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ENTREVISTA Meritxell Budó PORTAVEU DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

“L’hegemonia independentista
no la té ningú, està repartida”
JUDICI · “Una sentència
condemnatòria requereix
una resposta de país; dels
partits i la societat”

DIÀLEG · “El PP
aplicava repressió i el
PSOE ignorància, però
hi seguirem apostant”

GOVERN · “Estem
governant pel país i ho
volem seguir fent. No
pensem en eleccions”

NACIONAL
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Nacional
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Omplir Estrasburg
de drets
Europa-Món

P23

Borrell fulmina el cònsol
espanyol a Edimburg
El diplomàtic va desmentir la tesi oficial
afirmant que Escòcia entraria a la UE

Nou ordre a Tarragona
Ordenat l’arquebisbe Planellas, un defensor de l’Església catalana

130188-1209266Q

Planellas, de genolls davant l’arquebisbe sortint, Jaume Pujol, durant la cerimònia a la catedral de Tarragona ■ EFE
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La vinyeta

Marina Llansana

Fer

La justícia
fa estranys
companys
de llit

H

i ha una expressió popular que
ha tornat a circular
aquests dies per
descriure la hipòtesi
(vull creure que immaterialitzable) que Colau es converteixi en alcaldessa, malgrat haver
perdut les eleccions, gràcies als
vots de l’Íbex 35 representats pel
“ciudadano” Valls. La frase que millor descriu aquest escenari s’atribueix a Winston Churchill i diu: la
política fa estranys companys de llit.
El director adjunt d’aquest diari,
Joan Rueda, fa pocs dies titulava així una columna sobre els pactes
postelectorals a Barcelona que subscric al cent per cent.
Però en posar els peus al Tribunal
Suprem aquesta setmana el dia de
les conclusions de les acusacions i
veure en directe l’estampa de l’advocada de l’Estat seient al costat
dels engominats de Vox, units pel
mateix objectiu i moguts pel mateix
ànim revengista, em va venir al cap
una variant de la frase churchilliana:
La justícia espanyola fa estranys
companys de llit.
És xocant que amb l’informe calent de l’ONU sobre la taula instant
a alliberar els presos polítics, el
“progressista” Pedro Sánchez, a través de l’advocacia de l’Estat, ignori
l’ONU mentre comparteix la major
part de les tesis d’un partit d’ultradreta en el judici més important
que ha viscut l’Estat espanyol en
dècades.
I és més xocant encara que, quan
el president Quim Torra sol·licita una
reunió amb Pedro Sánchez per tractar aquest tema, el govern espanyol a
través de la vicepresidenta Carmen
Calvo li tanqui la porta als morros
qualificant la petició d’“inaudita” i
“inconcebible” perquè no respecta la
separació de poders.
Quina separació? La que ha fet
suspendre quatre caps de llista al
Congrés escollits democràticament i
el senador català més votat al Senat?
La que ha fet que la sagrada unitat
d’Espanya es tradueixi en més d’un
any i mig de presó preventiva? O
l’acord entre PSOE i PP per posar
Marchena al capdavant del Consell
General del Poder Judicial i controlar
la sala segona del TS “por detrás”?

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Sí, sí socialista...

E

ns porten a Guillin a admirar natura. No tot han de ser ciutats
grans. Aquesta és la primera petita: aplega prop de 900.000 habitants.
Embarquem en un dels vaixells de creuer que duen a passejar pel riu Li. Vietnam és a prop. Les aigües del riu són
marronoses; la vegetació, ufanosa; l’aire, molt humit; la calor, enganxosa.
Uns pescadors feinegen. Sembla que
d’un moment a l’altre ens haguem de
trobar Marlon Brando i que li haguem
de comunicar que pot deixar de fer-se
l’original perquè la guerra del Vietnam
ja fa temps que es va acabar. El principal centre d’interès de l’excursió són
unes muntanyes no molt altes però esveltes i cobertes d’herbes que a ple sol
o a contrallum presenten unes fesomies suggestives. A mi em recorden
aquell gos floral que vigila l’entrada del
Guggenheim de Bilbao. Ens trobem
tots a coberta, mirant i fent fotos. La
majoria són xinesos. El turisme, a la
Xina, és majoritàriament local. Nosaltres som la raresa. Els xinesos es belluguen: uns volen veure Pequín; uns altres, Xangai. Aquests del vaixell s’allotgen als hotels de Guillin, gairebé exclu-

