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Quim Torra i Carles Puigdemont

Els presidents Torra i Puigdemont, en un moment de la conversa amb el director d’El Punt Avui, Xevi Xirgo, feta al Martin’s Hotel de Waterloo ■ PEP PADRÓS

“El perill d’una nova
intervenció hi és”

P6-11

L’entrevista, avui,
a les 13.30, a les 18 i

a les 22 h

GOVERN
ESPANYOL

“En les properes
setmanes sabrem si
hi ha una voluntat real
de negociar o si tot
és tacticisme”

❝
NEGOCIACIÓ
“Si pretenen

que no parlem dels
presos i de
l’autodeterminació, és
que no entenen la
situació a Catalunya”

❝
JUDICI PER
L’1-0

“D’aquí a llavors cal
que la reacció del
poble s’accentuï en
forma de lluita pels
drets civils i nacionals”

❝
LLAÇOS
GROCS

“La cohesió social és
prou forta per aturar
qualsevol escalada.
El debat polític no
fractura mai”

❝

CULTURA P30-31

Lluís
Pasqual
deixa la
direcció del
Lliure
No es veia amb cor
de continuar després
de la polèmica dels
darrers mesos
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urant setmanes
els mitjans espa-

nyols han omplert ho-
res i hores de televi-
sió amb el tema es-
trella de l’estiu: la reti-

rada de les restes de Franco –tot i que
compartint protagonisme amb la reti-
rada de llaços grocs–.

L’exhumació de Franco és el bingo
de Pedro Sánchez. El gran gest, la
gran operació de màrqueting. Exacta-
ment la mateixa operació que va fer
Rodríguez Zapatero l’any 2004; tot
just l’endemà de prendre possessió
del càrrec va anunciar la retirada de
les tropes de l’Iraq. Amb aquesta deci-
sió de gran simbologia política tanca-
va radicalment l’etapa d’Aznar a La
Moncloa i fixava posició per a tota la
legislatura. Retirant les tropes, Zapa-
tero va guanyar adhesions dins i fora
del seu partit i, el més important, es
va guanyar una part molt important
de l’opinió pública. Seguint la dita del
“cria fama i posa’t a jeure”, tot va fer
baixada per a Zapatero arran d’aque-
lla decisió, i les coses no se li van com-

plicar fins més endavant quan la crisi
econòmica es va endur bona part dels
mandataris d’esquerres europeus.

El que la retirada de l’Iraq va ser per
a Zapatero, la retirada de Franco és
per a Sánchez. Persegueix els matei-
xos objectius polítics i té encara dos
avantatges més: no costa diners (im-
portant tenint en compte que li falta
majoria per aprovar uns pressupos-
tos) i li permet demostrar que és més
valent que el seu predecessor socia-
lista a La Moncloa, ja que la tèbia llei
de memòria històrica de ZP no s’havia
atrevit a anar tan enllà.

Davant d’això una societat política-
ment madura hauria de veure que es
tracta només d’una operació de cara
a la galeria. Que no compleix les peti-
cions de les víctimes del franquisme
perquè els familiars dels republicans
enterrats al Valle de los Caídos no po-
dran recuperar les restes dels seus
éssers estimats, perquè no s’anul·len
els judicis, perquè no es restitueix el
patrimoni de les famílies espoliades
durant la dictadura. Però és clar, el
que dona vots és Franco, i a nou me-
sos d’unes eleccions això és el que
compta.

D

Keep calm
Marina Llansana

Franco dona
vots

Una societat políticament
madura hauria de veure que
es tracta només d’una
operació de cara a la galeria

inal d’agost: aquest any he ajor-
nat molt l’estival visita d’un dia a
Platja d’Aro, convocat per uns

amics. En conseqüència, el poblat en-
tre pins presenta una imatge desolada
que, per la novetat, em satisfà: la ma-
joria de les cases són buides, la poca
gent que es belluga pels carrers sem-
bla que camini de puntetes, els que
prenen el sol a la platja tenen l’aire de
trobar-se en un balneari, com si el del
Vichy Catalán de més amunt s’hagués
momentàniament desplaçat. Un pia-
nista sota una vela interpretant una
anèmica peça de Schumann completa-
ria la imatge. La més baixa inclinació
del sol fa que el mar brilli com ho fa al
setembre. No ho diem gaire, però el 15
d’agost és una incisió profunda en el
calendari, hi ha un abans i un després
d’aquesta data pel que fa a la meteoro-
logia i a tot, també al comportament
humà. Si l’Església va santificar
aquest dia posant-lo sota la protecció
de la Mare de Déu, personatge evangè-
lic importantíssim, un motiu poderós
devia tenir. El pas d’un any a l’altre, el
primer de gener, és una convenció. Ja
ha estat mil vegades dit i no hi reinci-

F

direm. El 15 d’agost és un tomb natu-
ral. Entre el 31 de desembre i el dos de
gener no es percep cap canvi. El setze
d’agost tot s’ha alterat. Els habitants
de l’hemisferi sud es queixen del fet
que, havent de celebrar Nadal i Cap
d’Any a l’estiu, s’hagin de menjar els
calorífics àpats imposats pel nord en
plena calorada. Haurien de pensar a
menjar els torrons el 15 d’agost, al pic
del seu hivern. El Pare Noel també se
sentiria més confortable. Ara, que jo
no sé si un 15 d’agost austral és igual
que el nostre 15 d’agost.

Un arròs en un restaurant arran de
platja. Som tres. Com que sabem que

hi serveixen racions desmesurades i hi
ha poca gana, en demanem per a dos.
El maître s’estranya de la comanda i
ve a preguntar-nos: “Segur que és per
a dos? Com que són tres...” Ens hi re-
afirmem. Ens presenten una paella
minúscula que un cop repartida té la
presència d’una tapa. Torna el maître:
“Amb l’atabalament ens hem equivo-
cat i us l’hem donada per a un.” Per
què s’atabalen si hi ha poca gent? Hi
ha arrossos per a un si sempre són per
a dos, mínim? Potser ens han volgut
castigar l’avarícia.

Tarda al bar can Bona, al passeig de
les botigues. La pregunta de cada any:
¿quan aquests passejants que vestei-
xen de mercadillo de dissabte es posen
els vestits que adquireixen als comer-
ços rutilants de Platja d’Aro? A l’hi-
vern? La Mare de Déu fa canviar els
aparadors i tota l’oferta és hivernal. Es
posa a ploure. Refresca. Uns desple-
guen el paraigua. Uns altres treuen les
sandàlies amb mitjons. Un impermea-
ble de color elèctric, pantalons curts i
sandàlies amb mitjons. Els bassals i la
desertització fan l’ambient inhòspit.
Efectes postvirginals.

“Pas per Platja
d’Aro després
de la Mare de Déu
d’agost

Vuits i nous

Sandàlies amb mitjons
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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o sé preveure, després de la
conversa que avui publiquem
entre els presidents Torra i

Puigdemont (els aconsello que es mi-
rin l’emissió de l’entrevista conjunta a
El Punt Avui Televisió, perquè en
aquest cas el to i els gestos diuen
molt); no sé preveure, deia, què ha de
passar en els pròxims mesos. “Enca-
rem mesos de gran complexitat”, diu
Torra en la conversa. I té raó. Diven-
dres, el president espanyol, Pedro
Sánchez, va advertir a Torra referint-
se al 155: “Ja saben quin és el camí
que hi haurà si tornen a la unilaterali-
tat.” I la portaveu del govern de Ma-
drid, Isabel Celaá, va ser contundent:
“De cap de les maneres Espanya ac-
ceptarà un referèndum.” Una afirma-
ció que xoca, del tot, amb la que avui
fa Torra: “Si algú pretén que els cata-
lans no plantegem el dret a l’autode-
terminació [...] és que no entén la si-
tuació de Catalunya.” No s’entreveu

N “No s’entreveu,
sentint Puigdemont,
Torra, Sánchez i
Celaá, cap acord
a la cantonada
(sobretot, repeteixo, veient el to amb
què s’expressen Torra i Puigdemont; i
sentint, és clar, el que diu Sánchez)
cap acord entre el govern català i espa-
nyol. Torra sosté que “en les pròximes
setmanes” –que és el temps que s’in-
tueix que es dona de termini– “veu-
rem si hi ha voluntat real de diàleg, o
si és tacticisme”. La cara que hi posa,
però, és aclaridora. I la de Puigde-
mont, escaldat com n’està, encara
més: “Quants acords es compleixen?
Serveix d’alguna cosa arribar a acords

amb l’Estat?”, reflexiona. Probable-
ment per això el títol que avui posem a
la portada del diari (“El perill d’una
nova intervenció hi és”) és més que
una simple frase. Arribats a aquest
punt, però, la pregunta que un es fa (i
que ni Torra ni Puigdemont aclarei-
xen del tot en l’entrevista, potser per
incapacitat de l’entrevistador) és: i a
partir d’ara què, doncs? Torra parla de
“recuperar la iniciativa” i d’“obedièn-
cia al Parlament” més que a ningú
més. Com? Quan? Junts? Separats?
S’intueix que el judici de l’1-O és una
de les “finestres d’oportunitat” (utilit-
zant l’expressió que Torra ha posat de
moda) que venen. “La reacció del po-
ble s’haurà d’accentuar en els pròxims
mesos”, diu el president, que parla de
“sacrificis”. Ja ho veurem. Els presi-
dents responen, avui, moltes pregun-
tes. Però obren també molts interro-
gants que, suposo, acabaran aclarint-
nos quan toqui. Paciència. Vostès i jo.

