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El cap d’ERC anuncia
que formalitzarà la
candidatura a
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El ple dels comuns
avala que Colau
també aspiri a la
reelecció

Ciutadans torna
a dur la contrària
a Valls i aposta
per Collboni

Puigdemont
i Comín
s’integraran
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Verds
Insten la JEC a fer fora
els qui van vetar-los
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Saber danès o grec puntuarà
més als jutjats que el català
MÈRIT · El coneixement de
qualsevol llengua estrangera
valdrà més que saber el català
per treballar als jutjats

CANVI · El Departament de
Justícia reclama al ministeri que
canviï els requisits per ser
funcionari en l’administració

EUROPA-MÓN

P26,27

NOU · Publicades les noves
bases del concurs oposició per
cobrir milers de places ocupades
per interins arreu de l’Estat
SOCIETAT

P16

El superordinador
europeu s’instal·larà
a Barcelona
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Representa una inversió de 100 milions
d’euros, la despesa més gran en recerca
que ha fet mai la UE a l’Estat espanyol

La primera ministra britànica deixa el càrrec, sacsejada per la crisi del ‘Brexit’ ■ EFE

L’adeu de Theresa May
La primera ministra britànica plega i comença la cursa per substituir-la
Avui, a partir
de les 15.00 h

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 15.00 h
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La vinyeta

Salvador Cot

Fer

L’últim dels
grans

E

ra l’últim dels
grans. Menut,
fràgil i una mica dur
d’oïda, però amb una
humanitat que omplia tot l’espai on encara treballava. Josep Maria Blanco
recordava, una i altra vegada, els
seus companys, als quals admirava i
trobava a faltar. Ricard Opisso, Salvador Mestres, Joaquim Muntañola, Josep Coll... I el més estimat: Marí Benejam. Eren la colla de dibuixants del
TBO i ell els va sobreviure a tots. Per
això tenia a la paret, davant la taula
de dibuix, un quadre amb la constellació de caricatures que els representaven i que li servia per repassar, un
per un, aquella llista de talents que
van entretenir quatre o cinc generacions de nens.
De Benejam en va heretar, el 1969,
una sèrie que no s’oblidarà mai. El
vell mestre s’havia anat quedant cec
i Josep Maria Blanco cada cop l’ajudava més a acabar els dibuixos amb
les aventures de Sinforosa, Lolín, Doña Filomena, Ulises, Merceditas, Poli-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Josep Maria Blanco ens ha
deixat fa uns dies i amb ell la
‘família Ulises’, que tants
somriures va dibuixar en una
època grisa
carpito i el gos Tresky. La família Ulises ja formava part de la majoria de
les famílies d’aquest país, amb les
seves aventures –sempre tan blanques, sempre tan càndides– de classe mitjana que no se’n sortia. Eren
com tothom, només que tenien molta mala sort, els pobres. I això dibuixava milers de somriures en una època trista. Eren la contraportada a tot
color d’uns anys grisos.
Josep Maria Blanco ens ha deixat
fa uns dies. Vaig tenir la sort de conèixer-lo fa pocs mesos i allà, d’un calaix
del seu estudi, va treure els dibuixos
que sabia que mai no podria publicar,
però que havia volgut dibuixar al llarg
del temps. En ells s’hi veia l’àvia Doña
Filomena teixint una llarga bufanda
tricolor i també com les estelades donaven color als carrers de la seva estimadíssima Barcelona. “Jo no puc evitar indignar-me quan veig algunes coses i alguna gent per la televisió”, em
deia, “però què puc fer, jo? Ja tinc noranta-dos anys”. Ell, que va fer tant per
a tants durant tant de temps. Gràcies,
senyor Blanco. L’enyoraré.

Venjança de l’emperador

P

er amenitzar la celebració del
Fòrum de les Cultures de Barcelona, l’any 2004, van ser exhibides en una sala refrigerada unes dotzenes dels guerrers de terracota de
mida natural trobats a milers a Xian,
la ciutat que havia estat la primera capital imperial de la Xina, molts segles
abans que Pequín. Vaig preguntar a
Oleguer Sarsanedas, relacions públiques del Fòrum, si no ens trobàvem
davant d’unes rèpliques perquè se’m
feia estrany que les autoritats culturals xineses haguessin expedit tan lluny unes escultures tan fràgils i tan valuoses. En Sarsanedas es va posar seriós: “Tenim un certificat que en garanteix l’autenticitat.” He hagut
d’anar a Xian per confirmar la meva
reserva: “Disposem d’unes reproduccions perquè circulin pel món.” No
s’immuten: “Som molt bons, imitant,
sigui un rellotge, unes sabates, un robot o els guerrers fets esculpir pel nostre primer emperador fa més de dos
mil anys.” Devia ser un certificat de
minuciosa i acurada imitació.
Els xinesos no són conservacionistes. Ja ho hem vist parlant de Pequín.

“
Els Guerrers de
Xian són l’atracció
d’una ciutat poc
conservacionista

Tots els observadors s’exclamen que,
sent Xian una de les ciutats més antigues del planeta, ofereixi al nucli urbà
material arqueològic tan escàs per ser
admirat: dues torres en forma de pagoda de construcció medieval, un
tram de muralla, i poca cosa més. El
primer emperador, però, es reservava
una sorpresa. Uns pagesos van trobar
fa uns anys un cap de terracota. Va ser
el primer de milers i milers de caps,
cada un amb el seu cos corresponent.
L’emperador que va seguir al primer
els havia fet destruir. Ara Xian es dedica a reconstruir-los peça a peça. La
venjança ajornada en el temps per pri-

mer i segon emperadors no deixa de
donar satisfaccions a Xian: els turistes
hi van en massa.
Compten trobar molts més guerrers
en formació. L’excavació no s’atura.
Expliquen que aquests soldats protegeixen la tomba de l’emperador, la
qual s’ha de localitzar al darrere de la
gran desfilada. Miren de trobar-la. Jo,
que vinc de la cultura pessebrística, i
encoratjat per la perspicàcia demostrada en el Fòrum de Barcelona, em
pregunto si la tomba no és al davant i
no ens trobem davant d’una adoració.
L’estesa de guerrers, observable des
d’un punt elevat, té un efecte hipnòtic.
Els xinesos, que són tants, s’impressionen com nosaltres davant la multitud? Un guia diu que cada cap és el retrat exacte dels guerrers reclutats per
l’emperador. Un altre, que són producte de la fantasia dels escultors. Com sigui, jo hi reconec el meu oncle Ramon,
que era mariner, i un arquitecte que
viu prop de casa i també porta bigoti.
Trobo els soldats d’edat avançada.
Aquests reservistes havien de protegir
l’emperador? L’arqueologia sempre és
provisional.
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EDITORIAL

A la tres

Ferran Espada / fespada@elpuntavui.cat

Colau, origen i destí

E

rnest Maragall va guanyar les
eleccions a Barcelona, però Ada
Colau pot retenir l’alcaldia amb
un pacte a l’andalusa, és a dir, l’acord
de govern entre dos socis (BComú i
PSC) i el suposat “regal” dels vots que
falten, en aquest cas per part de VallsCiutadans. Colau té la clau i ha decidit
fer el pas malgrat les contradiccions
evidents que aquesta operació genera
en molts dels seus votants. Però no
sempre les direccions –i fins i tot els
militants– tenen els mateixos interessos que els votants. Una enquesta d’El
Nacional indica, per exemple, que el
54% dels barcelonins volen el pacte
Maragall-Colau. I que dos de cada tres
votants de BComú també opten per
aquest govern. Colau ha d’explicar
com farà viable amb un govern del PSC
i els suports de Valls un projecte de
ciutat coherent, de progrés i de màxima exigència democràtica. Quan sembla evident que seria molt més fàcil as-

“
Colau diu que
està preocupada per

no oblidar d’on prové
i potser s’hauria de
preocupar més de
cap on va
solir-ho amb un govern d’ERC i BComú
vista la coincidència de programa entre comuns i republicans. Una anàlisi
de 41 punts clau dels programes feta
per Crític indica que BComú coincideix en 34 punts amb ERC. I amb el
PSC només en 13. Amb Valls, evidentment es queda en 6 coincidències. Per
exemple, les dues forces ja van signar

