta. A mi em passa igual, i per ai-
xò quan vaig convidar l’altre dia a so-
par l’Antoni Batista, ho vaig fer amb
una mica de vergonya i pensant si no
cometia una gosadia. “A mi la música
dolenta també m’agrada”, em va con-
fessar. Quan parlem de música “dolen-
ta” volem dir sarsueles, operetes, ban-
des i alguna cançoneta més o menys
lleugera. La que Catalunya Música no
posa mai. Vaig quedar molt tranquil-
litzat, i també afectat per l’enveja. Jo
en cine soc tan sibarita que no hi ha
cap pel·lícula que m’agradi. En tinc

una llista de setanta-cinc i no passo
d’aquí. Al contrari: de tant en tant
n’esborro alguna un cop tornada a
veure. Ja voldria que m’agradessin
també les “dolentes”... Aniria al cine
com l’Antoni va als concerts: a pas-
sar-m’ho bé, i no a rondinar. L’enveja
puja uns graus quan m’explica una
conversa de dues hores que va mante-
nir amb Leonard Bernstein en un res-
taurant de Viena. No l’ha posada mai
per escrit i li suplico que ho faci.
Bernstein parlant de la música espa-
nyola i catalana, de la sardana... West
Side Story, musicada per Bernstein,
es troba entre les setanta-cinc. No és
del tot una obra mestra, però la banda
sonora, sí. L’Antoni té el seu cànon:
Bach, Mozart, Beethoven i Xostakò-
vitx. Jo hi inclouria Xostakòvitx? No
hi entenc tant. Potser Chopin, potser
Falla, potser Stravinski, si hi hagués
d’haver un rus. No vam pensar a co-
mentar que la mare de Falla era de
Mataró, la ciutat on sopàvem. Per Pau
Casals, Stravinski va conèixer i admi-
rar la sardana. Va arribar a través
d’ells dos a Bernstein? Hi ha tantes co-
ses per parlar amb l’Antoni Batista...

“Antoni Batista
publica la història
dels músics
compromesos

Vuits i nous

Música bona i dolenta
Manuel Cuyàs
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o els devia agradar. Però final-
ment va ser com si l’exconse-
ller Joaquim Forn hi hagués es-

tat. Ja ho sé, que ell no hi era; però hi
havia la seva dona, la Laura Masvidal,
que el president Torra no només la va
incloure a la comitiva d’autoritats –i al
seu costat–, sinó que la va presentar al
rei Felip VI, a la reina Letícia, i al pre-
sident del TC, Carlos Lesmes, com “la
dona de Joaquim Forn”. Com si hi fos.
No volíeu que hi fos, Forn? Doncs com
si hi fos, venien a dir-los. Perquè ahir,
en aquest acte institucional que es va
fer a la plaça de Catalunya de Barcelo-
na en memòria de les víctimes del 17-
A (i que, tot sigui dit, jo vaig trobar
una mica insípid i sense encant),
Forn, que era conseller d’Interior en el
moment dels fets, es mereixia ser-hi.
Costa d’entendre que les dues perso-
nes que fa un any van donar la cara un
cop rere l’altre apareixent en directe a
les televisions d’arreu del món –el con-

N “Que mal
educats, no, aquests
que cada cop que
Nierga parlava li
deien allò de ‘Dilo
en castellano!’?

seller Joaquim Forn i, sobretot, l’ex-
major dels Mossos Josep Lluís Trape-
ro– ahir no hi fossin. L’un, perquè està
paint en solitari el seu processament
per sedició i organització criminal
(quina bestiesa!) i l’altre, perquè és a
presó. Les dues persones que més feli-
citacions van rebre en aquell moment,
ahir no hi eren. Però com si hi fossin.

Torra, que les va citar en el seu dis-
curs, i Laura Masvidal, es van encarre-
gar que hi fossin. Forn no era a l’acte
institucional (que curiós, que el silenci
de respecte ahir només el trenquessin
els crits de Viva el rey!), però va ser
com si hi hagués estat. I no només hi
va ser sinó que hi va dir la seva. En bo-
ca de Torra, de Masvidal i d’ell mateix
quan, en una entrevista a TV3, va dir
el que va dir: “El reconeixement inter-
nacional de la feina dels Mossos des-
prés de l’atemptat no va agradar a l’Es-
tat, que havia tingut un paper secun-
dari en l’operació policial.” Forn no era
a l’acte (que mal educats, no, aquests
que cada cop que parlava Gemma
Nierga li anaven dient En castellano!
En castellano!?), però com si hi fos. I
sense mossegar-se la llengua: “Hem de
ser més exigents per conèixer la rela-
ció de l’imam i el CNI; aquest és un
punt clau”, va deixar anar a TV3. Com
si hi fos. Com si hi hagués estat.

