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stigues orgullosa
d’haver fet un
programa que no
agradava ni a Carles
Puigdemont, ni a
Oriol Junqueras, ni a
Inés Arrimadas, ni a Miquel Iceta, ni a
Alejandro Fernández, ni a una llarga
llista de polítics. Estigues orgullosa
d’haver fet un programa amb criteri
propi. Estigues orgullosa d’haver treballat un format que no posa les coses fàcils a qui només vol un periodista preguntant per poder respondre el que li dona la gana, però no accepta un format incòmode. Estigues
orgullosa d’haver deixat parlar a qui
has convidat a casa teva, sobretot
quan el que deia no t’agradava. Estigues orgullosa d’haver agafat un relleu molt difícil i haver liderat l’audiència cada setmana, sense la necessitat d’haver-ho fet tot per l’audiència. Bé, menys quan et va guanyar Leo Messi... Estigues orgullosa
d’haver prioritzat com a convidats els
qui tenien coses a dir, en lloc de quedar encotillats en les quotes de partit.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Estigues orgullosa d’un
programa que no agradava
ni a Puigdemont, ni a
Junqueras, ni a Arrimadas,
ni a Iceta
Estigues orgullosa que el públic hagi
comprat noms desconeguts perquè la
marca del programa els donava la garantia. Estigues orgullosa d’haver insistit a convidar qui no volia venir. Estigues orgullosa d’un programa en
què els periodistes pregunten i no fan
de tertulians. Estigues orgullosa d’un
programa que porta convidats perquè
critiquin el propi programa a la cara.
Estigues orgullosa d’haver entrevistat
en prime time en un programa d’entreteniment Judith Butler, Joumana
Haddad o Donatella Di Cesare. Els crítics processistes s’ho han perdut. Estigues orgullosa d’haver donat veu al
feminisme i d’haver denunciat els
atacs als drets socials i polítics. Estigues orgullosa d’haver explicat els
grans corrents de fons que recorren
Europa anant fins a la gola del llop de
Trisulti. Estigues orgullosa d’haver
qüestionat fins a l’últim detall de l’escaleta. Estigues orgullosa d’un programa que ha fugit de la crispació encara
que l’hagin atacat descarnadament
per interessos polítics. Estigues orgullosa, perquè l’orgull no te’l trauran.

Que venen els xinesos

F

ins ara anàvem a planetes i satèl·lits des d’on es pogués veure
la Terra, que en el fons era l’objecte del nostre interès. Els xinesos
acaben de dipositar una nau a la cara
amagada de la Lluna, des d’on la Terra
no és perceptible. Quin és l’interès
dels xinesos? Bernard Pivot, motivat
per l’esdeveniment, ha dit que és més
fàcil arribar a la cara fosca de la Lluna
que a la cara fosca de la Xina. Napoleó
ja havia parlat de la Xina com un misteri. Eduard Toda, compatriota que es
va passejar per aquell país sense entendre-hi gaire res, va acabar els dies
restaurant Poblet, sempre més tangible, i refugiant-se a Escornalbou, des
d’on es contempla la plana de Tarragona i en dies clars es veu Mallorca.
Sembla que un primer interès dels
xinesos consisteix a humiliar els Estats Units, que no han passat de la cara assolellada del nostre satèl·lit.
Trump es deu haver enfurismat, sí. No
li costa. També ha d’haver quedat desconcertat Putin. El trio que es disputa
el control de la Terra per la via indirecta de la Lluna i de l’univers, Trump,
Putin i Xi Jinping, fa molta por. Quan

“
El país del sol
naixent ha enviat
una nau a la cara
fosca de la Lluna

ara farà 30 anys que els americans van
trepitjar per primer cop la Lluna, una
amiga meva amb una mica de pardalets al cap em va confiar desolada que
li havien espatllat l’astre de Romeu,
Julieta i Cyrano. Es va refugiar en el
misteri de la cara oculta. Els xinesos la
deuen haver deixat destrossada.
Però tot això no treu que la gesta xinesa no sigui admirable. Jo vaig ser
dels que aquell dia de juliol de 1969 es
van passar la nit sense dormir esperant veure com l’astronauta Armstrong deixava una petjada sobre la pols
lunar. Alguns no s’ho van creure: ho
van atribuir a un truc cinematogràfic.

Si hagués estat una ficció, els russos
humiliats haurien cuitat a desemmascarar-la o a organitzar una mentida
aproximada. (Putin ho hauria fet
igualment; amb raó: Trump s’ho hauria inventat. Els soviètics i Nixon tenien més escrúpols.) Els xinesos han
actuat de sorpresa, no ens ho havien
anunciat abans. Si soc dels que encara
no entenen com un avió se sosté a l’aire ni com la Lluna sempre ens ofereix
la mateixa cara, com no haig de mostrar admiració i vertigen per la “cursa
espacial” i els que la fan possible?
L’amic Segarra em diu que els de lletres sempre estem a la lluna. Els de
ciències, també, d’una altra manera.
Em sembla notar en la reacció immediata de Bernard Pivot un punt de
gelosia i frustració. Els francesos també volien conquerir l’espai. Qui diu els
francesos diu Europa. Amb resultats
mediocres. Ens quedem amb la nostra
cara fosca, que emergeix en forma
d’extrema dreta, insolidaritat i desunió, i ens fa vulnerables. Que venen
els russos, que venen els americans,
que venen els xinesos, agafant embranzida des de l’espai.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