De reüll
Maria Palau

Les cares de la notícia
MINISTRA ESPANYOLA DE JUSTÍCIA

Dolores Delgado

Això és art

El català, menyspreat

D

e l’“això ho podria pintar el meu fill” a l’“això no és
art”. De l’“això no serveix per a res” a l’“això és
indignant que rebi subvencions”. De l’“això és per estar
en un museu i no al carrer” (traduït: que s’ho confitin els
quatre esnobs de la cultura) a l’“això la gent normal i
corrent no ho entén”. De l’“això no m’agrada” (lícit,
només faltaria) a l’“això no ho vull, ni per a mi ni per a
ningú”. A l’escola ens ensenyen a dibuixar arbres, sols i
cases, però no que l’art no és només estètica (“l’art no
és un concurs de bellesa”, diu Georges Didi-Huberman)
sinó que també es pot erigir en un
Uns brètols
artefacte per reptar les tares del
han destruït nostre món. L’art no pot ser amable
si el nostre món no n’és. L’art, si
tres obres
més no el que és veritablement
exposades en transformador, molesta perquè no
una plaça de es resigna i, a continuació, desperta
consciències individuals i
l’Hospitalet
col·lectives. I això és el que el fa
perillós: no la forma en què es manifesta sinó el
pensament que conté. A l’Hospitalet de Llobregat, vuit
artistes han reinventat la plaça de Can Colom amb
obres que suggereixen maneres de relacionar-nos
millor amb els espais urbans i amb la gent que en fa ús.
Amb imaginació, ironia i provocació. Amb la complicitat
dels veïns. Uns brètols en van destrossar tres i en van
deixar malmesa una quarta el cap de setmana passat. El
que no saben és que l’art sempre torna. En altres llocs i
en altres temps. Amb altres presentacions igualment
incòmodes. Però torna. Sempre. Doncs això.

un acord preelectoral per tirar endavant la remunicipalització de la gestió
de l’aigua. Projecte estratègic que el
PSC no comparteix i encara menys
Valls. O Colau ha d’explicar si tornarà
a posar la pancarta per reivindicar els
presos polítics i quina serà la posició
del govern municipal després de la
sentència al Suprem, quan encara és
tendra la crisi en què ella mateixa va
fer fora el PSC de l’executiu pel 155 i
els socialistes no han rectificat gens la
seva posició. Colau diu que està sempre molt preocupada per no oblidar
d’on prové i potser s’hauria de preocupar més de cap on va. I especialment,
cap on porta el seu espai polític i, de retruc, Barcelona. Que no és altre que
cap a la vella política d’assolir l’alcaldia
a qualsevol preu. Perquè, diguin el que
diguin, participar en l’operació
d’aquells que Colau anomenava fa quatre dies “casta”, “màfia” i “poders fàctics” té un preu. Veurem quin.

-+=

El govern espanyol ha convocat noves places per
a l’administració de justícia a Catalunya i, entre
els requisits, saber qualsevol llengua estrangera
puntuarà més que saber català. El menyspreu a la
llengua catalana, a la seva cooficialitat i als drets
dels catalanoparlants és obvi.
SECRETARI GENERAL D’UNIVERSITATS I RECERCA

Francesc Xavier Grau

Barcelona computa

-+=

La Comissió Europea ha triat el Barcelona Supercomputing Center per acollir el superordinador MareNostrum 5 (el més ràpid d’Europa, amb 200.000
bilions d’operacions per segon) a partir del desembre del 2020. La UE hi invertirà 100 milions, la major
dotació d’una infraestructura de recerca a l’Estat.
DTOR. DE LA HISTÒRIA DE LA LITERATURA CATALANA

Àlex Broch

Literatura catalana

-+=

El crític literari, assagista i professor dirigeix també el gran projecte acadèmic Història de la literatura catalana, que acaba de superar l’equador
dels vuit volums previstos amb la culminació del
cinquè volum, dedicat al ‘Vuit-cents’ i dirigit per
Josep Maria Domingo i Enric Cassany.

L’última
víctima
del ‘Brexit’
El procés de sortida de la
Unió Europea iniciat pel Regne Unit s’ha cobrat una altra víctima amb la dimissió de la primera
ministra britànica Theresa May. El
‘Brexit’ ha posat cara a cara dues
realitats incontrovertibles i alhora
difícils d’harmonitzar; d’una banda,
la determinació d’una majoria de
ciutadans britànics, consagrada a
les urnes, que el seu país abandoni
la UE i, amb ella, els costos i les obligacions que els comporta, i d’altra
banda, les dificultats estructurals
que implica liquidar una relació integral construïda durant més de
quatre dècades, primer amb la Comunitat Econòmica Europea (CEE)
i després amb la Unió Europea.
El referèndum del 2016 va marcar el camí, però també les dificultats per recórrer-lo, en part per la
complexitat de la separació i en
part per l’estret marge de la victòria
del sí entre els britànics. David Cameron va renunciar a pilotar la nau
en aquest viatge que intuïa tortuós,
i el temps ha confirmat el sentit de
la seva decisió. La seva successora,
May, ha fet la meitat del camí, acordant amb la UE una sortida ordenada amb un balanç de costos i beneficis si més no equitatiu, però ha
fracassat a posar-hi d’acord els partidaris d’un ‘Brexit’ sense condicions, ni obligacions.
May abandona el vaixell a contracor i el Partit Conservador haurà de
triar el successor, tenint molt present la victòria del Partit del Brexit
de Nigel Farage en les europees
amb un terç dels vots i molt per davant dels ‘tories’ (9%). La pròrroga
concedida per la UE fins al 31 d’octubre dona una última oportunitat
a la sortida amb l’acord pactat, però
si es compleixen les previsions que
situen l’exministre pro-‘Brexit’ dur
Boris Johnson, potser no caldrà exhaurir el termini.
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Tal dia
com
avui fa...
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Batalla pel 155
L’executiu crea el comissionat
per al desplegament de
l’autogovern i es persona en els
conflictes oberts al Tribunal
Constitucional.

Full de ruta

10
anys

Eleccions europees
El PSOE perd cinc punts de
suport ciutadà i quatre escons
respecte del 2004. La crisi
passa una elevada factura
política a Zapatero.

20
anys

Parlen amb ETA
El president del govern estatal,
José María Aznar, aprofita una
roda de premsa per airejar els
primers contactes amb la
direcció d’ETA.

Tribuna

Toni Brosa

Pep Collelldemont. Periodista

Colau,
alcaldessa?

L

a política té grans
virtuts, però també grans perversions.
Tots sabem què van
votar els barcelonins
el 26-M passat, a qui
van fer guanyador, a qui van premiar i a
qui van castigar, i només una perversió
pot convertir aquell missatge eminentment republicà, d’esquerres, de pacte i
contrari a la repressió i al 155 en una
aliança excloent, oportunista, opaca i
contra natura com la que promocionen el PSC i Cs. Quants barcelonins
van votar Ciudadanos-Valls per fer alcaldessa Ada Colau? Quants votants
de Barcelona en Comú pensaven que
Colau seria la candidata de Cs, del
PSOE, del PP, de les elits econòmiques
i dels poders fàctics de l’Estat?
Només el desig de conservar l’alcaldia al preu que sigui o el de posar els
interessos de partit al davant de la ciutat i de la voluntat democràtica dels
ciutadans justifica aquesta mena de
pacte, la naturalesa del qual no és ni
l’afinitat política, ni el projecte de ciutat, ni la seva governabilitat, sinó únicament excloure del govern de la ciu-

L’alcaldia a canvi de perdre
tota la credibilitat com a
representant política?
tat la formació més votada i genèricament l’independentisme, que representa un 40% dels vots emesos pels
barcelonins el 26-M.
Naturalment, és legítim i és potestat d’Ada Colau i els comuns triar
aquest camí, perquè la política és “l’art
del possible”, encara que Aristòtil, Maquiavel i Churchill –que, diuen, van immortalitzar la frase– no serien els referents de la nova política, sinó de la més
vella. En tot cas, Ada Colau, alcaldessa
gràcies als vots de Ciudadanos-Valls (i
si calgués també els del PP)? Colau,
l’alcaldessa de les elits? Colau, l’alcaldessa dels del 155 i dels qui, com Collboni, no volen seure a parlar? Colau,
alcaldessa per excloure el 40% dels
barcelonins? Colau, alcaldessa contra
la mateixa norma que li va permetre, a
ella, fa quatre anys liderar la ciutat?
Colau, alcaldessa per continuar en el
càrrec contra la voluntat dels barcelonins? Mirarem de no prendre mal fregant-nos els ulls, mentre Colau i el seu
equip decideixen si mantenir-se en el
càrrec paga la pena de llençar tota la
credibilitat com a representants dels
ciutadans i com a formació política al
contenidor de les escombraries.

Som tan diferents...

H

e viscut més de 15 dies al sud d’Alemanya, a la Selva Negra. L’objectiu
era molt concret: fer d’avis amb la
meva dona. És amb això que m’adono que
no té res a veure ser i fer d’avis quan els nets
estan a prop de casa que haver de fer mil
quilòmetres per veure’ls. Tot té els seus
avantatges i els seus inconvenients. De ben
segur que alguns avis pensaran que tinc
molta sort no haver-los d’anar a buscar cada dia, donar-los menjar i estar per ells. I
també al revés, és clar, n’hi haurà que sentiran pena perquè certament els nets són un
do de Déu. Cadascú ho ha de resoldre com
pot i no s’hi val a triar. En tot cas els que
trien són els fills, i no com voldrien. Nosaltres només tenim una opció, fer un curset
intensiu, molt intensiu, i procurar passar
el màxim d’hores amb els nets per assegurar que poc o molt ens trobin a faltar.

