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El Parlament veta Iceta,
que demana empara al TC
ROTUND · Cop de porta dels
grups independentistes al desig
del socialista de presidir el Senat

RECURS · El PSC recorre al
Constitucional per vulneració del
dret a la participació política

ERC no es tanca a
investir Sánchez

CULTURA-ESPECTACLES
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Europa-Món
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Detenen a Savoia l’històric
dirigent d’ETA Josu Ternera
L’anàlisi de
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Tarragona
Entre el bloc constitucional
i el canvi de pacte

L’actual bisbe de Barbastre, a l’esquerra, i l’emèrit, a la dreta, amb el de Lleida, ahir abans de començar el judici ■ EFE

Les autoritats eclesiàstiques de Barbastre reconeixen al judici que
no han vist a la institució lleidatana les obres d’art que reclamen
Demà, a partir
de les 12.00 h

140943-1208490Q

“No conec el Museu de Lleida”
T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Demà, a partir de les 12.00 h
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La vinyeta

Josep Maria Fonalleras

Fer

Flors, fotos
i ànimes

A

ra no sé si ho he
somiat o si el record que en tinc és
cert, però penso en
una pel·lícula (no sé si
era una exposició,
potser sí) en què es reflexionava sobre
la idea de les vegades que els indígenes sortim en les fotos dels turistes
sense tenir-ne consciència. Som presents en les seves vides quan tornen a
casa i ensenyen el material decomissat (és a dir, el tresor que han acumulat en el viatge) als veïns, als coneguts i
als familiars. Hi traiem el cap (o, per
ser exactes, un fragment del nostre
cos o potser una mirada furtiva) i passem a formar part de la seva experiència, de manera vicarial. És a dir, no pas
perquè hàgim viatjat amb ells, sinó
perquè l’espectre fantasmal on ens
han enquibit és present en la seva vida
quotidiana en representació nostra,
lluny, molt lluny, del dia en què es van
fer la foto on nosaltres sortim. Si és un
somni, el cedeixo a la posteritat perquè em sembla una idea fantàstica: algú que es dediqui a cercar totes aquelles fotos on surt d’estranquis, instan-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Quantes vegades els
indígenes sortim en les fotos
dels turistes sense tenir-ne
consciència
tànies desconegudes fetes per desconeguts. Si no ho és, que em temo que
no ho és, demano als amables lectors
que m’indiquin qui hi va pensar abans.
La qüestió és que he anat a parar
aquí perquè tinc constància que surto
almenys en una foto sense que jo sabés que la feien. En aquests dies de
flors a Girona, mentre parlava per telèfon mirava un nen que menjava amb
fruïció un iogurt amb els seus avis.
Aquella mateixa nit, el pare del nen (a
qui conec) em va ensenyar la foto del
nen amb la seva àvia (a qui no conec;
tampoc l’avi). Jo era en un segon terme, parlant per telèfon. Allà, de teló de
fons. Vaig pensar que, amb l’allau humana que passeja i es fotografia, floralment embadalida, era molt probable
que aquella circumstància s’hagués
repetit unes quantes vegades. Em va
venir vertigen. ¿On dec ser, ara? ¿En
una reunió familiar en un poblet de
França o en un pis de Brussel·les on
s’exposen els trofeus fotogràfics?
¿Perdut en una targeta de memòria
abandonada? ¿M’han esborrat perquè
la imatge era moguda? ¿M’hauran robat l’ànima, com pensàvem els antics?

Opció Pla

J

o soc d’aquells que de tant en tant
“tornen” a El quadern gris de Josep Pla. L’obro a l’atzar, i hi penetro. Alguns episodis no diré que me’ls
sé de memòria però em són coneguts i,
els que venen a continuació, previsibles. L’altre dia el vaig emprendre pel
començament. Em va semblar un llibre nou. Tret de la famosa primera
anotació, la del plat de crema i el pa de
pessic servit per la mare a l’hora del
“repàs” del migdia el dia que ell fa
vint-i-un anys, totes les altres em van
sorprendre. És l’inconvenient d’obrir a
la bona de Déu els llibres que permeten aquesta maniobra: sempre es fa
per la meitat, mai per l’inici o el final.
En la nota del 21 d’abril del 1918,
molt al principi, Pla reprodueix un escrit sobre Palamós degut a un avantpassat seu. Ni que em matessin l’hauria recordat. Per què el reprodueix?
Ell diu que “no està pas malament” i
que és “la cosa de més pes que trobo
en la meva genealogia grisa i vulgar”.
Està tan poc malament, és tan bo, que
sembla seu. Els estudiosos de Pla suposo que s’han aturat en aquest antecedent familiar de l’escriptor.

“
Refugi a la seva
obra per fer
anímicament
tolerable la injustícia

El 19 de maig del mateix any escriu:
“Ha fet una nit deliciosa, la primera de
l’estiu.” El maig, el 19 de maig, és l’estiu? Recordo que en un escrit d’ell mateix que ara no sabria localitzar, Pla fa
una distinció entre primavera, estiu i
canícula, basant-se en la distribució
popular de les estacions que ell havia
sentit a casa. La primavera seria ocupada pels mesos de març i abril. El
maig i el juny s’atribuirien l’estiu, i el
juliol i l’agost, la canícula. Vist així “canícula” no seria un recurs retòric per
no repetir en un mateix text la paraula “estiu”, com fan tants, sinó una estació amb personalitat i sufocació prò-

pies. D’aquesta manera Pla s’explica la
dita “una flor no fa estiu”. A l’estiu, als
nostres estius convencionals i oficials
de juliol a setembre, les flors estan
més que marcides, agostades. Si maig
és estiu la frase popular cobra sentit.
El maig és el mes de les flors. També el
de Maria: “portem flors a Maria”, recordo haver cantat. Em sembla que en
el mateix text Pla afegeix que al Quixot Cervantes també discrimina l’estiu de la canícula adjudicant cinc estacions a l’any.
Maneres de fer passable la tarda
d’un dia que ha començat malament.
Al judici pel procés, el president del
tribunal ha esbroncat la filòsofa Marina Garcés per apreciacions personals
que, en canvi, va tolerar i escoltar
“con sumo agrado” quan provenien
dels testimonis de l’acusació. ¿Perquè
és dona? ¿Perquè ha estat sol·licitada
per la defensa? ¿Perquè l’endemà era
San Isidro, patró de Madrid, i volia enllestir aviat per no perdre’s la Verbena
de la Paloma? Perquè tot és una injustícia i ja no sabem on agafar-nos per
fer-la anímicament tolerable. Pla és
una opció.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Ja ho veus, Miquel

J

a ho veus, Miquel. Ho deies tu mateix dies enrere: tothom qui sembra, recull. Doncs aquest cop has
recollit tu. Tants anys de carrera política (tants que ahir la CUP et va deixar anar allò de “vostè representa el
règim del 78”), tants anys d’ironia fina, de pactes i repactes, i ara resulta
que no podràs ser president del Senat.
No és pas que me n’alegri, francament. Perquè a mi m’agrada més el sí
que el no, el blanc que el negre, el diàleg que la repressió, i facilitar més que
no pas vetar. Però les coses són com
són i aquest cop, Miquel, has hagut de
tastar tu el xarop que tu i els teus recepteu sovint. “Una aberració democràtica”, deies? A mi no m’ho acaba de
semblar. Em sembla una jugada, una
mala passada, una manera injusta (o
no) de passar-te factura, tant a tu com
a Pedro Sánchez, però no pas cap
“aberració democràtica”. Una aberració democràtica és aplicar el 155 de la