D’una gran complexitat
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

La Comissió Europea va
anunciar aquest divendres

que tirarà endavant una proposta
legislativa per eliminar el canvi
d’hora bianual a tota la Unió Euro-
pea. D’aquesta manera, es posaria
fi a una mesura que, des que es va
imposar a la primeria dels anys se-
tanta del segle passat, ha estat con-
trovertida, malgrat l’estalvi d’ener-
gia que s’ha provat que comporta-
va. La CE no ha decidit encara si
proposarà mantenir l’horari d’estiu
o el d’hivern però l’enquesta feta
entre els ciutadans, en què han par-
ticipat uns quatre milions de perso-
nes, poc més de l’1% del total, dona
com a resultat que la majoria de la
gent prefereix continuar amb l’ho-
rari estiuenc tot l’any. La UE asse-
gura que els beneficis del canvi
d’hora bianual són ara molt resi-
duals i que l’abolició de la mesura
tindrà impactes positius en la salut
dels europeus, la seguretat vial o
l’agricultura i la ramaderia, criteri
amb què diuen que estan d’acord la
majoria dels estats europeus.

Pel que fa a Catalunya i a l’Es-
tat espanyol, la mesura serà segu-
rament controvertida, sobretot si
s’acaba adoptant l’horari d’estiu,
fet que provocarà, per exemple, que
a l’hivern es faci de dia cap a les nou
del matí, amb un impacte impor-
tant en la vida laboral i escolar. És
per això que a Catalunya i a l’Estat
cal centrar també el debat en la re-
cuperació del fus horari del meridià
de Greenwich, el mateix que hi ha,
per exemple, a Portugal i a la Gran
Bretanya. De fet, era el fus que regia
abans que el franquisme decidís
adoptar l’actual per acontentar les
autoritats nazis alemanyes. La tas-
ca feta en aquest sentit per la Ini-
ciativa de la Reforma Horària a Ca-
talunya juntament amb el Parla-
ment i el govern és bàsica, també
per treballar en una futura i neces-
sària racionalització dels horaris.

La fi del
canvi
d’horari

EDITORIAL

Les cares de la notícia

Amb una controvertida resolució, el Tribunal Su-
prem del Brasil ha dictaminat que l’expresident
Lula da Silva no podrà presentar-se enguany a les
eleccions presidencials. L’exclusió de la icona de
les esquerres, actualment a la presó acusat de
corrupció, ha aixecat una onada d’indignació.

EXDIRECTOR DEL TEATRE LLIURE

Exclusió electoral

Amb una carta el fins ara director del Lliure ha fet
pública la decisió d’abandonar el càrrec perquè
no es veu capaç de seguir liderant el teatre des-
prés de la polèmica que l’ha envoltat darrera-
ment. Un ambient enrarit que ha acabat contami-
nant l’equip humà imprescindible per continuar.

-+=

-+=

Deu anys d’un disc únic
David Carabén

S’abaixa el teló
Lluís Pasqual

-+=

Luiz Inácio Lula da Silva

Deu anys després del seu imponent Set tota la vida,
el grup Mishima, amb Carabén al capdavant, ha ar-
rodonit amb una gran actuació el festival Acústica
de Figueres, consolidat com la gran cita popular de
comiat d’estiu. Mishima assaboreix ara un èxit que
inicialment es va resistir a l’emblemàtic disc.

CANTANT

EXPRESIDENT DEL BRASIL

De reüll
Anna Balcells

Històries

a casualitat ha volgut que aquesta setmana,
precisament la de la mort de l’historiador Josep

Fontana, topés amb dos excel·lents programes de
divulgació del passat. L’un, a TVE sobre Hitler i l’inici de
la guerra mundial; l’altre, un episodi de l’admirada sèrie
En guàrdia!, de Catalunya Ràdio, dedicat al fracàs de la
quarta croada medieval.

Els bons moments que vaig passar amb l’un i l’altre
m’han fet reflexionar sobre com de fascinant pot ser la
història quan s’expliquen de manera entenedora fets

que, aparentment, res tenen a veure
amb el nostre dia a dia. És clar que
això val per a tot i que també són
d’agrair bons programes sobre
economia, astronomia i les arts
plàstiques, per dir alguna cosa. Però
la història té la virtut –oh,
paradoxa!– de ser a tot arreu i de
donar la perspectiva necessària per

comprendre fins a on hem arribat. Immersos com
estem en processos i en tensions internacionals de tota
mena, és útil mirar cap enrere per trobar-hi pistes sobre
el present, i la història, ben explicada, ens hi pot ajudar.
Ho deia el mateix Fontana en l’entrevista que TV3 va
reemetre el dia de la seva mort, quan resumia en què
consisteix l’ofici a què es va dedicar: “Estudiar,
investigar història és una manera d’implicar-se en el
món; de tractar d’entendre’l i ajudar els altres a
entendre’l.” És clar que de mirades sobre el passat n’hi
ha moltes. Però això ja seria una altra història.

L

El passat pot
ser fascinant
quan
s’explica
de manera
entenedora

http://epa.cat/c/s6djqw
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Més cursos contra la
radicalització islamista. El nou
curs escolar tindrà 5.500
professors més per millorar la
qualitat de l’ensenyament.

10
anys

20
anys

Desacord sobre la proposta
de finançament. Mas vol
escenificar el pacte amb
Montilla i ERC vol un acte
amb la societat civil.

Catalunya rebrà de l’Estat
15.000 milions més a l’any per
als Mossos. Els governs català i
central revisen a l’alça el
finançament policial.

Radicalització Pel finançament Pagar els MossosTal dia
com
avui fa...

nutjada per la pu-
blicació al BOE

dels estatuts de
l’avortat sindicat de
les prostitutes, la mi-
nistra de Treball, Mag-

dalena Valerio, ha lamentat pública-
ment que li hagin marcat un gol. El que
no ha concretat la ministra és l’autoria
de la polèmica jugada que ha acabat
amb l’esfèrica normativa entrant per
tot l’escaire, però tot apunta a alguna
direcció general massa diligent a l’hora
de tramitar la petició. El gol, però, tam-
bé l’hi han marcat les prostitutes vo-
luntàries, les que fa temps que recla-
men poder treballar sota un paraigua
legal, amb pagues dobles i vacances,
una manca de drets que ara per ara
només beneficia els proxenetes que
les exploten. La reacció de la ministra,
que es veu que fins i tot va esparracar
un exemplar del BOE per expressar la
seva enrabiada, no va lògicament con-
tra aquesta part del col·lectiu meretriu,
sinó a favor de les esclaves sexuals, les
indocumentades, les agredides i les si-
lenciades. El problema és que la bona

voluntat del govern espanyol, feminista
i d’esquerres, tal com ell mateix es de-
fineix, no en fa prou frenant de manera
tan abrupta l’intent de registrar l’Orga-
nització de Treballadores Sexuals
(Otras) si alhora no s’aborda de mane-
ra sincera i agosarada l’existència d’un
ofici que ja no és tan sols el més antic
del món sinó també el més ignorat.
Les lleis espanyoles no consideren la
prostitució ni legal ni il·legal i en la
pràctica el seu exercici és lliure. I això,
gols i enrabiades a banda, significa
barra lliure –fins i tot en el sentit literal
de l’expressió– per a tots aquells inde-
sitjables que mercadegen amb el cos
de les dones, també amb el d’alguns
homes. Mirar cap al nord d’Europa ser-
veix, com gairebé sempre, per apren-
dre alguna cosa. Països més implicats
en el tema fa temps que han prohibit
de manera severa l’intercanvi sexual
de pagament a les carreteres o han
aprovat lleis que regulen la correcta i
digna exposició dels cossos, collant la
patronal per tenir més garanties de
control laboral, sanitari i fiscal.

E

Full de ruta
Xevi Sala

El gol de les
prostitutes

La manca de drets de les
meretrius, sense vacances
ni pagues dobles, ara per ara
només serveix per beneficiar
els proxenetes que
les exploten

“Per què no
centrem el debat
en la corrupció?

inc prou anys per haver mullat
les sabates a la sorra humida del
Somorrostro, quan uns quants

estudiants anàvem encuriosits a visi-
tar aquell barri de barraques instal·la-
des a tocar de la platja, on tantes perso-
nes vivien en una situació molt precà-
ria, amb el mar sempre a punt d’inun-
dar els habitatges. Tinc prou anys per
haver escoltat parlar, mig en secret, de
la gent que anava arribant a Montjuïc,
de tots aquells que a poc a poc, cada
diumenge posaven, d’amagatotis, uns
quants totxos per algun camí polsós, de
les Planes o de la Floresta. I molts anys
després, vaig veure créixer La Satélite
de Cornellà (barri de Sant Ildefons), els
seus edificis llargaruts, la seva barreja
de ciutadans d’Antequera, de les mines
del Nalón, de tantes parts de la Penín-
sula en temps en què, segons diuen, els
desguassos d’aquella zona no acabaven
de funcionar prou bé, i els veïns es van
haver d’organitzar i exigir als ajunta-
ments que se n’ocupessin amb més efi-
càcia, ja que tants diners hi havien gua-
nyat alguns dels nostres burgesos de
pro, ben reconeguts en el seu moment

T amb medalles incloses.

I VET AQUÍ QUE ARA, EN AQUESTA TERRA
nostra, que s’ha fet entre els diners
d’una burgesia assentada, consolida-
da, emprenedora i d’uns immigrants
pobres, actius, amants de les seves ar-
rels i parentius mentre deixaven la se-
va empremta cultural i humana en el
progrés del lloc que els va acollir, en
aquesta terra nostra que és barrejada,
mixta, plural i bilingüe, li estem dema-
nant més del que ens pot donar, li es-
tem demanant el que no li hauríem de
demanar: que la meitat dels seus fills se
separin de les seves arrels, de les seves
històries, dels seus esforços passats en
almenys tres generacions. I vet aquí
que de vegades els insultem amb frases
desgraciades amanides de menyspreu
amb què alguns polítics s’han omplert

la boca i han calat entre part de la po-
blació, frases que tenen a veure amb
el robatori, un robatori que en tot cas
ells no han comès –i si es tracta d’un
mal dispendi econòmic, per què no
centrem el debat en la corrupció, que
aquí sí que hi ha motius ben clars per
parlar-ne i per intentar posar-hi solu-
cions?

