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144 milions
pel sistema
metropolità
que saneja
l’aigua

Colau recupera
‘in extremis’ la
unió del tramvia
Es votarà en el pròxim ple i ERC, que
és decisiva pel projecte, condiciona el
suport a una proposta tangible
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Barça

Escalfant motors
per les municipals
LLISTES · La situació que viu el
país fa que els partits engeguin
amb més retard els processos
per designar els seus alcaldables

Els jugadors s’entrenen davant de milers d’aficionats ■ O.D.

L’entrenament més
agraït del Barça

CITA · Seran el 26 de maig,
amb les europees, i aquest any
no es poden descartar comicis
avançats a Catalunya ni a l’Estat

CULTURA-ESPECTACLES

P18,19

Europa-Món

El CIS manté el PSOE
10 punts per sobre del
PP i conté Vox al 3,7%
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Podem cau i la suma amb els
socialistes se situa en el 43,8%
Nacional

Els Reis d’Orient
arriben avui per
repartir il·lusió

Teatre Lliure i en femení
El cicle ‘Dones lliures’ de la institució teatral situa el punt de vista de
la dona al centre de la reflexió social mitjançant relectures i debats

134495-1182998t

Les autores de ‘Dones lliures’ i actrius d’‘Aüc’, ahir a les escales del Lliure ■ ACN/ MAR VILA
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La vinyeta

Salvador Cot

Fer

Els catalans
com a arma
letal

L

a societat espanyola està enormement dividida per
la política. No és d’ara,
ni tan sols del segle
passat; de fet es pot
tirar enrere fins, almenys, les guerres
carlines de finals del XIX. Però el fet és
que els espanyols tenen un problema
gravíssim de cohesió política entre dos
bàndols irreconciliats que venen a ser,
aproximadament, els que es van enfrontar durant la Guerra Civil. No cal
fer estudis aprofundits per concloure
que els electors de Podemos i PSOE
simpatitzen, històricament, amb la II
República i els de PP/Ciutadans/Vox,
amb el bàndol franquista. Uns van
guanyar i els altres van perdre, i en la
política espanyola tothom en té consciència. Només cal veure on i com estan enterrats el dictador Franco i el
president Azaña.
Aquesta confrontació –de vegades
soterrada, de vegades cridanera– ha

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

A Espanya hi ha dos bàndols
irreconciliats que només
s’uneixen per Catalunya
fet que s’hagin trencat –o, millor dit,
continuïn trencats– els acords socials
sobre el paper de les dones, del sector
públic, dels homosexuals, dels immigrants i dels drets en general. L’alt funcionariat es manté com a garantia
contra qualsevol intent d’evolució democràtica i el sistema escolar funciona, com sempre, a dues velocitats separades per la classe social. No hi ha
consens ni tan sols sobre la bandera i
l’himne, que la dreta va aconseguir imposar guanyant la Guerra Civil però
que continuen generant rebuig a les
bases de l’esquerra espanyola.
Així les coses, l’únic que relliga els espanyols és l’enemic extern. O sigui, els
catalans. De Vox als socialistes només hi
ha una gradació en la intensitat. És a dir,
la diferència que hi ha entre un 155 sense TV3 ni les escoles i amb data de caducitat o un 155 total i indefinit. Queda
Podemos? Sí, però es tracta d’un partit
que sense la implantació de què disposa
a Catalunya, País Basc i Galícia seria irrellevant. Els catalans són l’argument
més efectiu de la dreta espanyola contra la seva esquerra. El bombardeig polític i mediàtic. El que més els intimida
perquè és el que més comparteixen. Per
això han guanyat sempre.

Ofensiva lectora

A

quests dies, els interessats han
divulgat que la Nit de Nadal i la
de Cap d’Any els habitants dels
països nòrdics, i amb més intensitat a
Finlàndia, se les passen llegint. Un cop
acabats els àpats nocturns d’aquests
dos dies, els entaulats d’aquells llocs
remots agafen un llibre i s’hi entotsolen en companyia dels altres comensals, mentre a aquella hora nosaltres
ens dediquem al sobretaula, a les converses banals i a la ximpleria. Quan
dic “els interessats” vull dir els editors, els llibreters, els escriptors i la
institució de la Generalitat que fomenta la lectura. La intenció és que imitem els finesos. Què volen que els digui. No en fan un gra massa, els finesos? La Nit de Nadal és a Catalunya
gastronòmicament precària. Aquella
nit llegeixo el Poema de Nadal de Sagarra, els Onze Nadals i un Cap d’Any
de Foix... Però l’endemà, un cop acabat el dinar? No em vindria de gust, la
veritat. A més, tinc gent a casa i l’haig
d’atendre. Trobarien estrany que em
posés a llegir. També trobaria estrany
que ho fes algun d’ells, sempre que no
fos finès, ben entès. Però fins ara no

“
Es veu que els
finesos es passen la
Nit de Nadal i la de
Cap d’Any llegint

m’he trobat cap finès a taula per Nadal
o per Cap d’Any. Per Nadal uns argentins em van regalar una història resumida del seu país. Em vaig reservar la
lectura per als dies posteriors. És molt
interessant.
Sant Esteve és una altra cosa. He dit
sovint que la tarda d’aquell dia és de
les més productives de l’any, literàriament parlant. Algú hauria de fer una
recensió dels pròlegs, estudis i novelles datats a Sant Esteve. Quedaríem
parats. L’any s’acaba, l’editor apressa,
però sobretot la tarda és tranquil·la i
Sant Esteve es troba situat entre uns
dies favorables a la introspecció. Els

que no escriuen, llegeixen. O rumien.
O miren fotos antigues. O surten a passeig.
Quan anava a Barcelona amb tren,
molts matins em trobava l’amic Pere
Fradera, que feia el mateix itinerari.
Ell duia un llibre i jo, el diari. Ens assèiem davant per davant i ens preguntàvem: “Lectura o conversa?” Sovint
triàvem conversa. Parlàvem mirant
per la finestra, que ofereix el paisatge
marítim més estimulant i saludable del
món, per anar a treballar o tornar-ne.
Fins i tot un finès alçaria els ulls del llibre per contemplar-lo. Els turistes que
pernocten a Calella agafen aquest tren.
No he vist mai cap alemany o cap suec,
i Suècia és prop de Finlàndia, sacrificar el paisatge per un llibre.
Els finesos no fan Reis, diria. ¿Ens
hem de passar aquesta nit llegint o
correm el risc que no ens portin res, ni
un llibre, si ens troben desperts? Encara conservo el record del tacte fi de la
coberta i l’olor de tinta del primer llibre que em van portar. També el perfum de la capsa del joc de màgia o de la
llauna del Cine Nic quan s’escalfava o
dels greixos de la bicicleta.
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EDITORIAL