“
A mi em costa
d’entendre, que algú
exigeixi cortesia
sense servir-ne

manera que es va aplicar, i una aberració democràtica és tot el que està passant, tota aquesta repressió que l’aparell judicial desplega amb la complicitat (perquè en aquest cas callar és ser
còmplice) de qui com a governant té
l’obligació d’aturar. “Això és volar
ponts”, deia Eva Granados. Espero
que no. Com tampoc espero que no ho
sigui tot el que està fent el govern del
PSOE, pactant per exemple la nova

De reüll
Adela Genís

Les cares de la notícia
CONSELLERA DE SALUT

Alba Vergés

Candidats
fora de lloc

Inversió en salut

M

entre es lliura la batalla electoral per Barcelona i
per les cadires europees, els municipis lluiten per
fer-se un forat en l’agenda dels ciutadans. Sense temps
per haver tret els cartells de les eleccions al Congrés, els
pobles exhibeixen tot un seguit de llistes i candidats que
per a molts electors són totalment desconeguts. Hi ha
formacions per a tots els gustos i repassant els pobles
més propers diria que n’hi ha set, vuit o fins i tot nou.
Només cal anar passejant i anotant els nous partits.
Escissions i més escissions. És una tendència a l’alça en
el món local. Molts dels programes
A molts
electorals són més aviat
escadussers i segurament els fan
pobles es
servir per a cada poble. Parlen de
presenten
seguretat, de neteja i de no
programes
polititzar les festes populars.
ínfims i llistes Propostes ínfimes, llistes fantasma
i candidats paracaigudistes.
fantasma
Persones que són posades pel
partit de torn –entengui’s per formacions que no tenen
implantació en aquell municipi– per mirar d’esgarrapar
vots amb unes sigles que són més conegudes.
Entengui’s també aquesta pràctica com una màquina
de guanyar vots, que és en el que s’han convertit
definitivament els partits polítics. I després passa que
arribes a la ràdio local, se’t fan quatre preguntes sobre la
realitat del poble i no saps ni com es diu popularment
l’escola, ni quin és el malnom dels habitants d’aquell
municipi. Si repicatruges o gafarrons. Segurament, això
no els restarà ni un vot. Llàstima.

mesa del Congrés amb Podemos, donant-hi representació al PP i a Ciudadanos, però excloent ERC, que va fer
uns magnífics resultats aquestes darreres eleccions. On són, Miquel, els
gestos del teu nou govern? Que no les
sents, les declaracions que fan els teus
ministres “volant ponts” un dia rere
l’altre? No sents què diu Borrell quan
va pel món? No vas sentir les amenaces d’ahir de Carmen Calvo? Això sí
que és “cortesia parlamentària”? Parlar un dia de diàleg i l’endemà manifestar-se i fer-se selfies amb PP i Ciudadanos passa factura, Miquel. I exigir
cortesia però no servir-ne, també. Això d’ahir, és cert, no havia passat mai.
Tampoc mai un 155 s’havia carregat
tot un Parlament i tot un govern. Fairplay, un xarrup de xarop i, com deies
ahir, voluntat de “diàleg, negociació i
pacte”. I si hi és del cert i el Senat no
ha pogut ser, sempre quedarà algun
ministeri.

-+=

Quan es parla de servei als ciutadans, educació i salut són branques essencials i tot el que sigui millorar
o preservar la qualitat d’aquests serveis afecta positivament els ciutadans. La inversió de 30 milions que
farà el govern per a manteniment i millora dels centres d’atenció primària (CAP) és molt bona notícia.
ESCRIPTORA

Antònia Vicens

Trajectòria de premi

-+=

L’escriptora mallorquina ha rebut el premi Jaume
Fuster per la seva trajectòria literària, en què ha publicat una dotzena de novel·les, 3 títols de narrativa,
4 de poesia, 2 d’infantils i un de prosa. És el 19è premi Fuster que els membres de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana atorguen a una trajectòria.
ACTOR DE CINEMA

Louis Garrel

Davant i darrere la càmera

-+=

El jove actor francès, un dels més cotitzats actualment a França, ha passat pel D’A Film Festival per
presentar el seu segon film com a director, un
thriller sentimental titulat Un hombre fiel, que protagonitza amb Laetitia Casta i Lily-Rose Depp i
que ja va competir al Festival de Sant Sebastià.

El tòpic del
diàleg
El ple del Parlament de Catalunya, com estava anunciat,
no ha avalat la candidatura de Miquel Iceta com a senador en representació de la cambra i, per extensió, tampoc el pla de Pedro Sánchez de situar-lo a la presidència
del Senat. La decisió es pot analitzar de diverses maneres, però és
evident que hi ha influït l’actitud
prepotent del PSOE des del 28-A,
marcant enormes distàncies amb
els partits independentistes (22 diputats) tant en la confecció de la
mesa del Congrés com en un hipotètic diàleg per a la investidura,
plantejant un govern en solitari tot i
estar en minoria i, finalment, obviant la sobirania del Parlament i el
seu paper institucional a l’hora de
fer públics els seus plans.
El context tampoc ha estat favorable a l’entesa. És escabellat apellar a la cortesia parlamentària o
acusar de trencar ponts de diàleg al
mateix temps que des del poder de
l’Estat (Suprem, Junta Electoral, Interior, fiscalia) es manté la persecució sense treva a l’independentisme, mantenint diputats i senadors
a la presó sense sentència de culpabilitat, vetant i soscavant les candidatures dels exiliats en les europees, apartant els uns i els altres del
debat electoral a TV3, o afegint ara
l’acusació de pertinença a organització criminal a 28 càrrecs de l’administració, inclosa la direcció de
TV3 i Catalunya Ràdio.
Posar-se el diàleg a la boca i insinuar expectatives de pacte queda
bé i no costa res, però posar-ho en
pràctica és una altra cosa, demana
convicció i més valentia que tacticisme. Per això tampoc resulta estrany, pocs dies abans d’unes eleccions municipals, autonòmiques i
europees, que aquest episodi els
hagi servit en safata als uns i als altres l’oportunitat de marcar el perfil
més convenient per guanyar vots o
per no perdre’ls.

|

4 Punt de Vista

|

Tal dia
com
avui fa...

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 17 DE MAIG DEL 2019

1
any

Bèlgica fa justícia
El jutge belga nega l’extradició
de Comín, Puig i Serret. El
Tribunal Suprem espanyol
s’empipa i acusa Bèlgica de
“falta de compromís”.

David Portabella

El primer dia se salda amb
un joc d’equívocs: cap policia
no va preguntar a Abascal
si portava la pistola Smith &
Wesson i ell va evitar l’arc de
seguretat perquè és diputat
afia Manuela Carmena entrant a Madrid Central amb el seu cavall però que
obliga el cos policial que vetlla per la seguretat de la cambra a idear un protocol inèdit per si se li ha de requisar l’arma i custodiar-la a l’armeria del soterrani si el líder de Vox arriba armat a la
porta dels lleons. Els forats de bala visibles al sostre del Congrés recorden l’arribada de l’últim home armat que va irrompre per lliure a l’hemicicle un 23 de
febrer de 1981, així que les suspicàcies
estan a flor de pell amb la pistola
d’Abascal. El primer dia va ser dimarts i
es va saldar amb un joc d’equívocs: cap
policia no li va preguntar si anava armat
i ell va evitar els arcs de seguretat perquè és diputat. Si l’esgarrifa com a contribuent pagar amb els seus impostos
el sou d’un diputat que va per Espanya
armat amb una Smith & Wesson com si
fos Clint Eastwood a Harry el Brut, sempre li queda el consol narcòtic d’aferrarse a les tranquil·litzadores paraules dites en campanya per Albert Rivera i
Inés Arrimadas: “A Espanya hi ha un
perill públic, i és Pedro Sánchez.”

