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La CUP no es
presentarà
a les
eleccions
generals

Foment fa
anuncis a
dojo pel 28-A
El govern espanyol desencalla
obres aturades fa anys sabent
que les eleccions les pararan
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Enllaç aturat a Castellbisbal ■ M.A.L.
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Concentrarà les forces
en les municipals
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Puigdemont fa el pas
CANDIDAT · El president exiliat
situa els seus afins en llocs clau a
les llistes de JxCat per al 28-A i
serà el cap de llista a les europees

CANVIS · Artadi confirma el salt
a Barcelona i Borràs també
deixarà el govern per anar amb
Jordi Sànchez a Madrid

POLS · El consell nacional del
PDeCAT relega l’ala moderada i
avala clarament l’estratègia
contundent del president a l’exili

L’ESPORTIU
P19

Entrevista Belén Tascón
Presidenta de la Fapac

“La LEC i la Lomqe
són lleis de tall
neoliberal”
Punt de Vista
Tribuna

De Reüll

El pensament
impossible

Preguntes
tendencioses

Manuel Milián Mestre

Anna Puig

Bekele domina la Marató
L’etíop guanya la prova de Barcelona amb un nou rècord (2h06:04)
Avui, a partir
de les 10 h

877043-1188126Q

Alemu Bekele creua la meta a l’avinguda de Maria Cristina i s’imposa en la 41a edició de la Marató de Barcelona ■ EFE

Tot el judici de l’1-O, en directe a El Punt Avui TV. Avui, a partir de les 10 h
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Llistes

U

n dels moments
més dramàtics
dels dirigents dels partits polítics és a l’hora
d’elaborar les llistes
per concórrer a les
eleccions. Un veritable maldecap, haver
de fer la tria del tu, sí; tu, no. S’estan veient disgustos molt potents, alguns fins i
tot amb repercussions psicològiques. La
majoria dels dirigents allò que valoren
més són les fidelitats i en ocasions els
amiguismes, encara que els perfils són
buscats per les necessitats del moment.
Per exemple, Manuel Valls vol demostrar
que fa una llista transversal per a la seva
candidatura a Barcelona. Va a l’anomenat mercat d’hivern i fitxa un socialista
de tota la vida, Celestino Corbacho. Setanta anys a l’esquena i, després d’haver
tingut un munt de càrrecs, encara era a
la banqueta de la política esperant el
seu minut de glòria. El va tenir el dia de
la seva presentació, tot i que haurem de
veure el lloc que li serà ofert com a probable regidor de l’Ajuntament de Barcelona. Fins ara només ha rebut crítiques
dels seus antics companys del Partit
Socialista.

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

La part positiva són les ganes
de participació en la política.
Voler deixar-hi la pell com
els acusats al Suprem
Darrerament, la fórmula de primàries, encara que desafortunadament no
sempre són processos nets com una
patena, ha apaivagat una mica el tràngol
a les respectives directives a l’hora de la
tria. Hem vist els mèrits que han hagut
de fer algunes de ses senyories per
aconseguir un escó i s’ha vist de tot
menys dignitat. Hem vist personatges
que s’han pagat de la seva butxaca la
seva campanya per aconseguir un escó
que llavors, com a mínim, ha estat dubtós. Hem vist plorar per tenir llocs polítics que en diuen de representació.
La part positiva de tot plegat són les
ganes de participació en la política. Voler
deixar-hi la pell com els acusats
d’aquests dies al Tribunal Suprem o les
dones i els homes que deixen moltes
hores d’esforços per treballar al Parlament o als ajuntaments i que fan mans i
mànigues per seguir en les llistes. La
part negativa és que la política esdevingui un refugi per a persones que no saben guanyar-se la vida o no tenen lloc
per fer-ho. Perquè després és fàcil que
ens preguntem: què hi donen, que hi ha
tants cops de colze perquè la política esdevingui per a molts un ofici?

Els que callen

F

a poc em van convidar a compartir taula per dinar amb una colla
d’escriptors, dos o tres dels quals
tenen trumfos per Sant Jordi. Això sonarà molt desagraït, però la veritat és
que no em va fer, d’entrada, gaire il·lusió. La llegenda negra atribueix a la
premsa una inclinació exacerbada a
menjar de gorra, i més si et citen en
un restaurant d’anomenada que, pel
teu compte, no freqüentaries pas. És
una imatge que no es correspon del tot
amb la realitat. Hi ha periodistes, no
ho nego, que es desviuen per un bon tiberi, però no pas amb un desvergonyiment que no puguin igualar persones
de qualsevol altre ofici, i la majoria
dels que conec s’estimen més retirarse al migdia a casa seva i preparar-se
una amanida amb un tall de peix a la
planxa. La perspectiva d’haver d’anar
a Barcelona a trobar-me amb uns escriptors, per tant, no em temptava gaire, però vaig expressar els meus dubtes de manera tan potinera, que vaig
acabar anant-hi, perquè la invitació
era calorosa, i perquè una es va fent
gran, mal que li pesi, i aprèn a fer-se
càrrec de les seves indecisions.

“
Els silencis de
Joan Pere

Viladecans són un
símbol d’humanitat

Una taula d’escriptors fa respecte, i
més si ets l’última d’arribar i irromps
al restaurant tota descomposta, amb
les mans suades i deixant sobre les estovalles, tot passant a ocupar el teu
lloc, una excusa dita en veu molt baixa
que cap dels altres, ficats ja fa estona
en matèria, no mostra cap interès a
recollir. Els escriptors, contra una altra maldiença que circula, no solen
clavar-se punyalades entre ells, i menys en un reservat amb la premsa per
testimoni. Puc donar fe que el tracte
va ser d’una agradable sintonia, sobretot pel que fa a les qüestions del seu
ofici: Sílvia Soler, per exemple, reivin-

dicava l’ús de la paraula fibló amb què
ha titulat la seva novel·la, per més que
hi hagi gent que en desconegui el significat; Rafel Nadal encomanava entusiasme a tothom detallant la recerca
que l’ha portat a escriure El fill de
l’italià; Gerard Quintana, que també
s’ha llançat a la novel·la, se sorprenia
de l’èxit que arriben a tenir els clubs
de lectura, si llegir és un acte tan solitari, i Llucia Ramis protestava enèrgicament quan Manuel Cuyàs, una mica
per provocar, es queixava que la Catalunya atordida d’avui no ha estat encara novel·lada. Tot el dinar vam estar
entretinguts amb aquestes cosetes de
no res, i amb les anècdotes americanes d’Antoni Bassas i Juli Capella, que
ens van fer somiar en la fi imminent
de la monarquia espanyola. Però al
capdavall el que més recordo són els
dolcíssims silencis de Joan Pere Viladecans, a l’altre cap de taula, com un
símbol de clara humanitat flotant protector sobre tots nosaltres. Si no fes
menys de 48 hores que he deixat de
fumar, potser seria capaç d’explicar
quina mena de companyia fan els que
callen amb tanta autoritat.
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EDITORIAL

A la tres

Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

A mitges, encara pitjor

A

l Ministeri de Foment espanyol
es vanten de dir que el seu ministre mana gairebé més que els
mateixos presidents del govern, tant
se val si del PP o del PSOE. Pel cap
baix, té la facultat de premiar algun
territori amb l’execució dels pressupostos o castigar-lo endarrerint obres
pendents. I fins i tot llastrar-lo eternament alentint durant dècades obres ja
començades que no només generen
pèrdua d’oportunitats, sinó que a més
empantanen part del territori que
ocupen. Perquè la imatge i la paràlisi
que implica abandonar una obra a mitges són encara pitjor que una obra per
fer, ja que empastifa l’espai de provisionalitat, o deixa esvorancs a mig cobrir, ponts a mig connectar, o carreteres que s’estrenyen i s’amplien segons
el tram acabat... En sabem alguns casos a Catalunya, en les darreres dècades (Castellbisbal, Vallirana, la Sagrera, Sils, coll de Lilla...).