I Forn i Trapero hi van ser
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Barcelona va mostrar ahir un
cop més la decidida vocació

de ciutat de pau. La capital catala-
na, com abans-d’ahir va fer Ripoll i
avui farà Cambrils, va commemo-
rar el primer aniversari dels brutals
atemptats del 17-A a la Rambla. I ho
va fer amb un acte emotiu, sobri i
que representava la millor tradició
multicultural i convivencial de la
Barcelona que sempre ha mostrat
el seu rebuig a la violència i la guer-
ra. I sobretot, posant les víctimes
en primer pla per sobre de qualse-
vol altra cosa. Tot i que l’intent de
blindatge i protagonisme que van
articular les autoritats espanyoles
probablement va restar suport po-
pular a l’acte. Un escalf multitudi-
nari de la gent que no va faltar, però,
a la Rambla. Els crits monàrquics
d’un grup d’unionistes van ser els
únics que van trencar el respecte
més absolut que va imperar cap a
les víctimes i les seves famílies. De-
mostrant que l’única politització de
la jornada va ser provocada per la
presència del rei espanyol Felip VI.
Malgrat la impresentable actuació
unionista, afortunadament tot el
protagonisme i l’únic homenatge
d’ahir va ser per a les víctimes.

Ni Barcelona ni la resta de Ca-
talunya oblidaran mai aquell terro-
rífic 17-A. Però toca refer-se. Els
Mossos van demostrar la seva gran
preparació malgrat l’absurd i peri-
llós vet de l’Estat espanyol a la pre-
sència de la policia catalana en els
fòrums policials internacionals. Els
serveis d’emergències van reaccio-
nar de forma magnífica. I la ciuta-
dania ha demostrat una cohesió
admirable i un gran esperit de su-
peració ja que evitant la por i la ten-
sió social ha sabut derrotar l’objec-
tiu dels terroristes. Un conjunt
d’elements que ens permet mirar el
futur amb determinació i esperan-
ça malgrat la barbàrie que va supo-
sar aquell 17-A de fa un any.

D’homenatge,
només a les
víctimes

EDITORIAL

Les cares de la notícia

Emotiu record
amb discreció
Les famílies i víctimes supervivents dels brutals
atemptats del 17-A a la Rambla de Barcelona van
rebre ahir l’homenatge de la capital catalana.
L’emotiu acte amb què es va recordar els morts
es va compaginar amb tota una lliçó de discreció
que va preservar les víctimes de qualsevol excés
sensacionalista. L’arribada a Barcelona des de di-
versos països de familiars de les víctimes que van
morir el 17-A demostra un gran coratge sentimen-
tal i una valentia que derrota l’objectiu terrorista
d’inocular la por en els afectats.

+
Homenatge a les víctimes
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De reüll
Eva Pomares

Pobles
abandonats

l’antic poble d’Àrreu (Pallars Sobirà) el silenci és
dens i desolador. Les façanes tenen finestres i

portes obertes de bat a bat, des d’on es contempla una
magnífica panoràmica del sud de les valls d’Àneu.
L’església de Sant Serni també és oberta. A dins, mig
confoses entre el runam, dues esplèndides piles
romàniques són per terra, decorades amb aus i lleons
esculpits fa segles, que ara miren impotents el visitant.
Fa tres dècades que Àrreu està deshabitat, malgrat que
va ser municipi independent fins al 1846. El preludi de

l’abandonament va ser quedar-se
aïllat perquè no hi van fer arribar la
carretera, com a la resta de pobles
de la vall. Sols és accessible a peu,
per senders empinats que s’enfilen
des del riu o davallen des de
muntanya amunt, on hi ha les
antigues bordes. Probablement per
aquestes dificultats d’accés, el

patrimoni romànic és encara a lloc. Aquest estiu, s’ha fet
públic que l’Ajuntament obrirà una pista de terra per
facilitar-hi l’accés i la rehabilitació de les cases.