A la tres

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

“Si tu no hi vas, ells tornen”

S

e’n recorden? Aquest era l’eslògan de campanya que el PSC (el
PSC-PSOE, vaja) va fer servir per
a les eleccions espanyoles del març del
2008. El 18 de febrer d’aquell any,
l’aleshores secretari d’organització del
PSC (del PSC-PSOE, vaja), José Zaragoza, va presentar el que era la imatge
de les primeres tanques electorals dels
socialistes. Era un cartell gran, de color vermell, en què, sota el lema “Si tu
no hi vas, ells tornen”, s’hi veia, de color negre, la imatge de Rajoy, Zaplana
i Acebes. Si tu no votaves els socialistes, és clar, quedava clar que tornaven
els dolents, per dir-ho d’alguna manera, que com es poden imaginar en
aquells moments eren els del Partit
Popular (el Partido Popular, vaja). Sota l’amenaça que el PP era pitjor, els
socialistes es presentaven com el mal
menor. Com els dialogants. M’hi ha fet
pensar aquesta setmana Miquel Iceta.
Com que el PSOE de Sánchez no té ga-

“
Un argument
ben trist, el que
exposa Iceta perquè
JxCat i ERC aprovin
els pressupostos de
Pedro Sánchez
rantit que li aprovin els pressupostos
–i, per tant, la legislatura–, aquesta
setmana el líder dels socialistes catalans ha convidat ERC i JxCat a “reflexionar” les formacions independentistes –que de moment opten pel no als
pressupostos– sobre si aquesta seva
actitud podria beneficiar la continuïtat d’un govern espanyol “dialogant i
progressista” com el de Sánchez (ho
ha dit ell) o si, per contra, propiciar

una “triple aliança de dretes” a Espanya. O el que és el mateix, vaja, un govern de PP, Ciutadans i Vox (Andalusia style) “absolutament conservador i
reaccionari”. Jo no en tinc cap ganes,
que aquesta triple aliança arribi. Però
em sembla ben trist que Iceta recorri a
aquest si tu no em votes els pressupostos, ells tornen per salvar Sánchez.
Posats a “reflexionar” potser també
ho hauria de fer el PSC –i el PSOE, és
clar–, i preguntar-se si en realitat
s’han pres seriosament l’enorme problema que hi ha entre Catalunya i
Espanya, i s’hi estan fent prou. És un
argument ben trist, dir que s’han
d’aprovar els pressupostos perquè si
no els que venen al darrere seran pitjors. Sona a amenaça. Sona al “si tu no
hi vas, ells tornen” (si és que han marxat mai, és clar). Per més raó que tingui Iceta, aquest és un argument ben
trist. N’esperava més, d’aquest govern
“dialogant i progressista”.

De reüll

Les cares de la notícia

Un i un no
fan dos

Damià Calvet

Maria Palau

CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Invertir en l’aigua

N

omés començar l’any els museus difonen els seus
inventaris de visitants. Si ho fan amb tanta
rapidesa és perquè els mitjans de comunicació els ho
demanen, això que quedi clar d’entrada, a la recerca
d’un titular fàcil: o pugen o baixen. Els balanços consten
d’una colla de xifres que ens donen una idea clara de la
quantitat de gent que mobilitzen aquests equipaments
culturals, però els números freds amaguen moltes
altres realitats. Han estat a gust els visitants? S’han
sentit ben tractats? Tots els serveis funcionaven? Han
pogut llegir els textos de sala en el
Les xifres no seu idioma? Els ha semblat digne
diuen del tot d’una ciutat amb tanta marca
com Barcelona pujar
si ha estat un internacional
al MNAC amb escales mecàniques
bon o un mal (si és que funcionaven;
any als
funcionaven?)? Han tingut por
quan han sortit al vespre de la
museus
Fundació Miró i s’han trobat
desemparats al mig de la muntanya de Montjuïc en la
foscor de la nit? Quina sensació van tenir quan van anar
a la Fundació Tàpies aquesta tardor i es van trobar que
estava tancada perquè havia entrat aigua a l’edifici
després de les fortes pluges? A les redaccions dels
diaris arriben aquests dies els registres de públics i la
bona notícia és que els centres els han millorat respecte
l’any passat. Però, i començant pels professionals de la
informació, no en farem prou només amb comptar els
visitants com si fossin ovelles per valorar si ha estat un
bon o un mal any als nostres museus.

-+=

L’acord del Departament de Territori i l’AMB per
invertir 144 milions en la millora del sanejament
de l’aigua durant els cinc pròxims anys (deu vegades més que en el pla quinquennal anterior) és
important perquè repercutirà en un bé i un servei
essencial per a la població com és l’aigua.
PRES. DE LA CAMBRA DE REPRESENTANTS DELS EUA

Nancy Pelosi

Un fre a Trump

-+=

La nova presidenta de la Cambra de Representants dels EUA ha pres possessió del càrrec deixant clar que la nova majoria demòcrata pararà
els peus al president Donald Trump, especialment
en matèria social, d’immigració i de col·lectius minoritaris.
HISTORIADOR DE L’ART

Sergio Fuentes

París a la Sala Parés

-+=

La Sala Parés, la galeria més antiga de Catalunya, fa
un recorregut a través de la influència de París en els
artistes catalans en una exposició (París a Parés) comissariada per Sergio Fuentes, que retrata també la
importància de la galeria mateixa en la introducció
de la modernitat pictòrica a Catalunya.