I QUAN PENSO EN TOT AIXÒ em pregunto
com ens podem estranyar que la meitat
dels catalans no tingui cap ganes de
separar-se del que ha estat durant se-
gles les seves terres, el seu parlar,
els seus hàbits més arrelats. Res d’es-
trany, cap sorpresa. A menys que els
que ara ho volen i ho espitxen sense
gaires miraments no hagin consentit a
sortir mai d’aquella zona tan còmoda,
en què ens és fàcil de quedar-nos-hi i
que no reclama sensibilitat envers els
altres, aquella zona que en paraules
d’avui anomenem zona de confort i de
la qual cal sovint sortir per agafar aire
net i comprendre la complexitat del
món, de tots els mons que ens envol-
ten, sortir-ne pel bé de tothom.

Maria Dolors Renau

Ho trobeu estrany?
Tribuna

Represaliats i
pagant Llarena
b Recordant la frase “cornut i
pagar el beure”, quan hom se
sent tractat de mala manera
per algú altre, entrem de ple
en un enrenou que ningú en el
seu bon senderi es podria
imaginar. No només els com-
panys de professió i el CGPJ
han fet pinya amb el jutge Lla-
rena, també el govern espa-
nyol posarà a la seva disposi-
ció un gabinet d’advocats bel-
gues per a la seva defensa, de
resultes que està en qüestió
l’honorabilitat de la justícia es-
panyola. És increïble que es
doni suport a un jutge que ha
fet una instrucció insostenible
tècnicament sense rigor jurí-
dic, d’acord amb informes
manegats per la Guàrdia Civil,
supòsits incoherents que
nombrosos catedràtics de
dret espanyols (als quals no
se’ls pot penjar la llufa de ser
independentistes) han qües-
tionat pels procediments.

Ara resultarà que a més de
represaliats, perseguits, ato-
nyinats i empresonats ens to-
carà pagar, a l’erari espanyol,
una part alíquota del cost dels
advocats belgues. Enfront de
la realitat europea d’Alema-
nya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa
hi ha el relat d’Espanya per so-
bre de tot, ara toca donar su-
port a un prevaricador. Adeu!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

Un senyor
aragonès
a Sant Antolí
b Qui cregui, o s’esforci a fer
creure, que Catalunya està es-
querdada, dividida o que ha
deixat de ser terra de cortesia
com creia Cervantes que deixi
la lectura d’aquest escrit per
evitar caure en el desengany.
El senyor Carlos “de Zarago-
za”, que ha fet 97 anys joiosa-
ment lúcids, passa 15 dies a
Sant Antolí de la Ribera d’On-
dara des de fa anys. Tothom

coneix la seva bonhomia i for-
ta personalitat genuïnament
aragonesa. Diumenge passat
va assistir a la missa de festa
major. El rector de la parrò-
quia en assabentar-se’n va
oficiar una part de la missa en
llengua castellana en honor
seu. En sortir va ser cordial-
ment felicitat per tothom, au-
toritats incloses en castellà
amb tota normalitat. Va tornar
a casa del tot complagut.
L’anècdota és senzilla però
prou explícita de tan normal
que és al país. Nota: Sant An-
tolí de la Segarra ofereix una
de les rutes del Camí de Sant
Jaume per a qui en tota lliber-
tat vulgui peregrinar.
MANUEL CUSACHS I XIVILLÉ
Òrrius (Maresme)

Crispacions

b Alella immediatament té
col·locats de nou els llaços
grocs i en pau, per la provoca-
ció de Ciutadans: Arrimadas i
Rivera, arrancant-los filmant-

se per la propaganda, el segon
vídeo que fan intentant frac-
turar la societat catalana. El
president Puigdemont ha dit
que fracassaran. Thomas
Harrington ens diu que és el
vell manual de cops d’estat
llatinoamericans, executats
per l’extrema dreta per com-
batre els governs progressis-
tes, d’ençà del camí català
emprès per emancipar-se i
solidari amb tots els d’arreu,
el propòsit és democràtica-
ment vèncer l’Espanya que
vulnera els principis fonamen-
tals dels drets humans, mal-
grat ser constitucionals. Hem
de conèixer l’odi secular cap-
girat, la RAE de la llengua té la
catalanofòbia amagada en el
Diccionari i si ho demanes es
fan l’orni. És estructura essen-
cial del regne estat, motor en
marxar per ensinistrar el po-
ble, d’antuvi obnubilat. Mos-
tren la prevalença del “volve-
rán banderas victoriosas”.
ALEXANDRE PINEDA FORTUNY
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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Sísif
Jordi
Soler

Miquel Iceta, PRIMER SECRETARI DEL PSC

“L’ambient polític amb què s’arribi a la celebració del judici
de l’1-O pot condicionar la sentència judicial”

La frase del dia

“S’ha arribat a
un punt en què
emprar paraules o
expressions en
espanyol, tot parlant
figura que català, ha
esdevingut una
mena de moda

a degradació de la qualitat, idio-
sincràsia i genuïnitat dels idio-
mes és general arreu. Aquí, el pro-

cés claríssim de substitució del català
per l’espanyol, al sud dels Pirineus, no
es produeix tan sols en espais d’ús on el
català és ja absent del tot o marginal, si-
nó envaint-ne, en aquells on encara
s’utilitza, el lèxic, la morfologia, la sin-
taxi, els modismes, les frases fetes, els
refranys i reemplaçant-los pels corres-
ponents espanyols. Tant és així que re-
sulta pràcticament impossible una
conversa convencional, o una entrevis-
ta a algú en els mitjans de comunicació,
on no aparegui, com si fos el més nor-
mal del món, una paraula, un refrany,
una frase feta en espanyol, com si en
català no disposéssim de mots ade-
quats, refranys adients o frases fetes
apropiades per expressar, exacta-
ment, el mateix. Cada mot nou que en-
tra a la llengua d’Espanya s’incorpora
també, quasi mecànicament, al català.
I s’ha arribat a un punt en què emprar
paraules o expressions en espanyol, tot
parlant figura que català, ha esdevin-
gut una mena de moda, des del conven-
ciment estúpid que això fa modern,
simpàtic o graciós. Si no dius vale, jo-
der o gilipollas, posem per cas, no estàs
al dia. Però, al dia de què?

ÉS AIXÍ NO SOLS EN CONVERSES PRIVADES,
sinó també en intervencions públiques
i, en un to més formal, en programes de
mitjans informatius públics i privats.
D’aquesta manera, a la mar de sempre,
ja només hi ha barcos i no hi naveguen
més vaixells. Ningú ja no xala, no s’ho
passa bé, no gaudeix ni frueix, perquè
ja només disfruta. Als doblatges de les
pel·lícules i a les sèries, la gent gelosa
no té gelosia, sinó gelos i, els més reli-
giosos, cels. Ara, es veu que toca tenir
nòvio, arraconat el xicot o la parella de
tota la vida. I les coses ja no són boni-
ques, sinó xules. Més d’un s’ha caigut,
en sentir-ho. Els canvis en l’estructura

L familiar ens han fet quedar sense on-
cles (oncle en francès, onkel en alema-
ny i uncle en anglès) i ja només tenen la
vida assegurada els tiets. Fent hores
extres com a registradors de la propie-
tat, els mossos ja no fan escorcolls a
cals sospitosos, sinó registres. La infor-
mació ja no es facilita rere cap taulell,
sinó directament del mostrador es-
tant. Ara es porten molt les motxilles,
però aquí seguim la moda espanyola de
les motxiles. El menjar o la beguda ja no
són bons, sinó que ho estan i, sobretot,
ningú no els tasta abans, quasi tothom
els prova. Ja no queden paios perquè
tot són tíos, molts dels quals no són be-
neits, capsigranys, ni talossos, sinó
tontos. I, sobretot, tots tenen polla, no
pas titola, cigala, fava o piu. Sense que
ningú no hagi demanat cap rescat previ
perquè ho facin, els voluntaris resca-
ten refugiats al Mediterrani, en comp-
tes de salvar-los. I n’hi ha que, enfront
dels maldecaps, mancats d’espelmes,
encenen un parell de veles, o bé van a
veure un cura, davant el dèficit de cape-

llans, per resoldre certs problemes. I a
“la nostra” hem pogut constatar com
els cotxes d’autoescola de pràctiques, a
Catalunya, funcionen tots sense frens,
ni embragatge, però ben equipats de
frenos i embragues, per si de cas. Res
no va a raig fet, sinó per un tub, però
malgrat la crisi no ens hem hagut d’es-
trènyer el cinturó, sinó només apretar-
lo. I, amb l’embolic del procés, tot està
fet un lío i cada dia se’n lia alguna, pot-
ser perquè anem sobrats de liantes.