L’altra gran aliança

A

ra que està de moda parlar de
l’aliança entre PP, Ciutadans i
Vox a Andalusia –i ves a saber
si un dia d’aquests a Espanya–, l’Assemblea Nacional Catalana feia públic
ahir un manifest reclamant una llista
unitària de l’independentisme en les
eleccions europees. No se’n sortiran.
Tal com estan les coses, no hi haurà ni
tàndem Junqueras-Puigdemont ni cap
que s’hi assembli. I no pas perquè els
tribunals ho impedeixin. Diu l’ANC
que en les europees no és cert l’argument que per separat se suma més
(perquè són eleccions de circumscripció única, i no pas per províncies) i
que, com que ara a Espanya passarà
de 54 a 59 eurodiputats (per la sortida
del Regne Unit de la UE) hi ha més
oportunitats que mai. “Creiem que és
imprescindible la unitat d’acció per
avançar, i per això exigim una llista
unitària a Europa”, diuen. Jo, que ja
era partidari d’un altre JxSí, d’anar

“
Ni a Barcelona,
ni a Catalunya ni a
Europa. Però, i a
Espanya?

junts al 21-D i d’anar junts a Barcelona –amb un èxit descriptible, com els
reconeixia diumenge en aquest mateix espai– ja es poden imaginar què
en penso, de la proposta de l’ANC. Si
més no, sempre em quedarà el consol
de pensar que no estava sol (rodolí!).
Però posats a parlar d’aliances,
d’aliances en majúscules, van llegir la
proposta que feia diumenge Arnaldo

De reüll
Marga Moreno

Les cares de la notícia
CONSELLER D’ENSENYAMENT

Josep Bargalló

El segon
sexe

Reforçar els mestres

T

othom té dret a canviar d’opinió. El mestre Joan
Fuster deia que, si això ens passava, seria el primer
que ens retraurien els nostres enemics. La matisació o
la mutació d’un ideari com a fruit d’una reflexió o d’una
experiència és una actitud no sols respectable, sinó en
molts casos encomiable. Ben diferent és el mercadeig
de les idees i de les posicions polítiques per tal
d’esgarrapar espais de poder. Aquests dies ho estem
veient amb una de les primeres incursions de l’extrema
dreta al Parlament andalús: la seva andanada contra la
llei de violència de gènere. Sembla
Les dones, la que les dones, juntament amb la
immigració i immigració i Catalunya, són els
ideals per a la
Catalunya són comodins
normalització de l’extrema dreta a
els comodins l’Estat. Per col·laborar en el relleu
de l’extrema polític a Andalusia, Vox exigeix
mutilar el contingut d’una llei que
dreta
protegeix ni més ni menys que la
meitat de la població de la pitjor expressió del
masclisme. Doncs bé, els representants del Partit
Popular, àvids de poltrones i de cireres per remenar, ja
s’hi estan posant de cara. Un cop embastat el pacte
amb Ciutadans, el secretari general del PP, Teodoro
García Egea, s’ha mostrat obert a retallar la LIVG amb
els postulats dels de Santiago Abascal, perquè, segons
assegura, “totes les lleis es poden millorar”. I per
rematar el cop de cinisme, lamenta que aquest debat
estigui, diu literalment, “allunyant el focus d’allò que és
realment important”. La seva arribada al poder, és clar.

Otegi, coordinador general d’EH Bildu? Anar junts a les properes eleccions
generals. Tots. “Els que som conscients del que ens ve a sobre, no descartem ningú i treballem per fer possible una gran aliança”, i hi afegia: “des
del PNB a la CUP”. I això és, suposo,
bascos, gallecs (el BNG) i catalans
(ERC, JxCat –o el PDeCAT o el que finalment decideixin ser– i la CUP, i qui
faci falta. I (Otegi dixit) amb un programa electoral comú: dret a l’autodeterminació i llibertat per als presos polítics (si és que en aquell moment encara n’hi ha). A mi em sembla que
aquesta és l’aliança en majúscules. La
que evitaria que el govern espanyol negociés ara amb uns ara amb altres
–sempre per dividir-nos, és clar– i que
faria molt més complicat governar Espanya sense tenir en compte aquells
que reclamem el dret a decidir. Quina
llàstima, però, que l’estadística d’èxits
en allò que jo veig bé sigui tan pobra. ;-)

-+=

Potenciar l’ensenyament públic de qualitat és també
millorar l’estabilitat i la qualitat de la plantilla de mestres. En aquesta direcció va la convocatòria de 5.005
places (i 20.000 en quatre anys) de mestres de primària, secundària i FP i la modificació de l’oposició prioritzant la competència abans que la memorització.
ESCRIPTOR

Marc Artigau

L’èxit i el compromís

-+=

L’escriptor ha guanyat el premi Josep Pla de narrativa amb la novel·la La vigília. El seu discurs després de rebre el premi va combinar la felicitat pel
reconeixement i també el seu enuig en constatar
l’existència de presos i exiliats polítics i la repressió de l’Estat espanyol a Catalunya.
DIRECTOR DE CINEMA

Alfonso Cuarón

Fent camí cap als Oscar

-+=

El director mexicà continua fent camí cap als Oscar amb Roma, la història en blanc i negre d’una
criada indígena a Ciutat de Mèxic de principis de
1970, que ja va triomfar a Venècia i que ahir es va
endur els premis a millor director i millor pel·lícula
estrangera en la 76a edició dels Globus d’Or.