2019, batalla
electoral de
gran abast
El 2019 serà un any d’eleccions amb majúscules, ja que
estarà marcat per uns comicis de
gran abast com els del 26 de maig,
que inclouen municipals, europees,
i en algunes parts de l’Estat, també
autonòmiques. Sense descartar
que hi pugui haver avançament
electoral a Catalunya i generals pel
que fa al conjunt de l’Estat espanyol. Un intens període electoral
que, en el cas de les municipals està
en joc el govern del territori poble a
poble i ciutat a ciutat. I en el de les
europees, suposa projectar la política catalana a les institucions internacionals. Els partits independentistes tenen dos reptes fonamentals: de cara a les municipals,
revalidar una altra victòria electoral
de país que els consolidi com la indiscutible primera opció de la ciutadania i que reafirmi el vigor del procés i la lluita per la independència. I
pel que fa a les europees, assolir
uns resultats inèdits que permetin
denunciar internacionalment la
conculcació de drets fonamentals
existent a l’Estat espanyol i la situació dels presos polítics i exiliats.
El 2019 també permetrà una
actualització en el mapa polític municipal que, per exemple, el 2015
encara incloïa les candidatures de
CiU. Una opció que ara, a l’espera
de la concreció definitiva de candidatures, tindrà una adscripció netament independentista i que s’ha de
veure si manté el primer lloc. Caldrà
observar també el possible creixement d’ERC a l’àrea metropolitana
de Barcelona, el paper municipal de
Cs, que ara és el primer grup del
Parlament, o si el PSC mantindrà
alcaldies fonamentals com Tarragona, Lleida o les de l’àrea metropolitana de Barcelona. O veure com
es resoldrà la disputada i central
batalla per l’alcaldia de Barcelona
que ara ostenta BComú. Sens dubte, un 2019 d’alt voltatge electoral.
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Tal dia
com
avui fa...
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Aposta pel diàleg
Junqueras defensa al Suprem
la seva aposta pel diàleg. El
tribunal debat si atén el recurs
del líder d’ERC, que es presenta
com un home de pau.

Full de ruta

10
anys

Se suspèn el Dakar
La cursa s’atura per primer cop
en trenta anys pel risc d’atacs
d’Al-Qaida. Europa de l’Est i
Sud-amèrica apareixen com a
escenaris alternatius possibles.

20
anys

Crisi a Israel
El cap de la diplomàcia d’Israel
presenta la seva dimissió
després de perdre la confiança
en el seu primer ministre,
Benjamin Netanyahu.

Tribuna

Toni Brosa

Antoni Soy. Professor de la Universitat de Barcelona

Supremacisme
lingüístic

E

ls encausats en el
judici de l’1-O han
sol·licitat declarar i seguir tot el judici en català a través de traducció simultània per garantir el seu dret a la millor defensa possible. El jutge, que ja va deixar clara la seva incomprensió, decidirà. Amb criteris
jurídics, polítics, econòmics, pràctics o
personals, però decidirà ell i la seva decisió anirà a missa. El que hauria de ser un
dret lingüístic reconegut, com el tenen
els francòfons del Canadà, els flamencs
de Bèlgica o els que parlen italià a Suïssa
esdevé, o no, una graciosa concessió.
L’Estat espanyol també és plurilingüe,
però a diferència del que passa en
aquells països només els ciutadans de la
comunitat lingüística castellana tenen
tots els drets garantits. Els altres, no; els
altres són discriminats cada dia. D’això
se’n diu supremacisme, un terme que la
Real Academia Española no s’ha plantejat incorporar al seu diccionari fins ara
que alguns el malgasten per demonitzar
l’independentisme català. Ja els avanço
la definició: “Doctrina que propugna la

Tota la legislació discrimina
les altres llengües de l’Estat i
les persones que les parlen
supremacia o superioritat d’un col·lectiu
respecte a un altre per raons de raça,
cultura, llengua, sexe o altres diferències.”
El supremacisme castellà és una de
les tiranies de l’Estat espanyol. L’article
3 de la Constitució ja estableix aquesta
supremacia i la condició secundària del
català i la resta de llengües. Quaranta
anys de democràcia (ni que fossin 400)
no han servit per canviar això, perquè el
supremacisme lingüístic és al disc dur
de la comunitat castellanoparlant. Tota
la legislació discrimina sistemàticament
les altres llengües i el resultat és que milers de ciutadans són discriminats “per
raó de llengua” en la vida diària i particularment en la relació amb l’administració, fins i tot allà on les altres llengües tenen la condició de cooficials.
A Catalunya, hi ha centenars de casos
denunciats i documentats de discriminació, agreujats amb vexacions, insults,
multes i maltractament de ciutadans per
part de funcionaris de l’Estat pel sol fet
d’utilitzar el català. I són milers, incomptables, els que no es denuncien. La Plataforma per la Llengua fa 25 anys que denuncia aquest abús, aquest escàndol, i
ho haurà de continuar fent mentre el català visqui dins l’Estat espanyol.

Neoliberalisme

A

vui dia vivim en un període reaccionari que està dominat per la ideologia i per les pràctiques neoliberals.
Alguns pensaven que amb la gran crisi que
va començar el 2007, el neoliberalisme
també entraria en crisi, però la realitat ha
desmentit aquesta previsió. Al contrari, davant de la crisi, la resposta del capitalisme
global ha estat la d’un neoliberalisme renovat. Així, les estratègies del capitalisme global han donat lloc a una restauració de la
renda i la riquesa de les elits com es pot veure en el percentatge que n’acumulen l’1%
més ric del planeta. Amb un agressiu increment, sense precedents, dels crèdits i, per
tant, de l’endeutament, principalment de
les corporacions privades, fons de pensions
i d’assegurances, etc. (i no tant, com va passar abans del 2007, de les famílies que demanaven hipoteques i dels bancs que les hi
concedien). Al mateix temps, les dures reformes que s’han produït en els mercats de
treball han permès augmentar la taxa d’explotació de la força de treball i, per tant, recuperar la taxa de benefici i els beneficis
dels capitalistes. Simultàniament, han
continuat (o fins i tot augmentat) els moviments de capital cap a noves regions o sec-

tors on poder realitzar el procés d’acumulació, s’han multiplicat la inestabilitat i la volatilitat i, per tant, les bombolles financeres,
i, finalment, s’ha arribat a un cert equilibri
inestable entre els països i zones amb superàvits i amb dèficits del sector exterior.

vent massa zones del planeta en guerra,
molt sovint fomentada (o almenys permesa) pels països més desenvolupats que
aprofiten per a vendre-hi les armes que produeixen. I tot això no són invencions o contes de ciència-ficció, sinó que és la nostra
realitat ara mateix.