“
Foment és
especialista a aturar

grans obres a
Catalunya. A Madrid
ja tripliquen el seu
‘túnel de la risa’
En aquest innoble i espanyol art de
projectar i després no executar és especialista Foment, sobretot pel que fa a
Catalunya. L’obra no executada entre
el 2015 i el 2017 equivalia al total
d’obres projectades per al 2018, segons
la patronal de Foment del Treball.
El dèficit va tocar fons el 2016 amb

De reüll

Ana Pastor (PP) de ministra, quan només es va arribar a construir el 52%
del que hi havia previst. Els socialistes
en són conscients, perquè han emprat
la mateixa tàctica. El ministre Ábalos
(PSOE) va optar fa uns dies per anunciar força projectes i esperar que les
eleccions ho vagin paralitzant, com les
propostes socials de les últimes setmanes.
Amb les inversions a Madrid, però,
no s’hi juga. Ni que es tracti del tercer
“túnel de la risa”, com anomenen al
tercer túnel ferroviari entre Atocha i
Chamartín, que unirà amb alta velocitat les dues grans estacions i, alhora,
tot el sud i el nord de Madrid, i de l’Estat. Tres túnels, ja, en un mateix tram
de 7 km, el tercer del qual, una obra
molt complexa que passa sota 8 línies
de metro. Indalecio Prieto va ser el ministre que va començar el primer túnel, el 1933, i se’n fotien de la seva utilitat. Aquí no ens fa gens de gràcia.

Les cares de la notícia

Anna Puig

MOTOCICLISTA

Preguntes
tendencioses

Toni Bou

Vint-i-cinc corones

“D

avant dels col·legis electorals hi havia avis, nens i
persones amb discapacitat?” Aquesta és una de
les preguntes que hem hagut d’escoltar en el judici del
procés. És tan tendenciosa, manipuladora i
rotundament falsa, que sembla mentida que es pugui
formular. Doncs es va fer. Va sortir de la boca de la fiscal
Consuelo Madrigal, dirigida a Sebastián Trapote,
ex-comissari en cap de la Policía Nacional a Catalunya. I
va sortir de la seva boca sense cap mena de vergonya.
Insinuant –o quasi afirmant– que no només es van
formar “muralles humanes” sinó
L’acusació no que, a més, les integraven persones
vulnerables i amb discapacitat. Per
ha aportat
Trapote no només no ho
cap prova de reblar-ho,
va desmentir categòricament, sinó
la suposada que hi va afegir que els ciutadans
‘brutalitat’
estaven perfectament organitzats
per oferir resistència i, en la majoria
ciutadana
dels casos, exercir la violència vers
els agents. Res de negar que hi haguessin persones
discapacitades. I si queda, queda. I si s’entén el que no
és, doncs s’entén. Quin problema hi ha? Tot plegat
enmig del silenci de Marchena. Terriblement greu.
Des de l’inici del judici, l’acusació i els cossos policials
espanyols han intentat abonar el discurs de la violència
però sense aportar cap mena de prova sobre casos
concrets d’aquesta suposada brutalitat ciutadana. I,
encara més, sense poder-hi involucrar directament els
acusats. Però el gran dubte és fins a quin punt això té
importància per al tribunal que els està jutjant.

-+=

El pilot de Piera ha conquerit per tretzena vegada el
mundial de trial indoor després de guanyar a Marsella i sumar 95 de 100 punts possibles després de
cinc de les sis proves del campionat. Amb aquests
13 indoor i els 12 a l’aire lliure, el millor pilot de tots
els temps acumula 25 corones mundials.

Obra pública
com a arma
electoral
El Ministeri de Foment ha posat la directa els darrers dies i
ha anunciat la represa de les obres
de multitud d’infraestructures clau
per a l’economia i la mobilitat de
Catalunya. Entre les obres anunciades hi ha, per exemple, la del tercer
fil entre Castellbisbal i Martorell,
obra clau en el corredor mediterrani tal com el promou l’Estat; la connexió entre l’AP-7 i l’A-2, també a
Castellbisbal; les obres del túnel de
Lilla, clau per a la continuïtat de
l’A-27 entre Valls i Montblanc i, per
tant, per donar continuïtat a la carretera que ha de permetre la sortida al mar de la indústria agroalimentària lleidatana pel port de Tarragona; la variant de Vallirana, i els
estudis per integrar les vies del
tren, d’una o altra manera, a, per
exemple, Sant Feliu de Llobregat o
Tortosa. Tots aquests anuncis haurien de ser positius per al país i, en
canvi, no està clar que ho acabin
sent. I això passa perquè la majoria
d’aquestes obres, la connexió de
l’AP-7 i l’A-2 i el túnel del coll de Lilla,
per exemple, van ser obres aturades, junt amb desenes més, el juliol
de l’any 2010 pel govern socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero.

ESCRIPTOR

Jordi Lara

Investigant Xirinacs

-+=

L’escriptor vigatà recrea en una novel·la “de noficció” els últims moments de Lluís Maria Xirinacs
l’estiu del 2007, quan feia els 75 anys. La novel·la,
Sis nits d’agost (Edicions de 1984), recorre la vida
de l’excapellà, filòsof i activista per les llibertats
plantejant-se els interrogants sobre la seva mort.
ATLETA

Alemu Bekele

Nou rècord a Barcelona

-+=

L’atleta etíop ha guanyat la 41a edició de la Marató de Barcelona i, a més, ha aconseguit el rècord
de la prova, després de completar-la amb un
temps de 2 hores, 6 minuts i 4 segons. La seva
marca rebaixa en més d’1 minut la que va aconseguir el 2010 el kenyà Jackson Kotut (2:07:30).

Però no és només això, és també una qüestió de credibilitat, i el
Ministeri de Foment s’ha guanyat a
pols, amb governs del PSOE i del PP,
que aquesta estigui sota terra. Uns
exemples: les obres de l’enllaç de
l’AP-7 i l’A-2 van començar l’any
2007; les del coll de Lilla, l’any
2006; les de la variant de Vallirana,
una carretera de 2,4 quilòmetres,
es van iniciar l’any 2004, i no hi ha
hagut mai un compromís clar pel
corredor mediterrani. Malauradament, totes aquestes obres han estat utilitzades com a arma electoral
pels governs del PSOE i del PP cada
cop que s’han acostat eleccions i
res fa pensar que aquest cop hagi
de passar una cosa diferent.
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Tal dia
com
avui fa...
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Futur a Espanya
El vicepresident del govern,
Oriol Junqueras, declara en una
entrevista a El Punt Avui: “No
veig futur dins del Regne
d’Espanya.”

Full de ruta

10
anys

Delictes de trànsit
Noranta persones a la presó per
delictes de trànsit. L’entrada en
vigor del Codi Penal modificat
ha augmentat
considerablement les penes.

20
anys

El segrest d’Olot
Set anys després, la Guàrdia
Civil deté quatre persones i
troba l’amagatall on van tenir
segrestada la farmacèutica
d’Olot Maria Àngels Feliu.