El rei i la seva
bandera
El rei Felipe VI va convertir el
seu discurs amb motiu de la
celebració de la Pasqua Militar en
un cant de lloança a la bandera
d’Espanya, com un símbol de tots
els ciutadans, que representa la sobirania i la unitat de l’Estat, així com
la “confiança en el futur” i el desig
de seguir construint “una societat
lliure i democràtica”. El rei espanyol
és la màxima figura representativa
dels ciutadans, però és obvi que Felipe VI parla d’unes realitats, d’unes
perspectives i d’uns desitjos que no
són ni tenen res a veure amb la realitat, les perspectives i els desitjos
d’una gran majoria de la societat
catalana i també d’una part important dels ciutadans espanyols.
El rei obvia que la bandera ‘rojigualda’ va ser restaurada i imposada per Franco amb un cop d’Estat
contra la República espanyola –representada per la bandera tricolor–,
seguit de quatre dècades de dictadura militar. De la mateixa manera
que tant ell com abans el rei Joan
Carles han obviat sempre la imposició i la il·legitimitat de la restauració
de la monarquia segons la voluntat i
els plans del dictador. És per això
que l’actual bandera no representa
milions de ciutadans espanyols, per
als quals és pura imposició per la
força dels fets i les armes.
I també obvia el rei que la sobirania i la unitat que simbolitza la
bandera són, com la mateixa bandera, una altra imposició que necessita defensar utilitzant la força de la
policia o la de l’exèrcit (que també
va recordar en el seu discurs) contra
els ciutadans en territoris com ara
Catalunya, perquè aquí milions de
ciutadans tenen bandera pròpia, la
senyera, i no només són partidaris
de la República, sinó que també ho
són que Catalunya exerceixi la seva
pròpia sobirania per decidir si vol
ser independent o no i quina mena
de relació vol tenir amb l’Estat espanyol.
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avui fa...
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1
any

En perill
Les retallades a TV3 per l’IVA i
l’anul·lació de la taxa als
operadors d’internet deixen el
sector de l’audiovisual al límit
de l’aturada.

10
anys

Mig milió
El 2008 es tanca amb 423.232
de desocupats, 59%més que el
2007. El govern no veu cap
canvi de tendència en els
pròxims mesos.

20
anys

Procés complicat
Ibarretxe preveu “relacions
difícils” amb EH i el PP. Critica
tant la violència dels radicals
com la reticència a acostar els
presos

Tribuna

Full de ruta
Emili Bella

Cesc Batlle. Enginyer industrial. MBA

“Això”

N

o quedarien famílies unides a
Catalunya si tothom
fes com Manuel Valls i
es posés a cridar a
taula quan sent pronunciar les paraules presos i polítics
seguides. Es pot ser groller, es pot ser
mal educat, es pot ser impresentable, i
després es pot ser Manuel Valls a l’entrega del premi Josep Pla. No hi ha
dubte que Valls necessita ser protagonista a qualsevol preu, que parlin d’ell
encara que sigui malament, hi està
massa acostumat. Si fos per Valls, deportaria tothom qui porta llaç groc, tal
com feia amb els gitanos romanesos i
búlgars quan era primer ministre francès. “Però com permets això?”, va retreure a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, com
si fos algú o, com a mínim, com si fos
algú que pogués impedir o censurar el
pronunciament del discurs d’agraïment del guanyador del premi, el dramaturg Marc Artigau. No permetre
“això” seria vulnerar la llibertat d’expressió. És clar que quan es trepitgen

No quedarien famílies unides
a Catalunya si tothom fes
com Manuel Valls i es posés
a cridar a taula quan sent
pronunciar les paraules
‘presos’ i ‘polítics’ seguides
la llibertat ideològica, el dret de reunió i
manifestació, el dret a la participació
política, el dret al jutge predeterminat
per la llei, el dret a la segona instància, el dret a un procés sense dilacions
indegudes, el dret de defensa i tants
d’altres, reclamar obertament i sense
avergonyir-se que es vulneri la llibertat
d’expressió deu entrar dins de la normalitat. Amb la seva gesticulació ampul·losa, Valls s’alimenta de l’existència
de presos polítics per mirar d’incrementar la seva popularitat –aquella
que a França estava per terra–, una estratègia de campanya destructiva fonamentada en l’odi i la deshumanització per fer de Barcelona el seu refugi,
el seu salvavides polític i alhora el seu
trampolí. Però alhora és una oportunitat per als barcelonins de convertir el
26 de maig en el seu epitafi. Seria interessant que després el paracaigudes el
portés a Romania, que busqués un pis
al carrer París de Bucarest, que anés a
fer-se fotos menjant mici i que es presentés a les eleccions, a veure quin
predicament té.

Biaixos

A

Don’t even think about it!, George
Marshall ens informa de diversos
biaixos que treballen perquè puguem ignorar l’escalfament global. Un,
segons el professor Dan Kahan de Yale, és
que, en general, obtenim informació de la
gent en la qual confiem, o d’aquells mitjans de comunicació amb els quals compartim els valors. Molts cops aquesta drecera informativa funciona molt bé. Però
en certs assumptes, com l’escalfament
global, la informació es “contamina” amb
contingut social addicional, i esdevé un
identificador de pertinença a un cert
grup social.

nar-li importància), hem de triar entre
afrontar un risc incert i distant, amb el
ben concret i immediat d’exclusió del
grup. I, normalment, triem afrontar el
primer. Per tal de minimitzar aquesta
mena de tries, intentem envoltar-nos de
gent que pensa com nosaltres. I com que
ningú discrepa per tal de no ser exclòs, es
creen “falsos consensos”, a on ens sembla
que tothom està d’acord, quan potser només hi ha una minoria i la resta són silencis. Aquests mecanismes tendeixen a
crear societats molt polaritzades al voltant de temes políticament clau (avortament, independència,...).