L’indret és visitat per excursionistes i per aquella
mena de curiosos atrets per la decadència dels pobles
abandonats. Àrreu no és gaire diferent d’altres pobles
de muntanya i de l’interior deshabitats, que esperen una
segona oportunitat. Centenars de nuclis on avui encara
hi viuen menys de 50 persones clamen per polítiques de
reequilibri territorial que els evitin que, en pocs anys, se
submergeixin en aquest silenci escruixidor.

A

Una pista
facilitarà
l’accés i la
rehabilitació
del nucli
d’Àneu

http://epa.cat/c/jghsej
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Estat Islàmic reivindica un
atemptat a la principal artèria
de Barcelona que deixa
almenys tretze morts i més
d’un centenar de ferits.

10
anys

20
anys

Cau la contractació a través
d’ETT per la crisi. Les cases
d’empenyorament es
consoliden com a alternativa
als crèdits ràpids.

Bill Clinton recone¡x que va
mantenir una relació
“inapropiada” amb Lewinsky. El
president declara sota
jurament durant 5 hores i mitja.

Barbàrie Menys contractació El cas LewinskyTal dia
com
avui fa...
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es no es pot re-
treure a l’Ajunta-

ment de Barcelona
per l’acte d’ahir a la
plaça Catalunya de
Barcelona, d’home-

natge a les víctimes dels atacs terro-
ristes de fa un any. L’organització va
ser impecable, amb un format senzill,
auster i allunyat de qualsevol color po-
lític. Els protagonistes havien de ser
els familiars dels afectats, no pas les
autoritats o les persones que van pu-
jar a l’escenari. Molts catalans tenien
motius per aprofitar l’avinentesa i ma-
nifestar la seva disconformitat amb
moltes coses. Els responsables de la
brillant gestió dels dies posteriors a
l’atac són a la presó o represaliats,
s’ha dictat el secret d’Estat sobre el
que va passar aquells dies i es nega a
esclarir la relació dels presumptes au-
tors amb els serveis d’intel·ligència, la
policia catalana encara no té accés als
organismes internacionals de coordi-
nació antiterrorista, etcètera, etcètera.
Tanmateix, molts ciutadans van en-
tendre que ahir era un dia per home-

natjar les víctimes i res més. Per això
van acceptar estoicament fins i tot la
requisa de cartells que deien “pau, jus-
tícia i llibertat”. Per això van fer una
marxa silenciosa sense caure en la
provocació borbònica que convidava
als xiulets i les escridassades. L’alcal-
dessa de Barcelona, amb bon criteri,
havia declarat que “hi ha molts dies
per cridar monarquia o república”, pe-
rò no el dia d’ahir.

No tothom va entendre-ho. Els crits
de “¡Viva el Rey!” i “¡Felipe, no estás so-
lo!” van polititzar l’acte i van bandejar
les víctimes i les seves famílies. “¡En
castellano, coño!” van cridar alguns
assistents a la Gemma Nierga, que va
conduir l’acte amb sobrietat i elegàn-
cia. Un acte a Catalunya per homenat-
jar les víctimes d’un atac terrorista, i
els crits que es van sentir van ser lloes
al rei o insults a la presentadora per-
què feia servir la llengua del país. Tris-
tor, desencís, vergonya. Senyals d’un
divorci inevitable que no té retorn.

R

Full de ruta
Germà Capdevila

“¡En castellano,
coño!”

No tothom va entendre-ho.
Els crits de “‹¡Viva el Rey!›” i
“‹¡Felipe, no estás solo!›” van
polititzar l’acte i van bandejar
les víctimes i les seves
famílies. “‹¡En castellano,
coño!›” van cridar alguns

uasi sempre, les elits –econòmi-
ques, polítiques, mediàtiques i
de la resta d’aparells de l’Estat–

associen els populismes a una persona
o a unes idees, estigmatitzant-les i ridi-
culitzant-les, sense entrar mai a analit-
zar les raons de fons de la seva aparició.
És el que han fet sempre amb els movi-
ments o les idees que han posat en
qüestió l’statu quo econòmic –l’econo-
mia capitalista– o polític –les democrà-
cies limitades i autoritàries (o les dicta-
dures quan convenia)–.