Tribuna

Jaume Vidal

Núria Esponellà. Escriptora

El txa-txa-txa
dels ‘rockers’

E

l procés ha fet
qüestionar, si més
no políticament, el període de la Transició,
un canvi polític que va
conduir una dictadura
cap a una democràcia formal que
molts van celebrar mentre algunes
ments intuïtives ja veien que entaforarnos una monarquia i no fer dissabte
dels que controlaven molts dels mecanismes fonamentals de l’Estat, com ara
l’administració de justícia, no podria
acabar bé. I que el “café para todos” no
era una manera seriosa de tractar la
qüestió de la sobirania dels pobles. Però tot va ser un desastre en la Transició? No. Els qui la vam viure recordem
l’esclat social que es va produir i com la
gent es va llançar al carrer per reivindicar vells espais per a nous usos. Antigues fàbriques que esdevenien centres
mèdics o cívics amb un paper molt protagonista dels ajuntaments. I cada cop
que s’assolien aquestes fites de transformació del país no hi podia faltar una
festa de celebració. Si era possible amb
txa-txa-txa, boleros i salsa. Els joves

De la Transició ens adonem
que no la vam fer prou bé,
però queda la voluntat de
canviar les coses amb pau
lluitant contra la mentida
amb determinació
rockers assumien com a pròpia la música d’envelat de festa major dels seus
pares. Si hi ha un grup emblemàtic que
pràcticament no va deixar de trepitjar
cap dels escenaris improvisats dels pobles de tot el país va ser l’Orquestra
Plateria. La majoria de músics que hi
van tocar han fet carrera amb molts registres musicals, però qui ha conservat
l’esperit de la formació va ser el seu
cantant Manel Joseph, que dins el Barnasants va actuar fa un parell de diumenges al Casinet d’Hostafrancs de
Barcelona. I el seu repertori de nostàlgic ho era a mitges. Temes del seu darrer disc, 50 estius, en què es barregen
composicions noves amb petits homenatges a Raimon amb el Se’n va anar, a
Toti Soler i a Gato Pérez. Tot plegat, sonoritats i lletres que són actuals però
que sonen també a una època en què al
costat d’alguns bassals de sang hi havia una voluntat de canviar les coses a
ritme de cúmbia. Una pràctica que potser peca d’ingènua però que a Catalunya seguim practicant: alegria i fermesa contra la mentida i l’obcecació.

Les mimoses i la paret

Q

uan tota la parentela d’arbres encara hiverna, tot i el clima benigne
que ens ha acompanyat a l’inici
d’any, la mimosa treu flor –una flor abundant, espectacular i improductiva, comparada amb la dels arbres fruiters de flor discreta que ja gesten fruit–. Les mimoses no
poden oferir fruita comestible i qui sap si,
obligades per l’instint de supervivència,
s’estarrufen de manera exuberant entre
els arbres pelats de fulla caduca. Els seus
poms de flors grogues són la demostració
de la capacitat de renéixer, la força que esclata davant per davant de qualsevol paret.
La paret del jardí, la paret de la repressió i
de la por. Hi va haver un moment que alguns van anomenar d’“apoderament collectiu” en què bona part de la societat catalana va convertir l’efecte emprenyat en el
motor d’un moviment inspirat en els somriures. En algun altre moment, els representants polítics van maldar per canalitzar-lo, amb dificultats, i aquella força va
xocar amb un dic més dur i enrocat que els
que frenen l’oceà als Països Baixos. Els polítics devien fer el que van poder, limitats
per aquella muralla enorme i per la por
també de decebre molta gent. I com que no

ha estat gens fàcil, assistim ara a un judici
ignominiós. Tot el que ens ha dut fins on
som ens hauria de fer analitzar el present
sense vacil·lacions ni retrets. Alguns no
han estat mai ingenus, probablement perquè van conèixer el franquisme i saben
que, durant dècades, no s’ha fet pedagogia
per construir l’“estat de nacions”. Sigui
com sigui, tant els que ja intuïen el perill de
retrocés que ens podria haver d’obligar a
defensar l’autonomia i que no han entès
per què no s’ha donat suport als pressupostos del govern estatal, com els qui pensen
el contrari, deuen ara compartir un sentiment d’admiració similar: l’actitud dels
qui seuen als bancs dels acusats és d’una
dignitat espaterrant i meravellosa.
REESCOLTANT LES SEVES PARAULES,

ens
adonem del valor i de la fortalesa interior
que els sosté a lloc. Tot plegat va per llarg,
però. Mentrestant hem hagut d’esbrinar
què va passar i com a través de declaracions judicials alambinades i retòriques,
amb alguns testimonis que han mentit.
S’esborren relators i uns i altres es distancien davant de nous comicis i busquen diferències entre ells. I enmig de tot, el mes-

tratge dels presos polítics il·lumina la foscor dels qui encara no han entès res, dels
que es dediquen a vomitar a l’olla del Twitter, dels qui encara no saben que els cicles
s’han de tancar bé, i que la llibertat també
rau a saber alliberar-se d’emocions destructives. Carme Forcadell i Dolors Bassa
ajuden les dones de la presó, Oriol Junqueras comparteix els seus coneixements,
Raül Romeva fa visualitzacions –en alguna entrevista li he llegit que s’imagina la
platja i el mar–, Jordi Cuixart ha dit que fa
meditació... Segurament cadascun dels
seus companys (Jordi Sànchez, Josep
Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn) deu seguir alguna estratègia en aquest sentit.
Llur actitud ens permet copsar la profunditat de les arrels d’unes mimoses que ofereixen bons fruits. Ben aviat, la por i la demagògia tornaran a protagonitzar els mítings d’una nova campanya electoral, en
un moment en què la paraula diàleg torna
a esgrimir-se com una arma llancívola enmig de discursos fake. Caldrà que abstencionistes i decebuts que van perdre la confiança s’aixequin del sofà dels vells emprenyats i es disposin a saltar la paret que es
dibuixa a la dreta, més alta que mai.

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

Les reivindicacions
de l’any
b Crida als dirigents dels sindicats, del metro, dels taxis,
VTC, cambres de comerç, etc.
i la Generalitat i l’Ajuntament
de Barcelona, així com les associacions de botiguers i particulars, ara que ha passat el
MWC com a esdeveniment
principal de l’any, per tal que
convoquin una reunió per posar sobre la taula les reivindicacions que puguin plantejarse durant tot l’any. Tots
aquells temes que es puguin
solucionar, que se solucionin i
els que no es puguin, deixarlos per a l’any següent. Que
tots aquests actors no s’aixequin de la taula sense un
acord que duri tot l’any, que el
signin i durant l’any treballin
per engrandir el país. Tots hi
sortirem guanyant i no es perjudicarà a ningú.
Si es fa així, la societat treballarà tranquil·la sense sobresalts, les empreses voldran

venir a Catalunya i s’incrementarà la nostra solvència.
Si així es fa, donarem la imatge d’una societat madura i democràtica. Gràcies.
ALBERT PONS I TORRENTS
Barcelona