UN ALTRE BIAIX és l’efecte espectador: com

més gent creguem que és conscient d’un
problema, més predisposats estem a
ignorar el nostre criteri i esperar a veure
què fan els altres. Què fan i què diuen, però també, què no fan i què no diuen. Tenim l’instint d’alinear-nos amb la norma
social, que neix de la necessitat evolutiva
de voler formar part del grup i la seva protecció, i evitar l’exclusió social. Així, quan
les nostres opinions (escalfament global)
xoquen amb les del nostre grup (no do-

“
Hi ha diversos
biaixos que
treballen perquè
puguem ignorar
l’escalfament global

PAUL KAHNEMAN, premi Nobel, considera

que hi ha tres raons principals per les
quals no ens mobilitzem de forma decisiva: com que el risc no és immediat ni concret, no crida la nostra atenció; ens obliga
a fer reduccions concretes i immediates
al nostre nivell de vida, per tal d’evitar
pèrdues molt més importants, però incertes i en un futur llunyà, i som molt refractaris a aquesta mena de tractes; i, finalment, sembla una qüestió encara en
discussió. Segons Kahneman, prenem les
decisions no de forma racional, sospesant
tots els pros i contres, sinó utilitzant dreceres basades en les nostres experiències, que ell anomena biaixos cognitius.
Un d’aquests biaixos és el d’allunyar mentalment els perills, ço que fa que perdin
intensitat: en el temps (sempre a un futur
distant); en la distància (a altres llocs) i
en la proximitat col·lectiva (a altres que
no conec o a generacions futures). Un altre és el biaix optimista: “A mi m’anirà millor que a la resta” (he begut però no tindré cap accident; altres fumadors tenen
més risc d’un càncer de pulmó), que fa
que percebem el nostre risc com a més reduït.

El lector escriu
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El trio calavera
b Ara, han sorgit acudits i comentaris sobre el trio format
per Casado, Rivera i Abascal,
que estan negociant com repartir-se els càrrecs a la Junta
d’Andalusia, i des d’allà reconquerir la resta d’Espanya, segons ja va advertir el líder de
Vox, muntant a cavall. S’ha estat blanquejant un partit d’extrema dreta, per part del PP i
Ciudadanos, i també dels mitjans de comunicació unionistes, i ara venen els escarafalls
per com l’extrema dreta va
guanyant terreny en el món de
la política, preveient quins seran els resultats en les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i europees. Mentrestant, una dirigent de Vox,
Rocío Monasterio, compara
l’entrada del seu partit a la
Junta d’Andalusia amb la División Azul. Isabel Díaz Ayuso,
vicesecretària de comunicació
del PP, declara a la televisió
que a la mainada que demana

en castellà anar a fer pipí, els
mestres els hi neguen. Mentir i
mentir, sense cap consideració professional ni la més mínima vergonya. Es diu: “Menteix que alguna cosa quedarà.”
Estan disposats a tot i quan es
diu tot, és tot. Tu ja m’entens!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

Servei penós de
BBVA-CX
b Des que Narcís Serra, Adolf
Todó i la resta de gestors van
saquejar Catalunya Caixa
amb els diners públics del
FROB, aquesta entitat, absorbida pel BBVA, ha tancat la
meitat d’oficines, ha fet fora
centenars de treballadors i ha
reduït els serveis, obligant els
clients, els mateixos que hem
pagat el rescat bancari, a fer
part de la seva feina. Els de
certa edat encara ens en sortim, però a la gent més gran
no els parlis d’app per a mòbil
ni de la banca online: he vist

gent gran marxar enrabiats en
no saber fer un traspàs o un
pagament d’algun impost,
quan l’empleat bancari ho pot
fer en dos segons, el temps
que triga a passar el lector làser pel codi de barres. Si amb
això no n’hi ha prou perquè et
marxin les ganes d’anar-hi, en
algunes oficines, com ara una
de Manresa, m’he trobat la
porta exterior tancada un dissabte impedint l’accés als caixers automàtics, o com la del
mercat de Sant Ildefons, que
ha instal·lat una màquina de
donar torn que la meitat de
vegades no funciona, on la
meitat dels caixers o estan espatllats o s’han quedat sense
bitllets, i on ara tampoc renoven llibretes esgotades argumentant: “La nostra oficina
està dividida en dues parts,
una de comercial i una altra
en la qual es fan les operacions més habituals de caixa;
els companys d’aquella àrea
són els encarregats de fer
aquestes operacions.” Per po-

sar-ho encara més fàcil als
clients. Això sí, hi ha una cosa
que funciona perfectament:
l’encariment i el cobrament de
les comissions.
RAMON GAUSACHS CALVET
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

El que no sap el
rei d’Espanya
b Entre moltes altres coses
que no sap el rei d’Espanya de
nosaltres, els catalans, és que
la senyera, la nostra bandera,
existeix des del segle XII. L’espanyola, que n’és la meitat,
l’adoptà primer Carles III per a
la marina, perquè en temps de
guerra els vaixells espanyols
no es poguessin confondre
amb els francesos, ja que uns i
altres la duien blanca, amb la
flor de lis; i que no fou adoptada com a bandera nacional
fins al temps de la primera república.
MONTSERRAT PAGÈS I PARETAS
Barcelona
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La frase del dia

“La funció del 155 és restituir la legalitat, no serveix per
derrotar l’independentisme”
Miquel Iceta, PRIMER SECRETARI DEL PSC

Tribuna

De set en set

El culte a la connexió

Baltasar

Francesc Torralba. Director de la Càtedra Ethos de la URL

L’

imperatiu estoic és clar, però, a
la vegada, difícil de viure amb
autenticitat: “De res, en excés.” Dit d’una manera positiva: “Cada
cosa en la seva justa mesura.” Vincularse és una necessitat humana. Comunicar-se és un anhel que emergeix de les
profunditats de l’ésser humà, perquè
estem fets per crear vincles, per forjar
comunitats, per interaccionar amb els
altres. Justament perquè som éssers
vulnerables, fràgils i precaris, ens necessitem mútuament, ens veiem cridats a interaccionar, a crear xarxa, a
comunicar-nos amb fluïdesa.