PERÒ VOLIA PARLAR d’una cosa curiosa que

vaig viure aquests dies: són les eleccions.
Aquesta vegada vaig votar per correu, cosa
que no havia fet mai. La veritat és que no
vaig tenir gaires problemes, no sé si perquè
ho volien fer fàcil per a segons qui o vaig tenir la sort d’ensopegar-me amb personal de
correus molt amable. Sembla que la forma

de votar ha de ser igual a tot arreu. En línies
generals, sí que ho és. Però pel que vaig poder observar, cada terra fa sa guerra. A Friburg feien també eleccions europees i municipals. Quan vaig arribar al domicili del
meu fill vaig veure damunt la taula del
menjador unes paperetes grapades, potser n’hi havia cinquanta, plenes de dalt a
baix de noms. És que aquí en les municipals no es voten candidatures sinó persones, em van aclarir. O sigui que en una ciutat com Friburg si es presenten 300 candidats a les paperetes hi ha els 300 noms i cal
posar una creu davant de cadascun dels
que tu has elegit. Una feinada, certament,
que no sé si nosaltres seríem capaços de fer
o de voler fer. I l’escrutini, tot i que convenientment estudiat, deu ser força més
complicat que aquí. Pels carrers, lògicament, la propaganda era molt personal,
grans fotos dels candidats en què es destacava el nom i cognom del candidat o candidata. Això sí, tot fet molt correctament,
sense fer porqueries ni utilitzar mètodes
barroers.
ÉS VERITAT ALLÒ QUE DIUEN que a Alema-

nya tot és perfecte? Suposo que no, però sí
que hom té la sensació que la vida és més

ordenada i la gent no va estressada com
aquí. Els horaris, els alemanys els tenen resolts. Els meus nets, que tenen 8 i 5 anys,
s’aixequen cada dia a dos quarts de set del
matí, però a les nou del vespre no els busquis. Un exemple: una tarda vam decidir
anar a jugar a un minigolf que hi ha pràcticament a dins de la ciutat. Eren les cinc de
la tarda; doncs no vam tenir ni temps
d’aparcar el cotxe, l’home encarregat de la
instal·lació estava tirant la persiana i ens
deia que ja en tenia prou, que se n’anava
cap a casa.
AIXÒ SÍ, PER AL DIA que marxàvem, la meva

cunyada ens deia: no us preocupeu que demà al matí aniré a les sis a buscar el pa i així
el tindreu del dia per poder fer uns entrepans. Feia temps que no anava a dormir
tant d’hora. A partir de les deu del vespre,
la vida s’ha acabat. El tema dels horaris fa
temps que el tinc al cap. En aquests moments, com a jubilat, no em preocupa gaire, però reconec que s’hi hauria de posar
remei ja. Canvia molt d’estar tot el dia pendent del treball a plegar a una hora decent
que et permeti conciliar vida laboral i vida
familiar. I pel que sembla, no els deu anar
malament.

El lector escriu

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

La prolongació
del carrilet de
la L8
b Sembla que al capdavall la
Generalitat perllongarà la L8
fins connectar-la amb l’estació Gràcia. En preveu, per on
ha pensat que circuli, un gran
rendiment social i econòmic.
Però vull exposar qualques
esmenes tocant a l’itinerari
establert, car encara se’n podria treure molt més suc.
Albiro que no és del tot encertat fer transitar el carrilet
sota la Gran Via des de la plaça Espanya fins al carrer d’Urgell, ja que en aquest trajecte
ja hi ha la L1. Fóra més adient
fer-lo passar per l’av. Mistral
(custodiaria el rutllament de
les L1, L2 i L3) amb la construcció d’una estació a la cruïlla amb Rocafort, que es pot
anomenar Mistral. Prosseguim el camí sota el c. Tamarit
i a la segona cantonada (enllaç amb St. Antoni, L2) enfilem el c. d’Urgell envers el

nord amb les següents comunicacions: Gran Via (enllaça
amb L1), un baixador entre
Aragó i av. de Roma, la de
l’hospital Clínic projectada
(L5) i arribem a la pl. F. Macià.
La intenció de la conselleria
de Territori és de construir
l’estació des del c. Buenos Aires fins a la plaça. Estimo més
escaient bastir-la a l’est de la
plaça, perquè a la seva esquerra (centre de la plaça) hi
ha lloc per a una avinent platja
de vies, que des del c. Buenos
Aires no és possible. Però
heus ací que des de F. Macià
els FGC volen endinsar el tren
pel c. Calvet amunt fins al carrer Marià Cubí, des d’on en un
gran revolt, sense cap estació
planejada, baixar-lo fins a trobar la travessera de Gràcia.
No entenc pas aquesta corba.
El pla de metros de 1974 abastava la LVI, Zona França-plaça
Calvo Sotelo (avui Francesc
Macià) - Montigalà de Badalona (on ha d’arribar la L1) i des
de tal plaça el traçat continua-

va directament per la travessera de Gràcia. Caldria edificar l’estació Aribau entre
Muntaner i Aribau i l’estació
nova de Gràcia començar-la a
fer més enllà del c. Balmes, de
manera que la L8 quedi orientada per afrontar la Riera de
St. Miquel i així en l’esdevenidor fer realitat l’esmentada
LVI fins la pl. del Rellotge de
Santa Coloma de Gramenet,
on havia de retre viatge la L4,
que ara assoleix la Sagrera.
ROMUALD MASSANES
Barcelona

La Creu de Sant
Jordi i Jordi
Monés i
Pujol-Busquets
b Enguany em vaig adherir
a la sol·licitud de Creu de Sant
Jordi per a Jordi Monés i Pujol-Busquets, pioner i referent
en el món de la història de
l’educació, una de les persones que més han estudiat la

renovació pedagògica i la relació entre llengua i escola a
Catalunya, i activista cultural
durant el franquisme. A més
del meu suport, tenia adhesions prou importants i nombroses. La meva estupefacció
va venir quan no se li va concedir aquest guardó, no només perquè considero que
era tan bon candidat com
molts dels guardonats, sinó
perquè a la seva edat, noranta
anys, i amb la seva trajectòria,
vaig pensar que se li concediria aquest any. Això em fa
qüestionar el procediment de
concessió. En opinió meva,
caldria revisar-lo perquè hi hagués més transparència en
els criteris, per evitar, en el futur, que a persones de la vàlua
de Jordi Monés no se’ls doni
el guardó o, pitjor, que a persones d’edat avançada com
ell, se’ls concedeixi dos o tres
anys més tard de quan es va
sol·licitar.
MARGARITA BARJAU DE LA ROSA
Barcelona
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La frase del dia

“Deixem d’enganyar la ciutadania, el tripartit ERC-BeC-PSC
és la cortina de fum per justificar els vots de Valls”
Ernest Maragall, CANDIDAT D’ERC A LA BATLLIA DE BARCELONA

Tribuna

De set en set

Genocidi a Califòrnia

El Temps

Lluís Muntada

Jaume Sobrequés i Callicó. Historiador

L’

arribada dels espanyols –no
pas pocs eren militars i religiosos catalans– a Califòrnia a
partir de 1769 va tenir conseqüències
devastadores per a la població indígena
que habitava aquells territoris. Des del
primer dia, els comentaris dels colonitzadors en relació amb els indis foren de
menyspreu i d’hostilitat. Els militars
espanyols relaten en els seus informes
que la gent que trobaven anava bruta,
eren lladres i tenien tendència a l’engany i a la hipocresia.
descriu els indígenes de San Diego com tossuts, orgullosos, hostils i bel·licosos, i afirma que
s’oposaven a qualsevol forma de subordinació i tenien un elevat esperit d’independència. Els espanyols tenien, per
conseqüent, l’obligació de “civilitzar”
aquelles criatures “salvatges”, i aquesta servia de justificació dominadora
dels colonitzadors. Els militars informaven a Madrid que els indígenes
“eren molt poc amics dels espanyols”.

UN INFORME DE 1780

–en aquest cas
els frares franciscans– acomplí un paper de primer ordre en l’arrencada del
procés colonitzador. A través del sistema de reducció, maldaren pel control
indígena i les missions espanyoles de
Califòrnia esdevingueren institucions
amb una forta càrrega coercitiva. Els
neòfits –indis induïts a cristianitzarse– que s’hi incorporaren ja no podien
marxar-ne lliurement. Molts adults no
acceptaren mai de bon grat la nostra
religió ni les formes de vida sedentàries, i es manifestaren incòmodes al
confinament imposat, al treball obligatori i als càstigs que els infligien els missioners i militars espanyols. No va ser
estrany que l’incompliment de les normes fos castigat amb la pena de mort.
En poc temps, els indígenes perderen
les seves terres, que foren ocupades
pels nouvinguts.

espanyola sobre la població americana autòctona és un dels aspectes més rellevants de la conquesta d’Amèrica. L’arribada dels espanyols fou, des del punt
de vista demogràfic, autènticament catastròfica. En arribar els nous colonitzadors, l’Alta Califòrnia oscil·lava entre 185.000 i 350.000 habitants. Hom
ha calculat que, entre 1770 i 1900, davallà fins a només 20.000.