20
anys

Nova etapa al PSOE
Felipe González enterra l’etapa
Borrell i fa una crida al PSOE a
defensar la cohesió d’Espanya.
L’expresident insta Almunia a
“posar ordre” al partit.

Abel Mariné. Professor emèrit de nutrició i bromatologia.

Una pistola
al Congrés

S

anys

El Barça guanya la segona
copa, la de Lliga, gràcies a la
derrota del Madrid (3-2). Els
blaugrana estrenen avui el títol
amb la mirada posada a Roma.

Tribuna

Full de ruta

i a Washington el
Museu de l’Espionatge exhibirà el piolet
amb què Ramon Mercader va matar Trotski
el 1940 a Mèxic, a Madrid el Congrés dels Diputats es prepara per si ha de vigilar una pistola cèlebre. El títol de l’article es presta a confusió, perquè al Congrés no només hi ha
pistoles a l’interior, sinó també armes
llargues a l’exterior. La novetat és que
fins ara, les armes, les portaven els
agents del Cuerpo Nacional de Policía i
prou, i ara qui pot intentar entrar al
Congrés amb la seva pistola Smith &
Wesson penjada al cinturó és un diputat que seurà a l’escó tres dies a la setmana durant els pròxims quatre anys:
Santiago Abascal. Entre el 1979 i el
1982, l’edifici de la Carrera de San Jerónimo va acollir Blas Piñar. Però fins i tot
un nostàlgic del franquisme que el va
viure in situ com Blas Piñar es va sentir
sempre protegit per les forces de seguretat tant als carrers de Madrid com a
l’interior del Congrés. I aquest no és el
cas de Santiago Abascal, que no des-
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La segona copa

L’alimentació a Catalunya

A

quest 7 de maig es va presentar,
a l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC), el llibre Alimentació i nutrició a Catalunya: industrials, productors i científics, editat per l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA), societat filial de
l’IEC, i el Centre Català de la Nutrició
(Ccniec), també adscrit a l’IEC. La primera agrupa professionals, científics i
tecnòlegs del món dels aliments, i el segon, grups de recerca del mateix entorn. Aquesta publicació recull una bona part del llegat que en l’àmbit alimentari ens han deixat empresaris i investigadors: aliments de qualitat, marques reconegudes i coneixements de
les relacions entre alimentació i salut.
A l’obra hi han col·laborat periodistes,
historiadors, empreses i professionals
relacionats amb els aliments i l’alimentació i el seu impacte social, i ha comptat amb la bona feina del Servei Editorial de l’IEC. Evidentment, no es tracta
el tema de manera exhaustiva, però sí
prou il·lustrativa.
LA PRIMERA PART,

Persones, famílies i

indústries alimentàries a Catalunya,
reflecteix la diversitat dels productes
dels nostres empresaris i industrials
(oli, vi, cava, cervesa, llet i derivats, galetes, productes dietètics). Com va posar de manifest el professor Ramon
Clotet, membre emèrit de l’Institute of
Food Technologists (EUA) i secretari
de la Fundació Triptolemos, bona part
de la producció d’aliments a Catalunya
és fruit de personatges clarividents que
han aplicat el que deia el pare de la gestió de les organitzacions, Peter F. Drucker: “A l’empresa (eficient), els beneficis són el subproducte de la feina ben
feta.”
A LA SEGONA PART,

Científics destacats
en alimentació o nutrició a Catalunya
i els Països Catalans, com va comentar
el professor Màrius Foz, membre de la
Secció de Ciències Biològiques de l’IEC,
es descriuen notables aportacions, de
diverses èpoques, en fisiologia, anàlisi i
control d’aliments, seguretat alimentària, bioquímica i nutrició. També
fruit de l’activitat d’una altra filial de
l’IEC, la Institució Catalana d’Estudis

Agraris (ICEA), és la recent publicació
de les Actes del Primer Congrés MasiaTerritori, obra coordinada per Assumpta Serra, especialista en història
rural, que tracten molts aspectes del
món agrari i la pagesia, als quals no
sempre dediquem l’atenció que es mereixen.
Josep M.
Monfort, de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentària (IRTA),
Catalunya és un ecosistema innovador agroalimentari, i la visió que tenim de la nostra pagesia no sempre és
la correcta; està molt tecnificada i
aporta el 80% de la matèria primera
per a la indústria alimentària. Estem
davant d’unes mostres de les activitats científiques i acadèmiques vinculades a l’IEC, que no es limita a l’estudi científic de la llengua catalana i
a ser-ne l’autoritat lingüística, sinó
que també promou i desenvolupa la
recerca en els diferents àmbits de la
ciència i de la tecnologia, principalment en tot el que té relació amb la
cultura catalana.

COM INDICA EN AQUESTA OBRA

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

Correctors
b Tinc una amiga filòloga i
mestra titulada, correctora de
català des de fa molts anys
amb contracte i sou en una
editorial de prestigi, on exerceix la seva professió, que està ben queixosa perquè, cada
vegada més, companys seus li
discuteixen les esmenes que
ella, persona competent i meticulosa, introdueix als textos
que li passen els seus superiors.
Un perquè de les seves
queixes: un dels seus companys de l’editorial no li volia
introduir l’esmena que segueix, en un text escolar: la de
“dos parells d’ales” referint-se
a les abelles, on l’autor havia
escrit “quatre ales”. Li rebatia
la seva esmena dient que no
calia introduir-la, perquè és el
mateix quatre ales que dos
parells.
Què els sembla? És el mateix quatre mitjons que dos
parells de mitjons?

Oi que no? Doncs que deixin fer als correctors la seva
feina, amb tot el respecte, altrament la nostra llengua
s’anirà empobrint, fins a desaparèixer.
MARIA ÀNGELS MANÉN FOLCH
Barcelona

Emocionant
b És emocionant veure i escoltar aquests darrers dies els
testimonis en el judici del procés. Et ve a la memòria Fuenteovejuna. Es veu la força d’un
poble que no pot ser jutjat ni
condemnat perquè no hi ha
prou presons per encabir-lo.
Quan se’ls requereix, manifesten que sabien que estava
prohibit però tot seguit també
diuen que no hi ha llei que pugui prohibir aquest dret fonamental.
També emociona quan expliquen que aquell dia era important i festiu per al poble,
que les urnes van aparèixer en
el moment just, tal com se’ls

havia promès (exactament el
contrari d’allò que repetia
constantment el govern central), i que la gent s’havia autoorganitzat per evitar que
aquest acte fos boicotejat…
També emociona sentir de
tant en tant alguna catalanada.
És el poble qui té la força i la
convicció que el que està fent
és bo i hi té tot el dret. No hi
ha cap organització externa
que se’n pugui atribuir el mèrit, ni l’ANC ni Òmnium. I, malgrat tot, són aquestes persones les que estan patint la repressió més brutal.
Calia una mica d’aire fresc.
ANNA MARIA FARRÀS I OLIVERAS
Barcelona

La Barcelona
d’Ada Colau
b La Barcelona d’Ada Colau
ha estat un fracàs total, i la del
futur a les seves mans, no cal
ser un endeví, una hecatom-

be. La ciutat ha fet com els
crancs, retrocedir al passat
més obscur de tots els fracassos, la dels anys previs a les
olimpíades. Entestada en el
seu rol estrella, el tramvia per
la Diagonal, les illes del no-res,
els carrils bici de doble sentit
en carrers d’una sola direcció,
els manters, etcètera, sense
fer esment al tan cobejat programa de l’habitatge social,
un somni efímer d’una calorosa nit d’estiu. S’ha oblidat de
treballar per la ciutat quan
avui gaudim d’una Barcelona
insegura, bruta, una ciutat
que la senyora alcaldessa voldria, això sí, neta de turistes
quan aquests representen un
mitjà de vida per a milers de
barcelonins. Votar Colau és
igual que posar-se un dogal al
coll, oblidar-se del futur i acceptar una Barcelona d’èpoques passades i de mal recordar.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
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La frase del dia