TOTS FRUÏM D’AQUESTA FACILITAT

i fluïdesa comunicativa, però, a la vegada,
també la sofrim, perquè de la mateixa
manera que podem emetre missatges
amb celeritat, immediatesa i gratuïtat,
també patim la saturació, l’excés, la
desmesura de recepcions que fa molt
difícil poder digerir tot el que ens arriba, descodificar-ho i respondre-hi amb
qualitat.

mira amb deteniment i amb molta cura, però quan és fàcil, accessible i còmode, es desvirtua l’instrument. Això és el
que passa amb el procés comunicatiu
en la xarxa. Quan el nen té solament
unes sabates, en té cura i les conserva
tant de temps com pot, però quan disposa de centenars de sabates gratuïtament, fàcilment les sabates perden valor per ell.

AQUESTA FACILITAT és la porta d’entrada

LA CONNEXIÓ

a la desmesura, a l’excés. Quan quelcom costa, suposa esforç i dedicació, es

ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ

virtual
faciliten la comunicació entre persones i entre grups humans molt allunyats geogràficament. Aquesta possibilitat tecnològica és una revolució planetària de la qual no podem, encara, ni
tan sols besllumar les extraordinàries
conseqüències que tindrà en tots els
terrenys de la vida humana. S’obre un
immens camp de possibilitats comunicatives en el terreny de la recerca, de la
pau, del comerç internacional, del diàleg intercultural i interreligiós. El món
ha esdevingut una unitat comunicativa, una gran plaça virtual, una àgora
sense murs, ni fronteres, on és possible
dialogar de múltiples maneres amb interlocutors molt diferents.

LES TECNOLOGIES de la comunicació fan

possible el nexe entre comunitats, pobles, tradicions i cultures històricament allunyades, entitats que, per
raons purament geogràfiques, han romàs al llarg de la història desconegudes
unes per les altres. La xarxa, amb tots
els seus instruments i recursos, fa possible nous nexes, noves connexions en
múltiples sentits i nivells, però és, justament, aquesta facilitat, aquesta accessibilitat gairebé universal, la que
causa la caiguda en l’excés, en la desmesura comunicativa.

Sísif
Jordi
Soler

“
Enfront del
desfici per la
connexió, que
condueix a la
tecnodependència
o, fins i tot, a la
tecnoaddicció, cal
defensar la
necessitat de la
interrupció, o més
ben dit, el valor de
l’interstici

s’ha convertit en el nou
imperatiu. Cal estar connectat, cal estar on line, a disposició dels altres i a
qualsevol moment. Cal emetre missatges, de la naturalesa que siguin, perquè
només existeix el qui emet. Emeto,
aleshores existeixo. Tant se val el que
es diu, tant se val el que s’envia, la qüestió és deixar rastre de la pròpia existència en el mar virtual. La connexió és el
registre empíric de l’existència. Es
compta amb el qui està a l’àgora, amb el
qui fa soroll, amb el qui crida l’atenció,
mentre que el qui opta per distanciarse, per desconnectar-se, desapareix de
l’escenari, no compta per ningú. Emetre és existir; romandre callat és fer-se
invisible.

AQUESTA OBSESSIÓ per la connexió, per

no perdre’s allò que passa a la plaça virtual, allò que s’ha dit en la meva petita
comunitat d’amics, aquell missatge
que s’acaba de mostrar, és una forma
de dependència i, fins i tot, de vassallatge.
ENFRONT DEL DESFICI

per la connexió,
que condueix a la tecnodependència o,
fins i tot, a la tecnoaddicció, cal defensar la necessitat de la interrupció, o
més ben dit, el valor de l’interstici. La
xarxa és valuosa, la connexió obre immenses possibilitats de comunicació
en tots els nivells, però en tota xarxa hi
ha intersticis, forats per on desaparèixer volgudament i saltar de nivell, entrar en una altra dimensió.

Imma Merino

A

veure si aconsegueixo explicar-me
perquè crec que el tema pot convidar al malentès. El cas és que, encara
que no m’ho hagi dit, sospito que hi ha
un meu amic de pell blanca al qual li ha
recat no poder-se disfressar de “rei negre” en una d’aquestes representacions
nadalenques que inclouen les imaginàries majestats de l’Orient. És una de les
persones menys racistes i menys classistes que conec. Segur que entén per
què a moltes ciutats catalanes, com ara
aquella on habita, s’hagi fet cas a la vindicació que els reis i els patges “negres”
no fossin pintats en “pastorets” i “cavalcades”. Però ell, com també és el meu
cas, creu que els Reis d’Orient només
són un producte de la imaginació, feta
tradició, i per tant susceptibles de representació. Que no hi ha cap Baltasar de
veritat, com tampoc ho són cap Gaspar i
cap Melcior, del qual, dit de passada, no
sé per què no es qüestiona que sigui encarnat per homes blancs: en el seu cas,
el ros només fa referència al cabell?; no
podríem suposar que podria ser representat per algú de “pell groga”. Posats a
qüestionar, i no ho dic per res, per què
no ens plantegem també que els llegendaris portadors de regals per a tota la
gent siguin reis i no reïnes?
De totes maneres, entenc que la vindicació que els Baltasar i membres del
seu seguici siguin representats per “negres de veritat” té un caràcter simbòlic:
és una manera de reconèixer que formen part d’aquesta societat, i així respon a una voluntat de no exclusió. Allò
important, però, és que tal reconeixement i tal voluntat siguin més reals que
simbòliques. En tot cas, també em plantejo quina és la relació d’aquests Baltasar i patges “de veritat” (que també són
de mentida) amb aquesta tradició i representació? Com la senten i veuen?
Potser hi poden aportar alguna altra cosa. I penso que, ves a saber, potser els
agradaria disfressar-se/pintar-se de rei
blanc o de rei ros.
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Un regidor de
Badalona,
primer jutjat
per l’1-O

La fiscalia demanarà
dijous sis mesos de
presó per a José
Téllez, acusat de
desobediència greu