Espanya, justícia
independent?
b L’Estat espanyol està invertint múltiples recursos per donar publicitat, internament i
externament, a l’excel·lent nivell de la seva democràcia, la
separació de poders, la independència judicial, etc. Que un
estat exerceixi aquesta activitat de propaganda és degut al
reconeixement de la seva pròpia debilitat o, més aviat, a la
voluntat manipuladora per tapar les seves pròpies vergonyes. Però no hi ha cap campanya possible que pugui contrarestar el fet de tenir els representants polítics i líders socials catalans en presó preventiva des de fa més d’un

any, a partir d’una instrucció
fabulada. En el judici, amb un
tribunal escollit per a l’ocasió,
es compleixen els formalismes de cara a l’exterior, però
vulnerant els drets bàsics dels
presos: idiomàtics (no se’ls
permet testificar en la seva
llengua pròpia, el català, sinó
que han de fer-ho en la seva
segona llengua, l’espanyol, pel
fet de no haver-hi traducció simultània) i la cura de les seves
condicions físiques (durant diversos mesos hauran de realitzar setmanalment cinc o sis
llargs desplaçaments des de
la presó en males condicions i,
en finalitzar la sessió, tornar a
la presó, per adaptar-se als
horaris de la mateixa, motiu
pel qual es dificultarà el contacte amb els seus advocats).
Aplicar la normativa habitual a
un procediment que durarà
mesos, sense considerar que
l’esgotament físic i psíquic
dels acusats incidirà en la seva
pròpia defensa, deixa en evidència una justícia que busca

ratificar un càstig exemplar
decidit per endavant.
AMADEO PALLISER CIFUENTES
Barcelona

Els refugiats
b Milers de refugiats han arribat aquest any a diferents països d’Europa i molts
d’aquests els han acollit. La
gent no dona gaire importància a aquest tema, però no
obstant s’haurien d’aplicar
més recursos per ajudar
aquestes persones. Molts refugiats s’escapen del seu país
per guerres, per una crisi econòmica, per motius familiars...
Creiem que totes les persones
refugiades haurien de ser acollides a tots els països. Amb els
recursos de la Creu Roja i els
recursos dels països no n’hi ha
prou. En la nostra opinió s’haurien de fer més coses per
aquestes pobres persones.
LAIA HEREU PETIT I SALVATORE
AFFINITO
Barcelona
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La frase del dia

“Les imputacions inconsistents fan un dany terrible
a la democràcia”
Elpidio Silva, EXMAGISTRAT, JURISTA I ADVOCAT

Tribuna

De set en set

El pensament impossible

Creativa’t

Anna Carreras

Manuel Milián Mestre. Periodista i consultor d’empreses

P

ensar és raonar; sense una raó estructural del pensament humà, difícilment es podrà considerar pensament allò que es produeixi sense l’elemental respecte de la lògica. Ja ho deia
Aristòtil a la mateixa definició de l’home:
“És un ésser racional.” Per tant, discursiu,
apte per lligar conceptes, idees i coneixements empírics que prenen la categoria de
raonament o sentència. Les idees no li arriben per reflex d’un univers hiperreal superior o metafísic, allò que Plató en deia hiperurani, sinó que es construeixen des de
l’observació de la realitat mateixa i s’estableixen estructures d’abastament concloent.

AQUEST ÉS EL MEU DOGMA gnosiològic. En

canvi, em pregunto si pot ser pensament
humà aquell que corroeix o ensorra els elements bàsics de la condició humana. No
estranyament es dilueixen entre els postulats polítics o socials construccions més o
menys racionals on l’objectiu sembla la dissolució de les estructures de la convivència
social, més que l’afirmació de l’harmonia a
la societat. No sempre el pensament polític
ha estat “humà”. No sempre l’ideari revolucionari ha estat progressista, per més
que ho prediquin individus ebris d’egolatria posturera. Tan egòlatra com estúpida;
tan presumptuós com idiota en la seva pretensiosa expressió. Precisament, en
aquests moments d’immensa confusió de
valors i de degradada expressió de les idees
polítiques, assistim a un revisionisme de la
condició humana. Tot el que s’informa
com a progressista, ho és realment? Despullar la condició humana dels seus valors
axials, pot ser considerat com a tal? Destruir la vida humana a la gènesi, pot ser un
dret? Si considerem la guerra per si mateixa opció destructiva, com podem admetre
com un “dret” de la dona l’avortament lliure i indiscriminat? Si condemnem implacablement amb la llei penal l’abús sexual o
un assetjament, com es pot admetre o pretendre que sigui un dret l’eliminació del
dret a néixer? I en un altre ordre de fac-

Sísif
Jordi
Soler

tors, si imposem el dret de néixer –com fa
l’Església–, com és que no s’exigeix, en
igualtat categòrica, el dret a sobreviure
dignament, que requereix, almenys, l’inalienable dret al treball?
EL TREBALL VA PEL CAMÍ de convertir-se en

un bé escàs, gràcies a l’exclusió de l’home
pel robot o la màquina, o els automatismes
“racionals” de la digitalització. En conseqüència, ¿potser els polítics (tot suposant
que hi pensen) s’adonen de la magnitud
del desafiament al dret dels ciutadans de
viure dignament, de garantir la bona salut,
de gaudir de la part alíquota del benestar
que propicien les noves tecnologies en
substituir la força humana? Si és així, com
s’explicaria aquest brutal i injust repartiment de les riqueses (l’1% de la humanitat
acumula el 50% dels béns existents)? No
crec que hi hagi un mínim raonament en
tan escandalosa estructura de la distribució dels béns i recursos humans.
EL GRAN PROBLEMA d’avui és que els grans

interessos els estableixen les elits i l’escandalós món financer, que sols coneix l’especulació al marge tantes vegades de la moral

“
És l’hora de
tornar al concepte

del bé comú, de la
justícia distributiva,
de l’equitat solidària.
Poden semblar
pensaments vells,
però són d’una
ciclòpia solidesa

i de l’ètica. El problema és l’hegemonia
d’aquestes elits que imposen el pensament
únic, gràcies als think tanks sufragats per
les mateixes elits. Una qüestió greu és que
aquestes “elits extractives”, com diu Piketty, són devoradores dels recursos públics i
dels pressupostos de l’Estat, i vampiritzen
intel·lectuals i polítics i els converteixen en
mercenaris. És un problema que el pensament crític s’hagi tornat patrimoni d’ideòlegs de la utopia o del tòpic postmarxista,
que, per desgastat, esterilitza la recepció
del seu discurs i converteix en líquid el seu
pensament impossible i la seva utopia social. Així s’ha transferit l’aquositat del pensament a la societat líquida i banal.
PENSO QUE ÉS L’HORA de tornar al concepte del bé comú, de la justícia distributiva,
de l’equitat solidària, etcètera. Poden semblar pensaments vells, però són d’una ciclòpia solidesa. Veig molta més envergadura a la lògica escolàstica que als despropòsits del postmarxisme que un cop i un altre
reincideixen en la matriu tòpica, en la lluita de classes fracassada, en la seva societat
comunista, clamorosament derrotada el
1989 o en els darrers i ridículs i farsants
exemples de Cuba o Veneçuela. Què és, si
no, aquesta onada manipuladora del feminisme desaforat que han inventat els revolucionaris del fracàs comunista, substituint la lluita de classes (fracassada) per la
lluita de sexes? El 2003, en un congrés de
dones catòliques a Roma, vaig defensar
aquesta tesi en la meva conferència. Les
esquerres radicals fabriquen models alternatius com aquest del feminisme agressiu
en el si de la filosofia de gènere. Mai no en
vaig tenir dubtes. I aquí estem. Amb l’afegit
d’un perillós egòlatra, sense principis, que
obeeix al nom de Pedro Sánchez i que podria acabar essent un monstre. A l’Alemanya dels anys trenta un egòlatra visionari
com aquest acabà passant factura. Pobra
Espanya de líders descerebrats!! Ja ho va
dir Don Emilio Castelar: “España ha cansado a la Historia.” Doncs bé, cap a això
anem.