TOT ÉS TAN COMPLICAT QUE SOVINT n’arri-
ba una de calç i una de sorra, allà on
sempre n’hi havia una de freda i una de
calenta. Certes càrregues, que abans
no pesaven gens, ara no pesen res. N’hi
ha que tenen que anar-hi i d’altres ca-
dernera. Hi ha que veure com està de
malament tot! Fent propaganda a fa-
vor de manifestacions, concentracions
o noves sigles, s’anima el possible con-
current amb el lema Apunta’t, però
sense dir on, en lloc d’Apunta-t’hi, de
manera que, vist el reclam, algú pot
acabar apuntant-se a una iniciativa
contrària. Apunta’t, però no et dispa-
ris, diu irònicament el filòleg Jordi Ba-
dia. També passa amb els grans rètols
anunciadors buits i on només apareix
la consigna Anuncia’t, en comptes
d’Anuncia-t’hi, allí mateix, en l’espai
buit que ara s’ofereix, i no en qualsevol
altre. Els pronoms febles desapareixen
a una velocitat de vertigen i la llengua
s’empobreix cada cop més: Por? No, no
tinc... I no sembla que, davant la tragè-
dia idiomàtica, tothom sigui conscient
de la mateixa. De vegades se senten co-
ses tan estrambòtiques com olora a
mala olor, per dir que fa molta pudor.
Els calcs són tan bèsties que fan fere-
dat i no pot ser que no ens prenguem,
seriosament, l’estat lamentable de la
llengua, l’estat d’abandonament on
hem permès que es trobi avui la llen-
gua. Fa molta pena, molta, pensar que
això pot ser el català de demà.

Josep-Lluís Carod-Rovira. Filòleg i escriptor

‘Hi ha que fer algo, vale?’
Tribuna

ràcies a l’escrip-
tor Joan-Lluís

Lluís, que me’n va in-
formar i m’hi va por-
tar, dimarts passat
vaig poder assistir al

sopar a l’aire lliure que té lloc cada set-
mana davant del CP Puig de les Bas-
ses, el domicili actual de Dolors Bassa,
l’exsindicalista i exconsellera d’Afers
Socials, a la qual fa poc l’estat dintre
l’Estat espanyol va concedir dues ho-
res de permís per visitar la seva mare,
vigilada a cada moment com si fos una
criminal perillosa (una mostra més de
la predisposició esbiaixada dels jutges
i policies de la monarquia del costat).
Hi havia adults d’estètica punk, adoles-

cents, gent de la meva edat, gent gran i
famílies nombroses. Abans de l’àpat es
cantava Els segadors, es llançaven
crits de llibertat i tot seguit la gent es
posava a sopar, amb taules, cadires,
plats, coberts, refrescos, vi i sobretau-
la, exactament com si tots estiguessin
a casa seva i no pas davant d’una pre-
só. En Joan-Lluís i jo ens vam limitar a
endrapar una mica d’arròs fred asse-
guts a un talús que ens va proporcio-
nar una vista completa de tot aquest
espectacle extraordinari, únic a tot Eu-
ropa. Era com si la gent, davant d’una
anomalia tan grossa com l’empresona-
ment d’uns polítics i líders cívics, ha-
gués decidit muntar un acte també
anòmal a tall de resposta; això sí, por-
tat a terme d’una manera del tot pací-
fica (i neta: ningú no va deixar ni un bo-
cí de brossa). En fi, una protesta sim-
bòlica vestida de groc i impossible
d’arrencar, ni que ho intentessin tots
els Ciutadans del món.

G

De set en set
Matthew Tree

El dimarts

Davant la presó de Figueres,
cada dimarts hi ha un gran
espectacle de civilitat



La data de la
trobada depèn dels
resultats que donin
les comissions
bilaterals

Centenars de
persones segueixen
els debats amb
‘influencers’ i polítics
i actius a Twitter

Trobada de
tuitaires per
la República
a Celrà

Pedro Sánchez
es tornarà
a reunir amb
Quim TorraNacional
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uan aviat farà un any de
l’1-O i tot el que el va
precedir i seguir, i a les
portes d’una tardor ca-

lenta pel pròxim judici als líders
del procés, El Punt Avui TV re-
uneix a Waterloo els presidents
Carles Puigdemont i Quim Tor-
ra –va prendre el relleu del seu
predecessor fa quatre mesos–
per analitzar on som i què ha de
passar aquest curs polític. Un
curs que a la pràctica s’encetarà

Q
dimarts amb la conferència en
què Torra explicarà cap on vol
dur l’acció de govern i amb què
avança que es proposa “recupe-
rar la iniciativa”, segons exposa
en l’inici de la conversa, respo-
nent al director Xevi Xirgo.

“Hi havia una fase de repren-
dre el curs normal de les coses,
però el projecte va de la restitu-
ció a la constitució catalana, i
pensem que ara ja arriba el mo-
ment de passar a la segona fa-
se”, remarca l’actual president.
És clar que un dels punts cab-
dals de tot govern és el pressu-

post, que el vicepresident Pere
Aragonès ja ha començat a tre-
ballar, per bé que no n’està asse-
gurada l’aprovació, després que
l’any passat el referèndum ser-
vís per atreure el vot de la CUP,
un as que ja no té a la màniga el
govern d’ERC i JxCat. Torra as-
segura que d’entrada els antica-
pitalistes segueixen sent “el soci
preferent”, per bé que en volen
parlar també amb els comuns.
“No preveiem que no hi hagi
pressupostos”, talla, en tot cas.

Puigdemont valora positiva-
ment els primers mesos que

han servit per recuperar el con-
trol del govern “arrabassat de
manera injusta”, i quan li pre-
gunten si vol tornar a ser presi-
dent confirma que sí, perquè
per això va concórrer al 21-D,
però deixa anar la primera per-
la, ja que obre la porta al fet que
no calgui. “El desig ideal és no
haver-me de presentar de presi-
dent perquè això vol dir que
haurem superat aquesta etapa i
haurem entrat en la construc-
ció del govern republicà, amb
nous lideratges i noves formes
polítiques”, exposa. En la situa-

ció actual, però, va designar
Torra successor, tot i que ell as-
segura que la decisió va ser
compartida. “El seu perfil el feia
idoni, hi concorren moltes vir-
tuts”, assegura; trets com ara
un “caràcter i l’actitud personal
molt bons, honestedat i lleialtat
al país que ultrapassa les costu-
res de les ideologies i partits”.
Afalagat, el president actual rei-
tera que treballa perquè el seu
mentor i predecessor, i alhora
líder del seu moviment polític,
pugui tornar un dia al Palau.
“Mana ell, per descomptat, jo no

Quim Torra
i Carles Puigdemont

Òscar Palau
BARCELONA

“Voldríem
l’exhumació
de Franco de
les institucions
espanyoles, no
de la tomba”
REUNITS · El Punt Avui reuneix per primer cop els dos últims presidents
de la Generalitat en una mateixa entrevista, a Waterloo, on repassen junts
la situació del país i analitzen la tardor calenta que s’atansa ÍTEMS · Torra
denuncia que l’independentisme ha de lluitar contra tot un estat amb
“tics franquistes” a les estructures, i Puigdemont prepara el Consell de la
República i seguirà “prenent riscos” per denunciar la retallada de llibertats

L’entrevista, avui, a
les 13.30, a les 18 i

a les 22 h



Tornada a la feina
i grans motivadors

L’APUNT focs amb obstinada animadversió en comptes de fer la
seva feina. Segons els colors, incentiven l’antagonisme
amb mentides malintencionades, silencis vergonyosos
o crides a la mobilització que ja cansen. Ara bé, al Parla-
ment no hi ha activitat. A qui recorrem per motivar els
polítics i fer que compleixin? Juraria que els experts en
sado tenen llista d’espera després de l’estiu...Xavi Aguilar

Amb el setembre en curs, qui més qui menys haurà
tornat a la feina o estarà a punt de fer-ho i se n’espera-
rà un rendiment immediat. Els periodistes tindran es-
pais en blanc per omplir; els mecànics, cotxes per re-
parar; els mestres, alumnes per educar, i els bombers,
focs per apagar. En algun punt de la llista també hi són
els polítics. Ells, però, es dediquen a atiar uns altres

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 2 DE SETEMBRE DEL 2018 | Nacional | 7

mano”, contesta Puigdemont,
en tot cas, quan Xirgo els pre-
gunta qui mana més ara.

És aquest un moment de dis-
tensió en la conversa que el mo-
derador aprofita per demanar
què passarà el dia que, si arriba,
discrepin, tot i que aquí tiren pi-
lotes fora i fan una resposta ge-
nèrica que es fan venir bé per
aprofundir en les seves tesis.
“Veure’s en la necessitat de par-
lar és el que fa tothom”, assegu-
ra Puigdemont, que creu que
“les discrepàncies, tot i que ara
se n’hi diu divisions de la socie-

tat, s’han de desdramatitzar
una vegada per totes”. També
les que tenen amb ERC, que
fins i tot trobaria una “anoma-
lia” que no hi fossin, per bé que
el que importa és que sàpiguen
“resoldre-les”. I fins ara se n’han
anat sortint.

Arribats en aquest punt, Xir-
go pregunta sobre la nova Crida
Nacional per la República que
impulsen tots dos líders. Torra
la justifica dient que ara cal “no
sumar, sinó multiplicar” i que
aquesta pot ser una “eina molt
interessant” de transversalitat.

“No està feta perquè s’hi adhe-
reixin partits”, reitera. “No es
demana a ningú que abandoni
la seva militància”, aclareix
Puigdemont, que justifica que
respon a la demanda d’unitat
del carrer i que en tot cas “no
vol tenir una durada més enllà
en el temps”. “Aquesta és una
visió petita i reduïda”, lamenta,
davant els que l’acusen de ser la
taula de salvació d’un partit
com el PDeCAT, en la recent re-
novació del qual, per cert, titlla
d’“exagerat” que se l’acusi tam-
bé de l’adeu de Marta Pascal.