PER CONTRA, PER A LA MAJORIA de la pobla-

ció les coses han tendit a empitjorar. Els nivells de vida han disminuït i les desigualtats
econòmiques i socials van augmentant.
L’atur s’ha mantingut relativament elevat,
especialment si s’hi inclouen els treballadors desanimats i els que treballen a temps
parcial de forma involuntària. S’han incrementat els treballs precaris, a temps parcial i amb contractes molt curts, i es van retardant les edats de la jubilació. Hi ha hagut
retallades dels recursos públics destinats a
la salut, l’educació, les pensions, l’habitatge
social, els programes per lluitar contra la
pobresa, etc., just en el moment en què les
taxes de pobresa, els sensesostre, els desnonats, etc., anaven augmentant de forma
dramàtica. Les coses tampoc van millor en
l’àmbit de l’ecologia mentre els gasos contaminants i l’escalfament del clima continuen creixent i creixent. Hi continua ha-

NO SÉ SI SOM del tot conscients de fins a
quin punt el neoliberalisme ha estat un gran
èxit des del punt de vista del capital i dels capitalistes. Una crisi important, la dels anys
setanta del segle passat, s’ha pogut trampejar (i fins i tot superar, almenys fins ara) amb
les mesures i actuacions neoliberals. I gràcies a això no s’ha arribat en cap moment
(fins ara, repeteixo) als nivells de destrucció
i devaluació del capital als quals s’havia arribat en anteriors crisis de sobreacumulació
com, per exemple, la dels anys trenta, que va
portar a la destrucció dels mitjans de producció i les infraestructures que va suposar
la II Guerra Mundial, abans de poder endegar el període de creixement (dels anys cinquanta i seixanta) conegut com “l’edat d’or”
del capitalisme. Haurem d’estar atents als
cicles econòmics i les crisis que arribaran,
sens dubte, en el proper futur.

El lector escriu

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

La intel·ligència
b Avui la intel·ligència està
molt vinculada a les noves
tecnologies. De fet quasi solament es parla de la intel·ligència artificial. De la natural se’n
parla poc. I es dona una definició d’intel·ligència diferent de
la que es donava abans. Ara
moltes vegades es diu que
una persona és intel·ligent si
resol els problemes que se li
presenten. Igual que un mòbil
o una ciutat. I diem que una
ciutat és intel·ligent si aborda
intel·ligentment els problemes
de la ciutat moderna. És a dir,
si els ciutadans poden desplaçar-se per ella sense grans
embussos o aturades; si la
ciutat està il·luminada sense
molta despesa energètica; si
l’aire és respirable; si té previstes respostes adequades i
ràpides, en cas de situacions
greus, per exemple una inundació, un accident múltiple o
un atemptat. De fet, podem
dir que una ciutat és intel·li-

gent si té un bon sistema operatiu, una bona CPU, i molta
informació disponible. Els mòbils d’ara són intel·ligents perquè la seva tecnologia ens
ajuda a resoldre molts problemes. La seva tecnologia i les
aplicacions que hi instal·lem.
Els mòbils ens diuen si hem
d’agafar el paraigua i ens
orienten quan ens desplacem
per l’autopista o per la ciutat;
també ens poden ajudar a lligar amb eficàcia i ens poden
avisar si el nostre autobús
s’apropa. Resumint, ens proporcionen molta informació i
ens ajuden a decidir.
MARTÍN MARTÍNEZ
Barcelona

Turbulències
teatrals
b Després de la seva fulminant destitució com a director
del Teatre Apolo, espero que
tot li vagi millor a Ricard Reguant allà on no es menyspreï
el seu talent com a veritable

professional de l’escena. Reguant ha estat un dels millors
directors dels últims temps
sobre els diversos gèneres
teatrals, encara que la seva
millor especialitat sigui l’espectacle musical. És lamentable que un teatre de gran tradició com és l’Apolo hagi caigut en mans de tan mediocres gestors, incapaços de valorar el mèrit professional de
Reguant, reconegut internacionalment, i amb el qual em
solidaritzo en aquests moments de turbulències teatrals... també al Paral·lel.
JORDI S. BERENGUER
Barcelona

Nacions
b El concepte de “nació espanyola” és irreal perquè és
un invent de Castella. El nucli
dur del contenciós entre Catalunya i Espanya es concentra en el tema de les nacions.
La península Ibèrica en conté quatre: Catalunya, Caste-

lla, el País Basc i Portugal. El
problema sorgeix perquè
Castella nega a la catalana la
seva condició de nació i el
seu dret a una Constitució.
La nació catalana és el producte natural d’una evolució
històrica que inclou un idioma romànic diferent del castellà. Catalunya està patint la
típica mentalitat imperialista
castellana. El que està passant és totalment injust, antidemocràtic i, a més a més,
amb clars ressons del pervers franquisme. Especialment el paper que estan fent
el PP i Cs (i Vox) és absolutament intolerable. Amb un
tracte just i adequat podríem
continuar formant part de la
falsa gran nació espanyola,
però és difícilment factible.
Nosaltres simplement volem
ser tractats com la nació que
som. Em desconcerta que hi
hagi catalans que no s’adonin de la situació.
JOSEP OLIVA I CASAS
Barcelona
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La frase del dia

“Comença una nova era al Brasil en què els nens vesteixin
de blau i les nenes, de rosa”
Damares Alves, MINISTRA DE DONES, FAMÍLIA I DRETS HUMANS DEL BRASIL

Tribuna

De set en set

Negociar, per a què?