“
Dic a un xinès:
“Sou molt rics, oi?”
Li surt de l’ànima un
“molt!” entendridor

sivament de cinc estrelles. A Pequín en
vaig veure un de set. Em pensava que
no existien. Tot d’una, una guia crida
en diversos idiomes: “Algú té un bitllet
de vint iuans?” Els xinesos resten impassibles. No fan cap transacció amb
paper moneda, ja ha quedat dit i repetit. Un estranger en treu un. A l’anvers, darrere l’efígie de Mao, hi ha dibuixada la muntanyola que ara mateix
tenim al davant. Els xinesos estan
molt contents de recordar o descobrir
la sensibilitat paisatgística de la fàbrica de moneda i timbre.
Al vespre pugem a un altre vaixell
de creuer, ara per recórrer un dels

llacs situats al centre del nucli urbà de
Guillin. Uns pescadors posats pel govern fan exhibició de la pesca amb cormorans ensinistrats per atrapar els
peixos. Passem per sota de molts
ponts il·luminats: “Aquest n’imita un
de Londres; aquest, el de les Cadenes
de Budapest; aquest d’aquí, un de Venècia”... Saltem a terra i seguim on va
la gent. Cada dia, a dos quarts de nou
del vespre i durant deu minuts, la façana d’un hotel, que resulta ser el nostre
hotel, es converteix en una gran cascada. L’aigua baixa amb estrèpit del terrat a la cornisa inferior. La gent aplaudeix. Estic a punt de dir a la guia, que
és a prop: “Cal? Cal la cascada? Calen
els cormorans funcionarials i les reproduccions dels ponts?” Em retinc perquè sé que la disgustaria i li dic: “Sou
molt rics, oi?” Li surt un “molt!” tan de
dins l’ànima que m’arriba a entendrir.
Uns dies més tard, a Xangai, un altre
guia ens confiarà que no hi ha a la Xina sanitat pública. Algú, sorprès, li
preguntarà: “Però que no sou un país
socialista?” “Sí, sí, socialista..!”, li sortirà també de dins amb una entonació
aquest cop amarga...
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

De veritat, Colau?

D

oncs sí, sembla que sí. No només Ada Colau està disposada a
ser alcaldessa de Barcelona
amb els vots de Ciutadans (la líder de
la PAH, alcaldessa amb els vots de
l’Ibex 35!, aquesta és molt bona) sinó
que ho provarà amb l’aval de la seva
militància (457 vots favor, 27 en contra). No em negaran que el colobrot
aquest de Barcelona és realment sorprenent. Tant, que suposo que per això personatges com Gerardo Pisarello
o Jaume Asens s’han quedat muts i de
moment no els hem sentit a dir gaire
res. De veritat, Colau, que estàs disposada a ser alcaldessa a canvi del que
faci falta? No era Valls aquell personatge que representa “el model antagònic dels comuns”, com li deies al
Salvados? De veritat, Colau? Sembla
que sí. Colau vol ser alcaldessa sigui
com sigui. I no seré jo qui digui qui no
hi té dret. Hi té tot el dret (en democràcia, les sumes són les sumes) i ho

“
Amb el pacte,
Colau evita caure en
la irrellevància, Valls
té protagonisme i el
PSC recupera la
Diputació. Què més
volen? Coherència?
intentarà tot perquè ella sap que, si no
és alcaldessa, no és res. Colau s’empassarà, si cal, la coherència i l’equidistància (la seva famosa equidistància, que ara quedarà ben retratada)
perquè sap que, si no és alcaldessa, es
convertirà en un personatge irrellevant. Sense alcaldia, Colau haurà es-

De reüll

Carme Vinyoles Casas

Les cares de la notícia
ARQUEBISBE DE TARRAGONA

Joan Planellas

El xou del
‘youtuber’