F

a temps que estic
convençuda que
sense creativitat no
som res. Hi ha massa
gent amb una vida
plana, monòtona i grisa que no surt de l’espiral durant anys.
M’agrada asseure’m en una terrassa al
migdia i copsar el grau de demència de
la gent que m’envolta. Rere unes ulleres fosques, fent veure que repasso les
xarxes socials, m’amago entre la massa. Una abella asiàtica d’uns tres centímetres de llargada se’m posa sobre la
birra i em desmantella la llodriguera.
Em fa aixecar el cap, robòticament i
amb cert pànic. La bestiola fuig de seguida a la taula del costat: troba més
interessants les algues japoneses amb
excés de soja. Atenta a la tropa que
m’encercla, detecto penya superbeneita que s’autoretrata amb el mòbil, uns
quinze clics compulsius, gent sense
criteri que debat sobre el judici amb un
raonament digne de la classe dels dofins de P3, parelles amb el llindar del
respecte a prendre pel sac, gossos forasters passant calor a la falda d’amos
tapats amb set polars, dones parlant
soles, lesbianes amagant l’amor per
sota la taula, una mare i una filla discutint sobre la conveniència de vomitar
els àpats, un quarantí saltant en un
banc de la plaça, un pseudodandi amb
més UVA a la cara que la nit de Cap
d’Any en una macrofesta madrilenya,
una noia seminua prenent el sol d’hivern, un grup d’adolescents cantant
barbaritats mentre s’inflen de cafeïna
i un sonat cridant a una mossa que
abaixa la mirada morta de vergonya.
Aquests individus no són creatius,
malbaraten la vida a còpia de sordidesa, follia i amargor. Creativa’t, creu-me;
seràs més feliç o, com a mínim, estaràs ocupat en qüestions bastant més
potents que et guiaran a desvestir la
bellesa.
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Puigdemont
s’imposa
al PDeCAT

Puigdemont, sortint de la Casa de
la República, a Waterloo ■ TWITTER

a El president exiliat aconsegueix situar els seus afins en

llocs preeminents a les llistes del 28-A i es presentarà com a
candidat a les eleccions europees a Cau la vella guàrdia
convergent davant de Sànchez, Borràs, Nogueras i Tremosa
Emili Bella
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Duel directe entre Carles
Puigdemont i Oriol Junqueras a Europa. El president exiliat es presentarà
com a candidat de Junts
per Catalunya a les eleccions a l’eurocambra, el 26
de maig. L’impulsor de la
Crida va publicar ahir una
fotografia a Twitter en què
feia un simbòlic pas endavant sortint per la porta
de la Casa de la República,
a Waterloo: “És el moment
de fer un pas més per internacionalitzar el dret a
l’autodeterminació de Catalunya des del cor d’Europa per a tot el món.”
Puigdemont va demostrar ahir que continua
conservant les regnes de
l’espai postconvergent,
després d’aconseguir situar la seva guàrdia pretoriana en els principals
llocs de sortida en les llistes per a les eleccions espanyoles. En un consell
nacional extraordinari a
l’Hospitalet de Llobregat,
el PDeCAT va avalar que el
també impulsor de la Crida i cap de files de JxCat
al Parlament, Jordi Sànchez, a la presó madrilenya de Soto del Real, encapçali la candidatura
a Barcelona, seguit de
la consellera de Cultura,
Laura Borràs; la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, i l’eurodiputat Ramon Tremosa.
Ni Sànchez ni Borràs
són membres del PDeCAT, mentre que Tremosa hi concorrerà com a
independent tot i tenir
carnet del partit. Tots
quatre són afins a l’inquilí

Les frases

—————————————————————————————————

“En sortim reforçats.
El partit pot estar
satisfet de formar part
d’aquest concepte
que es diu JxCat”
David Bonvehí

PRESIDENT DEL PDECAT
—————————————————————————————————

“Fer política no és
agenollar-se, és ser
contundent, defensar
desacomplexadament
el mandat de l’1-O”
Míriam Nogueras

VICEPRESIDENTA DEL PDECAT
—————————————————————————————————

“Hem treballat amb
la voluntat que sigui
un projecte d’equip i
no personalista”
Elsa Artadi

NÚMERO 2 DE JUNTS PER CATALUNYA
PER A LES MUNICIPALS A BARCELONA
—————————————————————————————————

“Ens comprometem, si
es considerés oportú, a
apartar-nos [per facilitar
la unitat amb la resta
del sobiranisme]”
Sànchez, Turull, Rull i Forn
CARTA DES DE LA PRESÓ

de Waterloo. Amb Sànchez a la presó, de facto,
Borràs serà qui lideri el
grup parlamentari.
A part del nom de Puigdemont per a Europa, la
principal sorpresa va ser a
Girona. La llista la liderarà
l’advocat de Puigdemont,
Jaume Alonso-Cuevillas,
seguit per l’actual diputat
al Congrés Sergi Miquel i
per Marina Geli com a número 3. “Visca Catalunya.
Però Girona més. En moments excepcionals, decisions excepcionals”, piulava l’advocat.

A Tarragona i Lleida es
confirma que els caps de
cartell seran els presos
polítics Josep Rull i Jordi
Turull, respectivament. A
l’exconseller de Territori
i Sostenibilitat, l’acompanyarà un dels pesos pesants del PDeCAT, Ferran
Bel, secretari d’organització i exalcalde de Tortosa, mentre que a l’anterior titular de la Presidència el seguiran Concepció
Cañadell, alcaldessa de
Térmens i presidenta del
Consell Comarcal de la
Noguera, i la independent
Rosa Borrell.
Al Senat es presenta l’exconseller de Cultura
Lluís Puig, exiliat a Bèlgica, així com l’escriptor
Hèctor López Bofill i la
membre del govern de la
Crida Assumpció Castellví, que havia estat membre del secretariat de
l’ANC amb Sànchez.
La vella guàrdia convergent, doncs, va perdent
llençols. L’actual diputat
Carles Campuzano es va
acomiadar ahir amb una
piulada: “El consell nacional del PDeCAT ha tancat
les candidatures al Congrés. No hi soc. En qualsevol cas, gràcies a tanta gent
per tanta confiança durant tants anys. Des de la
satisfacció per la feina feta
i la consciència ben tranquil·la, seguirem al servei
de la causa de Catalunya.”
Fonts de l’ACN asseguraven que una de les intervencions més contundents contra els acords assolits va ser la de l’històric
diputat al Congrés Jordi
Xuclà, pròxim a l’expresidenta del partit Marta
Pascal i una de les perso-

nes més reticents a l’encaix del PDeCAT dins la
Crida, que queda fora dels
llocs de sortida per al 28-A.
Xuclà hi hauria mostrat la
seva disconformitat, però
el conseller Miquel Buch
l’hauria tallat de seguida
tancant el debat.
Òrgan de coordinació
“Estic content, això s’encamina bé.” El president
del PDeCAT, David Bonvehí, assegurava en sortir
del consell nacional que el
seu partit “surt reforçat”
de l’acord “satisfactori”
amb JxCat, malgrat haver
cedit –tal com va passar
en les eleccions al Parlament– quotes de representativitat. Bonvehí, que
va justificar l’acord assegurant que la ciutadania
“vol sobiranisme i candidatures més transversals”, va anunciar la creació d’un espai de governança conjunt entre el
PDeCAT i JxCat per a la

presa de decisions del
grup al Congrés i al Senat:
“Serem en l’òrgan de presa
de decisions, amb totes
les conseqüències.” Tots
els acords en el consell nacional es van prendre per
“majories amplíssimes”:
126 vots a favor i 6 en
blanc, d’un total de 178
consellers assistents.
Algunes cares eren de
—————————————————————————————————