Filmar el judici

Lluís Muntada

Hèctor López Bofill. Professor de dret UPF

N

o hi hauria cap obstacle en el fet
que l’independentisme negociés amb el govern de Pedro
Sánchez si hi hagués un pla per fer
front a la situació política que s’esdevingui quan Pedro Sánchez ja no sigui a
La Moncloa. Hauria de tractar-se d’una
estratègia comuna a l’independentisme, que aplegués les institucions amb
el govern català al capdavant, els partits, les organitzacions de la societat civil, els sindicats i els moviments sense
estructura formal com els CDR; en definitiva, caldria consensuar la mateixa
línia d’actuació que va portar el país a
l’1-O, al 3-O i a la declaració d’independència del 27 d’octubre de 2017, perquè en el moment en què la dreta espanyolista monopolitzi les institucions
centrals de l’Estat, no hi haurà cap altre opció que perseverar en un nou gest
de ruptura. En aquest sentit, doncs, la
pregunta que encapçala aquest article
sols sembla tenir una resposta possible: negociar i dialogar amb Pedro Sánchez per guanyar temps.

precipitar la caiguda de Sánchez si a
aquest se li acut proposar la mínima
concessió a les reivindicacions catalanes). Les coincidències entre el govern
de la Generalitat i el govern del PSOE,
doncs, es redueixen a mantenir les formes tot donant per descomptat que no

SI ES MANTÉ L’ACTUAL

dinàmica social i
electoral a Catalunya i Espanya, no és
difícil vaticinar aquesta cesura que comentem: mentre que Catalunya es va
configurant com l’únic territori de la
Unió Europea en el qual la seva ciutadania no pot decidir lliurement sobre el
seu estatus polític i la consolidació
d’una majoria partidària del dret a l’autodeterminació es reflecteix amb victòries abassegadores de les forces polítiques que el defensen a totes les eleccions, a Espanya s’està embastant una
majoria democràtica que sols té per objectiu la repressió de la demanda catalana per tots els mitjans possibles. El
poder democràtic de la majoria independentista catalana contra el poder
de l’ús de la força exigit des de la resta
de l’Estat per esclafar l’expressió
d’aqueixa majoria (una exigència que
encara es farà més intensa i acabarà de

Sísif
Jordi
Soler

“
En el moment
en què la dreta
espanyolista
monopolitzi les
institucions centrals
de l’Estat, no hi
haurà cap altre
opció que
perseverar en un
nou gest de ruptura.

hi haurà cap intercanvi ni cap acord.
Entretant, des de la banda catalana cal
anar forjant el mur de contenció que
aturi la marea ultra i que desactivi els
seus partidaris dins el país. En aquest
sentit dos aspectes poden estintolar el
projecte independentista a un relatiu
curt termini mentre es manté el temps
d’interludi de l’era Sánchez: un, que es
precipiti el pronunciament d’alguna
instància judicial supraestatal, com el
Tribunal Europeu de Drets Humans,
en el qual es reconegui la violació dels
drets patida pels presos polítics i s’insti
al seu alliberament immediat.
EN AQUEST ESCENARI Sánchez també es
veuria sotmès a una enorme pressió
per part d’un espanyolisme embogit (i
en el qual segurament ja hauria ressuscitat el seu tradicional antieuropeisme) però almenys podria al·legar que el
moviment no ha estat producte de la
seva iniciativa sinó que ha estat forçat
per un agent extern. L’altre aspecte en
el qual l’independentisme ha d’aprofundir en aquest temps abans de la
tempesta és el d’assegurar suports
d’estats sobirans que, a diferència
d’allò que va succeir el 27 d’octubre de
2017, en aquest nou envit sí que estiguin disposats a actuar inequívocament en favor de la causa catalana no
tant amb un reconeixement directe de
la República (que si procedís en algun
cas sempre seria benvingut) sinó almenys en la denúncia de la repressió espanyola en els diversos fòrums dels quals
Espanya continua formant part.
EL GOVERN AUTONÒMIC

no és, òbviament, la República catalana, però com
saben prou bé el PP, Ciutadans i Vox,
mentre aquest govern funcioni amb
totes les eines de construcció nacional
a la seva disposició serà més fàcil que
la majoria democràtica a favor de la
República sigui incontestable i irreversible.

T

ots tenim a la retina la imatge dels
avions que penetren
amb una duresa esponjada les Torres Bessones. ¿Qui és capaç
d’expulsar de la seva ment la fotografia
d’Aylan Kurdi, el nen sirià de cinc anys,
amb les cametes nues, estès a la platja
després de morir ofegat quan amb els
seus pares intentava creuar el Mediterrani? La càmera incorporada en el míssil
“intel·ligent” que acaba de disparar
l’exèrcit israelià perquè a centenars de
quilòmetres impacti contra el Renault
d’un (presumpte) terrorista palestí, fa
que la dimensió de l’ull tecnològic (la
precisió quasi asèptica de la guerra quirúrgica) anul·li la dimensió de l’ull moral.
¿Hi ha res més proper a un videojoc que
la filmació de la guerra del Golf? Filmar
l’execució de Ceausescu, de Gaddafi, de
Hussein o de Ben Laden ha esdevingut
un recurs propagandístic, del tot desactivador de la consciència i el coneixement
real.
A mesura que s’acosta el judici a l’1-O,
la part mil i una vegades virginal de l’independentisme ha abraçat una nova fe:
“Si us plau, que el judici sigui filmat!” Jo
també vull, és clar, que sigui filmat. Però
tampoc cal ser il·lús i creure que la filmació del judici canviarà gaire res. Sospito
que encara que Llarena estampés en directe i facetadament els seus guants
contra les galtes de Junqueras, el poderós aparat tentacular de l’Estat trobaria
fórmules per metabolitzar en positiu
aquesta hipotètica vilesa. Guy Debord va
dir que el món ja estava filmat i que ara el
que calia fer era transformar-lo. Temo
que les filmacions del judici de l’1-O seran
una nova trampa, sotmesa a interpretació, muntatge i edició. Una filmació sense
el context democràtic que permet una
interpretació plural serà, serà segur, una
cascada d’imatges interposades per afavorir un nou pas de rosca autoritari i autoexculpatori, un altre capítol de desmemòria.
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Nou intent de
Colau d’unir
el tramvia per
la Diagonal