L’Església catalana respira

H

o tenia clar: “Si em fico amb els més forts m’arrisco
que em piquin, que la gent té molt mala llet.” I per
tant el jove youtuber va dirigir la seva valentia cap a
l’individu més vulnerable que es va trobar pel camí: un
sensesostre perdut en la intempèrie de la ciutat. Va
omplir de dentífric unes galetes tipus sandvitx, les hi va
fer menjar, va gravar l’escena i la va penjar al seu canal on
1,1 milions de subscriptors van recrear-se amb el morbo
dels patiments provocats a la víctima. “Potser m’he
passat? (es preguntava burlant-se’n). Mirem el costat bo:
això l’ajudarà a rentar-se les dents,
Per què se
que no ho deu fer des que es va
tornar pobre.” Aquests dies s’ha
l’acusa de
el judici i s’ha conegut la
vexació si ell celebrat
sentència: 15 mesos de presó per
només volia atemptat contra la integritat moral,
aconseguir
20.000 euros d’indemnització a
l’afectat i cinc anys sense accedir a la
beneficis?
plataforma de vídeos de Google.
Però ell no concep les raons d’un càstig tan dur: per què
se l’acusa d’humiliació i vexació si ho va fer a tall de broma
i com un repte per aconseguir beneficis? En aquesta
manca de discerniment hi ha la clau del delicte. A què es
deu? Escoltem l’escriptora Margo Glantz: “En les xarxes
socials les notícies importants es barregen i confonen
amb les més insuportables banalitats i allò espantós
s’acaba llegint com a banal, intranscendent, com un
simple espectacle per entretenir.” No ens distraguem
amb el xou del youtuber, que té molt mala llet, que ens
porta cap a la deshumanització i ens en fa còmplices.

tat un bluf. Colau s’empassarà la coherència i l’equidistància confiant que
quatre anys a l’alcaldia esborrin el pacte de la investidura. L’operació d’estat
contra
l’independentisme
haurà
triomfat (o això sembla, de moment,
que d’aquí a dissabte pot passar de
tot) i el PSC i els comuns (i Ciutadans
per omissió) hauran rubricat un pacte
per sortir tots ells de la irrellevància
que els amenaça. Valls disfressa els
seus pèssims resultats convertint-se
en protagonista, ni que sigui efímer,
de la investidura de Barcelona; Colau
s’empassa tots els seus gripaus però
serà alcaldessa; i el PSC del 155 (ai
PSC!) no només continua viu sinó que
torna (si tu no hi vas, ells venen) a la
capital catalana i, és clar, a la Diputació de Barcelona. Perquè el pacte, ja
ho saben vostès, va molt més enllà de
la capital catalana. El PSC (i Valls),
d’irrellevants a absolutament rellevants. I gràcies a Colau. Ja veurem.

-+=

L’ordenació del nou arquebisbe de Tarragona és
una alenada d’aire fresc per a l’Església catalana,
en tant que partidari d’aprofundir en una visió de
conjunt de Catalunya com a unitat pastoral i de
mantenir i crear estructures unitàries promogudes per la Tarraconense.
MINISTRE D’AFERS EXTERIORS

Josep Borrell

Cessa, veta i censura

-+=

El zel infinit del ministre alhora d’imposar la visió
espanyola de l’univers l’ha portat ara a fulminar
amb la destitució el consol general d’Espanya a
Edimburg, per desmentir la tesi espanyola afirmant (ves per on) que Escòcia, independent, entraria a la UE sense cap problema i sense fer cua.
DIR. COM. DE LA XARXA EUROPEA CONTRA EL RACISME

Georgina Siklossy

Minories ignorades?