Del 130è al
131è
president.
El director
d’El Punt
Avui, Xevi Xir-
go, abans de
l’entrevista
televisiva
conjunta que
va fer dilluns
a Waterloo a
Torra i Puig-
demont ■

PEP PADRÓS

❝DIMARTS, CONFERÈNCIA
“El projecte va de la
restitució a la constitució
catalana, i pensem que ara
ja arriba el moment de
passar a la segona fase”

ELS COMPTES
“No preveiem que no hi
hagi pressupostos [...]. Ens
obrirem a negociar-los
amb la CUP, però també
pensem tractar-los amb els
comuns”

❝REELECCIÓ
“En circumstàncies ideals
jo no hauria de ser
president i no hauríem
d’estar encara presentant
aquesta batalla davant
d’un estat que es comporta
de manera autoritària”

LA TRIA DEL SUCCESSOR
“El perfil [de Torra] el feia
idoni [...]. Representa força
el lideratge que convenia
en aquesta època”
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La conversa avança i el presi-
dent apartat pel 155 admet que
ha estat un “any molt dur”, en
què no ha tingut por en els mo-
ments de tensió però sí un cert
“respecte”. Torra assegura lla-
vors que el govern “resoldrà” la
qüestió perquè pugui disposar
d’una escorta oficial, per la qual
cosa hi ha contactes amb el Mi-
nisteri de l’Interior i les autori-
tats belgues. “Entenem que re-
uneix tots els requisits, seria
una temeritat que no el prote-
gíssim”, defensa. L’anterior pre-
sident fins i tot recorda com,
abans de ser detingut a Alema-
nya, va trobar balises de segui-

ment en dos cotxes que feia ser-
vir al país on està exiliat, fet que
la justícia belga ja investiga, i re-
clama “màxima llum i transpa-
rència” per desemmascarar si
va ser el CNI i si els fons reser-
vats espanyols es dediquen a se-
guir líders independentistes.

Sense riscos innecessaris
Tot i que ara ho negui, de fet, la
policia espanyola es va vantar
en el seu moment d’haver facili-
tat la detenció a Alemanya, però
després van denegar l’extradi-
ció per rebel·lió i Llarena va reti-
rar l’euroordre, si bé Puigde-
mont no descarta que l’activi

per tercer cop. “Ens estem acos-
tumant que són com joguines a
les mans del sistema judicial es-
panyol, que utilitzen a conve-
niència”, denuncia. Ja lliure per
tornar a Waterloo, va recordar
que podia posar els peus en ter-
ra catalana, si volia, al·ludint a
la Catalunya del Nord. En
aquest punt, però, tanca les es-
peculacions assegurant que no
té cap intenció d’anar a França
per no res. “Els desplaçaments
que faci han de tenir una moti-
vació i han de portar a defensar
la nostra legitimitat; si no, no
val la pena assumir riscos inne-
cessaris”, raona, riscos tanma-

teix que seguirà prenent per de-
nunciar la persecució política a
l’Estat i a l’exercici del dret a
l’autodeterminació. Per això ja
està preparant un altre viatge,
si bé encara no revela on.

Qui no anirà a Brussel·les la
setmana entrant serà probable-
ment el jutge Llarena, tot i que
hi està citat arran de la querella
per prevaricació interposada
pels exiliats. Torra fuig de per-
sonalismes i remarca que l’inde-
pendentisme s’està enfrontant
a un estat sencer. “Certs resi-
dus franquistes que encara ar-
rossega aquest estat, que ha es-
tat incapaç de netejar-los, ara

apareixen en diverses estructu-
res, i això el món ho veu i està
estupefacte”, assenyala el presi-
dent, que creu que la resposta
que va donar a l’1-O és “incom-
prensible” i mostra la “concep-
ció totalitària” que encara hi
impera, incapaç de resoldre la
“qüestió democràtica” catalana.
Per això Torra desitja que el po-
ble espanyol també s’alliberi i
dibuixa un escenari amb tres
repúbliques (l’espanyola, la por-
tuguesa i la catalana, oblidant-
ne una eventual de basca) com
a solució “plausible” a la penín-
sula Ibèrica. Puigdemont, per la
seva banda, té ganes d’incidir

Quim Torra i Carles Puigdemont

❝CRIDA PER LA REPÚBLICA
“No es fa contra ningú, ningú
ha d’abandonar la militància,
ni vol substituir els partits”

El president a l’exili recorda que en po-
ques setmanes la Crida ha rebut més
de 50.000 adhesions, xifra que supera
“amb escreix” la suma dels militants

de tots els partits, però recorda que té una dura-
da “limitada en el temps”. Apunta, de fet, que és
fruit de les demandes d’unitat i que el seu full de
ruta “no està dirigit per uns quants”, sinó que
anirà de baix a dalt i es decidirà en la convenció.

❝ ❝SEGURETAT A L’EXILI
“El govern de la Generalitat
resoldrà el tema de l’escorta”
El president Puigdemont ha estat l’últim any a

l’ull de l’huracà, fins i tot a l’exili, on de-
nuncia que l’ha seguit la intel·ligència
espanyola. El govern estatal s’ha negat
a autoritzar-ne una escorta oficial, pe-
rò Torra diu que s’està “en contacte”

amb les autoritats belgues i el Ministeri de l’In-
terior espanyol. “Entenem que reuneix tots els
requisits per tenir escorta, seria una temeritat
que no el protegíssim, i ho resoldrem”, conclou.

SEPARACIÓ DE PODERS
“És gravíssim si l’Estat li paga
els advocats a Llarena”
Puigdemont es mostra indignat per la marxa enre-

re del govern espanyol, que pagarà la
defensa del jutge per la querella presen-
tada a Bèlgica. “Si es converteix en part,
és una pèssima notícia per a la separa-
ció de poders, que s’ha de practicar i

protegir”, lamenta, i ho veu com una prova més
que és un procés polític i no tindrà un judici just.
“És un problema privat d’un particular, no un in-
tent de jutjar el sistema judicial espanyol”, clama.
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en la campanya de suport a Lla-
rena orquestrada pels partits i
fins i tot sufragada pel govern
espanyol –fet que troba “gravís-
sim”–, que veu com una prova
més que a l’Estat no hi ha sepa-
ració de poders i que s’està da-
vant d’un judici polític. “La nos-
tra capacitat d’estupefacció ha
quedat superada; és la confir-
mació del que denunciem, la
complicitat d’espais polítics i
l’aparell judicial”, acusa Puigde-
mont, que hi equipara el seu cas
i remata: “Seria molt gros tenir
un membre del Suprem fugat
de la justícia belga, perquè pot
comparèixer per altres canals i

és la seva responsabilitat.”
Llarena ja ha processat per

rebel·lió els principals líders in-
dependentistes i es calcula que
cap al novembre pot començar
el judici. Torra té molt clar que
d’aquí a llavors “cal que la reac-
ció del poble s’accentuï”, en for-
ma de lluita pels drets civils, so-
cials i nacionals. I tot i que ad-
met que comportarà moltes di-
ficultats, demana a la gent que
estigui disposada a “assumir
aquest punt de sacrifici, de
compromís solidari i ferm”. El
president no defuig que no “re-
nuncia a res” quan se li pregun-
ta si està disposat a la desobe-

diència, fins i tot al preu que ja
paguen altres amb la presó o
l’exili, un preu que té “l’obses-
sió” que no sigui “un sacrifici en
va”. Puigdemont també hi posa
èmfasi: “Si tot això no serveix
per a res haurà estat un preu
massa alt, però tinc el convenci-
ment que ens n’estem sortint”,
assegura. I sosté que el procés
cap a la independència “és irre-
versible”, tot i que admet que no
té la “certesa” per dir quan i
com pot acabar.

“Què li passa a Espanya?”
El president apartat pel 155
acusa el PSOE de voler rentar-

se les mans, “com si no anés
amb ells”, quan el PP i Cs alcen
la veu perquè es torni a aplicar.
Torra, pel seu cantó, fa una mi-
rada històrica i reflexiona sobre
la “permanent impossibilitat”
de l’Estat per trobar una sortida
al cas català, quan sempre el
que ha buscat Catalunya és
tracte bilateral i negociació.
“Què li passa a Espanya amb els
presidents de Catalunya?”, es
pregunta en veu alta. Tornant a
l’actualitat, en tot cas, admet
que el “perill” que tornin a inter-
venir el govern hi és, però que
“seria preocupant” si això gene-
rés un “estat de por” en l’inde-

pendentisme, i no és el cas. El
mateix pensa sobre la polèmica
de l’estiu generada per Cs pels
llaços grocs a la via pública: no
el preocupa més del compte
perquè està convençut que la
cohesió social és prou forta per
“aturar qualsevol escalada”. Ai-
xò sí, demana “molta responsa-
bilitat” als que posen l’accent a
diari en la suposada “fractura
social”. “El debat polític no frac-
tura mai”, recalca.

Xirgo canvia de tema i els ins-
ta a dirigir-se als catalans que
esperaven que s’implementés la
república. Torra no hi era lla-
vors, i respon en clau de futur,

PERVIVÈNCIA DEL FEIXISME
“Veig tics franquistes en
moltes estructures i moltes
respostes de l’Estat”

El president Torra constata que la llui-
ta per la independència “ha fet sortir
l’autèntic problema constitucional que
té l’Estat”, que no és altre que la pervi-

vència de “residus franquistes” que no ha estat
capaç de netejar. “El que voldríem és l’exhuma-
ció de Franco, no de la tomba, sinó de les institu-
cions espanyoles”, assenyala gràficament Torra,
en al·lusió al debat sobre el Valle de los Caídos.

❝ ❝LA RESPOSTA AL JUDICI
“La reacció del poble cal que
s’accentuï els propers mesos”
Cap al novembre es preveu que s’iniciï el judici

contra els líders del procés sobiranis-
ta. Si es vol convertir en una nova fi-
nestra d’oportunitat per fer efectiva la
república, Torra creu que caldrà ac-
centuar d’aquí a llavors la reacció que

el poble “ja ha tingut”. “Aquesta lluita pels drets
civils, socials i nacionals l’haurem de posar amb
més força”, anima. Això sí, caldran sacrificis, que
reclama “amb tota l’esperança que guanyarem”.