L’advocat Jaume
Alonso-Cuevillas
liderarà la llista
de JxCat a Girona
—————————————————————————————————

circumstàncies en sortir
de la reunió del PDeCAT,
i contrastaven amb les
d’alegria de la trobada que
JxCat va fer a Barcelona.
Una exultant Elsa Artadi
va assegurar que les llistes
pactades són “un projecte
d’equip i no personalista” i
que representen la “màxi-

ma transversalitat”. Nogueras, número 2 del PDeCAT, que va ser als dos
llocs, va explicar el tarannà que tindrà la candidatura a Madrid i va avisar
Pedro Sánchez: “Fer política no és agenollar-se, és
ser contundent.” També
es va comprometre a defensar “desacomplexadament” el mandat del referèndum de l’1-O i de les
eleccions del 21-D. En plena sintonia, el president,
Quim Torra, que també és
impulsor de la Crida, va
agrair als candidats el seu
compromís i els va instar a
“defensar i exigir el dret
a l’autodeterminació de
Catalunya”.
Torra i Puigdemont esperen que, a partir d’ara,
en les votacions clau a Madrid, quan s’hagi d’investir
un president o votar uns
pressupostos, el govern de
la Generalitat i el grup parlamentari al Congrés estiguin alineats.
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Artadi confirma
el salt a Barcelona
a Munté serà la número 3 de la candidatura de Forn a Meritxell

Budó, a disposició de Torra i Turull per substituir la consellera
E. Bella
BARCELONA

agradat una candidatura
“unitària” de tot el sobiranisme, però que, malgrat
tot, la de JxCat “representa l’esperit unitari de
l’1-O”. En aquest sentit,
tots quatre es comprometen, “si es considerés opor-

tú”, a apartar-se del capdavant de les llistes respectives per facilitar la “unitat
electoral” amb altres formacions: “No som candidats per fer més gran un
partit, sinó per servir el país
i les idees de llibertat.” ■

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, serà la
número 2 de la llista de JxCat a l’alcaldia de Barcelona ■ ACN

de la Diputació de Barcelona es posa a disposició de
Torra i Turull, segons explicava ahir a l’ACN. És exmilitant de CDC i va anar a
les llistes de JxCat el 21-D
com a número 32 a Barcelona. Això no vol dir, però,
que es converteixi també
en portaveu del govern
com és ara Artadi. El relleu
de Borràs estaria més
verd, atès que l’acord per
concórrer de número 2
per Barcelona al Congrés
és més recent. “Ens agafarem uns dies per fer el

traspàs ben fet i perquè
afavoreixi i ajudi de la millor manera possible el govern de la Generalitat”, va
assenyalar Artadi.
L’única peça que encara
no ha encaixat és la de Ferran Mascarell. El portaveu
de la Crida Nacional per la
República va anunciar al
desembre una candidatura pel seu compte a l’alcaldia de Barcelona, però de
moment no s’ha concretat
si acceptarà anar de número 4 de JxCat, darrere de
Forn, Artadi i Munté. ■

170813-1164653w

D’altra banda, Blanca
Bragulat va llegir al costat
d’Artadi i Borràs una carta
en què la seva parella, Jordi Turull, juntament amb
Rull, Sànchez i Quim Forn
–alcaldable a Barcelona–,
insisteixen que els hauria

Elsa Artadi farà tàndem
amb Quim Forn en la candidatura de Junts per Catalunya a Barcelona. Neus
Munté, que va guanyar les
primàries del PDeCAT per
ser candidata, hi figurarà
com a número 3. La consellera de la Presidència i
portaveu del govern va oficialitzar ahir el seu salt a
l’altra banda de la plaça
Sant Jaume després que
el seu nom sortís a la llum
fa unes setmanes com a
possible alcaldable de facto de l’espai postconvergent, ja que Forn és a la
presó mentre el jutja el
Tribunal Suprem.
Tant Artadi com la consellera de Cultura, Laura
Borràs, deixaran el govern, però no s’espera que
el traspàs tingui lloc
aquesta setmana. De fet,
l’encara portaveu de l’executiu va parlar d’“unes setmanes” per efectuar els relleus, amb la voluntat que
reforcin el govern. La decisió correspondrà a Torra,
però la prendrà “en col·laboració” amb el president
Carles Puigdemont i amb
els dos consellers legítims,
Jordi Turull i Lluís Puig.
En qualsevol cas, el nom
de Meritxell Budó fa dies
que circula com a substituta d’Artadi a la Presidència. L’alcaldessa de la
Garriga i vicepresidenta
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La frase

—————————————————————————————————

“La militància
considera que no
és prioritària per a
la CUP nacional la
nostra presència en
aquestes eleccions”
Mireia Boya

MEMBRE DEL SECRETARIAT DE LA CUP

L’exdiputada i membre del secretariat nacional de la CUP Mireia Boya, explicant ahir davant la seu les conclusions del consell polític extraordinari ■ ACN

La CUP descarta concórrer
a les eleccions espanyoles

a El consell polític rebutja la proposta per 37 vots a 20, però estudiarà durant el març altres accions
per incidir-hi a Es bolcarà en les municipals per crear “des de baix” les condicions de la ruptura
Òscar Palau
BARCELONA

Poble Lliure podria impulsar una candidatura pel seu compte
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La CUP no es presentarà
a les eleccions espanyoles
del 28 d’abril. El consell
polític extraordinari convocat ahir a la tarda, després d’un cap de setmana
d’assemblees territorials
en què es va entrar a fons
en el debat, va secundar de
manera majoritària el no
per un ampli marge de 37
vots a 20, que sí que es van
mostrar favorables a impulsar una llista “de bloqueig” a Madrid, i quatre
abstencions. “No es donen
les condicions necessàries
per esdevenir una candidatura
autènticament
rupturista i transformadora a l’Estat espanyol”,
feia públic en una nota oficial al vespre, després
d’una hora i mitja de reunió. Des de la porta de la
seu, també ho solemnitzava l’exdiputada i membre del secretariat Mireia
Boya, que constatava que
l’acció política cupaire no
considera prioritari anar
a un Congrés que, a més,
“està fora de l’àmbit terri-

Una de les incògnites que
s’obren ara, i que s’hauran de
resoldre en breu, és què fa una
de les principals organitzacions que integren la CUP, Poble Lliure, que s’havia declarat
partidària de presentar-se al
28-A (Endavant encapçalava
l’altre gran corrent contrari)
i que continua sent sobirana
per fer-ho si vol. En un comuni-

cat dissabte, Poble Lliure criticava l’actual “discurs reformista” dels grans grups independentistes, que veu “totalment inviable en un Estat espanyol en plena deriva autoritària”, i instava el conjunt de la
CUP a “assumir el repte d’articular una candidatura tan àmplia com sigui possible” entre
sectors compromesos amb la

construcció de la República,
que suposés una alternativa
electoral per emetre “un vot
sòlid i útil per la ruptura”. Poble
Lliure tancava la nota afirmant
que “aquesta alternativa que
el poble reclama, d’una manera o d’una altra, s’acabarà produint igualment”, i obria així la
porta a impulsar una llista pel
seu compte, opció que, se-

gons avançava ahir La Vanguardia, podria cristal·litzar
amb la convocatòria d’una assemblea demà mateix, ja que
els terminis menen pressa.
Ahir, Boya va fugir d’estudi i
va assegurar que els militants
només van parlar sobre la
CUP. “El que puguin fer altres
organitzacions no era matèria
de debat”, concloïa.