“Aquest és el Parlament dels 135, no el del 155”
Albert Batet, PORTAVEU DE JUNTSXCAT AL PARLAMENT

Tribuna

De set en set

Si és groga, millor

Canviar d’idea

Xavier Cortadellas

Agustí Colomines i Companys

L’

independentisme ha derrotat
l’establishment barceloní en les
eleccions a la Cambra de Comerç
de Barcelona. Ja és definitiu. 31 dels 40
candidats de la llista Eines de País, promoguda per l’ANC i el CCN, formen part
del ple d’una de les entitats més antigues
del país que continuen vives. El 1886, Manuel Girona –un dels burgesos més actius
de la ciutat– va esdevenir-ne el primer
president. Ni ell ni ningú no hauria predit
que 133 anys més tard, un grup de petits
empresaris faria trontollar els fonaments
de la bellíssima seu gòtica de la Cambra.
Tampoc no ho haurien predit, perquè no
ho pretenien, els quatre presidents que el
1901 van guanyar les eleccions amb una
candidatura desacomplexadament catalanista.

ELS QUATRE
presidents van ser el grup de personalitats
que va donar sentit i força a una candidatura rupturista a les eleccions legislatives
del 19 de maig de 1901 i, posteriorment, a les municipals del 10 de novembre. Tres d’aquests quatre presidents
eren, de fet, expresidents de les principals entitats cíviques barcelonines de començament de segle XX. Bartomeu Robert havia estat alcalde de Barcelona i expresident de la Societat Econòmica Barcelonina d’Amics del País, Albert Rusiñol
havia presidit el Foment del Treball Nacional, la patronal catalana, Lluís Domènech i Montaner era expresident de l’Ateneu Barcelonès i Sebastià Torres i Planas
presidia encara la Lliga de Defensa Industrial i Comercial, l’entitat proteccionista
que va tenir una actuació molt activa en el
Tancament de Caixes (1899) i en la campanya per defensar el concert econòmic.

tre el Centre Nacional Català i la Unió Regionalista, de la mà de qui en seria el gran
líder, Enric Prat de la Riba. La fusió dels
joves catalanistes amb els veterans regionalistes a l’estil del Dr. Robert, va obrir la
porta a l’hegemonia catalanista conservadora fins al 1917, que fou quan Francesc Macià, l’antic coronel de l’exèrcit, es
va començar a convertir en el referent del
republicanisme d’esquerra. No sense entrebancs, perquè l’èxit electoral de la Lliga el 1901 no es va repetir el 1903, fet que
va provocar-li una gran crisi, assetjada pel
lerrouxisme, a conseqüència de la qual el
1904 es va escindir del jove partit la branca més liberal i republicana, encapçalada
per Jaume Carner i Ildefons Sunyol. El
1931, aquest grup confluiria amb Macià i
amb altres sectors republicans per tal de
crear ERC.

EFECTIVAMENT,

candidatura és
considerada com el punt d’arrencada del
catalanisme polític conservador, ja que
després de les eleccions es va fer públic
que el 25 d’abril anterior havia nascut la
Lliga Regionalista, resultat de la fusió en-

LA VICTÒRIA D’AQUELLA

Sísif
Jordi
Soler

EL SISTEMA DE PARTITS català sempre ha

estat animat. Dels antics partits de la República tan sols perdura ERC, que tanmateix ha mudat de pell diverses vegades,
perquè tradicionalment ha estat federa-

“
Les famoses
estructures d’estat
són això. I és per
aquesta raó que és
important la victòria
dels empresaris a la
Cambra. A falta de
partits sòlids, bona
és la societat civil
groga

lista i de centre –dreta o esquerra, segons
el moment–, fins que Àngel Colom i Josep-Lluís Carod-Rovira van transformarlo en el partit independentista, diguemne, institucional que és ara. Però tornem
al que volia explicar quan he començat
parlant dels quatre presidents de principis de segle XX i de la Cambra. Durant la
Restauració els partits dinàstics espanyols dominaven les eleccions mitjançant les pràctiques caciquistes i les tupinades. Fins que la societat civil no va agafar el toro per les banyes, no hi va haver
manera.
A FALTA DE PARTITS,

la societat catalana
s’organitzava d’una altra manera, autònomament, amb la potència que els donava presidir i controlar entitats rellevants
del país. Els catalanistes van vèncer a pesar de tenir el suport tan sols de dos diaris
–La Veu de Catalunya, creat per Prat el
1899, i el Diario del Comercio, portaveu
dels regionalistes– i l’adhesió dels gremis de Barcelona. La societat civil adquireix una rellevància cabdal quan el poder
polític és irreal o escàs. El Dr. Robert i els
altres presidents van derrotar el poder dinàstic i el que avui en diríem Upper Diagonal a cop de prestigi. I tot i així, no van
dubtar a intentar aproximar els sectors
que eren reticents al catalanisme, que en
aquell temps rebia l’apel·latiu de “separatista” sense ser-ho de cap manera.
s’ha posat
nerviós. No és la primera victòria independentista en entitats de la societat civil. L’Ateneu fa anys que està presidit per
un independentista, com recentment ho
és la Fira. La degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya està plenament alineada amb les tesis sobiranistes, com el
degà del Col·legi de Metges. Les famoses
estructures d’estat són això. I és per
aquesta raó que és important la victòria
dels empresaris a la Cambra. A falta de
partits sòlids, bona és la societat civil groga.

L’‘ESTABLISHMENT’ UNIONISTA

T

emps d’eleccions.
Llegeixo els resultats d’una de tantes
enquestes electorals
sobre la composició
del futur Ajuntament
de Barcelona. Indica que gairebé una
de cada dues persones enquestades o
està indecisa o podria canviar de vot a
última hora. Fa, doncs, un treball ben
subtil: diferencia entre aquella gent
que encara no sap què triarà i aquella
altra que diu que ja ho sap, però també que podria desdir-se’n i canviar de
parer abans de posar el vot –ai!, perill!– a l’urna. Si, a això, hi afegim els
que no l’han volguda contestar i els
que diuen que encara no saben si aniran a votar, ja es veu que el que no serveix de gaire res és l’enquesta. Bé.
Rectifico. Serveix per conduir els electors cap a aquells candidats que es vol
que pensin que és segur que tenen
possibilitats d’arribar a ser alcaldes,
serveix per excloure’n aquells que no
interessa que ho siguin i que, a vegades, ni tan sols no apareixen a l’enquesta o s’han de buscar allà on posa
“altres”, i, sobretot, serveix per situar
el mitjà que l’ha encarregada. Com
passa, doncs, també amb l’amor, sembla que en política tot és incert. Llevat
que, com la institució que consagra el
matrimoni –sigui l’Església o l’Estat–,
també el mitjà que publica l’enquesta
és segur que hi serà sempre. Fins que
la mort ens en separi. Pel que fa al resultat de les eleccions municipals i europees, aquella enquesta indica que
ERC i Oriol Junqueras faran el doblet.
Si l’enquesta fos sobre el Barça, en
aquest país, avui la paraula doblet tindria un regust de fracàs. En política,
no. O no encara. Obvia que no fa pas
tant molts dels que hem sortit al carrer a manifestar-nos pel dret a decidir
no parlàvem de fer un doblet, sinó
d’arribar a la República per golejada.
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Nacional