❝ EL COST DELS REPRESALIATS
“El preu de presos i exiliats
serà alt si no serveix per a res”
Puigdemont reflexiona sobre un exili que admet

que és “molt dur” i “complicat”, com la
situació dels presos. “És un preu que
inevitablement estem pagant, i que se-
rà alt si no serveix per a res”, argumen-
ta. Torra el ratifica: “La meva obsessió

és que no sigui un sacrifici en va.” En tot cas, el
seu predecessor té el convenciment que el pro-
cés iniciat a Catalunya és “irreversible” i segur
que “acabarà bé”. “Ens n’estem sortint”, sosté.

La bonhomia
del president.
Durant la trobada,
que es va celebrar
en un elegant ho-
tel de Waterloo, el
president Torra va
lluir un llaç groc i
un pin amb la se-
nyera, i es va mos-
trar cordial i rialler
en tot moment.
De fet, el “caràcter
i l’actitud perso-
nal” és un dels
trets que més en
va valorar Puigde-
mont, segons va
confessar, a l’hora
de triar-lo com el
seu successor ■

PEP PADRÓS
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demanant que s’aixequi la mira-
da “per veure les vies d’acció re-
publicana” de què es disposa.
En cita tres: els ajuntaments i
l’executiu; la gent, a qui reitera
la petició “que es mobilitzi més
que mai”, i el Consell de la Repú-
blica, que pot fer tasca d’inter-
nacionalització i que “garanteix
i alhora representa” la legitimi-
tat de l’1-O i el 27-O. Puigde-
mont, és clar, hi incideix, i diu
que disposa de “força línies d’ac-
ció” que explicarà quan es pre-
senti aquest ens que ell mateix
liderarà però que serà “plural i
transversal”, i actuarà basant-
se en “decisions compartides i

consensuades”. El president
exiliat considera que ser a la ca-
pital d’Europa vol dir també ser
“a casa” i que pot fer moltes co-
ses per Catalunya des d’allà. Ai-
xò sí, també es veu legitimat per
intervenir en el debat interior,
sobretot en allò en què les insti-
tucions del país “tristament te-
nen unes limitacions perquè es-
tan sota vigilància”. En aquest
sentit, recorda a l’Estat que és
“una fantasia” voler construir-
se contra la voluntat “de milions
de persones que no hi volen
ser”, i reclama al govern que el
seu deure és “anar fins al límit, i
tensionar al màxim” la situació.

L’arribada dels socialistes al
govern espanyol, ara fa tres me-
sos, va obrir unes expectatives
de diàleg que Torra encara està
disposat a explorar “amb totes
les conseqüències que calgui”, si
bé admet ja un cert desencís.
“Encara no sabem què volen”,
lamenta, sobre la reiterada de-
manda a Sánchez perquè expli-
qui quin és el projecte espanyol
per a Catalunya. Si bé primer
Torra es resisteix a marcar-se
terminis i apunta que ja li va ex-
plicar molt bé al seu homòleg el
calendari dels propers mesos, al
final admet que s’haurà de cons-
tatar “en les properes setma-

nes” si hi ha voluntat real o no a
l’altra banda, on sospita que hi
ha cert “tacticisme”. Torra, així,
es mostra decebut per la comis-
sió bilateral d’ara fa un mes. “Si
algú pretén que els catalans no
plantegin en aquests àmbits el
dret a l’autodeterminació i el re-
torn dels presos i exiliats, no en-
tén la situació a Catalunya”,
subratlla, abans de concloure:
“Per anar-nos-hi a fer fotos no
calia que hi anéssim.” Puigde-
mont assenteix i apunta un fet
encara tant o més greu: que
tampoc es compleixin els
acords, quan s’hi arriba. I treu el
cas, que va conèixer en primera

persona, de la junta de segure-
tat del juliol del 2017, on es van
fer “grans esforços” per arribar
a pactes. “Quants d’aquests
acords s’han complert? No
s’han complert. Serveix d’algu-
na cosa arribar a acords amb
l’Estat? Si no compleixen el que
pactem, quines alternatives te-
nim?”, es pregunta, molest.

Acord parlamentari, a la fi
Al principi de la conversa Puig-
demont ha parlat genèricament
sobre les relacions entre JxCat i
ERC. El moderador, però, no vol
acabar sense treure un tema es-
pecífic que al juliol va embrutar

Quim Torra i Carles Puigdemont

❝LLAÇOS GROCS
“El debat polític no fractura
mai, demano molta
responsabilitat”

Torra insisteix que cal unir-se contra els
“brots feixistes” i que la convivència i la
llibertat d’expressió són “valors fona-
mentals” de la societat catalana. “No

em preocupa que vagi a més perquè aquesta co-
hesió farà aturar qualsevol escalada”, comenta
sobre els incidents pels llaços grocs, mentre re-
nya els que només posen l’accent “en la fractura
social”, i els reclama “responsabilitat”.

❝❝ FRONT A LES MUNICIPALS
“És urgentíssim per al projecte
de país que la capital funcioni
bé i emeti missatges positius”

Puigdemont critica amb duresa la gestió
d’Ada Colau a Barcelona dient que “ja
n’hi ha prou de perdonar” que posi “en
risc” la ciutat. “Sense el món local no es

pot fer república”, recorda, i sobretot sense la capi-
tal, per la seva enorme “importància i influència”.
El 130è president insta a trobar la “millor fórmula”,
sense entrar en debats de noms i sigles, perquè
l’independentisme hi guanyi les municipals.

CONSELL DE LA REPÚBLICA
“Europa és casa nostra, i des
d’aquí podem fer moltes
coses per Catalunya”

El 130è president destaca la tasca que
pot fer el Consell de la República, del
qual presentarà aviat les línies princi-
pals. Per a ell, avui les fronteres “no

són importants”, i des d’allà podrà desplegar-se
amb una “llibertat” que a Catalunya no existeix.
Puigdemont assegura que en l’últim any s’ha es-
tès el coneixement del cas català a Europa, pas
previ indispensable a cap futur reconeixement.
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públicament les relacions, quan
uns i altres es van tirar els plats
pel cap per pactar l’aplicació de
la resolució de Llarena que obli-
ga a suspendre sis diputats, en-
tre ells el mateix Puigdemont.
Torra no desaprofita l’ocasió
per avançar un titular: “Aquest
acord hi és.” Desvela que n’han
estat parlant extraoficialment
els últims dies i que aviat el pre-
sentaran oficialment. “Enfilem
mesos de gran complexitat i cal
unitat al govern i al Parlament”,
sosté.

Les municipals a Barcelona
L’entrevista entra en la recta fi-

nal i Xirgo demana pel paper de
la Crida en les municipals, so-
bretot a Barcelona. Puigdemont
s’hi agafa per criticar amb dure-
sa el govern municipal de Colau
–“No està millor com a projecte
de ciutat que fa quatre anys”,
diu– i per lamentar que està po-
sant “seriosament en risc” la
ciutat. Segons ell, és “urgentís-
sim per al projecte de país que la
capital funcioni bé i emeti mis-
satges positius al món” i per ai-
xò cal un canvi que “es pot abor-
dar des de la màxima transver-
salitat i unitat”, buscant la mi-
llor fórmula “al marge de sigles i
noms”. “Hem de trobar la ma-

nera de guanyar les eleccions a
Barcelona”, subratlla. Torra, en
aquest sentit, defuig les críti-
ques a la fórmula unitària que
es proposa: “Davant l’ideal d’in-
dependència no veig opes ni ca-
nibalitzacions polítiques ni cap
altre subterfugi”, afirma amb
contundència, i recorda que és
probable que la llista que gua-
nyi, ni que sigui per un vot, sigui
qui governi. El president, això
sí, és més ambigu quan se li
planteja si les entitats civils no
s’han polititzat en excés, i aca-
ba mostrant-s’hi comprensible:
“No em sembla un tema critica-
ble”, conclou.

Després que Torra reiteri que
veu una majoria social indepen-
dentista i que aquest és el “pro-
jecte central” de la societat ca-
talana, demanen a Puigdemont
com ho veuen a Europa. I si bé
admet que ningú reconeixerà
“automàticament” Catalunya,
destaca que el coneixement “és
més ampli que mai”, i això és
“condició fonamental” per al re-
coneixement quan el demani
un eventual govern republicà.

Abans d’acabar, tots dos pre-
sidents fan una crida inequívo-
ca a participar en la Diada –“To-
tes les anteriors han estat la
preparació, aquesta ha de ser la

gran Diada de Catalunya”, ani-
ma Puigdemont– i també expli-
quen com es commemorarà l’1-
O: segons Torra, hi haurà actes
institucionals –ell anirà al col-
legi on hi va estar– i la jornada
“en absolut ha de ser nostàlgica,
ans al contrari: reivindicativa”.
Segons l’aleshores president,
aquell va ser un dia “disruptiu,
que canvia les coses” en la histò-
ria de Catalunya, i això mereix
“un record permanent”. Qui no
ha sortit a la conversa és el rei, i
Xirgo ho recorda en tancar-la.
“Durant un temps en podíem
esperar alguna cosa, però avui
ja no”, conclou Puigdemont. ■

❝SUSPENSIÓ DELS DIPUTATS
“L’acord amb ERC hi és, hem
resolt la discrepància parlant”
Després que al juliol s’esbronquessin en públic

al Parlament per l’aplicació de la inter-
locutòria de Llarena que obliga a sus-
pendre sis diputats, JxCat i ERC han
acostat posicions els últims dies en
converses discretes, i no esperaran al

debat de política general de l’octubre per pactar
la fórmula. El president avança la notícia que ja
hi ha un acord. “Li volem donar un caire oficial i
en els propers dies el comunicarem”, assegura.