ELS EFECTES DE LA COLONITZACIÓ

LA POBLACIÓ INDÍGENA disminuí ràpida-

ment a causa de les malalties introduïdes pels expedicionaris. Sabem que el
1811, per exemple, els naixements, a
la missió de San Francisco, varen ser la
tercera part de les morts, i això en els
anys en què no hi havia epidèmia. Les
malalties importades pels espanyols a
Califòrnia foren la verola, el xarampió i
la disenteria. La més mortífera va ser,
però, la sífilis que hi portaren els mariners, els soldats i els colons. Com a altres països d’Amèrica, del nord i sud,
els indis eren proclius a contreure la

COM SEMPRE, L’ESGLÉSIA

Sísif
Jordi
Soler

major part de malalties europees. Els
colonitzadors contagiaren primer els
neòfits que vivien mig reclosos a les
missions, amb malalties venèries, les
quals s’escamparen entre les tribus
que vivien a l’exterior de les missions.
DURANT ELS ANYS DE DOMINI espanyol es

produïren a Califòrnia tres grans epidèmies. La primera, la del 1777, de tipus respiratori. La segona, l’any 1802,
de pneumònia i diftèria, que matà una
bona part dels joves indígenes entre la
missió de San Carlos i la de San Luis
Obispo. La més devastadora va ser, però, la de 1806, en què el xarampió delmà els indígenes que habitaven entre
San Francisco i Santa Bárbara, i hi provocà no menys de 1.600 morts. Entre
altres factors que contribuïren a la catàstrofe demogràfica provocada pels
colonitzadors, cal esmentar la disenteria, els canvis de dieta alimentària i la
mala nutrició. Els indígenes estaven
habituats a menjar carn, peix i diversos fruits salvatges. A les missions, la
dieta dels neòfits es reduïa a una sopa
de cereals, on només a vegades hi havia
una mica de carn.
LA COLONITZACIÓ VA TENIR,

“
Un informe de
1780 descriu els

indígenes de San
Diego com tossuts,
orgullosos, hostils i
bel·licosos, i afirma
que s’oposaven a
qualsevol forma de
subordinació

encara, altres efectes negatius, com la destrucció de la família i de l’organització de la
vida comunitària. En el meu llibre sobre Els catalans en els orígens històrics de Califòrnia, Barcelona, 1991,
vaig escriure: “En síntesi, els factors
més importants que motivaren el canvi
de l’entorn social dels indígenes es poden resumir en: campanyes militars
hostils, introducció de nous sistemes
de treball, el canvi en els models de nutrició i l’aparició de noves malalties i
epidèmies. D’una manera o altra
aquests factors contribuïren a la destrucció de la vida, la propietat, la cultura i la societat indígenes.” Un genocidi
de llibre, el dels colonitzadors espanyols a Amèrica. A Califòrnia.

D

os zeladors van
venir a buscar la
mare a l’habitació de
l’hospital i se la van endur per fer-li un TAC.
“Té la cara blava!”, vaig
exclamar sobresaltat quan la van tornar
a portar. La metgessa em va fer sortir al
passadís mentre em deia: “Xiiiiist! Ara la
tornem a posar al llit i ja el cridarem.” Al
cap de dues eternitats (que m’asseguren que només van ser 20 minuts) em
van fer passar a un despatx per dir-me:
“És que... ja està!”. (Ja està = la seva mare és morta). En aquells moments, penetrat pel dolor, no hi vaig pensar. Però
amb el temps, la pregunta s’ha arroentat més i més: quin dret tenia una institució (l’hospital) a fer-me esperar 20 o
més minuts per comunicar-me que la
MEVA mare era morta? Per què em van
robar la possibilitat de ser allà, arran seu
mentre ella exhalava l’últim sospir?
Entre alguns cristians medievals es
van condemnar els préstecs (anatematitzats com a usura) amb l’argument
que fer un préstec significava vendre el
Temps, que era només patrimoni del
Creador. El temps, és clar, és un valor rotund. I (al revés de sant Agustí) sé què
és el temps, encara que m’ho pregunti.
“Estar o no estar contigo, ésta es mi única medida del tiempo”, escriu Borges. El
temps és també un incident en l’espai.
Van confinar Tamara Carrasco en un espai amb barrots fets de temps. I Sandro
Rosell. Els botxins també saben que el
control venjatiu del Temps perfora(rà)
les vides dels exiliats. Quan el fiscal de
l’Estat demana que els encausats per
l’1-O no puguin accedir al tercer grau penitenciari fins que no compleixin la meitat de la condemna imposada, sap que
el Temps és la represàlia més eficaç.
Quan nosaltres, els ciutadans, ens mostrem incapaços de combatre la injustícia sagnant d’aquest Temps de Merda,
que segresta i mata, perpetuem la barbàrie i la nostra misèria personal.
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Un dels
ordinadors
més potents,
a Barcelona

La UE hi invertirà
100 milions d’euros,
la dotació més alta
en recerca a l’Estat
espanyol

El partit de
Puigdemont
s’integra a
l’ALE amb ERC

El president a l’exili
anuncia que el
grup de la cambra
europea defensa
l’autodeterminació

Maragall
no llança
la tovallola
OPCIÓ · El líder d’Esquerra Republicana insisteix a presentar la seva candidatura i
insta els comuns a dir amb qui volen negociar AVAL · Suport aclparador de la
militància de Barcelona en comú a l’opció que Colau es presenti a la investidura
Jordi Panyella
BARCELONA

La criatura ja ve, però no
arriba de cara. El part ja està en marxa, però no serà
senzill i ningú ho posarà fàcil a Ada Colau perquè,
d’avui en vuit, sigui reelegida alcaldessa de Barcelona. El principal obstacle
perquè això sigui així, Esquerra Republicana de Catalunya i Ernest Maragall,
van passar ahir a l’ofensiva
per reivindicar les seves
possibilitats de liderar
l’Ajuntament de la capital
catalana o, si més no, per
començar a exercir de líder de l’oposició evidenciant les contradiccions
del pacte contra natura
que és a punt de tornar a
encimbellar Colau al punt
més alt del consistori.
L’endemà que Colau i
Collboni evidenciessin que
l’acord entre tots dos, amb
Manuel Valls de teloner, és
més a prop que lluny, ahir
va ser un dia de nerviosisme i de declaracions encreuades entre tots els actors implicats en la maionesa que s’està forjant a
l’entorn de les negociacions per triar alcalde de
Barcelona. En aquest bati-

Les frases

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

“Volem reprendre
les converses amb els
comuns però els
demanem que actuïn
amb transparència”
Ernest Maragall

ALCALDABLE D’ERC PER BARCELONA

“És a Colau a qui
correspon buscar els
suports suficients per
poder assolir la
investidura com a
alcaldessa”

“El punt de trobada
entre Esquerra i el PSC
és Ada Colau, i
nosaltres fem un pas
endavant”
Janet Sanz

REGIDORA ELECTA DE BARCELONA EN
COMÚ

“La nostra opció
prioritària és donar
suport a Collboni, que
no és ni separatista ni
populista”

Laia Bonet

Lorena Roldán

bull de declaracions, va
destacar Ernest Maragall,
que va deixar clar que ell
presentarà la seva candidatura a presidir l’Ajuntament, i va demanar que
Ada Colau expliqui públicament si està disposada a
“negociar o competir” amb
Esquerra
Republicana.
Maragall va insistir que
l’única forma viable és un
acord entre el seu partit i
Barcelona en Comú, i va
definir d’“artifici retòric”
el pacte pel qual de forma
pública segueixen apos-

tant els comuns sumant
ERC i el PSC.
Maragall va fer aquestes
declaracions després de
parlar ahir al matí amb Colau. La contundència de
les paraules del candidat
d’ERC evidencien que l’actual alcaldessa no accepta
l’oferta de Maragall de ser
la seva segona. Efectivament, la determinació de
Margall de no tirar la tovallola i anar fins al final en
les seves legítimes aspiracions a ser alcalde, com a
força més votada, topa des