Aprofitant el suport
en les enquestes,
tornarà a dur al ple
el projecte, i confia
en un canvi d’ERC

CaixaBank vol
negociar un
ERO a partir
del dia 10

Pretén tancar 821
oficines en tres
anys, que s’uniran a
les gairebé 900
dels últims tres

un any farcit
d’eleccions
CITA La primera convocatòria serà el 26 de maig, amb les municipals i la renovació de la cambra europea RISC No es poden
descartar comicis extraordinaris ni a Catalunya després del judici de l’1-O ni a l’Estat per la feblesa del govern de Sánchez
D. Brugué / A. Dalmau
BARCELONA

En circumstàncies normals, ara que falten cinc
mesos per a les eleccions
municipals, faria temps
que els partits tindrien proclamats els seus caps de llista a la majoria de municipis. Molts ja estarien fent
precampanya i donant-se a
conèixer. Però el 2018 ha
condicionat l’escena política amb l’empresonament i
l’exili de líders polítics catalans i també amb els continus enfrontaments judicials i polítics tant a Catalunya com a l’Estat, amb canvi de president a l’executiu
espanyol inclòs. Ningú nega l’evidència: el procés fa
que les municipals vagin
tard. Però el calendari hi és
i el 26 de maig a tots els municipis es passarà per les urnes per triar alcalde. Una
cita que coincidirà amb les
eleccions europees per renovar la cambra a Brusselles. Però les municipals són
un dels principals termòmetres de la realitat del
país, i estaran condicionades per diversos elements.
Des de l’actualitat nacional
fins a la irrupció de partits
d’ultradreta com ara Vox,
que ja ha anunciat que almenys a Barcelona presentarà llista. A la ciutat, també es promouen llistes encapçalades per l’exconseller Ferran Mascarell i Jordi
Graupera.
Però el 2019 es podrien
acumular fins a quatre convocatòries. A finals de gener comença el judici de

l’1-O. En funció de quines
siguin les condemnes –ningú dubta que, per injusta
que sigui la causa, no hi
haurà absolucions a causa
de la politització de la justícia espanyola–, tot plegat
podria desembocar en una
situació que derivi en unes
eleccions avançades al Parlament de Catalunya. Però
no només això: la feblesa
del govern de Pedro Sánchez a l’Estat, incapaç
d’aprovar uns pressupostos, podria acabar en unes
altres eleccions. De fet, el
president espanyol ja tenia
intenció d’aprofitar la cita
del 26 de maig per fer un superdiumenge en què també es triés representants al
Congrés i al Senat. El fiasco
que li van suposar les eleccions andaluses va fer que
se’n desdigués, però abans
de final d’any no es pot descartar que torni a canviar
de parer.
Amb la mirada posada
en les municipals, quina és
l’estratègia de cada partit?
Com tenen la proclamació
de candidats? Hi ha consignes de pactes postelectorals? Cada formació es
troba en una situació diferent i els mecanismes que
han d’activar es regeixen
per regles pròpies.

PDeCAT
b En l’assemblea constituent es va decidir que tots
els municipis farien primàries per triar alcaldable.
Això, però, ha esdevingut
poc operatiu en molts casos, reconeix Ferran Bel,
responsable d’acció políti-

Un ciutadà introdueix una papereta a l’urna en les eleccions municipals del 2015 ■ ELISABETH MAGRE

ca i estratègia municipal
del PDeCAT. Així que s’ha
optat per una altra fórmula: si un alcalde o alcaldessa
vol repetir, i ho proposa a
l’assemblea local i l’assemblea ho valida, la proclamació es tira endavant. Arran
d’aquesta decisió, poblacions com ara Tortosa,
Manresa, Vic i Puigcerdà

ja tenen clar el cap de llista.
El PDeCAT, però, no es
presentarà amb aquesta
sigla. S’opta per repetir la
fórmula que va portar Carles Puigdemont en les catalanes imposades pel 155.
És a dir: cada municipi podrà triar entre utilitzar la
nomenclatura Junts per
Catalunya o “Junts per” i

el nom del municipi. Junts
per Badalona, per exemple. Aquest canvi de marca, segons Bel, no comportarà pèrdua de suports
perquè, recorda, les municipals són unes eleccions
en què preval la clau local.
L’objectiu de les municipals? Tornar a guanyar Catalunya pel que fa a nom-

bre total de vots, almenys
revalidar les alcaldies que
es tenen i governar en les
quatre diputacions i en la
majoria de consells comarcals. A més, recuperar ciutats històriques que es van
perdre fa quatre anys com
ara Berga. Un cas a banda
és el de Barcelona. L’exconsellera Neus Munté hi va
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L’APUNT

Enquestes de Reis
Òscar Palau

Per tancar unes festes, com de costum, políticament
anodines –més enllà d’haver-hi començat a intuir la
magnitud de la tragèdia amb Vox–, el CIS va publicar
ahir una nova enquesta que entretindrà els dies de
Reis mitjans i polítics de guàrdia. Poc valor més té, si
es recorda que el mateix CIS en l’anterior donava a
Andalusia 47 diputats al PSOE (en va tenir 33) i un als

feixistes (12). Com totes les enquestes, com a molt marca tendències. I l’actual és clara: comprovat de nou el
vot ocult a la dreta, si es vaticina que es manté l’empat
tècnic al Congrés entre el bloc ultradretà (PP-Cs-Vox) i el
conglomerat més progressista, és que la cosa està fumuda per al procés. No fa l’efecte que els Reis hagin de
dur enguany cap referèndum; ans al contrari.