torial dels Països Catalans”, per la qual cosa ara
s’estimen més bolcar-se
en el seu hàbitat natural,
les eleccions municipals,
que s’han de celebrar just
quatre setmanes després.
De fet, en cas que hagués
guanyat el sí, la CUP hauria hagut de preparar llistes a totes les circumscripcions dels Països Catalans.
Vista la importància de
la qüestió, això sí, l’opció
del no a concórrer a les estatals incloïa l’afegitó que
s’estudiïn altres formes
d’acció política per poder
incidir en el 28-A, per la
qual cosa la formació, se-

gons la nota, ara “seguirà
abordant el debat estratègic sobre com es pot convertir en un agent polític
actiu”. Boya detallava que
en les properes setmanes
en parlaran “amb més calma i sense els tempos que
imposa l’Estat”, començant pel consell polític ordinari del 23 de març, amb
la idea de decidir abans
que s’acabi el mes sobre
l’impuls d’un seguit d’iniciatives polítiques, que
evitava concretar, però en
les quals també buscaran
segurament la complicitat
d’organitzacions estatals,
per lluitar sobretot contra

l’auge de l’extrema dreta.
“Hi ha problemes i fins i
tot pors que compartim;
la resposta al feixisme no
és una qüestió només catalana, sinó internacional”, destacava Boya, que
assegurava que “no necessàriament” han de ser accions en campanya.
La formació, en tot cas,
es concentrarà ara en la
preparació d’unes municipals en què ja té confirmades “moltíssimes candidatures”, i en què posarà tots
els esforços “per tal de
construir les condicions
per a la ruptura des de
baix”. En aquest sentit,

l’exdiputada recordava
que volen impulsar un municipalisme “transformador” que pretén “trencar
amb les dinàmiques” de
molts ajuntaments governats no tan sols pels partits del 155, sinó també pel
PDeCAT o ERC. La CUP,
a més, posa l’accent en la
mobilització, com la que
s’ha produït en les últimes
setmanes i per la qual es
felicitava. En el marc
d’aquesta aposta, feia una
crida expressa a anar a la
manifestació de dissabte a
Madrid per reclamar l’autodeterminació, cita en
què està treballant des de

fa setmanes amb altres
forces d’esquerres rupturistes a escala estatal.
La CUP, de fet, no s’ha
presentat mai a unes eleccions espanyoles, però la
conjuntural especial de la
convocatòria actual, en ple
judici al procés, ha provocat un debat intern profund sobre la conveniència
de concórrer-hi, que segons Boya ha desbordat els
seus “ritmes”. Una discussió, de fet, que ja es va produir a la tardor amb relació
a les europees, i que al desembre es va tancar com
ahir: desestimant l’opció.
Les claus del debat
L’exdiputada Isabel Vallet
destriava al matí a Catalunya Ràdio quines han estat
les claus del debat, que justifica assenyalant que a la
CUP “conviuen diversos
espais polítics amb diverses tàctiques per assolir
uns objectius comuns” de
ruptura amb l’Estat, el patriarcat i l’ordre econòmic.
“En cada procés electoral,
avalues l’estratègia en funció de si això t’apropa als
objectius o no”, resumia.
Vallet destacava com a
punt que s’ha valorat ara el
fet que l’autodeterminació
“mai havia centrat tant
com ara” el debat, i podria
esdevenir un “factor de crisi i inestabilitat” a l’Estat.
A més, esmentava el perill
de regressió de drets que
suposa la irrupció de Vox,
el procés de redistribució
territorial en clau estrictament autonòmica que vol
obrir el PSOE i la “solidificació” de la crisi capitalista.
“Tot això ja justifica el debat, i l’argument definitiu
no és si Espanya és reformable o no, sinó si la candidatura pot ser un accelerador
de la ruptura o no, i si podrà
contribuir a la ingovernabilitat de l’Estat”, reflexionava. I és que això, “el bloqueig
de tot”, era precisament un
dels elements més llaminers per als cupaires, que,
vist l’estret marge en què es
poden moure les majories
al Congrés, hi podien arribar a tenir un paper decisiu.
Finalment, però, no s’han
deixat temptar. ■
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Asens defensarà al Congrés
un diàleg sense condicions

a El cap de llista de Catalunya en Comú reclama al PSC que torni als “grans consensos” del dret a
decidir, i al PDeCAT i ERC, que deixin la unilateralitat a Alerta d’un govern d’extrema dreta o de l’Íbex
Ò. Palau
BARCELONA

182205-1206277Q

Frenar un possible govern
de l’extrema dreta o controlat per l’Íbex 35, i tornar als grans consensos
del dret a decidir per entrar en un diàleg “sense
condicions”. Aquests seran els grans eixos programàtics de la candidatura
de Catalunya en Comú al
Congrés, que es va presentar ahir, liderada pel fins
ara tinent d’alcaldia a Barcelona, Jaume Asens, que
agafa així el relleu al guanyador dels dos últims comicis estatals a Catalunya, Xavier Domènech.
Aina Vidal i el també regidor a la capital Gerardo Pisarello completen els tres
primers llocs per Barcelona. Els deu primers de la
llista, que ara s’ha d’acabar de tancar amb Podem,
van reivindicar el llegat
municipalista de les que
anomenen “ciutats del
canvi” per enfortir l’estat
del benestar i lluitar contra els grans lobbies, i van
demanar als independentistes que no bloquegin
aquestes reformes.
En un acte al Camp de
la Bota, al Fòrum de Barcelona, i amb el lema Més
drets, més democràcia,
per un futur en comú,
Asens va voler enviar tres
missatges: a la ultradreta,
al PSC i a l’independentis-

La candidatura de Catalunya en Comú es va presentar ahir al Camp de la Bota de Barcelona ■ ACN

me. Als primers els va dir
que “no passaran”, com
l’autobús d’Hazte Oír antifeminista, que l’Ajuntament de Barcelona ha
multat i vetat per a properes ocasions. Als socialistes catalans els va demanar que recuperin la reivindicació del dret a decidir de Gabriel Alomar i Josep Pallach, la dels anys
trenta i els setanta, i fins i
tot de fa 15 anys. “Ara no
tenen cap proposta federal creïble, ni pacte fiscal”,
insistia, mentre els retreia
que s’hagin negat a parlar
d’autodeterminació.

Les frases

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

“Els comuns som
l’antídot perquè Franco
no surti del Valle de
los Caídos i s’instal·li
a La Moncloa”

“Som la força útil
i amb més autoritat
per obligar el PSOE a
allunyar-se de Cs i fer
polítiques socials”

“El feminisme és el
gran salt civilitzador
d’aquesta època,
i aviat també ho serà
l’ecologisme”

Jaume Asens

Gerardo Pisarello

Maria Freixanet

“Hem d’obrir una taula de
diàleg sense condicions”,
subratllava. Això sí, en
aquest punt també instava el PDeCAT i ERC a deixar la unilateralitat: “Ara
és temps de diàleg, ja n’hi

ha prou de cops al pit, tacticisme compulsiu i retòrica del «nosaltres sols»”,
demanava. Per això, els
instava a “tornar als grans
consensos” del 80%, i a fer
front comú amb ells per

un referèndum pactat, reivindicant-se com la “força
útil del republicanisme
pragmàtic i progressista”.
Asens va explicar que la
seva campanya tindrà tres
eixos fonamentals: l’agen-