EL KEYNESIANISME, l’herència del New
Deal als EUA, la reconstrucció després
de la II Guerra Mundial, el pacte social-
demòcrata a l’Europa més democràtica
formalment, van propiciar el que s’ha
anomenat l’edat d’or del capitalisme oc-
cidental, que a davant hi tenia la revolu-
ció soviètica i les seves conseqüències en
els països de l’est d’Europa. Aquest mo-
del entra en crisi a partir dels anys setan-
ta del segle passat per raons diverses pe-
rò per una causa essencial: l’augment de
la força sindical dels treballadors i de la
lluita de classes fa disminuir la taxa de

Q benefici i, en conseqüència, la inversió i
el creixement de l’economia.

LA REACCIÓ DEL CAPITALISME i les seves
elits és la implementació d’un nou model
basat en la globalització i el pes creixent
de les finances en l’economia. S’entra a
l’era del capitalisme neoliberal que, cu-
riosament, en molts casos serà imple-
mentat i gestionat per les restes de la so-
cialdemocràcia a Europa (Mitterrand i
el PSF a França, Blair i el nou laborisme
al Regne Unit, Jacques Delors a la UE,
etc.) o pel nou Partit Demòcrata de Clin-
ton als EUA: el que Nancy Fraser n’ha dit
el “neoliberalisme progressista”. Uns
grups que duen a terme unes polítiques
econòmiques i socials regressives, tot
acompanyant-ho d’unes polítiques so-
bre els drets individuals (només) apa-
rentment progressistes. Aquest capita-
lisme neoliberal ha afectat molt negati-
vament, dramàticament en molts casos,
les classes treballadores i també àmplies
capes de les classes populars i mitjanes.
És en aquest context que cal entendre,
en gran mesura, els anomenats populis-
mes: com la revolta d’aquestes classes

contra el capitalisme neoliberal i contra
les forces polítiques que l’han imposat,
entre les quals, en massa casos, es tro-
ben algunes que anteriorment s’havien
considerat d’esquerres. A partir d’aquí, i
per altres raons més pròpies de cada
país, és com es poden entendre, crec, fe-
nòmens com el Brexit, la victòria de
Trump, que Le Pen arribés a la segona
volta de les eleccions presidencials, el
nou govern italià, etc.

EN ALGUNS CASOS, les formes d’aquesta
revolta –carregant els neulers a immi-
grants, musulmans, negres, etc.– són
totalment discutibles. Tanmateix, nin-
gú es pot creure que tota la gent que va
votar pel Brexit, per Trump, per Le Pen o
pel nou govern italià siguin racistes, xe-
nòfobs, islamòfobs o feixistes. És un re-
curs fals i massa fàcil. I des de l’esquerra
realment anticapitalista el que caldria
fer és seduir-los en lloc d’acusar-los. Cal
donar-los una alternativa, donant credi-
bilitat a les seves queixes, cercant les
verdaderes causes dels seus problemes i
proposant una estratègia alternativa
per a solucionar-los-els.

Antoni Soy. Professor de la Universitat de Barcelona

Populismes
Tribuna

La temerària
campanya de Cs
b Creia que la recent i irres-
ponsable acció de Ciutadans
consistent en retirar la pan-
carta a favor dels presos polí-
tics de l’ajuntament de Reus
havia estat tan sols un fet
aïllat, una escalfada mental,
fruit de l’onada de calor. Però,
ves per on, resulta que no, ja
que els líders de Cs han avisat
que allò no va ser sinó l’inici
d’una “gloriosa” campanya, al
més pur estil “parapolicial”, en
què, talment com si fossin uns
autèntics justiciers, es dedica-
ran a retirar tota aquella sim-
bologia política que no és del
seu grat, sota el pretext de
preservar la “neutralitat” dels
espais públics, però, això sí, al
preu de contribuir a posar en
perill la convivència, fet que es
contradiu amb les seves de-
núncies en contra del “pro-
cés”, acusant-lo de provocar
una “fractura” i també amb
les seves propostes encami-

nades a recuperar la convi-
vència.