-+=

La Xarxa Europea contra el Racisme, formada per
27 ONG, denuncia la infrarepresentació de les minories ètniques i racials al nou Parlament Europeu, única institució de la UE escollida democràticament, on amb prou feines arriben al 5%, quan representen un 10% de la població

Tovalloletes,
mal hàbit que
cal erradicar
El planeta pateix cada cop de
forma més preocupant els
devastadors efectes mediambientals de l’activitat humana. I no només es tracta de la indústria o la generació energètica. En el darrer mig
segle han tingut un especial impacte en aquesta problemàtica els hàbits de consum en una societat globalitzada en què hi ha una quantitat
inabastable de productes a l’abast
de milers de milions de persones
que generen una inassumible marea de residus. Vam poder comprovar els nocius i perillosos efectes
sobre la capa d’ozó que produïen
els desodorants i les neveres. També el plàstic és un dels exemples
més evidents de generació extensiva de residus que no només contaminen immenses extensions –sobretot marítimes– sinó que afecten
la salut humana mitjançant la cadena tròfica dels animals de què ens
alimentem i que se l’empassen.
Els productes d’un sol ús són,
en general, uns dels més temibles
enemics de la sostenibilitat i el medi ambient. I, en aquest àmbit, un
que està generant maldecaps gegantins són les tovalloletes. Perquè,
a més de contaminar, amb el mal
hàbit de tirar-les al vàter es provoca
un greu problema col·lateral de
col·lapse de les clavegueres i malmet les depuradores. Per això, la
Generalitat ha posat en marxa una
campanya de sensibilització amb el
lema “Estem creant un monstre”. I
no és cap exageració. Cal pensar
que a Londres, aquests drapets van
generar un tap al clavegueram de
diverses tones que va costar setmanes a poder ser retirat. Amb el
problema que això va comportar
per a les aigües residuals d’una
gran ciutat. Cal fer un ús raonable
d’aquestes tovalloletes, llençar-les
als recipients adequats i optar pel
reciclatge. Fins i tot aquelles que es
defineixen com a autodegradables.
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Tal dia
com
avui fa...

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 9 DE JUNY DEL 2019

1
any

Primer contacte
Pedro Sánchez truca
al president Quim Torra i
mantenen la primera conversa
per celebrar una reunió
de manera immediata.

10
anys

El nou Parlament
El PSC retreu al PSOE el
finançament i CiU i ERC
escalfen motors. El PP repta
Zapatero a afrontar una qüestió
de confiança.

20
anys

Pau a Kosova
Els aliats occidentals i Rússia
acorden un projecte de
resolució sobre Kosova que
haurà de ser votat pel Consell
de Seguretat de l’ONU.

Tribuna

Full de ruta
Joan Rueda

Jordi Mayoral. Galerista

Colau enterra
la nova política

E

n política, la dita
“no diguis blat
fins que sigui al sac, i
ben lligat” té tot el significat i, per tant, fins
dissabte vinent a mitja tarda no podrem dir que Ada Colau
repeteix com a alcaldessa de Barcelona. De moment, el que és una evidència és que presentarà la seva candidatura i que això li assegura els seus 10
vots i almenys tres dels sis de la plataforma amb què Manuel Valls i Ciutadans s’han presentat a les eleccions. I,
després de sentir Miquel Iceta dient
que el PSC farà tot el que calgui per
evitar un alcalde independentista,
també ho és que també tindrà els nou
socialistes de Jaume Collboni, tot i
que, certament, si no arriba un acord
abans... es faran pregar fins al final. I,
amb això, els 21 vots necessaris, 21
vots que, certament, el candidat
d’ERC, Ernest Maragall, no pot aconseguir de cap manera si Colau li nega,
com ja ha fet en presentar-se, els seus.
Més enllà de la possibilitat que estiguem assistint a un mer teatre i que

Albert Serra, radical i lliure

A

l llarg de la història hem tingut
grans creadors: arquitectes, escriptors, cineastes, músics, fotògrafs, pintors, escultors... Sense cap
mena de dubte, són aquells que han
tornat a imaginar, que han apel·lat a
l’originalitat i que han trencat amb el fil
narratiu existent, creant així noves
tradicions. Aquests creadors han estat
capaços d’impugnar el règim establert,
sortir del cofoisme, reprendre una embranzida cultural i generar nous mons.
Sol ser així: els artistes més trencadors
i lliures són els que acaben esdevenint
clàssics i referencials. Ara, com bé sabem, alguns tenen la fortuna de gaudir
del reconeixement social i econòmic
ben aviat i d’altres, que solen ser la majoria, només el pas dels anys els permet
obtenir un gran suport institucional i
popular.