REGIDORA ELECTA PEL PSC

PORTAVEU DE CS AL PARLAMENT

d’ahir de forma ja oficial
amb la decisió de Barcelona en Comú de demanar a
Ada Colau que presenti la
seva candidatura. Així ho
va provar a última hora del
vespre de forma aclparadora el ple del partit després que la direcció hi portés aquesta proposta a votació amb 457 vots a favor
per 27 en contra.
Sobre el detall concret
de què suposarà aquest
pas endavant d’Ada Colau,
en donarà explicacions
precises avui en una roda
de premsa, la segons des
del dia de les eleccions. No
s’espera, però, que Colau
avanci gaire més en l’argumentari que allò que ja va
tornar a dir ahir Janet
Sanz, tinenta d’alcalde del
seu equip i integrant de
l’equip que negocia un
acord de govern. Sanz va
recordar que prioritzen el
pacte a tres amb Colau
d’alcaldessa, no va fer cap
descortesia a Valls i tampoc va descartar governar
en solitari.
Tampoc s’espera que fugi del discurs ambigu que
han mantingut els portaveus del seu partit quan
aquests dies se’ls ha preguntat si acceptaran els

Ada Colau i Janet Sanz arribant ahir
a la reunió del ple de Barcelona en
Comú ■ JOSEP LOSADA

vots de Manuel Valls per
assolir l’alcaldia. La que sí
que ho té clar és l’encara alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que ahir
va demanar a Ciutadans
que faci com Valls i faci
—————————————————————————————————

Valls pot seguir
fent alcaldessa
Colau tot i la
negativa de Cs
—————————————————————————————————

costat a la “solució menys
dolenta”.
La decisió de Manuel
Valls de prestar els seus
vots a Ada Colau no està
renyida amb l’anunci que

va fer ahir la portaveu de
Ciutadans al Parlament,
Lorena Roldán, que va assegurar que els vots dels
seus regidors aniran per a
Jaume Collboni. Es dona el
cas que dels sis regidors
que va obtenir Valls,
només tres són de Ciutadans i la resta, independents, i tres són els vots
que necessitaria Colau per
sumar-los als deu regidors
que ja té i als vuit del PSC
per assolir la majoria absoluta de 21.
En la concreció d’aquest
pacte entre comuns i PSC
es continuarà avançant
“en secret”, segons va especificar ahir la número dos
de Collboni, Laia Bonet. ■
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L’APUNT

Barcelona com a
mirall

117077/1210177L

Emma Ansola

En el període de pactes municipals en què viu a hores
d’ara la política catalana, tots els partits són conscients
que Barcelona es juga en un altre tauler de joc. El govern barceloní és el cromo més important de l’àlbum
del 26-M a Catalunya i la seva lectura serà exclusivament política. Aquest acostament entre el PSC i els comuns que es viu a Barcelona ja es repeteix en altres

ciutats de l’àrea metropolitana, com Sabadell, on els
comuns i els socialistes ja han rubricat la signatura que
deixa ERC fora. Falta una setmana, però la foto de Barcelona trenca l’ambigüitat dels comuns, un dels seus
trets més criticats, però és precisament això el que li ha
permès l’acostament al PSC, a l’alcaldia i veurem si
també al govern espanyol. Comença una nova fase.
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Vull
liderar un
govern progressista a Barcelona, ja
que aquesta és
una ciutat
d’esquerres
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Amb
Rivera
no, i
R
amb Valls,
tampoc!

A mi
els polítics que fa
dècades que estan de
genolls davant els especuladors o asseguts als
consells d'administració,
no em poden demanar
explicacions

El
PSC va fer una
cosa incomprensible a Catalunya,
alinear-se amb el PP i
Cs en la política de
la repressió

Després
de la sentència,
haurem de fer un
esforç de diàleg per
donar una resposta
comuna

Colau
va cometre un
error històric perquè va
malmetre una coalició
d’esquerres que podia haver
tingut recorregut
doblegant-se a la lògica
del procés independentista

La
meva conﬁança
en Ada Colau
és zero i és difícil
reconstruir-la

Votar
els comuns
és votar
independentista

El
problema del
model turístic de
Barcelona primer ve
generat pel discurs
antiturista del
govern de Colau

Si
Colau no ha
liderat la ciutat,
com podia liderar
l'àrea metropolitana?

Colau
no ha fet res,
s'ha passat
quatre anys
tancada en un
despatx

Paraules fugisseres

FRASES · Durant la campanya, Jaume Collboni i Manuel Valls van demonitzar Colau, a qui ara poden fer alcaldessa amb els
seus vots RESPOSTA · La candidata de BComú va retreure al socialista haver-se “agenollat” davant dels poders fàctics i haver
perdut la línia d’esquerres JUDICI · L’alcaldessa vol una resposta unitària a la sentència del judici, difícil si pacta amb el PSC
Joan Rueda
BARCELONA

“J

o a Colau li he perdut la
confiança política i
personal després de la
ruptura. Crec que va
cometre un error històric perquè va
malmetre una coalició d’esquerres
que podia haver tingut recorregut
doblegant-se a la lògica del procés
independentista. Per tant, la meva
confiança en Colau és zero i és difícil reconstruir-la.” “El balanç del
mandat de la senyora Colau és tan
desastrós que els ciutadans poden
tenir la temptació de votar qualsevol candidatura per treure-se-la de
sobre.” La primera frase és de Jaume Collboni, candidat del PSC a l’alcaldia de Barcelona. La segona, de
Manuel Valls, candidat de la plataforma promoguda per Ciutadans.
Tot dos, amb els seus vots, poden
donar dissabte vinent l’alcaldia de
Barcelona a Ada Colau, la candidata
a la reelecció per Barcelona en Comú. És una obvietat que durant la
campanya electoral, un estat gairebé natural en la política catalana
dels darrers anys, tothom apuja el
to per marcar el perfil que, segons
els estudiosos del seu partit, li dona-

rà més rèdits electorals. I també és
cert que el procés sobiranista ha fet
saltar pels aires les aliances històriques que, en el cas de Barcelona i
amb els resultats dels 26 de maig,
haurien provocat un altre tripartit
d’esquerres amb els comuns, ERC i
el PSC. L’única diferència respecte
als tripartits històrics a la ciutat de
Barcelona seria el pes de cada formació en el futur govern.
Però, tot i això, sobta que encara
no fa ni quinze dies, tant Collboni
com Valls fugissin de Colau com de
—————————————————————————————————————————————

En campanya, Collboni
i Valls han responsabilitzat
Colau de tots els mals
que pateix Barcelona
—————————————————————————————————————————————

la pesta, la responsabilitzassin de
tots els mans de Barcelona i que ara
s’avinguin a donar-li els seus vots. I
no és gaire diferent en el cas de l’alcaldessa actual. Si bé és cert que durant tota la campanya va assegurar
que la seva aposta era guanyar i liderar un pacte d’esquerres, mai va
acabar de definir si aquest pacte incloïa ERC i el PSC, ni si era només
amb un dels dos. En l’entrevista

electoral a aquest diari, i interrogada sobre si prioritzava un dels dos
com a soci o si els volia tots dos, afirmava: “Qui s’han d’aclarir són ERC i
el PSC. Jo he estat clara i diàfana,
em vull entendre amb les forces
progressistes. El PSC era un partit
d’esquerres i catalanista, i quan torna a aquesta tradició ens entenem,
i hem aprovat mesures molt importants estant junts en el govern. Ara,
si s’alia amb el PP i Cs per intervenir l’autogovern, doncs s’allunya de
nosaltres. Ara passa el mateix: si el
senyor Collboni diu que vol pactar
amb el senyor Valls per fer-me fora,
fa impossible cap acord. Tant de bo
que el PSC recordi que era un partit
d’esquerres i catalanista, i es torni a
plantejar governs progressistes. I
també espero que ERC recordi que
és d’esquerres i descarti pactar amb
Artadi i vulgui pactar amb nosaltres.” Durant la campanya, Colau
encara va ser més dura amb Collboni, a qui va acusar de dirigir el partit
que, durant dècades, “s’havia agenollat davant dels poderosos” per
promoure l’actual model Barcelona
i de tornar-ho a fer si calia.
Colau va intentar treure rèdit a
l’arribada de Valls, fer creure que
les opcions eren entre ella, “l’es-

La Diputació
de Barcelona
El taulell d’escacs
en què aquests
dies es mouen els
partits també inclou la poderosa
Diputació de Barcelona, el segon
pressupost del
país. Els tres partits
d’esquerres sumen
majoria, però és de
preveure la negativa del PSC a entendre’s amb ERC, i a
l’inrevés. Tots dos
van aconseguir 16
diputats provincials i han de sumar-ne 26. Els comuns en tenen
cinc i Junts, 7. Cs,4;
PP, 2, i Tot per Terrassa, 1. Un pacte
encara més complicat.