Sentir, d’altra banda, com el
líder de Cs, el Sr. Rivera, exi-
geix al president Sánchez que
“netegi” els carrers d’estela-
des dona la mida del seu nul
respecte per la llibertat d’ex-
pressió, ja que el que es neteja
són les pintades a les parets,
els grafits, o bé els orins i les
caques dels gossos, però no
els símbols polítics que no
agraden, per partidistes que
siguin, a menys, és clar, que
aquests fomentin, com fan
per exemple els símbols nazis,
el racisme, l’odi i la violència.
JOSEP VILÀ BATLLE
Olesa de Montserrat (Baix Llobre-
gat)

Nova onada de
calor
b Aquesta onada de calor, per
compensar, és benigna. Ha
aparegut en ple Paral·lel, l’ar-
tèria del gran espectacle bar-
celoní. Concretament en el

temple dedicat al déu grec de
la bellesa, l’harmonia i l’equili-
bri. És l’esperit del Carib, amb
els seus colors, les seves mú-
siques, les seves cançons i les
seves danses. Festival que re-
sulta més que recomanable
per participar del foc sagrat
del seu folklore que, amb les
seves trepidants coreografies,
ens poden ajudar a anar por-
tant aquest estiu de rigoroses
xafogors. Benvingut aquest
Cabaret Tropicana per rega-
lar-nos aquestes dues hores
de frenesí. Que a la vida cal
donar-li canya... i si és cubana,
molt millor.
JORDI S. BERENGUER
Barcelona

Sense museu del
llibre
b És molt vergonyós que
Barcelona no tingui un mu-
seu com cal sobre el llibre i
les arts gràfiques. La Ciutat
de la Literatura (?) es mereix
alguna cosa més. Teníem a

Barcelona un Museu de les
Arts Gràfiques a Montjuïc i
després un altre anomenat
Gabinet de les Arts Gràfiques
a Pedralbes, amb molt de
material museístic. Han des-
aparegut. Barcelona té mate-
rial deixat a altres museus.
Que Barcelona no tingui ara
un museu dedicat a aquestes
arts, hi ha molta gent que no
ho entén. Al Museu Zara-
Mango, també dit Disseny
Hub Barcelona, hi ha algunes
coses, sembla que la majoria
als soterranis. Crec que el
que era l’Escola Massana se-
ria un bon lloc per fer-hi un
museu d’aquesta mena. De
moment podem anar a uns
quants museus petits, repar-
tits per Catalunya, però no
són suficients i una ciutat
que s’anomena a ella matei-
xa com a capdavantera del
món editorial no pot estar
sense un museu del llibre i les
arts gràfiques com cal.
XAVIER QUEROL
Vilanova i la Geltrú (Garraf)

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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Gemma Nierga, PERIODISTA I PRESENTADORA DE L’ACTE COMMEMORATIU DELS ATEMPTATS DEL 17-A

“No deixarem d’acompanyar-vos [a les víctimes del 17-A]
perquè volem la pau però no volem indiferència”

La frase del dia

“La plenitud
nacional catalana
sols pot passar per
induir l’Estat a una
crisi profunda que
meni a la seva
dissolució

l Regne d’Espanya mai no nego-
ciarà una secessió de la mateixa
manera com pràcticament mai

en cinc segles no ha acceptat perdre els
més de cent territoris a Europa, Amèri-
ca, Àfrica, Àsia o Oceania que la seva
Corona va cedir a d’altres potències o
es van convertir en estats indepen-
dents. Si la resistència a l’amputació de
l’imperi sempre ha estat ferotge, fins i
tot quan es tractava de perdre atols al
Pacífic sense cap rellevància econòmi-
ca o estratègica, ja hem pogut copsar
amb tot el dramatisme com reacciona
l’Estat quan es planteja una escissió
d’un territori peninsular com no es pro-
duïa des de la Restauració de la inde-
pendència de Portugal al 1640 o des de
la pèrdua de Gibraltar al 1704. No di-
guem si aquest territori representa el
20 per cent de PIB espanyol, el 16 per
cent de la seva població i una de les
principals vies de connexió amb Euro-
pa.