CAP DE LLISTA DE LA CANDIDATURA
DE CATALUNYA EN COMÚ AL CONGRÉS

NÚMERO 3 DE LA LLISTA DE
CATALUNYA EN COMÚ AL CONGRÉS

CANDIDATA A LA LLISTA DE
CATALUNYA EN COMÚ AL CONGRÉS

da social, que reivindicarà
el “municipalisme transformador”, els serveis públics, l’estat del benestar i
l’oposició als poders fàctics; l’eix democràtic, per
frenar l’extrema dreta,
“que no es venç al carrer o
amb cordons sanitaris, sinó guanyant i governant”,
i l’agenda territorial, per
impulsar el diàleg, la plurinacionalitat i la fi de la “repressió” a l’independentisme. “Som en un moment
de cruïlla històrica“, anunciava, davant del qual descrivia tres possibles escenaris postelectorals. El de
“l’esperança”, que és el
preferit, ja que apel·laria a
la majoria que va donar suport a la moció de censura
contra Rajoy; l’escenari
“reaccionari”, en al·lusió
al tripartit d’ultradreta,
amb l’Espanya de “la plaça
Colón de Madrid” i l’“¡A
por ellos!”, que “no vol
gais, independentistes, feministes ni migrants”, i
l’escenari “conservador de
l’Íbex 35”, que podria fer
aparèixer “la pitjor cara
dels socialistes”, ja que
suposaria un pacte entre
Cs i el PSOE dels barons,
el mateix que va aplicar
els articles 135 i 155 de
la Constitució per donar
prioritat al retorn del deute i a la intervenció del govern de Catalunya.
Pel seu cantó, Pisarello
va refermar que volen desbloquejar el diàleg entre
Catalunya i l’Estat, “avançar en l’autogovern i posar
fi a l’excepcionalitat judicial”. Les candidates Aina
Vidal i Maria Freixanet
van reivindicar l’ecologisme i el feminisme, van defensar la feina dels últims
anys als ajuntaments i al
Congrés, i van lamentar
que no s’hagin tocat les
pensions, la reforma laboral i la llei mordassa. ■
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L’il·lustrador Sergi Llorens, amb el llibre ‘Bestiari rourenc’, a la cafeteria on hi ha exposats alguns dels dibuixos originals de l’obra, fets amb aquarel·la ■ JOSEP LOSADA

Un poble llegendari

PROPOSTA · L’il·lustrador Sergi Llorens i l’escriptor Biel Cussó editen un inventari de mites i animals fantàstics de Sant
Esteve de les Roures RELATS · ‘Bestiari rourenc’ retrata i documenta un centenar d’espècies autòctones, a més d’incloure
cinc contes PODER · Més enllà del valor de la proposta artística, els autors defensen l’humor com a arma “legítima i bonica”
Laia Bruguera
BARCELONA

S

i les coses es compliquen
(encara) més, sempre ens
quedarà l’opció d’emigrar a
Sant Esteve de les Roures.
El poble nascut de la imaginació de
la Guàrdia Civil –igual que el relat
de la violència ciutadana de l’1 d’octubre– ja té alcalde, escoles, hospital, biblioteca, clubs esportius i, des
del mes passat, també recopilació
de mites, llegendes i espècies autòctones. Habitants fantàstics com ara
els companyols, “éssers eteris que
apareixen quan hi ha apagades de
llum i el poble es queda a les fosques”; els fonguiols, els bolets animats que les mares invoquen per
advertir els seus fills dels perills del
bosc, i els menjamitjons –un clàssic
a totes les contrades– són alguns
dels protagonistes de Bestiari rourenc (Bestiarirourenc.cat), el llibre
autoeditat per l’il·lustrador Sergi
Llorens i l’escriptor Biel Cussó.
Des de fa un any, el Sergi és, a
Twitter, el dibuixant de Sant Esteve de les Roures. “Sempre m’ha
agradat fer riure la gent –explica– i
em sento bé en aquest grup perquè
tots els comptes relacionats amb el

poble, 2.800 segons els càlculs d’un
amic meu, tenen en comú que són
de persones disposades a fer conya
en un context molt complicat i de
riure’s d’elles mateixes encara que
sigui d’un tema que els fa mal.”
Aquest il·lustrador és un apassionat
de “crear mons”, així que va deixar
volar la seva imaginació: “Si Sant
—————————————————————————————————————————————

Els ‘companyols’, que
surten quan hi ha apagades
de llum, són alguns dels
protagonistes del llibre
—————————————————————————————————————————————

Esteve de les Roures s’està construint des de zero, creem la seva cultura popular”, es va plantejar.
El Sergi, doncs, va començar a
penjar al Twitter dibuixos de bestioles de Sant Esteve de les Roures,
acompanyats d’una petita explicació, i el joc va tenir èxit. De fet, van
ser els seus seguidors els que li van
reclamar el llibre. Ell fa anys que
treballa per diverses editorials i projectes però no n’havia impulsat cap
de propi, així que va decidir demanar ajuda a l’escriptor Biel Cussó. Ja
havien col·laborat en altres ocasions i sempre ho havien fet “molt a

gust”, relata el Biel. Per això de seguida es va engrescar, però encara
més quan el Sergi va anar desenvolupant la idea: “A mesura que em va
anar explicant els motius i intencions que hi havia rere el bestiari, el
meu sí encara va ser més rotund
perquè resultava ser un projecte
que combinava una part artística
amb una de reivindicativa, i això
encara el feia més gran i ineludible”.
Els aglanets, uns “éssers tímids”
que s’encarreguen de deixar un obsequi als nens rourencs que perden
una dent, van ser les primeres criatures nascudes de la imaginació del
Sergi i el Biel. En total van idear un
centenar de bèsties i cinc contes,
que acompanyen els dibuixos de 14
il·lustradors amics.
La segona edició, en ment
Van ser nou mesos de feina però,
com passa molts cops, sobrava talent i il·lusió però faltava el finançament. Van apostar per la plataforma Verkami i van aconseguir l’objectiu: gràcies a 328 mecenes, van
recollir els gairebé 8.000 euros necessaris per editar el llibre. Després
de repartir els primers 400 exemplars, s’està ja pensant en la segona
edició. Una quarta part dels ingres-

114

animals fantàstics
formen part del llibre ‘Bestiari rourenc’.

328

mecenes han ajudat a recaptar els
gairebé 8.000 euros
necessaris per tirar
endavant el projecte
d’autoedició.

400

exemplars s’han
repartit ja i s’està
pensant en una segona edició.

sos han anat a parar a la caixa de
solidaritat de l’ANC i Òmnium Cultural i a l’ONG d’ajuda als refugiats
Dibuixos per Somriures.
Sant Esteve de les Roures va començar sent una equivocació però
avui és la constatació que la unió fa
la força i que l’humor és un autèntic
bot salvavides. “Hi va haver un moment en què Twitter era per a mi
una guerrilla –explica el Sergi– i
bloquejava quatre persones cada
dia perquè m’adonava que eren
comptes fets expressament per
provocar, me’n vaig cansar i vaig
apostar per l’humor, a mi Sant Esteve em va salvar”, assegura el Sergi. “No podem oblidar –hi afegeix el
Biel– que tot això té l’origen en una
tragèdia en majúscules, en el maltractament i en la violència, i que
Sant Esteve de les Roures, més enllà d’un error de transcripció de la
Guàrdia Civil, existeix i resisteix
com a excusa per superar el tràngol
de veure’t vexat com a poble.” “S’ha
volgut capgirar un context tens, incòmode i violent per poder continuar endavant amb un somriure, i,
malgrat que de vegades pot semblar
que anem sempre amb el lliri a la
mà, no deixa de ser una reacció legítima i bonica”, sentencia. ■