Aragonès
rebutja
l’espantall
de la dreta

Educació
convoca
oposicions a
5.005 places

El model
d’avaluació als
aspirants prioritza
la competència a la
memorització

El vicepresident i conseller
d’Economia de la Generalitat, Pere
Aragonès, el mes passat ■ EFE /
ENRIC FONTCUBERTA

ERC El vicepresident condiciona el suport als pressupostos de
Sánchez a la proposta de solució política que faci el socialista per
al conflicte amb Catalunya PDECAT Bonvehí espera una oferta
“seriosa” de La Moncloa i amenaça de no deixar-los “ni tramitar”
Emili Bella
BARCELONA

¿Existeix encara la possibilitat que l’independentisme doni suport als pressupostos de Pedro Sánchez? ERC diu que utilitzar la por d’un retorn de
“la dreta més reaccionària” perquè el PDeCAT i els
republicans donin suport
als pressupostos de Pedro
Sánchez no farà que l’independentisme doni un
xec en blanc al govern espanyol, segons va comunicar ahir el vicepresident,
Pere Aragonès, a l’executiu socialista. Per al número 2 del govern, Sánchez
no ha explicat encara si vol
seguir el camí de “desfer
la línia repressiva” i trobar
una solució política al conflicte amb Catalunya.
“Encara no sabem què
vol fer Pedro Sánchez. Depèn de la seva resposta,
potser s’assembla molt al
que pot fer la dreta reaccionària i, per tant, a nosaltres no ens interessa donar continuïtat a l’estabilitat del govern de l’Estat”,
va observar en una entre-

Les frases

—————————————————————————————————

“Depèn de la resposta
[de Sánchez], potser
s’assembla molt al
que pot fer la dreta
reaccionària”
Pere Aragonès
VICEPRESIDENT DEL GOVERN
—————————————————————————————————

“Quan presentin els
pressupostos, veurem
si es creen les
condicions. Si no, no els
deixarem ni tramitar”
David Bonvehí
PRESIDENT DEL PDECAT
—————————————————————————————————

“[Que diguin que] no
donaran xecs en blanc
a ningú indica la
possibilitat de
negociació”
Miquel Iceta
PRIMER SECRETARI DEL PSC

vista a TV3. “Hem posat
les cadires al diàleg, però
falta acabar-hi de posar
la taula. La predisposició a
parlar és bona, però encara no ens ha explicat quina
és la seva proposta, el seu
projecte”, va insistir.

Aragonès va admetre
que no és el mateix Mariano Rajoy que Pedro Sánchez, i que per això el PDeCAT i ERC van donar suport a la moció de censura
que va fer fora el popular
de La Moncloa, però troba
a faltar “passos endavant i
moviments” en l’executiu
socialista.
El PDeCAT, per la seva
banda, el consell nacional
del qual va aprovar el 20 de
desembre una resolució
que especificava explícitament que votarien negativament els pressupostos
mentre hi hagi presos polítics i exiliats, va reiterar
ahir que, sense una oferta
política “seriosa”, el grup
parlamentari al Congrés
votarà no als comptes.
“Quan presentin els pressupostos, veurem si es
creen les condicions. Si
no, no els deixarem ni tramitar”, va afirmar el president del PDeCAT, David
Bonvehí, que va assegurar
que el seu partit vol pactar
amb el govern i el grup
d’ERC a Madrid l’estratègia a seguir en relació amb
la presentació d’esmenes

Puigdemont i la cúpula del PDeCAT es reuniran dilluns
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El PDeCAT replantejarà als
seus associats l’encaix amb
la Crida si el moviment impulsat per Carles Puigdemont es
constitueix com a partit. La
direcció neoconvergent esperarà, doncs, que passi el congrés fundacional del dia 26
per resoldre la qüestió de la
doble militància. La cúpula
del PDeCAT es desplaçarà di-

lluns fins a Waterloo per reunir-se amb el president a
l’exili. Posteriorment, els dies
20 i 21 d’aquest mes, el grup
parlamentari de Junts per
Catalunya preveu reunir-se
també amb Puigdemont a
la Casa de la República, segons va avançar l’ACN.
D’altra banda, Marta Rovira assistirà de manera pre-

sencial a la primera reunió de
l’executiva d’ERC d’enguany,
que se celebrarà a Ginebra.
La reunió tindrà lloc els pròxims dies. Rovira ja participa
habitualment en les executives del partit mitjançant videoconferències, però serà
el primer cop que ho farà presencialment des que es va
exiliar, el març de l’any passat.

a la totalitat, després que
abans que acabés l’any el
diputat i secretari d’organització, Ferran Bel, i Míriam Nogueras, número 2,
també parlamentària a
Madrid i afí a Carles Puigdemont, airegessin les seves diferències. Bel s’inclinava per no presentar esmenes i així donar oxigen

a la negociació entre els
governs català i espanyol,
mentre que Nogueras ho
descartava.
Per furgar en les diferències que hi pugui haver
a dins d’ERC i el PDeCAT,
Miquel Iceta va voler llegir
en les paraules d’Aragonès
que no donar xecs en
blanc “indica la possibili-

tat de negociació”. El primer secretari del PSC perdrà “el respecte” al govern
de la Generalitat si l’independentisme no avala els
números de Sánchez. Una
vegada més, Iceta va utilitzar l’espantall d’un eventual govern del PP, Ciutadans i Vox que imposi un
altre 155 per intentar fer
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L’APUNT

Indignacions
Jordi Alemany

La carta al Reis s’ha traduït en un regal en forma d’indignació fàcil per a alguns dirigents polítics. El primer,
Manuel Valls, que saltava de la cadira i a Twitter pel
discurs de Marc Artigau en recollir el premi Josep Pla
dient que sentia “tristesa i ràbia per viure en un país
on hi ha presos polítics i on el govern legítim de la Generalitat està exiliat”. “Com ho permeteu?” i “ningú

pensa dir res?”, es veu que va dir Valls. Algú li hauria de
dir que d’això se’n diu llibertat d’expressió i que, precisament, el que cal és permetre-la. L’altre és Miquel
Iceta, qualificant de “barbaritat” que Torra es gasti
120.000 euros en viatges a l’estranger. No recordo que
digués res dels 87 milions que van costar els piolins o
els 1.800 milions que va blocar el 155.