querra transformadora” i “l’enviat
de les elits”. Per això va promoure
un cara a cara amb ell a La Sexta
mentre defugia, fins al darrer dia de
campanya, el que li demanava Maragall. Encara més: a mitja campanya en va demanar un a Elsa Artadi, la número 2 de Junts per Catalunya, “per debatre el model de ciutat”, amb la intenció de tornar a dur
el focus cap a aquí i, de pas, desgastar Maragall. Ara, però, Colau pot
ser alcaldessa gràcies als vots, justament, de Valls.
La sentència del judici del procés
En els propers mesos, el país, i, per
tant, la seva capital, viurà un moment crucial: la sentència del judici
del procés que es desenvolupa al
Tribunal Suprem. Les bases de Barcelona en Comú van exigir el trencament del pacte amb el PSC quan
aquest va donar suport al 155. Què
passarà? Colau, en campanya, ha
defensat que “l’independentisme, el
sobiranisme, el progressisme, ha de
donar una resposta unitària” i, fins i
tot, va apostar per una reforma del
Codi Penal que facilités la sortida de
la judicialització actual. Tot això,
però, és difícil de dur a terme amb
Collboni de soci preferent.
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Marta Farrés (esquerra) i Marta Morell, ahir, després de signar el pacte de govern ■ ACN

El PSC recupera Sabadell
amb un pacte amb Podem

a La socialista Marta Farrés serà la primera alcaldessa de la ciutat amb el suport de Marta Morell
a Les dues coincideixen a definir l’acord com a “progressista, feminista i no independentista”
Virtudes Pérez
SABADELL

Després d’un parèntesi de
quatre anys amb un govern quadripartit integrat
per ERC, la Crida, Unitat
pel Canvi i Guanyem, els
socialistes han recuperat
l’alcaldia de Sabadell gràcies a un acord amb Podem. Marta Morell, l’única
regidora de Podem –a Sabadell es va presentar separat dels comuns–, va decidir finalment donar el
seu suport als socialistes
en lloc dels republicans i
fer possible que Marta Farrés es converteixi en la primera alcaldessa de la ciutat vallesana. El pacte de
govern es va fer públic ahir
al migdia a la seu del grup
municipal socialista de
l’Ajuntament i totes dues
dones van coincidir a definir l’acord com a “progressista, feminista i no inde-

pendentista”.
El PSC de Sabadell va
doblar el nombre de regidors en les eleccions del
26-M. Dels cinc que va obtenir el 2015 va passar a
deu, amb més de 10.000
vots de diferència respecte d’ERC, la segona força
més votada, que en va obtenir set. Les darreres setmanes ERC també ha intentat convèncer Podem
perquè s’integrés en un
pacte amb la Crida i Junts
per Catalunya que impedís que els socialistes governessin. Morell va explicar ahir el motiu principal
de la seva tria: “Hem deixat clar que no estaríem
en cap govern amb la dreta
catalana i espanyola.”
Amb aquesta afirmació
rotunda, queda descartat
que els tres regidors de
Ciutadans s’integrin en el
pacte signat ahir. “El pacte és el que és”, va confir-

Les frases

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

“És clar que no som
independentistes.
Serem conseqüents
amb la nostra
ideologia”

“Estic especialment
contenta pel fet que
hagi estat una dona
qui hagi fet alcaldessa
una altra dona”

“Hem deixat clar que
no estaríem en cap
govern amb la dreta
catalana ni tampoc
amb l’espanyola”

CANDIDATA A L’ALCALDIA PEL PSC

REGIDORA DE PODEM

Marta Farrés

Marta Morell

“L’etapa Bustos està superada”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

En el pacte signat ahir entre
el PSC i Podem Sabadell no
s’ha volgut esquivar la corrupció. És més, se li dedica
un dels deu punts del decàleg fet públic ahir i que marca les principals línies estratègiques. El compromís
principal és que en cas que
un regidor sigui investigat
presentarà la dimissió “en el
moment d’obertura del judici oral”.

L’ombra de l’alcalde Manuel Bustos i del cas Mercuri
va estar ahir present. no la
van ignorar. L’acord reconeix
explícitament que “Sabadell
ha estat els darrers anys focus judicial de casos que encara són jutjats”, però la futura alcaldessa, Marta Farrés, que va començar la seva
carrera política a l’Ajuntament al costat de l’exalcalde
socialista, va destacar que

ha arribat el moment de girar full. “Les eleccions han
demostrat que aquella etapa està superada”, va destacar, per afegir-hi que “el passat és passat i això és una
aposta de futur”.
Morell va insistir que la
lluita contra la corrupció és
un punt clau en el pacte. “No
volem que torni a passar ni a
Sabadell ni a cap altre ajuntament”, va dir.

mar Farrés, que no va
mostrar cap neguit per liderar un govern de minoria –la majoria són 14 regidors– . “No pateixo, confio
a aconseguir acords de
ciutat”, va assegurar la futura alcaldessa.
Les dues Martes, que
van estudiar juntes ciències polítiques i són veïnes
del barri de La Concòrdia
–han jugat amb aquesta
coincidència per batejar
l’acord com “el pacte de la
concòrdia”– no van amagar l’esperit no independentista de l’acord. Tot i així van oferir una resposta
ambigua quan els van preguntar què pensen fer
amb la pancarta que penja
del balcó de l’ajuntament
que demana la llibertat
dels presos polítics. “No
som independentistes, serem conseqüents amb la
nostra ideologia”, va dir
Farrés, que minuts abans
havia avançat que les primeres accions del nou govern seran “un pla d’inversió per a tots els barris i fer
un front comú per recuperar el servei d’oncologia
del Taulí”. Morell, per la seva part, va insistir que no
volen “parlar de coses que
no siguin la ciutat”.
Marta Farrés es va mostrar ahir especialment
emocionada “pel fet que
una dona faci alcaldessa
una altra dona” i va insistir en el compromís de
“treballar per tota la ciutat, per tots els barris, perquè és a l’ADN de totes
dues formacions”.
Morell va assegurar que
el seu vot “no és un xec en
blanc” i que l’objectiu és
treballar per una ciutat
amb valors socials, on “la
perspectiva de gènere estigui a totes les àrees de govern” i que s’acabi convertint en “un mirall per a altres ciutats d’un govern
progressista i feminista”.
Morell va garantir que
la intenció és “continuar
fiscalitzant qualsevol tipus de servei per garantir
uns serveis públics de qualitat”. Tot i l’acord de govern, ahir no es va avançar
quina serà la regidoria que
ocuparà Morell. “En
aquests moments no és la
nostra prioritat”, va dir
Farrés.
En tot moment, les
dues dones es van mostrar
disposades, i “amb ganes
de treballar”, per buscar
“totes les aliances possibles pel bé de Sabadell”. I
Morell ho veu fàcil. “Dels
27 regidors, n’hi ha 21
d’esquerra i sis de dreta”. ■
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Puigdemont exigeix a la JEC
que aparti els que van vetar-lo

a L’incident de recusació, presentat amb Comín, reclama que s’exclogui set vocals de tot el
procediment previ aEls dos polítics exiliats demanen entrar al grup dels Verds a l’Eurocambra
Redacció
MADRID

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
i l’exconseller Toni Comín
van reclamar ahir a la Junta Electoral Central (JEC)
que exclogui set dels seus
vocals dels tràmits per assolir la condició d’eurodiputat. La reclamació té
per objectiu apartar els
membres de la JEC que
van vetar la inclusió dels
dos polítics exiliats a les
llistes electorals per les
eleccions europees, decisió que un tribunal contenciós administratiu va
acabar tombant.
En l’incident de recusació, presentat per l’advo-

130296-1211823L

cat de Puigdemont i Comín, Gonzalo Boye, argumenten la necessitat d’inhabilitar els vocals per
pronunciar-se
sobre
“qualsevol controvèrsia de
fons” en el procediment de
proclamació dels eurodiputats. Els exdirigents a
l’exili esgrimeixen com a
argument la querella prèvia per prevaricació, que
no va ser admesa a tràmit,
que van presentar contra
aquests membres de la
JEC i que fa “objectivament i subjectivament impossible” la seva imparcialitat en el procediment.
A més, exposen que els
vocals que reclamen apartar tenen “interès personal” i “enemistat manifes-

Carles Puigdemont i Toni Comín, amb l’eurodiputat Ramon Tremosa, moments abans
d’atendre els mitjans a les instal·lacions del Parlament Europeu, a Brussel·les ■ ACN

ta” contra ells i, “en particular”, contra Puigdemont. En l’escrit, recorden que el vocal Andrés
Betancor Rodríguez va
qualificar Puigdemont de
“delinqüent”, “principal
cap del cop d’estat que hi
va haver a Catalunya” i
“heroi de la sedició”. En el
cas que l’incident de recusació tirés endavant, els
set vocals apartats no podrien participar “en l’escrutini, la proclamació
d’electes, l’extensió de les
actes, l’expedició de credencials i el jurament o
promesa d’acatament de
la Constitució” dels eurodiputats.
D’altra banda, els dos
han demanat entrar al
grup dels Verds/ALE a
l’Eurocambra, segons va
confirmar ahir Comín en
una entrevista. Va dir que
van presentar una petició
formal dijous al subgrup
de l’Aliança Lliure Europea (ALE), on hi ha ERC.
Comín ha afirmat que
aquest espai és “el seu lloc
natural” perquè l’ALE està
conformada per partits
que defensen el dret a l’autodeterminació. ■
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Neix una entitat
en defensa dels
ferits durant l’1-O
a Democràcia i Justícia portarà a l’ONU els casos de vulneració
de drets a Vol coordinar-se amb associacions d’advocats
Jordi Alemany
BARCELONA