EL REGNE D’ESPANYA tampoc mai no ne-
gociarà un referèndum de secessió que
és l’instrument al qual han recorregut
aquelles democràcies liberals com el
Regne Unit o Canadà quan en una de
les nacions que les integren ha emergit
una forta demanda (una clara majoria
parlamentària, de fet) a favor de la
creació d’un nou estat. La doctrina del
Tribunal Constitucional és taxativa en
aquest sentit (no es pot plantejar un re-
ferèndum de secessió sense prèvia re-
forma constitucional en la qual es re-
quereix el consentiment de la majoria
dels ciutadans espanyols i dels seus re-
presentants) i el govern de Pedro Sán-
chez no pot, ni probablement vol, in-
fluir en un canvi jurisprudencial. En
efecte, el que no té parangó “a les demo-
cràcies del nostre voltant” és l’oposició
rotunda, extrema, a una decisió refe-
rendària sobre l’estatus polític d’un
territori que pugui significar la plena
emancipació d’aquest quan hi ha una

E intensa pressió popular per convocar la
consulta. Aquesta singularitat sols
s’explica en virtut de l’obsessió històri-
ca, desmesurada i tràgica, per evitar
l’escissió territorial.

QUINA HA DE SER L’ACTITUD de l’indepen-
dentisme català davant aquest blindat-
ge i aquest encegament de les autori-
tats centrals devorades pels seus ata-
vismes? Com respondre democràtica-
ment al poder de l’Estat tenint en
compte que si la repressió a gestos par-
ticipatius com el referèndum de l’1
d’octubre ha estat efectiva això ha suc-
ceït perquè el Regne d’Espanya encara
és massa fort? La resposta és que l’in-
dependentisme ha d’assumir que la
plenitud nacional catalana (el ple reco-
neixement internacional de la Repúbli-
ca Catalana, per exemple) sols pot pas-
sar per induir l’Estat a una crisi profun-
da que meni a la seva dissolució, una

crisi que necessàriament passa perquè
les pretensions catalanes desbordin els
límits del Principat de Catalunya i fa-
cin trontollar veritablement, i sempre
pel camí de la pau i de les urnes, el rè-
gim del 78.

UN PRIMER ESTADI d’aquesta nova estra-
tègia rau en el cor mateix del catalanis-
me i consisteix a estendre la pulsió de
llibertat al conjunt de la nació catalana,
almenys, de forma immediata, a aque-
lla part dels Països Catalans que es tro-
ba sota jurisdicció espanyola. Qualse-
vol moviment electoral transversal que
es teixeixi a partir d’aquest moment ha
d’incorporar la dimensió de construc-
ció nacional completa i, en aquest sen-
tit, un lideratge com el de Carles Puig-
demont, amb tot el prestigi d’haver
aconseguit derrotar la justícia espa-
nyola i revelar la veritable naturalesa
autoritària de la monarquia constitu-
cional, pot proporcionar un impuls de-
finitiu a un projecte democràtic que, si
abasta el País Valencià i les Illes, ame-
naçarà, tal vegada definitivament, la
viabilitat de l’Estat com a entitat políti-
ca i econòmica. No diguem ja si a l’ona-
da s’hi afegissin d’altres nacions penin-
sulars que apostessin per un futur de
sobirania plena.

AQUEST SERIA L’ÚNIC CONTEXT que per-
metria un referèndum sense repressió
i tota la seqüència de capítols que por-
ten a la creació d’un estat: efectivitat
de la declaració del 27 d’octubre de
2017, reconeixement per part dels al-
tres estats i accés a les organitzacions
internacionals, començant per Na-
cions Unides, perquè “la resta d’Espa-
nya” no es trobaria en condicions de ve-
tar res (fins al punt de dubtar amb molt
fonament si aquesta “resta d’Espanya”
seria successora dels tractats dels
quals forma part l’actual Regne d’Espa-
nya). Pot semblar utòpic, però coses
més grosses ha vist la història.