Primer pas per
recuperar les lleis
suspeses pel TC
a L’executiu aprova la memòria per desencallar amb una

nova llei el bloqueig en habitatge i pobresa energètica

Reunió del Consell Executiu de l’11 de desembre passat ■ BERNAT VILARÓ/ ACN

J.A.
BARCELONA

canviar de parer l’independentisme. “Un govern
que bloqueja uns comptes
que donen més recursos
no és un bon govern. És un
mal executiu”, va sentenciar el socialista.
“Sánchez està disposat
a entrar en l’intercanvi
de cromos amb els partits
separatistes i aprovar els
pressupostos del procés a
canvi de mantenir-se a La
Moncloa un quart d’hora
més”, va opinar el portaveu de Ciutadans, Carlos
Carrizosa.
Catalunya en Comú va
instar Aragonès a repensar la seva negativa a apujar els trams de l’IRPF a les
rendes més altes. “Si ERC
vol demostrar que no és la
CDC del segle XXI, s’ha de
comprometre amb la fiscalitat justa i progressiva”,
va alertar el portaveu dels

comuns, Joan Mena. I en
relació amb la negociació
dels comptes de l’Estat,
el va tornar a interpel·lar
ERC afirmant que és la
seva “oportunitat” per demostrar “si és una força
progressista disposada a
—————————————————————————————————

Bonvehí vol
acordar amb ERC
l’estratègia a seguir
sobre els comptes
—————————————————————————————————

bastir aliances àmplies no
només a Catalunya, sinó
arreu de l’Estat”.
Fàcilment la negociació
dels pressupostos que es
pugui produir en les pròximes setmanes s’enverinarà amb el trasllat dels presos a Madrid per l’inici del
judici de l’1-O. La portaveu
d’ERC, Marta Vilalta, va

avançar que una sentència condemnatòria contra
els líders independentistes podria suposar “l’estocada definitiva a la democràcia espanyola”, ja que
podria “fer obrir els ulls a
més gent encara, i no sols
de Catalunya”, després de
la sentència de l’Estatut i
les porres de l’1-O.
En aquest marc, Aragonès va parlar de superar la
legislació espanyola: “Les
lleis actuals vigents a l’Estat no són en cap cas el límit a l’horitzó polític del
nostre país. El govern treballa perquè la independència sigui una realitat al
més aviat possible i és evident que això va més enllà
de l’ordenament jurídic
constitucional. No podem
limitar les nostres aspiracions a l’ordenament actual vigent.” ■

El govern de la Generalitat
feia mesos que ho anunciava, la darrera vegada en
boca del president Quim
Torra, en el discurs de Cap
d’Any, i avui en la reunió
del Consell Executiu
s’aprovarà la memòria
preliminar per acabar
aprovant una llei òmnibus
al Parlament que permeti
desbloquejar, en una primera tanda, una sèrie de
lleis de caràcter social que
el Tribunal Constitucional
(TC) ha anat suspenent o
anul·lant, en alguns caos
sense haver-hi sentència.
El vicepresident, Pere
Aragonès, va explicar ahir
a TV3 que en cada cas les
impugnacions responen a
“lògiques diferents” segons hi hagi sentència o no
o pel fet que les lleis tinguessin el suport del PSC
al Parlament i només fos el
PP qui les hagués impugnat. Per aquest motiu, les
solucions per evitar els entrebancs jurídics també

La frase

—————————————————————————————————

“Afecten temes
urgents en l’àmbit
d’habitatge, de
pobresa energètica i
ambiental”
Pere Aragonès
VICEPRESIDENT DEL GOVERN

seran diferents en cada
cas. El vicepresident no va
avançar quines d’aquestes
lleis entrarien en aquest
primer paquet de la memòria, però en va donar
pistes en deixar clar que
seran les que “afecten temes urgents en l’àmbit
d’habitatge, de pobresa energètica i ambiental
d’aquest país”, com ara les
prospeccions per fracturació hidràulica (fracking).
Després que el TC acceptés a l’octubre el desistiment del govern espanyol al recurs contra la llei
de sanitat universal o que
el Consell de Ministres
aprovés desestimar parcialment les interposades

pel PP a les lleis del Parlament 24/2015 i 4/2016 de
mesures urgents per
afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, els
gestos del PSOE no han
tingut continuïtat, malgrat anunciar que s’estudiava treure els recursos
de les lleis per a la creació
de l’agència de protecció
social i la del canvi climàtic. Encara més, el socialista Miquel Iceta advertia
ahir que si s’aprovaven de
nou les lleis sense la negociació amb l’Estat es podria caure “en el mateix error i el mateix bloqueig”.
Una moció al Parlament impulsada per la
CUP ja va aprovar, el 5 de
juliol passat, iniciar els tràmits per recuperar una
quinzena d’aquestes lleis i
textos normatius, però el
diputat Vidal Aragonès recordava fa uns dies, després de l’anunci de Torra,
que el termini per presentar el pla d’execució ja s’havia esgotat, ja que era de
90 dies. ■

|

8 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 8 DE GENER DEL 2019

El primer judici de l’1-O serà
contra un regidor badaloní
a La fiscalia demana sis mesos de presó per a José Téllez per haver agafat uns cartells del referèndum
comissats per la Guàrdia Urbana a Denuncien que és “un judici contra la llibertat d’expressió”
Mayte Piulachs
BARCELONA