La nova entitat Democràcia i Justícia per a Catalunya es va presentar ahir a
l’Ateneu Barcelonès i va fer
una crida a recollir el màxim de casos de violència i
vulneració de drets entre
la ciutadania des del 20-S
del 2017, durant les càrregues del referèndum i fins
avui per continuar la tasca
de denúncia judicial contra les forces policials i l’Estat espanyol, sobretot visibilitzant-ho en instàncies
internacional amb demandes col·lectives a l’alt comissionat de les Nacions
Unides.
Segons va dir l’advocada
Núria Garrido, que comparteix la presidència de
l’entitat amb un dels ferits,
Jordi Meca, abans del 24 de
juny presentaran un infor-

me al Consell dels Drets
Humans perquè s’inclogui
en l’Examen Periòdic Universal (EPU) que es fa cada
cinc anys sobre la vulneració de drets humans.
Aquest és un mecanisme
que tenen les entitats per
presentar casos on s’hagin
vulnerat drets en cada estat membre i que acaba
amb un informe final del
consell en què els especifica les recomanacions que
hauran d’implementar.
Garrido va especificar que
per ara s’han inscrit al registre d’entitats de l’ONU
per poder-lo presentar i
que es denunciaran tortures i tracte denigrant, la
vulneració del dret d’expressió, de manifestació o
de participació política, entre d’altres. Garrido porta,
des de fa 18 mesos, més de
51 casos de denúncies recollides en actuacions en

col·legis electorals de Barcelona que han acabat amb
querelles amb una quarantena de lesionats, de les
quals 16 es van arxivar, però algunes de les quals
s’han reobert després dels
recursos. L’objectiu és coordinar accions amb altres
associacions d’afectats i
col·lectius d’advocats que
treballen en casos similars
perquè “això no va d’independència, sinó de democràcia”, hi va afegir Meca.
L’acte va tenir el suport
d’Òmnium i l’ANC i hi van
intervenir diversos ferits,
s’hi va llegir una carta del
president de la Generalitat, Quim Torra, i el director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, Adam Majó,
va explicar que en breu es
presentarà una “cartografia” de la repressió amb
tots els casos que han recollit. ■

L’Ateneu va quedar petit per a la presentació i es va haver de fer una segona sessió ■ J.A.

L’advocacia de l’Estat es persona en la causa, a Girona
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El jutjat que instrueix la causa
contra els policies espanyols
per les càrregues que van
protagonitzar l’1-O a les comarques gironines ha suspès
les declaracions dels agents,
que estaven previstes per dilluns. El motiu de l’ajornament és degut al fet que l’advocacia de l’Estat s’ha personat en la causa i ha demanat
més temps a la magistrada
per poder-se-la estudiar amb
deteniment. Segons va infor-

mar ahir l’ACN, la instructora
ha accedit a la petició i ara
haurà de fixar un nou dia.
El 10 de juny estaven citats
com a investigats set agents
de la Policía Nacional que s’ha
aconseguit identificar i que
haurien carregat contra veïns
i veïnes que eren al Col·legi
Verd de Girona durant la jornada del referèndum. L’ajornament ha sorprès els advocats voluntaris que representen els 200 ferits per les càr-

Jové es nega a
fer una pericial
cal·ligràfica
a Afirma al TSJC que

no reconeix l’‘Enfocats’
i la Moleskine
comissats a casa seva

Mayte Piulachs
BARCELONA

L’exsecretari general de
Vicepresidència i actual
diputat d’ERC, Josep Maria Jové, va anar ahir al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC)
com a investigat per malversació de l’1-O i només
va informar que impugnarà tota la investigació i els
escorcolls.

El número dos d’Oriol
Junqueras va ser un dels
càrrecs detinguts el 20 de
setembre del 2017, i a casa
seva, amb la seva presència i el seu advocat, els
agents de la Guàrdia Civil
van comissar un power
point apòcrif i titulat Enfocats, considerat un full
de ruta cap a la independència de Catalunya, tot i
els errors en les dates, i
una llibreta Moleskine del
2016, on s’escriuen les dificultats del govern de Mas
per aprovar pressupostos
amb la CUP i com el president Puigdemont va proposar el referèndum d’au-

regues policials a la demarcació. Un dels lletrats, Albert
Carreras, considera que la decisió de la instructora és “inaudita”: “Quan es tracta de
defensar assumptes ordinaris no es donen aquests ajornaments, però suposem que,
com que es tracta de l’advocat de l’Estat, sí que s’ha donat. És una més de les irregularitat que estem suportant
en aquest procediment”, lamenta. ■ REDACCIÓ

“Continua la
repressió”,
sosté Aragonès
—————————————————————————————————

Josep Maria Jové, amb la seva advocada, ahir en sortir de declarar al TSJC ■ A. DALMAU / EFE

todeterminació per superar la moció de confiança
el setembre del 2016.
Al TSJC, Jové només va
contestar a un parell preguntes de la seva advocada, Cristina Rodríguez Orriols, en les quals va assegurar que els dos documents no són seus, tot i
que es va negar a la pro-

posta de la magistrada Maria Eugènia Alegret de si
acceptaria fer-se una prova cal·ligràfica i de veu. La
defensa sosté que la negativa del diputat d’Esquerra és perquè va anunciar
ahir que impugnarà la investigació del jutjat d’instrucció 13 i els escorcolls
que van fer a casa seva i a

la seu d’Economia. El cas
de Jové va passar al TSJC,
quan el 21-D va obtenir
l’acta de diputat. El silenci
de Jové beneficia els processats del Tribunal Suprem, on la fiscalia ha presentat els dos documents
de Jové com a cabdals però
no ha mostrat cap prova
d’autenticitat. ■

El vicepresident del govern,
Pere Aragonès (ERC), i la regidora electa de JxCat a Barcelona Elsa Artadi van denunciar ahir que continua la “repressió” i van avisar que “la
democràcia no es pot condemnar”, segons l’agència
Efe. Els dos dirigents van fer
aquestes declaracions a les
portes del TSJC, on van anar
a acompanyar el diputat
d’ERC i exsecretari de la Vicepresidència, Josep Maria Jové, que va comparèixer com a
investigat per l’1-O. També
van anar-hi diputats d’ERC, la
CUP i JxCat. El president del
Parlament, Roger Torrent, va
assegurar que “no es pot
condemnar la voluntat d’un
poble d’aconseguir la llibertat
de manera democràtica i pacífica”.
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Sánchez vol l’abstenció de
Cs o el PP i evitar ERC i JxCat

a El president no vol el camí fàcil de ser investit a la segona amb més sís que nos aprofitant-se dels
diputats suspesos i amb UPN a Es reunirà amb tots a Refarà el diàleg amb Torra si és elegit al juliol

Els ministres Pedro Duque i Isabel Celaá (portaveu) en la compareixença posterior al Consell de Ministres d’ahir ■ ACN

David Portabella
MADRID

La suspensió dels diputats
independentistes que ha
imposat el Congrés ha
obert a Pedro Sánchez una
drecera insòlita per ser investit, perquè treu el vot a
Oriol Junqueras, Jordi
Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, però alhora anulla els seus nos en una segona votació per majoria
simple i l’aspirant necessita menys sís per ser elegit.
Tot i aquest camí senzill

per ser investit a la segona
i gràcies a l’abstenció que
Unió del Poble Navarrès
(UPN) li ofereix amb el beneplàcit del PP, Sánchez
descarta per ara l’itinerari
ràpid i vol que siguin el PP
o Ciutadans els que li donin l’abstenció clau que li
eviti tant negociar amb
ERC i JxCat –amb els
quals sí que s’obre a reunir-se– com arrossegar
l’estigma de continuar a La
Moncloa aprofitant-se de
l’alteració de les urnes del
28 d’abril.