ERC es manté
oberta a
investir Pedro
Sánchez

El president
estudia una
investidura sense
independentistes
pel vet a Iceta

Poc seguiment
de la vaga
unitària de
mestres

Només es va aturar
el 10,77% del
professorat, que
reclama revertir les
retallades del 2010

Iceta no renuncia al Se
FET El PSC recorre al Constitucional el sistema de votació al
Parlament que ha impedit que el líder rellevi Montilla com a
senador FI Veu vulnerat el dret a la participació política i vol
mesures cautelars GIR Sánchez ofereix al PSOE triar un nou nom
E. Ansola / D. Portabella
BARCELONA / MADRID

El PSC no va poder substituir ahir José Montilla per
Miquel Iceta al Senat i a
hores d’ara tot fa preveure
que el primer secretari
dels socialistes catalans
ho té difícil perquè dimarts pugui arribar a la
cambra alta a temps per
ser investit president de la
institució com pretenia
Pedro Sánchez. Tanmateix, Iceta no tira la tovallola i ahir el PSC ja va registrar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional perquè considera vulnerat el seu dret de participació política i demana
que s’anul·li el sistema de
votació que ha permès a la
majoria vetar el nom del
candidat proposat.
Els socialistes consideren que només els correspon a ells nomenar el substitut del senador que els
pertoca per llei d’acord
amb els criteris de proporcionalitat que recull l’Estatut i que així s’havia
acordat en la junta de portaveus a l’inici de la legislatura, motiu pel qual la designació de senadors sempre s’havia fet majoritàriament per assentiment.
Ahir, però, es va trencar
aquesta dinàmica.
Tal com s’havia anunciat, Junts per Catalunya i
ERC van votar en contra
(65 vots) i Ciutadans i el
PP es van abstenir (39),
mentre que només els comuns hi van votar a favor
junt amb el PSC (25). El
context electoral es va imposar i els partits no van
moure cap fitxa que els pogués ocasionar una pèrdua d’electors el diumenge
26. El PSC i les forces inde-

Les frases

—————————————————————————————————

“El vet no em fa
perdre un bri de la
voluntat per arribar
al diàleg i al pacte per
trobar una solució”
Miquel Iceta
PRIMER SECRETARI DEL PSC
—————————————————————————————————

“És tremendament
hàbil i fa declaracions
desafortunades.
Semblava que Iceta
volia no ser votat”
Gabriel Rufián
PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

pendentistes es van retreure mútuament haver
abandonat la cortesia parlamentària. Si JxCat i ERC
acusaven el socialisme de
“menystenir” la sobirania
del Parlament, Iceta ho
trobava una excusa. “A Cs,
bé que el van votar en ple
155”, hi va afegir Iceta,
que retreu a l’independentisme l’actitud “bel·ligerant, hostil i de vet”.
Tot i que els partits van
coincidir que alguna cosa
s’havia trencat en les relacions entre els partits a
l’inici d’una legislatura
que havia de ser la del diàleg, Iceta, que va demanar
la paraula abans de ser vetat a l’hemicicle, va assegurar que la nova situació
no li faria perdre “un bri de
la voluntat per arribar al
diàleg i al pacte” per trobar
una solució política. També va assegurar que se sentia decebut amb la resposta de JxCat i ERC.
De moment, però, els independentistes no han trobat cap gest en el socialisme que els faci canviar el
vot i ahir el PSC ja va advertir que no faria cap més pas

Miquel Iceta abandonant el seu escó
després que els grups independentistes
vetessin el seu pas al Senat ■ EFE

fins que el Tribunal Constitucional doni una resposta
al seu recurs i, per tant, no
presentarà cap altra persona per substituir Montilla.
De fet, el PSC va presentar el recurs per via d’urgència i, sense concretar
quines, demana al tribunal
que adopti les mesures
cautelars que consideri
pertinents en considerar
que el senador que correspon al PSC no estarà representat a la cambra alta
quan aquesta es constitueixi i, per tant, la composició queda alterada. A
més, i com a punt central
de l’escrit de recusació, el
PSC denuncia que la majoria parlamentària de la
cambra catalana ha fet valer la seva aritmètica per
trepitjar drets de la minoria i és en aquest punt on
espera que el tribunal es
pronunciï, ja que en cas de
consolidar-se
aquesta
pràctica quedaria registrat
“un precedent greu”, van
explicar fonts del grup parlamentari.
D’Albiol a Lorena Roldán
La capacitat que pot tenir
el TC a l’hora d’arbitrar
aquest atzucac és objecte
de debat entre els mateixos constitucionalistes. Si
bé catedràtics com ara Javier Pérez Royo i l’exlletrat del TC Joaquín Urías
defensen que l’elecció
d’Iceta hauria de ser entesa com un mer acte de ratificació i que només hi cabria el vot a favor o l’abstenció, hi ha veus que
qüestionen que el TC pugui forçar diputats com els
d’ERC i JxCat a votar en
un sentit per obtenir un
resultat esperat. A les files
del PSOE el malestar és
majúscul i apel·len als epi-

sodis del passat en què l’independentisme
votava
perfils més espanyolistes
que el d’Iceta. “Com pot ser
que en el seu dia votessin
Xavier García Albiol (PP) i
Lorena Roldán (Cs) i ara
no votin Iceta?”, es va preguntar un ministre. “Voten en contra perquè el
PSC representa el que els
independentistes no volen
per a Catalunya: estimar
Espanya i Catalunya, ser
espanyol i català, defensar
la Constitució i l’Estatut”,
va sentenciar el president
espanyol, Pedro Sánchez,
tot acusant ERC i JxCat de
“voler viure del conflicte”.
El primer revés de la legislatura per a Sánchez i el

PSOE no és innocu i obliga
a refer l’agenda i els noms.
L’executiva del PSOE es
reuneix a les dotze del migdia per abordar els noms a
proposar com a president
del Congrés i del Senat i
com a portaveus a les cambres i el vet a Iceta força
Sánchez a oferir als seus
un nom alternatiu per a la
cambra alta.
Esquer i tesi del ‘win-win’
Tot i l’enuig del PSOE, el
grup d’ERC al Congrés tem
viure un revival de l’episodi
del pressupost fallit de
Sánchez que va precipitar
les eleccions del 28 d’abril
davant el qual sempre van
sospitar que el president

preferia el no abans que
una fotografia amb l’independentisme. “Iceta és tremendament hàbil, i ha fet
declaracions tremendament
desafortunades.
Semblava que no volia que
el votéssim”, va avisar Rufián. “Estem en campanya
i ERC necessita dir als seus
que el pacte amb el PSOE
no està tancat”, va sospitar
Inés Arrimadas en el primer dia al Congrés. En el
PP, Pablo Casado hi veu el
fracàs de “l’apaivagament”
que vol Iceta, i el gallec Alberto Núñez Feijóo hi veu
“l’esquer del PSOE perquè
en campanya hi hagi distanciament amb els independentistes”. ■
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TC no vol dir ‘teixir
complicitats’
David Portabella

Si en l’etapa de Mariano Rajoy l’abús del recurs al TC
contra les lleis del Parlament podia fer sospitar que ell
traduïa la sigla com a tercera cambra perquè volia
guanyar-hi batalles més enllà del Congrés i del Senat,
ara el risc és que la sigla TC sigui vista per Miquel Iceta com un frontispici que vol dir teixir complicitats. I el
TC és el Tribunal Constitucional, l’òrgan que el juny del

2010 va amputar l’Estatut aprovat el 2006 i votat en
referèndum i que triga una mitjana de quatre anys a
resoldre els afers que la política no resol. Després de la
judicialització de la política, ara al TC li arriba el repte
de judicialitzar l’empatia i de forjar entre Iceta i l’independentisme unes complicitats que no han aflorat de
forma natural al Parlament. I el TC és el TC.