Dijous se celebrarà el primer judici contra un defensor del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, celebrat l’1 d’octubre
del 2017. José Téllez, extinent d’alcalde de Guanyem Badalona en Comú,
serà jutjat per desobediència greu a l’autoritat per
haver agafat uns cartells
de publicitat de l’1-O, comissats per una patrulla de
la Guàrdia Urbana –seguint ordres dels Mossos– i
que eren dins del cotxe policial. La fiscal sol·licita per
a ell sis mesos de presó i
d’inhabilitació per exercir
càrrec públic. Téllez i la
CUP denuncien que
aquest judici és “contra la
llibertat d’expressió”.
Téllez ha d’afrontar un
segon judici, amb cinc
companys de l’anterior govern badaloní, a finals de
maig, acusats de desobediència greu per haver
obert una instal·lació municipal el 12 d’octubre
del 2016, com a mostra de
rebuig al Dia de la Hispanitat. En aquest cas, la fiscalia demana per a ell quinze
mesos d’inhabilitació.
En el cas de l’1-O, la fiscalia relata en el seu escrit
d’acusació que la nit del
27 de setembre del 2017
una dotació de la Guàrdia
Urbana, formada per tres

na, del 12 i 13 de setembre
del 2017, que ordenaven
als cossos policials “intervenir els efectes o instruments per preparar o celebrar el referèndum declarat il·legal, i comissar urnes, sobres, propaganda
electoral i material informàtic o de difusió”.
Segons la fiscal, mentre
els agents feien l’atestat,
els ciutadans van trucar a
gent i “s’hi van concentrar
unes vint persones, entre
les quals hi havia el president d’Òmnium, Jordi
Cuixart”. Van tenir una
posició “de menyspreu envers els agents” i van dirlos “Sou uns feixistes i uns

La data
—————————————————————————————————

10.01.19
A les deu del matí tindrà lloc
el judici contra Téllez per desobediència greu a l’autoritat,
al penal 7 de Barcelona.

José Téllez rep el suport de conciutadans en anar a declarar a la Ciutat de la Justícia, el novembre del 2017 ■ ACN

caporals, va veure al número 7 de l’avinguda Francesc Layret un grup de cinc
persones que acabaven de
penjar en un fanal cartells
de publicitat de l’1-O, amb
la llegenda “Hola, República. Hola, Europa. Hola,
nou país”, i un “Sí”. Els
agents els van comissar
45 cartells i sis brides, en
compliment de les directrius donades pels Mossos
als cossos de policia local
per fer complir les ordres
de la Fiscalia Superior de
Catalunya i la de Barcelo-

Els escrits de defensa al Suprem, la setmana vinent
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La causa principal contra els
independentistes catalans,
al Tribunal Suprem, farà un
nou pas la setmana vinent,
quan els advocats dels dotze
encausats –nou dels quals, en
presó preventiva– presentaran els escrits de defensa, a
més dels testimonis i proves
que proposen per al judici. El
termini és fins al 16 de gener.
Després, el tribunal, presidit per Manuel Marchena,

haurà de decidir quins testimonis i proves accepta tant de
les acusacions com de les defenses. Amb el precedent que
el Suprem s’ha tret de sobre
els sis acusats només de desobediència, que ara estan
pendents del TSJC, la previsió
és que retalli, i força, la llarga
llista de testimonis de la fiscalia, que incloïa un centenar de
policies espanyols ferits l’1-O. I
si retalla la llista de testimonis

en les acusacions, segur que
també ho farà en les defenses.
Un dels perills ja alertats
per les defenses –que es va
donar en el sumari 18/98,
contra entitats de l’esquerra
independentista basca– és
que s’acceptin pericials d’intel·ligència. És a dir, que
agents de la Guàrdia Civil i la
policia espanyola que van fer
atestats actuïn com a experts
i no com a testimonis que són.

lladres” i “El dia 2 us farem
fora i no treballareu a Badalona”. Finalment, Téllez, que llavors era tercer
tinent d’alcalde de Badalona, va exigir el retorn dels
cartells, i els agents li van
respondre que actuaven
per ordre de la fiscalia, i al
final el regidor els va agafar del cotxe “com a representant de l’Ajuntament”.
Paral·leles a les causes
contra promotors de l’1-O,
també es reactiven les investigacions a agents policials que es van excedir als
centres durant l’1-O. Per
exemple, la jutgessa d’instrucció 2 de Manresa ha citat el 23 de gener els tres
agents de la Guàrdia Civil
acusats de detenció il·legal
per haver emmanillat un
noi a Fonollosa. ■

El Parlament cita pel 22 de gener
els exconsellers empresonats
Redacció
BARCELONA

El 22 de gener és la data fixada ahir pel Parlament
per la compareixença dels
exconsellers empresonats
a la comissió d’investigació
de l’aplicació de l’article
155. Estan citats com a testimonis: l’exvicepresident
del govern Oriol Junqueras

i els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa. Els exconsellers, en presó preventiva,
podrien assistir presencialment a la comissió amb
una autorització judicial, o
per videoconferència. A finals de mes, es preveu el
seu trasllat a una presó de
Madrid pel judici al Su-

prem.
El 22 de gener se celebrarà la primera sessió de
la comissió. A més, hi haurà les compareixences de
l’expresident del govern
Carles Puigdemont i del
president i de l’expresident
de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez i Mariano Rajoy, sense data fixada. La
comissió, constituïda el 6

de novembre, ja ha rebut la
negativa a participar-hi de
Cs, que va dir que es volia
“allargar el procés ”, i del
PSC, que la va abandonar
just després de la sessió en
què es van votar les compareixences, i la van qualificar “d’eina de propaganda”. El PP no ha confirmat
la seva assistència o no a la
pròxima sessió. ■

Els presos polítics a Lledoners, en una imatge del
novembre passat ■ ÒMNIUM CULTURAL