El PSOE no oblida les
pressions rebudes el 2016
dels poders fàctics perquè
regalés amb una abstenció
la segona investidura a
Mariano Rajoy. Però ara
que Sánchez –que va deixar l’escó abans de trair el
no és no– necessitaria la
torna del regal del PP, a
Madrid els socialistes només hi escolten el silenci.
Tot i constatar que el vent
de l’octubre del 2016 a favor de l’estabilitat no bufa
el juny del 2019 quan es
tracta de pressionar les

Les xifres

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

173

346

escons suma el PSOE (123)
amb Podem (42), el PNB
(6), Compromís (1) i PRC (1)
i en necessita un més.

són els vots reals que ara
té el Congrés per la suspensió sense vot de Junqueras,
Sànchez, Turull i Rull.

dretes, Sánchez ha citat
dimarts Pablo Iglesias
(Unides Podem), Albert
Rivera (Cs) i Pablo Casado
(PP) i tots en peu d’igual-

tat. “D’ells depèn que la investidura arribi abans o
després”, avisava ahir la
ministra portaveu, Isabel
Celaá. Més tard, Sánchez

es reunirà “amb tothom”;
és a dir, també amb ERC i
JxCat.
Iglesias no és preferent
Tot i que necessita sí o sí el
vot a favor d’Iglesias, la
portaveu del govern de
Sánchez va voler abaixarli els fums. “Unides Podem ha estat el soci preferent, però ara entrem en
una nova etapa en què es
demana també responsabilitat a d’altres”, va dir Celaá. “Si volem que el govern
d’Espanya no depengui
dels independentistes, el
PP haurà de fer un esforç i
Cs també”, va reblar. Per
Iglesias, però, “més aviat o
més tard hi haurà govern
de coalició i cadascú amb
representació proporcional als vots rebuts”.
Tot i menystenir el soci
del qual necessita el sí i flirtejar amb qui li promet el
vot en contra, el pla de
Sánchez –que no ha bastit
cap pont des del 28 d’abril i
que no parla amb Iglesias
des de fa quinze dies– es
basa a ser investit en la primera o segona setmana
del juliol. Amb 123 escons
del PSOE, afegits a Unides
Podem (42), el PNB (6),
Compromís (1) i el Partit
Regionalista de Cantàbria
(1), la suma és de 173 i el
vot que falta per no empatar amb els 173 nos podria
venir d’UPN (2).
Quan sigui investit i ja
no presideixi un govern en
funcions, Sánchez s’obre a
refer el diàleg perdut amb
el president Quim Torra.
“No puc donar una data
exacta ni fer una previsió,
però òbviament el govern
d’Espanya continuarà les
seves relacions institucionals amb el govern català
en el seu moment. Ara som
un govern en funcions i és
temps de silenci”, avançava la portaveu Celaá. ■

179702-1147646®
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Saber una llengua
estrangera puntuarà més
que el català als jutjats
a Justícia reclama al ministeri que modifiqui els requisits per ser funcionari en
l’administració a La convocatòria cobrirà un de cada quatre treballadors
Mayte Piulachs
BARCELONA

177011-1210663L

Saber anglès, rus o qualsevol llengua estrangera serà un mèrit més important que el coneixement
de la llengua catalana per
entrar a treballar en l’administració de justícia. Així es recull en les bases del
nou sistema de concurs
oposició que ha aprovat el
Ministeri de Justícia per
cobrir milers de places,
ara ocupades per interins,
als jutjats d’arreu de l’Estat espanyol, i que implicarà un de cada quatre treballadors a Catalunya.

El Departament de Justícia, que dirigeix la consellera Ester Capella, ha denunciat aquesta “discriminació” lingüística i ha
requerit al ministeri que
ho corregeixi, i si no, presentarà un recurs contenciós administratiu a l’Audiencia Nacional perquè
es vulnera el dret dels ciutadans a ser atesos en la
llengua pròpia a l’administració judicial, la més reticent a complir-ho.
El BOE va publicar, el
març i l’abril passats, les
condicions
d’aquestes
oposicions per cobrir tres
categories de funcionaris:

auxiliars, tramitadors i
gestors processals. La primera prova és un examen,
que cal aprovar per passar
a la següent. La segona,
que s’aplica per primer
cop, és una valoració de
mèrits, en els quals hi ha:
cursos de formació jurídica, coneixements d’informàtica, haver treballat als
jutjats com a cos laboral a
partir de l’1 de gener del
2004 (mesura per regularitzar la situació d’anys
d’interinatge de molts treballadors, i de la qual Europa ha exigit a l’Estat espanyol que ho endreci), i finalment coneixement de

llengües estrangeres.
Passat aquest tràmit,
és quan les persones que
hagin escollit anar a treballar a Catalunya, o a una
comunitat amb llengua
pròpia, se’ls farà una prova dels seus coneixements
i que només servirà per
millorar el seu destí a la comunitat, no per millorar el
resultat de les oposicions
en general. Això pot implicar que treballadors que fa
anys que són als jutjats catalans es vegin superats
en puntuació per candidats que acrediten que saben danès o eslovac, llengües estrangeres que, a

La magistrada Laia Boix amb funcionaris del
jutjat de Sant Boi, on feien pràctiques de català
amb una lingüista, el 2017 ■ JUANMA RAMOS

més, no se’ls obliga a saber
ni a usar-les, ja que tots els
jutjats tenen un servei de
traduccions professional.
Fins ara, per superar les
oposicions a l’administració de justícia només calia

passar un examen, i en ser
un cos estatal les llengües
cooficials de l’Estat no poden ser exigides com un
requisit, segons va fixar el
Tribunal Suprem, però sí
com un mèrit.
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La data
Classes i enginy, La frase
tot i la reculada “És una discriminació
de sentències
no comptar el català
com a mèrit en les
en català
Justícia envia el requeri—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

14.05.19

—————————————————————————————————

Sense poder exigir l’ús del català com a requisit, el Departament de Justícia ha d’usar
l’enginy i la voluntat dels treballadors per conèixer i usar
la llengua pròpia. Si un jutge
vol aprendre o millorar el català en els seus escrits, ho
contagia als funcionaris, i una
mostra ha estat el jutjat mixt
6 de Sant Boi, amb la jutgessa Laia Boix, i les classes
pràctiques al mateix jutjat. La
realitat és tossuda: només un
4,5% de les sentències de
primera instància eren en català, segons una enquesta a
cent advocats el 2018 vers la
llengua de la darrera resolució rebuda. L’àmbit laboral en
registra més: un 11%.

306277-1212348L

La secretaria general
del Departament de Justícia, Patrícia Gomà, que
signa el requeriment dirigit al Ministeri de Justícia,
exposa que com a mínim
demanen que “el coneixe-

ment del català se situï
com un mèrit igual que el
de llengües estrangeres, ja
que ara és un mèrit de segona”. Gomà afegeix que
“aquesta discriminació en
les oposicions és la gota

que fa vessar el got i evidencia la manca de sensibilitat vers el català i les altres llengües cooficials del
govern espanyol”. La secretària general de Justícia insisteix que “tot tre-

oposicions i sí les
llengües estrangeres”
Patrícia Gomà

SECRETÀRIA GENERAL DE JUSTÍCIA

ballador que està en un
jutjat té el deure de conèixer el català”, ja que el ciutadà té el dret d’expressarse en la llengua pròpia. Així, el departament recorda al Ministeri de Justícia,
en la carta enviada, que el
respecte a les llengües cooficials és reconegut en la
Constitució, l’Estatut i
tractats europeus, des
d’on l’Estat espanyol rep
constants amonestacions
pel seu incompliment. És
aquesta situació que provoca que cada any l’ús del
català reculi als jutjats.
Les sentències en català ja
només són el 8%.
La convocatòria fixada
per aquest any i el vinent
per cobrir amb funcionaris l’actual plantilla d’interins implicarà a Catalunya

ment al ministeri perquè modifiqui les oposicions. Per ara
no hi ha resposta.

renovar el 33% dels 7.447
treballadors que té l’administració de justícia a Catalunya, i que sufraga la
Generalitat amb 500 milions anuals només.
Ni el milió en tecnologia
Gomà explica que des del
departament es fa un gran
esforç per formar el personal dels jutjats, tant pel
que fa al sistema d’oficina
judicial com en classes de
català. L’alta mobilitat del
personal a Catalunya, però, és un altre dels greus
problemes en l’administració de justícia, i un cop
el personal és format,
molts cops marxa a la seva
comunitat quan hi ha més
oposicions. I l’administració catalana torna de zero
a formar els nouvinguts.

La xifra

—————————————————————————————————

2.497

funcionaris de l’administració de justícia a Catalunya es
cobriran amb el nou sistema.
Seran el 33% de la plantilla.

És una inversió en una
butxaca foradada. La número 2 de Justícia exposa
que és “insostenible” que
l’administració que més
diners aboca al funcionament del sistema judicial a
Catalunya no pugui ni decidir les normes de contractació dels funcionaris.
Des del 2016, Gomà assegura que el ministeri ha
deixat de donar el milió
d’euros en tecnologia per
modernitzar la justícia. El
departament no rep cap
partida quan s’aproven
nous jutjats, i els 60 milions que es recullen aquí
en taxes judicials i que
haurien d’anar a sufragar
la justícia gratuïta, amb
les quotes per a advocats i
procuradors, tampoc es
reben, sosté. ■