Alguns caps de llista proclamats per a les municipals de 2019

Les xifres

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

9.065
Barcelona

Girona

Barcelona

Girona

Barcelona

Girona

Barcelona

Girona

Neus
Munté

Marta
Madrenas

Ernest
Maragall

Quim
Ayats

Jaume
Collboni

Sílvia
Paneque

Josep
Bou

Concepció
Veray

Tarragona

Lleida

Tarragona

Lleida

Tarragona

Lleida

Tarragona

Lleida

Dídac
Nadal

Toni
Postius

Pau
Ricomà

Miquel
Pueyo

Josep Fèlix
Ballesteros

Fèlix
Larrosa

José Luis
Martín

Xavier
Palau

Manresa

Igualada

Sabadell

Terrassa

Badalona

Reus

Badalona

Castelldefels

Valentí
Junyent

Marc
Castells

Juli
Fernàndez

Isaac
Albert

Àlex
Pastor

Andreu
Martín

X. García
Albiol

Manuel
Reyes

Tortosa

Figueres

Sant Vicenç
dels Horts

Vic

Sabadell

Sant Cugat
CAP PROCLAMACIÓ. PENDENT
DELS PROCESSOS LOCALS

Meritxell
Roigé

Jordi
Masquef

Maite
Aymerich

Maria
Balasch

Marta
Farrés

Pere
Soler

Mataró

Vic

Vilafranca del
Penedès

Reus

Lloret de Mar

Vilanova i la
Geltrú

Barcelona

Manuel
Valls

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Míriam
Nogueras

Anna
Erra

Roses
Montse
Mindan

guanyar les primàries i, de
fet, està proclamada. Però
a hores d’ara ningú dona
per fet que sigui l’alcaldable. La possibilitat que
l’exconseller empresonat
Quim Forn sigui finalment
el candidat és cada cop
més ferma. Ni que sigui
una tercera persona. També caldrà acabar de veure

Mònica
Hill

Noemí
Llauradó

Figueres
Agnès
Lladó

quin paper hi tindrà la Crida i quines aliances s’hi
acaben teixint.

ERC
b La formació republicana té un objectiu clar: el
2015 van presentar 715
candidatures i ara volen
arribar a les 800. El punt
de partida, també: com

Francisco
Pastor

(llista
independent
amb el
suport de Cs)

RESTA DE
MUNICIPIS,
PENDENTS

Juan Luis
Ruiz

Mataró
David
Bote

més ajuntaments republicans hi hagi a Catalunya,
millor es treballarà per
aconseguir la independència del país. Per això
ERC mantindrà l’aposta
per les llistes cremallera
en què totes les parts de la
societat s’hi puguin sentir
representades. El convenciment de ser guanyadors

Barcelona
Ada Colau

PROCESSOS DE
PRIMÀRIES
PENDENTS

també és clar per a Isaac
Peraire, vicesecretari general de coordinació interna, territori i organització. “Som els que millors resultats podem obtenir a tot arreu”, afirma.
De moment, el gros de les
proclamacions no s’ha fet,
però ja hi ha candidats
clars arreu del territori.

3.681

regidors es van escollir en
les darreres municipals a Catalunya. El nombre varia en
funció del padró.

candidatures van concórrer
en la contesa del 2015 a tot
Catalunya, la majoria vinculades a partits.

5,37

62.698

Per exemple, Barcelona,
Reus, Sabadell, Terrassa
i Vilafranca del Penedès.
La resta del calendari anirà marcat per la convocatòria, però Peraire insisteix que tant Oriol Junqueras com Marta Rovira,
tot i la seva situació, fa
temps que tenen la mirada posada en les municipals i fa temps que hi treballen. “En clau municipal, continuarem estant
al costat del Parlament i
del govern”, conclou. Com
en altres casos, ERC parla
d’autonomia municipal a
l’hora de prioritzar aliances postelectorals. Però la
premissa és clara: ha de
ser amb llistes sobiranistes i d’esquerres.

plica Laia Estrada, responsable de municipalisme. Paral·lelament, s’ha
enviat un qüestionari al
territori per saber en quin
punt està cada agrupació
local, i això permet, també, analitzar l’estat de les
candidatures. A diferència del Parlament de Catalunya –on els diputats es
poden presentar únicament un cop–, als municipis de més de 10.000 habitants els candidats poden
aspirar a dos mandats, i
a tres en el cas dels municipis que no arriben a
aquest límit. La CUP vol
eixamplar horitzons en
aquesta convocatòria i no
adreçar-se únicament al
món independentista: “El
moment és complex per
una situació política que
demana un marc plebiscitari i ens volem adreçar a
tothom que aposta per la
república. Volem sumar”,
reflexiona Estrada. No
obstant això, la direcció
nacional hi posarà tres
condicions: que les llistes
neixin en forma de projecte assembleari, que se segueixi el projecte nacional
de la CUP o que se sumin a
altres projectes com ara
coalicions d’electors i que
es respecti el codi ètic de
la formació. “El nostre
ADN és municipalista i va
més enllà de les cadires
als plens. Ara no parlem
de noms, parlem de projectes”, conclou. No hi
ha un calendari definit
més enllà del que la realitat imposa.

milions de ciutadans amb
dret a vot hi havia a Catalunya en l’última convocatòria
electoral local.

CUP
b Els cupaires van registrar un fort increment fa
quatre anys. Van gairebé
quadruplicar el nombre
de regidors: van passar
dels 101 del 2011 a 372.
Les perspectives per a la
CUP són en principi favorables i la direcció està
intentant conjugar la feina en clau nacional amb
els ritmes municipals. Ara
s’està treballant per equips
en el desplegament de les
municipals amb un programa marc, a través d’un
procés participatiu, que
cada candidatura adaptarà a les seves necessitats específiques. Es tracta d’un document viu que
aquest mes de gener es vol
aprovar en el consell polític i, posteriorment, es vol
enviar als municipis perquè puguin fer la feina, ex-

electors estrangers residents a Catalunya van tenir
dret a vot a les quatre demarcacions.