❝❝ LA DIADA I L’1-O
“Ha de ser la gran Diada de
Catalunya, no podem fallar”
Tots dos presidents posen en relleu les properes

fites del calendari, començant per un
Onze que, “amb tots els dubtes i retrets
que ens hagin de fer, ha de ser la gran
Diada de Catalunya”. “No podem fallar”,
recalca, perquè molts n’estaran pen-

dents. Igualment, Torra diu que hi haurà actes ins-
titucionals l’1-O de to reivindicatiu. “Allò és dis-
ruptiu: van convertir l’acte de votar en heroic i
mereix un record permanent”, clou Puigdemont.

EL DIÀLEG QUE NO ARRENCA
“Anem al diàleg amb totes les
conseqüències, però encara
no sabem què volen ells”

Torra lamenta que l’última comissió
bilateral va ser “decebedora”, perquè
“el debat a Catalunya” és la situació
de presos i exiliats i el dret a l’autode-

terminació. El president insta Sánchez a definir-
se “en les properes setmanes” i recorda que té
un mandat per implementar la república, en què
seguirà treballant. Puigdemont recalca que està
bé reunir-se, però “els acords s’han de complir”.

Un president
expressiu. El
130è president,
Carles Puigde-
mont, es va mos-
trar més gesticu-
lant i expressiu al
llarg de la gairebé
hora i mitja que
va durar la con-
versa, en què van
comentar la ca-
sualitat que l’un i
l’altre tot just es
porten un dia de
diferència d’edat.
Puigdemont va
confessar que
l’exili se li fa “molt
dur”, però no es
resigna ■
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El cap del govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, va
confirmar ahir que hi hau-
rà una nova trobada amb
el president de la Generali-
tat, Quim Torra. Tanma-
teix, Sánchez va evitar
parlar de calendaris com
ho havia fet el dia abans el
cap de l’executiu català,
que va assenyalar l’octu-
bre com el mes de la pròxi-
ma cita. Sánchez, en can-
vi, va detallar que esperarà
a tenir els acords que, “es-
tà convençut”, sorgiran a
les comissions bilaterals
entre Generalitat i Estat.
Unes reunions que s’han
de celebrar els pròxims
dies.

L’avantsala d’aquestes
trobades ja va tenir lloc di-
mecres passat amb una
reunió privada entre la mi-
nistra Carmen Calvo i la
consellera de Presidència,
Elsa Artadi. Fonts de la
Generalitat van confirmar
ahir que la reunió es va
produir però que tenia un
caràcter privat, ja que es
tractava del primer con-
tacte entre les dues diri-
gents. “Es van veure, co-
nèixer i van tractar de te-
mes diversos” de les seves
àrees respectives, apunta-

ven fonts del govern català
a aquest diari. I més en
concret, sobre la taula es
van posar temes d’igualtat
de gènere. En aquest sen-
tit, cal recordar que el TC
va suspendre el 2016 arti-
cles de la llei d’igualtat en-
tre homes i dones i va
anul·lar articles que feien
referència a qüestions
com ara l’assetjament se-
xual, la presència d’homes
i dones en la negociació
col·lectiva o la perspectiva
de gènere en la prevenció
de riscos laborals. La recu-
peració d’aquesta norma
forma part del paquet de
lleis, fins a quaranta-sis,
que estan suspeses pel TC
i que el govern català ha re-
clamat al govern espanyol
per tal de poder recuperar-
les, sigui a través d’un nou
text, sigui aixecant el re-
curs que va interposar
l’anterior govern del PP.

De la reunió entre Calvo

i Artadi no va sorgir cap ca-
lendari de treball pel que
fa a les comissions bilate-
rals ni tampoc es va trac-
tar d’una futura reunió en-
tre els presidents Sánchez
i Torra. Era només de tre-
ball i no s’esperaven resul-
tats concrets, expliquen
les fonts.

Sánchez, que va fer
aquestes declaracions en
el vol de tornada després
del viatge a països llatinoa-
mericans, també es va re-
ferir a la polèmica dels lla-
ços grocs per demanar a
tots els partits que contri-
bueixin a la convivència i
no a la fractura social.

D’altra banda, el presi-
dent de la Generalitat va
afirmar ahir que els inde-
pendentistes hauran de
tenir “tota la determina-
ció del món” i estar dispo-
sats a “tots els sacrificis”
necessaris per aconseguir
el seu objectiu, allargant
“sempre” la mà “al diàleg i
la negociació”. Torra va fer
aquestes declaracions du-
rant la inauguració a June-
da (Garrigues) de la plaça
1 d’Octubre. En l’acte va
insistir en la “via pacífica
però imparable” de l’inde-
pendentisme per aconse-
guir la independència de
Catalunya. ■

Sánchez es veurà
amb Torra quan
hi hagi acords
aEl president espanyol vol esperar a tenir un resultat de les
comissions bilaterals a Artadi i Calvo es van reunir en privat
i van tractar de temes referents a la igualtat de gènere

Emma Ansola
BARCELONA

“El govern fa
discursos molt
embrancats, però
treballa en el marc de
la legalitat”
Miquel Iceta
PRIMER SECRETARI DEL PSC

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

La frase

El primer secretari del PSC,
Miquel Iceta, assegura en una
entrevista a l’ACN que l’am-
bient polític amb què s’arribi
a la celebració del judici de
l’1-O pot condicionar la sen-
tència judicial. Iceta insta els
partits independentistes a re-
flexionar “si volen arribar al
judici amb un context d’hosti-
litats i ruptura o amb un de
recerca de solucions”. “L’am-
bient sí que depèn dels polí-
tics, però les decisions les
pren el jutge”, admet. En
aquest sentit, el socialista
afirma que si es planteja una

Sánchez en una conversa informal, ahir, amb periodistes ■ EFE

estratègia de ruptura que do-
na continuïtat al que ha por-
tat al procediment judicial
“això dona un color” i si la via
que s’emprèn és una altra
“pot donar un altre color”. En
qualsevol cas, Iceta insisteix
que la decisió correspon no-
més als jutges. El líder del
PSC també fa una crida als
sobiranistes a no “colonitzar”
l’espai públic ni a “esborrar”
altres expressions polítiques.
Pel que fa als llaços grocs,
afirma que els respecta i que
ni els “trauria ni en posaria”,
alhora que acusa Cs d’“atiar”

els conflictes. La política, diu,
ha de “resoldre” conflictes i
no pas “atiar-los”. “Espero
que aviat tornin a l’espai rao-
nable de diàleg i política i no a
l’activisme de carrer”, els re-
treu Iceta. Pel que fa a les de-
claracions sobre desobedièn-
cia, Iceta afirma que els par-
tits independentistes sovint
fan un discurs basat en la
desobediència però que a la
pràctica s’acaba acatant. “La
realitat és que el govern a ve-
gades fa discursos molt em-
brancats, però treballa en el
marc de la legalitat”, afirma.

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

Iceta tem interferències entre la política i la justícia
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Impulsar la idea que estant al Twitter i a
les xarxes es pot treballar per esdevenir
una república. Aquesta és la idea princi-
pal del primer Congrés de Piulaires per la
República Catalana que es va celebrar
ahir a Celrà i que va concentrar més de
800 persones atretes per la temàtica, pe-
rò, sobretot, per la presència de desta-
cats usuaris de Twitter amb milers de se-
guidors. Era el cas, per exemple, de polí-
tics com Gabriel Rufián (ERC), Mireia
Boya (CUP) o Albano Dante Fachin, però
també de tuiters coneguts com influen-
cers de la independència com Cristina de
Haro, Bernat Costa, i també “lliurepen-
sadors”, com Mark Serra o Maria Cabe-
llo, entre altres dels ponents. Els vídeos
gravats d’exiliats com el president Carles
Puigdemont o el conseller Antoni Co-
mín, del músic Valtònyc i de represaliats
com Tamara Carrasco van ser també se-
guits per les desenes d’assistents, així
com també van ser seguides amb gran
atenció i aplaudiments les ponències del
sociòleg Ramon Cotarelo i del músic
Lluís Llach.

El congrés, que va ser organitzat per
l’entitat de nova creació Associació per la
Cultura Digital de Catalunya, tot just es
va començar a gestar fa dos mesos, se-
gons recordava ahir el seu president, Sal-
vador Ribot, qui va anunciar que ja tre-
ballen en un nou congrés i va aprofitar
per agrair al poble de Celrà que hagués
acollit un esdeveniment que va superar
totes les expectatives pel que fa a l’assis-
tència. La inauguració de la jornada va
anar a càrrec de l’alcalde del municipi,
Dani Cornellà (CUP), que va assenyalar
que s’havien deixat cadires buides –al
davant i ocupades per llaços grocs– per

reivindicar la llibertat dels presos, exi-
liats i com a gest per als que pateixen re-
pressió.

Precisament, just abans de la primera
ponència hi va haver la difusió del vídeo
de Carles Puigdemont, qui va aprofitar
per afirmar que “el control del territori
també passa pel control digital” i va elo-
giar la “responsabilitat social que molts
catalans hem assumit quan operem a
Twitter”. En aquest sentit també, va in-
sistir en la necessitat “d’educar” en el
maneig de les tecnologies, d’estar alerta
de les falsedats i va fer una crida a l’“apo-
derament” de la societat. També el sociò-
leg Ramón Cotarelo, que va intervenir a
continuació, va començar defensant la
importància de l’apoderament que han
aconseguit les audiències gràcies a inter-
net i va acabar recordant que es conti-
nuarà avançant en la construcció de la
república “de hecho, hasta que podamos
proclamarla de derecho”, va dir, aconse-
guint posar tot el públic dret, com també
ho va aconseguir hores més tard Lluís
Llach tot just entrar a l’escenari.