Hèctor López Bofill. Professor de dret UPF

Construir la nació
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

uan la seva filla
gran va fer set

anys, ell va recuperar
una idea que l’havia
rondat des d’abans de
ser pare. “Quan tinguis

un fill –havia pensat–, cada nit abans
d’anar a dormir li llegiràs un passatge de
la Bíblia.” Dit i fet. Va desempolsar La Bí-
blia per als més petits i va començar
pels dos primers capítols del Gènesi. La
màgia imbatible de la creació divina de
l’univers va encaterinar la seva filla. Però
amb el relat de l’expulsió d’Adam i Eva del
paradís, alguna cosa va canviar per sem-
pre. Per teatralitzar aquella vinyeta, ell va
impostar la veu de Déu en el moment de
donar l’ordre d’expulsió. De la gorja li va
brollar una veu cavernosa i grassa, que
fins i tot el va sorprendre a ell mateix. Des
d’aquell dia la nena va agafar por. I per
dur-la a dormir ja no n’hi va haver prou
deixant encès el llum de l’elefantet vigia.
La nena no volia quedar-se sola a l’habi-
tació. Un cop més d’un cop més, la seva
companya i mare de la criatura va haver
de cosir l’esparracada.

Mossegar la poma. Tota la nostra exis-
tència està travessada de vestigis adà-
mics. “Sempre fa dos segons que hem
estat expulsats del paradís”, escriu el
poeta Andreu Vidal. Dos segons. No més.
Com quan descobrim que no volíem ser
es-ti-mats, sinó agradar: “agradar” (hòs-
tia!), sotmetre l’altre a la força subjugant
de l’amor, com quan som incapaços de
discernir quins llavis es van acostar pri-
mer. Com quan no desitjàvem per res del
món que l’altre ens tingués “per amics”,
sinó per una cosa molt més ferotge, ra-
paç, depredadora i raptant. Com quan
se’ns revela que els nostres dos deserts
ens apropen. Com quan temem en els
altres allò que sabem de nosaltres. Com
quan descobrim la impossibilitat d’una
vida preadàmica, dominada per una feli-
citat de corrent continu, amb la tempta-
ció permanent de l’arbre prohibit...

Q

De set en set
Lluís Muntada

Moments
fràgils (4/4)



| Nacional | 15EL PUNT AVUI
DISSABTE, 18 D’AGOST DEL 2018

19
72

90
-1

19
32

81
L

11
82

06
-1

19
35

73
Q

Ahir feia un any, el llavors
conseller de la Presidència,
Jordi Turull, i el de Salut,
Toni Comín, havien de dei-
xar precipitadament Pra-
da en ple acte inaugural de
la Universitat Catalana
d’Estiu per l’atemptat a la
Rambla de Barcelona. 365
dies després, el record de
tots dos –l’un a la presó i
l’altre exiliat– va ser molt
present també en l’estrena
d’un esdeveniment pioner
que arriba al mig segle.
“Com podíem imaginar
que en el 50è aniversari la
UCE hauria de recuperar la
funcionalitat inicial?”, va
lamentar el rector, Jordi
Casassas, després de recor-

dar com va néixer en ple
franquisme com a “forma
clara de resistència nacio-
nal”, també de bracet en
part d’exiliats polítics. 
D’aquí que reivindiqués el
doble vessant de la UCE.
L’acadèmic –perquè “el fei-
xisme avança amb la igno-

rància”– però també espe-
cialment el polític “de sen-
sibilització general”, que
“és imprescindible i és el
que li dona el sentit dar-
rer”. “La UCE forma part
indestriable del procés ca-
talà, perquè va néixer per a
aquest fi”, va remarcar Ca-

sassas, que va destacar el
bon funcionament de l’ex-
periència prèvia del juliol a
Manresa i no descarta dur-
la el 2019 a altres ciutats.

També la resta d’inter-
vencions va anar en la ma-
teixa línia. Especialment
punyent va ser la vicepresi-
denta del govern balear,
Isabel Busquets, que va
tancar amb una denúncia
sense matisos de la situació
“injusta” i “vergonyosa” de
presó del seu “homòleg”
Oriol Junqueras. “No po-
dem ni volem abandonar la
lluita”, va etzibar.

La 50a edició, que té
com a lema “I tanmateix la
remor persisteix”, manlle-
vat de Martí i Pol, s’allarga-
rà fins dijous, quan la clou-
rà el president Torra. ■

Ò. Palau
BARCELONA

La UCE arriba a mig segle
amb el mateix clam inicial
a La Universitat Catalana d’Estiu recorda la figura dels presos i els exiliats en
l’estrena de la 50a edició a Suport ferm de la vicepresidenta del govern balear

L’acte inaugural d’ahir a Prada ■ J.M. MONTANER
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