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

enat

LA CRÒNICA

Emili Bella

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

Vidal Aragonés passant per davant de Miquel Iceta amb la samarreta de ‘Goldfinger’ ■ EFE / TONI ALBIR

Cortesia del Parlament
E

164737-121739L

l Parlament va llançar ahir un
ou al front de Miquel Iceta
per dir no al rodet unilateralista de Pedro Sánchez. Un murmuri va recórrer la cambra quan la
portaveu socialista, Eva Granados,
va denunciar una “vulneració de
drets”, equiparant la mera pèrdua
d’una votació parlamentària a la
situació dels diputats presos polítics i exiliats. Va arribar a afirmar
que “les majories volen aixafar les
minories” i que el líder del PSC és
“catalanista”, i va acabar la intervenció identificant Iceta amb Catalunya, al més pur estil ferrussolià: “Catalunya no s’ho mereix.”
Al principal afectat no el va sorprendre la seva designació frustrada, sosté que va ser el primer a

advertir Sánchez que això podia
passar i va tornar a recordar –escolta, Espanya– que ell el que anhela de veritat no és ser president
del Senat, sinó de la Generalitat.
En qualsevol cas, Sánchez ja té un
trumfo per poder culpar l’independentisme de no dialogar.
Com si el principi dels dies fos
la votació d’ahir i el 155 fos aigua
passada, el primer secretari socialista va advertir que “és difícil que
tot segueixi igual”. El PSC creu que
no hi ha dret que en una votació
es pugui votar no, i per això van intentar en va que fos amb papereta: amb possibilitat de votar a favor, en blanc o nul. Finalment va
ser secreta, però amb spoiler, ja
que per uns segons es va poder

veure qui havia votat què en el panell electrònic. Cap sorpresa: el
candidat a substitut de José Montilla –el president és potser el
principal damnificat de tota
aquesta operació– només va rebre el suport dels comuns, que,
curiosament, van lamentar la
manca d’humanitat cap als presos
per part de Ciutadans, però no
van fer cap referència a la d’Iceta.
També va ser paradoxal que
Carlos Carrizosa, ja al lloc d’Inés
Arrimadas, acusés Iceta de pactar
amb l’independentisme en un dia
com el d’ahir, en què justament
Junts per Catalunya i ERC li van
negar el passaport per a la presidència de la cambra alta.
“No ens parli de cortesia parla-

mentària, ¿on és la cortesia amb
els diputats que són a la presó
que eren companys seus d’escó?
¿On és la cortesia amb les famílies
dels presos i dels exiliats? ¿Tan difícil era aixecar-se i mirar-los als
ulls? ¿Tan alt era el cost polític
que va vèncer la humanitat?”, va
preguntar-se el president del grup
d’ERC, Sergi Sabrià. “¿On era la
cortesia quan ens van amenaçar
de no votar un diputat interventor
o senadors si estaven imputats
per l’1-O? Aquesta circumstància
no es va produir, però l’amenaça
hi va ser”, va subratllar Sabrià. En
acabar va deixar el discurs a l’escó
d’Oriol Junqueras.
El portaveu de JxCat, Albert
Batet, va esculpir una frase lapidària per al diari de sessions: “La
més antiga de totes les cortesies
parlamentàries és que al Parlament hi pugui haver 135 diputats.”
Un dels moments llustrosos de
la jornada va ser la llampant samarreta groga del cupaire Vidal
Aragonés, fent referència amb un
cor al cartell de campanya socialista, i a Goldfinger, la pel·lícula
que Iceta va dir que estava mirant
el dia que TV3 va emetre el documental Les clavegueres d’Interior.
“Vostè representa el que ha estat i
és el règim del 78”, li va etzibar.
Des de la tribuna d’autoritats, la
presència de l’alcaldable del PSC
per Barcelona, Jaume Collboni, recordava que estem en plena campanya electoral, i, dues cadires
més enrere, la del director general
de Relacions Institucionals, Aleix
Villatoro –un dels qui la fiscalia vol
processar també per organització
criminal per l’1-O–, que la repressió continua.
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ERC no es tanca a investir
Sánchez tot i la trencadissa
a El president veu “conflicte” en el vet a Iceta i estudia la investidura sense independentistes si els
presos són suspesos i en té prou amb 174 vots a Els republicans volen Junqueras en un lloc visible
David Portabella

Les frases

MADRID

La trencadissa entre el
PSOE i l’independentisme
pel frustrat salt de Miquel
Iceta a la presidència del
Senat no significa que
ERC es tanqui en banda a
afavorir la investidura de
Pedro Sánchez, sinó que el
republicà Gabriel Rufián
manté la “mà estesa” als
socialistes i confirma que
hi ha un diàleg obert. Però
Sánchez interpreta que
tant ERC com JxCat “volen viure del conflicte” i ja
tem un bloqueig que amenaci la seva investidura,
així que estudia la viabilitat d’una carambola que li
aplani l’elecció: que els
quatre diputats presos
–Oriol Junqueras, Jordi
Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull– siguin suspesos
abans del ple d’investidura
i que la majoria es rebaixi
de 176 a 174 escons per
sumar els vots del PSOE,
(123), Unides Podem (42),
el PNB (6), Coalició Canària (2), Compromís (1) i el

832615-1210486L

—————————————————————————————————

“És positiu i sa que
els portaveus parlin
i jo parlo amb la
portaveu del PSOE”
Gabriel Rufián
PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

—————————————————————————————————

“Veten Iceta perquè
no volen solucions i sí
viure del conflicte. Els
dono la mala notícia:
hi haurà solucions”
Pedro Sánchez

Gabriel Rufián i Carolina Telechea, ahir, al Congrés amb el grup d’ERC ■ EMILIO NARANJO / EFE

Partit Regionalista de Cantàbria (1) i arribar als 175
suficients per ser investit
aprofitant-se d’una alteració parlamentària.
El Congrés es prepara
per viure dimarts el seu ple
més excepcional amb quatre diputats arribant en
furgons de la Guàrdia Civil
des de Soto del Real al ple
que elegirà la mesa de la
cambra. La votació per elegir el president, quatre vi-

cepresidents i quatre secretaris –en què el PSOE
tindrà tres seients i una
majoria amb Podem (2)
davant Ciutadans i el PP,
amb dos cadascun– serà
un primer termòmetre de
les aliances. La proximitat
de la triple cita electoral del
26 de maig, però, farà que
els partits no mostrin les
cartes fins que l’endemà
s’obri pas la necessitat de
Sánchez de treballar-se la

investidura. “Nosaltres no
serem els responsables
que els fills d’Aznar i Don
Pelayo arribin a La Moncloa però tampoc li donarem [a Sánchez] un xec en
blanc”, va indicar ahir Rufián després d’una reunió
del grup d’ERC al Congrés.
I ell mateix va desvelar que
fins i tot enmig de l’actual
trencadissa està parlant
regularment amb la portaveu del PSOE, Adriana