Continua a la plana següent
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PSC

130093-1200460Q

b El PSC afronta les municipals amb el repte d’intentar posar fre a la davallada del nombre de regidors i alcaldies en un àmbit, el municipal, que tradicionalment havia estat
el seu principal feu. Des
dels comicis del 2011, els
socialistes han caminat
per un pedregar. Quatre
anys abans, en les eleccions del 2007, el PSC
havia aplegat el 32,23%
dels vots, i havia obtingut
2.569 regidors i 276 alcaldes, unes xifres que el
2015 van quedar reduïdes
a un 17,06 %, i la presència
als ajuntaments, a 1.278
regidors i 119 alcaldes. Durant aquests anys, el pes
que ha tingut en la política
catalana i espanyola el debat sobiranista, la subordinació més evident que mai
del partit al PSOE, la sortida del sector catalanista, el
naufragi de la via federalista i la captació –principalment a l’àrea metropolitana de Barcelona– d’antics
votants socialistes per part
de Ciutadans han fet que el
PSC arribi a les properes
municipals en una situació
poc propícia per a la remuntada. En aquest context, és més que probable
que els estrategs del PSC
optin per intentar centrar
al màxim el debat en l’àmbit local, una missió gairebé impossible en una campanya que continuarà
marcada pel suport socialista al 155 i per la incapacitat del govern del PSOE
per articular alguna proposta convincent que permeti obrir les portes al diàleg reclamat pel sobiranisme. Fonts del PSC han declinat avançar cap dada sobre la propera campanya.
En tot cas, des de fa setma-
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nes, la maquinària del partit ja s’ha posat en marxa
amb l’elecció d’alcaldables
per part de les assemblees
locals. Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Badalona ja tenen clars els
alcaldables.

Resultats a Catalunya per circumscripcions
RESULTATS 2015
VAL
D’ARAN

Els comuns
b Aquest és un cas singular. El partit, a banda d’estar sotmès, com la resta de
formacions, a la conjuntura del moment excepcional
que viu el país, té una dificultat afegida que alhora és
la gènesi de la candidatura:
la confluència de diverses
forces. Una situació complexa que, si s’hi afegeixen
els funcionaments locals,
encara genera situacions
més complicades. “Catalunya té un territori variat i
divers, i tindrem en compte
idiosincràsies molt diferents. No fem un plantejament monolític.” D’aquesta manera, la secretària de
municipalisme de Catalunya en Comú, Agnès Petit,
defineix quina és la realitat
de la formació avui. Això no
significa, però, que l’estratègia estigui a les beceroles.
S’han constituït el que anomenen “grups motors”,
que és la figura que servirà
per a la confecció de candidatures. A través d’aquests
grups, es faran processos
de primàries, que determinaran els equips amb què
es presentaran a cada municipi. L’objectiu és que al
mes de febrer s’hagin culminat tots els processos i
que els alcaldables estiguin
proclamats. Per això, la formació no ha fet cap proclamació oficial encara. L’excepció seria Ada Colau a
Barcelona, que, tot i que
s’ha de sotmetre també a
un procés de primàries, té
tots els números per continuar en el càrrec, i ella mateixa ja va expressar la seva
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voluntat de fer-ho. “L’objectiu és arribar a tot arreu on
sigui possible. Seguint la
lògica municipal, la supramunicipal i en xarxa”, argumenta Petit, que admet
que es volen teixir aliances
amb altres partits d’esquerres, però també amb
formacions independents.
Una altra qüestió és la
marca amb la qual es concorrerà, ja que pot ser variable. En principi es respectaran denominacions
ja existents com ara Barcelona en Comú i Terrassa en
Comú. Però no es descarten altres noms en l’àmbit
local en funció de les coali-

cions que es puguin formar
al territori.

Ciutadans
b La mirada dels d’Albert
Rivera està posada en els
bons resultats en les catalanes del 21-D. Per poder
repetir la jugada, aquesta
vegada en l’àmbit local,
haurien de seduir un altre
cop bona part dels votants
del PP i molts del PSC, una
batalla pel vot nacionalista espanyol a les grans ciutats que tindrà com a escenari un territori força
definit: la demarcació de
Barcelona i municipis tarragonins com ara Tarrago-

na, Reus i Tortosa. Per
emular aquells resultats,
l’estratègia de Ciutadans
posarà èmfasi en l’antiindependentisme més que
en els temes estrictament
locals. Millorar els resultats de les municipals del
2015 no els serà difícil.
Ciutadans no té cap alcalde en tot Catalunya i té
només 157 regidors i 74
grups municipals, 23 dels
quals en poblacions de
més de 50.000 habitants.
Fonts del partit han assenyalat que és aviat per
parlar del nombre de llistes i dels candidats, ja que
les candidatures encara

no han estat proclamades. De fet, l’únic que Ciutadans ha fet públic és
el seu suport a la candidatura independent per a
l’Ajuntament de Barcelona encapçalada per l’exprimer ministre francès
Manuel Valls. No presentaran alcaldable propi.

PP
b Decantat per la nova direcció estatal del partit
cap a plantejaments propers a l’extrema dreta i
pressionat per la tendència a l’alça de Ciutadans i
per l’ombra de Vox, el PP
corre el risc de perdre bous
i esquelles en les municipals, tal com li va passar en
les catalanes del 21-D i en
els anteriors comicis locals del 2015. Aquell any,
la presència municipal del
PP va quedar reduïda a
215 regidors, una sola alcaldia i un 7,55% dels vots.
Una caiguda considerable
si es compara amb els resultats del 2011: 474 regidors, 8 alcaldes i 12,68%
dels vots. El PP encara no
ha fet públic el nombre de
candidatures que pensa
presentar en el conjunt de
Catalunya i s’ha limitat a
confirmar oficialment els
caps de llista de les quatre
capitals de demarcació,
que són decidits directament per la direcció de
Madrid. D’altra banda,
també està clar el candidat de Badalona: Xavier
García Albiol va deixar la
direcció a Catalunya del
partit liderat per Pablo Casado per intentar recuperar una alcaldia que va
perdre fa quatre anys per
pactes postelectorals. Ell i
Manuel Reyes a Castelldefels seran els principals
protagonistes d’una mena
d’operació reconquesta
de les alcaldies d’aquestes
dues ciutats. ■