El músic, que va fer una ponència so-
bre la llibertat d’expressió, va recordar la
seva experiència com a músic durant els
anys del franquisme i va sentenciar:
“Mai, mai, mai, durant aquells anys, nin-
gú va gosar demanar tres anys de presó
per fer una lletra de cançó, ningú” i hi va
afegir: “Això que veiem avui és sincera-
ment l’acte de repressió de llibertat d’ex-
pressió més fort que he vist mai.” Tot se-
guit va recordar Hasél i Valtònyc.

Si les intervencions gravades i les po-
nències van ser els moments més aplau-
dits de la jornada, els més polèmics van
ser, sobretot, quan es va interpel·lar els
polítics piulaires des del públic i algú els
va reclamar que s’unissin o la seva opinió
sobre les llistes obertes. ■

Piulant República
MULTITUDINARI · El primer Congrés de Piulaires per la República Catalana reuneix a Celrà desenes de persones per seguir
debats, ponències i intervencions tant d’usuaris de Twitter amb milers de seguidors com d’exiliats i represaliats polítics

Ure Comas
CELRÀ

Poc abans d’un dels debats d’ahir, amb Gabriel Rufián, Albano Dante Fachin, Mireia Boya, Cristina de Haro, Toni Strubell i Bernat Castro. A la dreta, el pavelló de Celrà ple ■ MANEL LLADÓ
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La graella

TV3

   06.00   Notícies 3/24.  
  10.30   Signes dels temps  .  Fraternitat 

cristiana al Senegal. El programa 
entrevista Cristí Savall, germà de Taizé i 
missioner al Senegal. 

  11.00   Missa conventual de Montserrat.  
  12.15   Notícies 3/24.  
  13.00   TV3xunTUB.  
  14.30   Telenotícies migdia.  
  15.40   Tarda de cine. Assassinats a 

Martigues.  
  17.20   Tarda de cine. Allà on em 

porti el camí.  Sarah Stein és una 
ambiciosa advocada que vol ascendir 
i convertir-se en sòcia del prestigiós 
bufet en el qual treballa. Malgrat 
estar-hi en contra, se li assigna un cas 
aparentment senzill .

  18.53   Tarda de cine. Tres dies amb 
la família . La Léa ha hagut de fer un 
viatge a corre-cuita a Girona, on el seu 
avi patern acaba de morir. Allà l’espera 
tota la família, que gairebé no ha vist 
des que, anys enrere, se’n va anar a 
viure a l’estranger. 

  20.20   Com si fos un making.    Programa 
especial amb entrevistes als actors i 
el making of d’algunes seqüències, 
en què l’espectador pot descobrir 
com s’han enregistrat moments clau 
de la sèrie, i les emocions, intrigues, 
rivalitats i altres curiositats viscudes 
durant aquest primer any de rodatge .

  21.00   Telenotícies vespre. 
 Amb Ramon Pellicer. Esports: Artur 

Peguera. 
  21.55   30 minuts.  La fi  dels antibiòtics: 

Els antibiòtics estan deixant de ser 
efectius. Com a mínim per tractar 
certes malalties. Són el que ja es coneix 
com superbacteris, uns bacteris que 
s’han tornat resistents a la majoria 
d’antibiòtics. No hi ha res que pugui 
amb ells. 

  22.40   Aire lliure  .  Inclou Plana d’Urgell, amb 
Manu Guix i Tramuntana, amb Pepa 
Plana. 

  00.20   L’ofi ci de viure.    Reinventar-se 
professionalment. 

  00.55   Gran reserva.    
  01.50   Notícies 3/24.  
  03.00   Ritmes a l’aula.   

SUPER 3 / 33
   0    8.30   Mic  .  Inclou El Mic i els seus amics .
  08.55   Pirata i Capitano  .   
  09.30   Kody Kapow  .   
  10.02   Set nans i jo  .   
  10.48   Kukurota.    
  11.14   Quin crac, l’Angelo!    
  12.00   Els pingüins de Madagascar.  
  12.47   El xou de Tom i Jerry.  
  13.24   Tom & Jerry  .  El cosí poruc .
  13.32   Pat, el gos  .   
  14.15   Salve, rei Julien!    
  15.00   Les aventures del Gat amb 

Botes  .  Abelles / Escamot. 
  15.47   Zoom, el dofí blanc  .   
  16.38   Kung Fu Panda: Llegendes 

increïbles  .   
  17.23   Lucky Fred  .   
  18.00   Súper 4  .   
  18.38   Prodigiosa  .   
  19.22   Robin Hood, el trapella de 

Sherwood  .   
  19.58   Els pingüins de Madagascar.  
  20.44   Pat, el gos  .   
  21.21   Tom & Jerry  .   
  21.55   Curt Circuit 33.  
  22.28   Com si fos ahir.  
  Després de com van acabar les coses 

entre el Miquel i la Noe, sembla que 
no hi haurà casament. Tots els amics, 
aliens al que ha passat, fan un vídeo 
de felicitació. 

  23.36   Sputnik, òrbita 90.    Els anys 90 
no van ser fàcils per a algunes de les 
vaques sagrades del rock. 

  00.30   Arròs covat  .   
  00.56   Curt Circuit 33  .  Amb Àlex Gorina. 
  01.24   Com si fos ahir.  
  02.27   Sputnik, òrbita 90.     www.elpuntavui.tv

La nostra graella

09.30 Notícies locals.  
10.00 Rem a rem. Reemissió. 
10.30 Religions. Programa conduït per Mireia

Rourera. Reemissió. 
11.00 Missa de Montserrat.  
12.25 Notícies locals.  
13.30 L’entrevista.  Xevi Xirgo entrevista els

presidents Quim Torra i Carles Puigdemont.
15.00 Gaudeix la festa.  El programa està

dedicat a les festes de Sant Roc, celebrades a
la plaça Nova de Barcelona. També ens
aturarem a la trobada de víbries, tot coincidint
amb l’aniversari de la víbria de Barcelona.

15.30 Notícies locals.  
16.30 De ‘tee’ a ‘green’. Programa dedicat al

golf. Reemissió. 
17.00 Notícies locals.  
18.00 L’entrevista. Xevi Xirgo entrevista els

presidents Quim Torra i Carles Puigdemont.
Reemissió. 

19.30 Nits de Cap Roig 2018. Reemissió. 
20.00 Notícies locals.  
21.00 Caminant per Catalunya. Olla

d’Ulldeter. Excursió a la comarca del Ripollès
fent els cims que envolten Ulldeter. Pic de la
Dona, Bastiments i Gra de Fajol en són els
protagonistes. 

22.00 L’entrevista. Xevi Xirgo entrevista els
presidents Quim Torra i Carles Puigdemont.
Reemissió. 

23.30 Notícies locals.  

El director d’El Punt Avui, Xevi Xirgo, entrevista de
manera conjunta i des de Waterloo el 131è i el 130è
presidents de la Generalitat, Quim Torra i Carles Puig-
demont.

Xevi Xirgo entrevista Quim Torra
i Carles Puigdemont

13.30 / 18.00/ 22.00 L’ENTREVISTA

La televisió

Entrevista a Jordi Basté

21.30 AUTÈNTICS.CAT

Jordi Basté és, des de fa temps, el número u de la rà-
dio a Catalunya. Actualment, dirigeix i presenta El
món a RAC1. El Punt Avui Televisió reemet la conver-
sa que va mantenir amb Xantal Llavina.

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45 De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
801175-1190873Q

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

HISTÒRIA 
DEL TANGO
Non Stop Tango Trio

Festival Internacional de
Música de s’Agaró

Església de s’Agaró, 
dissabte 8 de setembre,

a les 8 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 21 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

LOS BANCOS
REGALAN

SANDWICHERAS
Y CHORIZOS

Cia. José y sus Hermanas
Fira de Tàrrega 

Col·legi Sant Josep, de
Tàrrega, divendres 7 de

setembre, a les 8 del vespre  

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dimarts 4 de setembre. Molta sort!

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

EL MEU NOM
ÉS HOR
Cia. PSiRC

Fira de Tàrrega 

Poli. Municipal, de Tàrrega,
diumenge 9 de setembre,

a les 5 de la tarda  

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dimarts 4 de setembre. Molta sort!

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

HUNTING FOR
THE UNICORN

De Becki Parker i 
Vero Cendoya

Fira de Tàrrega 

Pl. dels Comediants, de
Tàrrega, diumenge 9 de

setembre, a les 7 de la tarda 

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dimarts 4 de setembre. Molta sort!

2x1 LIMITADA

Cal presentar 
la targeta directament 

a les taquilles

CASTELL 
TEMPLER 

DE GARDENY
Turó de Gardeny, s/n de

Lleida

Tots els caps 
de setmana i festius,  

de 10 a 2/4 de 2 
del migdia 

Preu de l’entrada: 2,60 euros

2x1 LIMITADA

Cal presentar 
la targeta directament 

a les taquilles

2x1 LIMITADA

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo

juntament amb la 
targeta de subscriptor

EPICENTRE
Centre de Visitants del

Pallars Jussà

Passeig del Vall, 13
de Tremp

Preu de l’entrada: 3 euros

CENTRE DE
VISITANTS DE

L’ESTANY

Plaça del Monestir, 4 de
l’Estany (Moianès) 
Més informació: 

www.viulestany.cat

Preu de l’entrada: 2 euros

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado
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