PRESIDENT ESPANYOL

Lastra, i que això “és positiu i sa”.
“Un xàfec que passa”
Rufián va trobar una metàfora meteorològica per
explicar que el vet a Iceta
no nega la predisposició
d’ERC amb Sánchez: “Per
a nosaltres és un xàfec que
ha de passar aviat.” Però
Sánchez va ser més dur:
“Veten Iceta perquè no volen solucions, perquè vo-

len viure del conflicte. Però els donaré una mala notícia: hi haurà solucions,
hi haurà convivència.”
Com que el Suprem limita a l’hemicicle l’espai
de llibertat dels quatre diputats presos i del senador
Raül Romeva, la pugna
d’ERC i de JxCat és conquistar un espai de màxima visibilitat central en
un moment especial de recol·locació dels escons per
l’auge del PSOE, la davallada del PP i la irrupció de
Vox amb 24 diputats. Com
que no hi ha un dret a una
plaça per se i alhora el costum dicta que el PSOE
ocupa el flanc esquerre i el
PP s’atrinxera al dretà,
ERC vol fer valer els seus
15 escons i el fet de ser el
primer partit de Catalunya per reservar un lloc de
privilegi a Junqueras.
Quan queden quatre
dies per al ple inaugural de
les Corts, el Suprem no ha
resolt el recurs dels advocats Andreu Van den Eynde i Jordi Pina perquè els
presos puguin recollir la
credencial abans. El cas
més flagrant és el de Romeva: el Senat –a diferència del Congrés– exigeix la
recollida en persona abans
del ple. Si bé el Suprem es
planteja autoritzar la recollida, és improbable que
hi hagi dos trasllats en dos
dies des de Soto del Real al
centre de Madrid i el més
probable és que ho facin
dimarts minuts abans del
ple. ■
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Bany optimista
de Manuel Valls a
la Vall d’Hebron
aEl candidat que abona Ciutadans fa de l’acte central de
campanya una gran festaa Arrimadas, contra ‘lazilandia’

BARCELONA

Com si fos una festa gegant d’aniversari, amb
música a tot drap, familiars, amics i coneguts d’alta volada, Manuel Valls va
celebrar ahir un gran míting al pavelló de la Vall
d’Hebron que va servir per
insuflar optimisme a la
candidatura a l’Ajuntament de Barcelona de l’ex
primer ministre francès.
L’opció avalada per Ciutadans havia transitat fins

La frase

—————————————————————————————————

“Serem la sorpresa a
les eleccions del dia
26, ànims perquè
guanyarem”
Manuel Valls
CANDIDAT A L’ALCALDIA DE
BARCELONA

ahir per la campanya amb
poc soroll i el llast d’unes
enquestes que no li vaticinen un bon resultat, però
l’acte central va servir al

candidat Valls per poder
somriure, agafar embranzida i proclamar: “Serem
la sorpresa, ànims perquè
guanyarem.”
L’acte, que va tenir la
introducció d’Albert Boadella parlant d’una Barcelona decadent, intransigent, que l’insulta a ell i a
Arrimadas, va derivar en
alguns moments cap un simulacre de festival d’Eurovisió, quan el cantant
Alejandro Abad va fer aixecar de les cadires el públic, que no enarborava

119001-1209545L

Jordi Panyella

Valls, ahir, somrient en un moment de la seva intervenció a la Vall d’Hebron ■ JUANMA RAMOS

cap bandera sinó els cartells blaus i vermells amb
el nom de Valls, com a únic
reclam identificatiu de la
candidatura.
El taronja de Ciutadans
només era present en els
seients de plàstic de la graderia, que no es van arribar a omplir si bé l’organització va assegurar que
l’acte havia aplegat 1.200
persones, entre les quals
hi havia algun personatge
distingit com el publicista
Lluís Bassat, que des de fa
temps fa costat a Ciutadans, o l’empresari Alfonso Rodés.

Per mor de les exigències de televisió, el míting
va tenir dues intervencions duplicades, al principi i al final, en la persona
d’Inés Arrimadas i de Manuel Valls. En el primer
dels seus parlaments, la líder de Ciutadans a Catalunya va treure de la seva
col·lecció de frases tan enginyoses com despectives
el concepte de lazilandia
per referir-se a la ciutat de
Barcelona com una urbs
presa pels que s’abanderen amb el llaç groc que reclama la llibertat dels presos polítics.

LA JEC frustra el
cara a cara entre
Maragall i Forn
a El candidat d’ERC

assegura que havia
demanat de fer el
debat a la presó

Redacció
BARCELONA

La Junta Electoral Central (JEC) va liquidar amb
una negativa l’estira i arronssa entre Esquerra
Republicana i Junts per
Catalunya per fer un debat a l’entorn de les respectives propostes de futur per a Barcelona. La
proposta la va llançar dimecres Elsa Artadi, que

Maragall ahir a l’agència
Efe, on va fer una roda de
premsa ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

Tant Arrimadas com
Valls, en els seus parlaments, van repartir estopa igualment a Ada Colau i
als partits independentistes, a qui van fer responsables de la “degradació” de
la capital catalana.
En la seva intervenció,
Valls va animar a la participació de la gent assegurant que es tracta de les
“eleccions més importants que mai s’han celebrat a Barcelona” i assegurant que no només hi ha el
futur de la ciutat en joc, sinó també el futur d’Europa mateix. ■✎

va proposar un cara a cara
entre ella i Maragall. Com
a resposta, des de la llista
republicana es va reaccionar demanant a la Junta
Electoral Central fer el debat amb un format diferent, entre Maragall i Joaquim Forn, i a la presó de
Soto del Real. Forn, a la
tarda i via piulada, va acceptar la proposta.
Ernest Maragall va exposar que és bo que hi hagi
una unitat d’acció de l’independentisme però en
llistes separades, per contrastar les diverses posicions de gestió. Per la seva
part, Elsa Artadi va posar
de manifest que el candidat republicà havia provat de buscar “excuses”
per defugir un debat.
Finalment, ahir a darrera hora del vespre, la
JEC va resoldre que el cara a cara entre Forn i Maragall no es podia fer perquè incomplia el règim intern penitenciari. ■
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El cap de la Guàrdia
Civil equipara
l’independentisme
amb el terrorisme

JxCat distribuirà en
parades pel país les
paperetes de vot

a Afirma que els

a Les imprimeix amb donatius un cop la JEC va impedir la
tramesa electoral a Puigdemont demana el vot des de Berlín
J.A.
BARCELONA

saran en marxa una nova
fase centrada a Barcelona
amb
voluntaris
que
s’apuntin a través del lloc
web per fer una bustiada
de paperetes als domicilis.
Acte a Berlín
Puigdemont, Comín i Ponsatí van participar a la tarda en un acte electoral
amb diputats de Die Linke
a Belín en què el president
va assegurar que les urnes
són l’únic obstacle per evitar que continuïn internacionalitzant la causa catalana i el dret a l’autodeterminació entrant al Parlament Europeu, després de

Puigdemont, a Berlín ■ N.S.

“guanyar totes les batalles” amb l’Estat espanyol,
que ho continua volent impedir. Per això va demanar “un vot de llibertat per
cada minut” des que Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez
van entrar a la presó per
arribar als 850.000 vots, el
repte a complir per entrar
els tres a l’eurocambra.
Així, hi va afegir, treballaran per aconseguir treure
el Tribunal Suprem del
procés i iniciar “un diàleg
sota la vigilància europea”. ■

Agències / Redacció
SANT ANDREU DE LA BARCA

El general en cap de la
Guàrdia Civil a Catalunya,
Pedro Garrido, va elogiar
ahir el paper de La Benemérita com a garant de la
Constitució durant les
etapes més tenses del procés i va assenyalar que el
cos està “enfrontat” avui
dia al “terrorisme i a l’independentisme radical”.
Les seves paraules van
ser recollides en un acte
celebrat a Sant Andreu de
la Barca, per commemorar el 175è aniversari de la
fundació de la Guàrdia Ci-

140194-1210268Q

155046-1209504Q

La candidatura de Junts
per Catalunya-Lliures per
Europa farà un desplegament aquest cap de setmana arreu del país per fer
arribar a través de paradetes als municipis les paperetes de vot de la llista del
president Carles Puigdemont que no va poder trametre per correu electoral
quan la Junta Electoral
Central (JEC) va intentar
vetar la candidatura de
Puigdemont, Toni Comín i
Clara Ponsatí. El número
7 de la llista, Aleix Sarri, i

la diputada Aurora Madaula van explicar que
gràcies als centenars de
donacions rebudes per valor de 100.000 euros han
pogut imprimir les butlletes per fer la batejada com
a “operació paperetes”.
Als municipis on no puguin tenir una parada
aquest cap de setmana, les
distribuiran en dues furgonetes que recorreran
poblacions de Girona, Tarragona i Lleida. “Ni la JEC
ni l’Estat espanyol privaran de poder votar la llista
del president”, va dir Madaula, abans d’anunciar
que la setmana que ve po-

guàrdies han estat
“víctimes” dels
“pacífics intolerants”

vil. “En èpoques més recents som el cos que ha
combatut contra ETA fins
a la seva derrota [...] i som
el cos que, avui dia, està
enfrontat al terrorisme, a
l’independentisme radical, autòcrata, sectari i supremacista”, va reblar la
màxima autoritat de la
Guàrdia Civil a Catalunya.
Segons el general, durant
el procés les famílies dels
agents han estat “víctimes
col·laterals dels alegres,
cantaires i pacífics intolerants”, una situació que
no va impedir-los actuar
com a “garants” de la llei i
l’ordre, “malgrat les crítiques, fustigacions, insults
i negacionisme dels qui no
van aconseguir el seu objectiu de situar les seves
conviccions per damunt
de la Constitució”. ■
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Tarragona, entre el bloc
constitucional i el canvi
BALLESTEROS · L’alcalde
socialista obre la porta a
canviar el pacte de govern
amb el PP en favor d’una
etapa de diàleg amb
l’independentisme
INCERTESA · El PSC confia
en el vent a favor dels
resultats del 28-A però ERC
ha obtingut uns resultats
històrics i Ciutadans ha
rendibilitzat la caiguda del PP
Xavier Miró
TARRAGONA

E

l PSC confia que el lideratge de
l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros i
la recuperació de la base electoral
socialista confirmada a les eleccions generals permetin revalidar la victòria en unes municipals, però, en què la
repetida fragmentació i una nova tendència electoral marcaran els resultats.
Efectivament, els socialistes han tornat
a guanyar unes eleccions generals a la
ciutat i també en altres poblacions principals del cinturó petroquímic tarragoní
després de l’enfonsament del 2016, en
què En Comú Podem es va imposar com
a primera força política a Catalunya amb
el referèndum pactat com a estímul.
Amb tres victòries consecutives a les
municipals i amb la trajectòria de dotze
anys a l’alcaldia, Ballesteros ha tingut un
desgast menor en les dues anteriors revàlides respecte als rivals clàssics. Si fa
quatre anys perdia tres mil vots, CiU i el
PP en perdien quatre mil, els primers
per la recuperació de les expectatives
d’ERC i uns bons resultats de la CUP
mentre que els populars notaven l’entrada amb molta força de Ciutadans, que
passava a ser el segon grup municipal en
vots i empatava a quatre regidors amb el
PP i ERC. A més del vent a favor que els
suposen els bons resultats al 28-A, els socialistes confien a treure rèdit de la divisió al si de CiU que s’ha produït en aquest
darrer mandat en separar-se el regidor
d’Units per Avançar –amb un acord electoral i parlamentari amb el PSC– dels
dos del PDeCAT, una formació que, a
més, ara es presentarà com a Junts per
Tarragona amb el cap de llista Dídac Nadal, fill de l’històric alcalde convergent de
la ciutat. Junts per Tarragona s’identifica aquest cop clarament amb la marca
electoral del president Carles Puigde-

Façana de l’ajuntament de Tarragona, situat a la cèntrica i històrica plaça de la Font de la ciutat ■ ACN

mont tenint en compte que, a Nadal,
l’acompanya com a número quatre el diputat i secretari primer de la mesa del
Parlament, Eugeni Campdepadrós, impulsor i cara més coneguda a Tarragona
del naixement de Junts per Catalunya.
Ballesteros també es podria beneficiar
de les expectatives incertes de l’entorn
dels comuns tenint en compte que els
nous lideratges de la candidatura d’En
Comú Podem han deixat fora de la llista
els candidats d’ICV en una crisi que ha
generat malestar entre els ecosocialistes
i tenint en compte que, amb uns resultats estables d’entre dos mil i tres mil
vots, era la marca d’ICV qui formava
grup municipal fins ara a Tarragona –la
candidatura dels comuns, nouvinguda a
la ciutat fa quatre anys, va obtenir més
de 1.100 vots que no li van ser suficients
per assolir regidor.
Més enllà de l’ajornament i les crítiques opositores als Jocs del Mediterrani,
caldrà veure com pot afectar la imatge de
Ballesteros el fet que estigui investigat
per diversos delictes junt amb la regidora
i número 4 de la llista, Begoña Floria, pel
cas Inipro que va forçar dimissions al si
del seu executiu. Sobretot, tenint en

compte que els pronòstics apunten a resultats igualats amb les forces que estan
a l’alça. Si bé a les eleccions al Congrés el
PSC ha guanyat sis mil vots a la ciutat,
ERC ha aconseguit uns resultats mai vistos, creixent també en sis mil vots i situant-se només a dos mil dels socialistes.
Des de la perspectiva estrictament local,
els republicans de Pau Ricomà ja són des
de fa quatre anys la primera força inde————————————————————————————————————————————————————

La investigació pel cas Inipro
sembra incertesa sobre el
suport a Ballesteros i sobre la
seva continuïtat futura
————————————————————————————————————————————————————

pendentista, al davant del PDeCAT
–JxTarragona aquest cop–. També Ciutadans, amb el lideratge consolidat de
Rubén Viñuales té, a priori, l’avantatge
de ser segona força municipal, un graner
de set mil vots assolit fa quatre anys i
l’expectativa d’aprofitar la caiguda general del PP, primer a les eleccions catalanes i recentment a les espanyoles. En
aquest sentit, el factor de la llista de la ultradretana Vox apareix com la principal

incògnita si bé, fins ara, aquest partit ha
malmès sobretot els resultats dels populars. El principal obstacle per a Ciutadans és que, tot i guanyar també dos mil
vots en aquestes darreres generals, la
marca ja no rendibilitza la divisió entre
dos blocs com ho va fer a les eleccions al
Parlament i, com probablement també
ho havia fet a les municipals de fa quatre
anys –els socialistes han recuperat bona
part del vot que els havia pres Cs en clau
espanyolista–. Caldrà veure si la crisi general del PP a Catalunya ajuda els de Viñuales a millorar resultats.
Sense ser la gran sorpresa de la nit
electoral com va passar a Reus, la CUP
tarragonina, però, va entrar amb 4.182
vots i dos regidors al consistori fa quatre
anys i va mostrar que, en ple procés, l’independentisme havia virat majoritàriament cap a l’esquerra a la ciutat tenint
en compte que ERC també obtenia els
seus millors resultats amb gairebé sis mil
vots i quatre regidors.
Ara Tarragona i la nova candidatura
de Centrats per Tarragona dibuixen més
incògnites. Amb 1.800 vots a les municipals del 2015 que no li van servir per obtenir representació, Ara Tarragona ha-