la creació, l’avenç cultural requereix
sovint un esforç, un abisme, un aprenentatge. És aquell precís moment,
quan s’arronsen les espatlles amb
incredulitat, que som molt a prop de
fer una nova lectura, de descobrir una
manera d’entendre la vida i l’art, de
créixer personalment i, així, de generar coneixement. Certament, no és
fàcil perseverar i sortir del nostre confort cultural, però sol ser revelador viure moments d’aquests que perduren
per sempre. Les arts són font d’inspiració, ens fan pensar i repensar, fernos preguntes, contraposar idees, anar

a la primera
una obra, moltes vegades s’arronsen
les espatlles i amb incredulitat es fa un
acte de fe i es pensa “deu ser important
si els que més en saben ho presenten
com una gran obra”. És clar, les arts,

i amb una trajectòria
potent, és dels que
perduren

ÉS CLAR, QUAN NO S’ENTÉN

Sembla difícil que Colau
aconsegueixi la quadratura
del cercle. Per tant, un cop
alcaldessa, adeu al tripartit

El lector escriu

comuns i PSC ja hagin pactat que els
primers es quedin Barcelona i els segons la Diputació de Barcelona i Tarragona, cosa que no veig tan clara perquè hi ha moltes incògnites obertes i
moltes opcions de fer-los la guitza,
l’operació iniciada per l’alcaldessa té
altres riscos. D’entrada, enterra la nova
política. Colau fa el que fan totes les
formacions polítiques: mantenir-se al
poder tot i perdre les eleccions, si
l’aritmètica els hi permet. I acceptar
els vots vinguin d’on vinguin. Tot plegat, legítim i, repeteixo, habitual en tots
els partits. Ara caldrà veure si aquesta
opció té conseqüències. Els comuns
esperen que quatre anys continuant
una política “d’esquerres i transformadora” els donaran la raó i que el votant
de la seva opció sabrà veure que era
l’opció adequada. És possible, però no
sembla pas que Colau se’n pugui sortir, de la quadratura del cercle, i, per
tant, un cop alcaldessa, adeu al tripartit. I no veig el PSC votant gaires de les
propostes transformadores de Colau.
Els comuns han perdut les eleccions
en una quarantena de barris on el 2015
van ser la primera força. Caldrà veure
on els porta aquest nou gir.

Pluja fina

“
Premiat a
Cannes per ‘Liberté’

més lluny del que mai hauríem imaginat, i és gràcies als creadors (i també
als crítics, als divulgadors i a l’audiència que hi creu) que som capaços de
seguir el fil de la tradició, amb noves
obres i propostes que sacsegen el panorama.
del milió, el
dubte indefugible, és qui són aquests
creadors que avui són capaços de capgirar l’ordre establert, de qüestionar l’establishment, d’enderrocar els murs de
la repetició i de construir noves idees
amb rellevància. Sí, tothom vol la llista
definitiva, els noms que perduren i l’obsessió pel gran creador que marca tendència i deixarà petjada. Es vol distingir les modes banals, els artistes decoratius i comercials, dels qui seran referència. Doncs bé, en destacaré un que
recentment és notícia i que la seva obra
és molt probable que perduri: un cineasta aclamat minoritàriament, l’Albert Serra, que ha rebut el premi especial del jurat de Canes per la seva pel·lícula Liberté i que ja té una trajectòria
potent i sòlida.
I SÍ, LLAVORS LA PREGUNTA
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b La pluja fina és aquella que,
si no hi pares atenció, quan te
n’adones, t’ha deixat ben xop.
El procés català és com una
pluja fina, va caient des del
2010 sobre l’Estat espanyol
sense que ningú li faci cas, i
ara, ja estan fent tard per aixoplugar-se. Els presos polítics,
els quals en Llarena volia atemorir, resulta que després del
llarg període de presó preventiva estan més combatius que
mai.
Per altra part, en Puigdemont, exiliat, detingut i absolt
per la justícia alemanya, ha
aconseguit esquivar els obstacles que l’Estat espanyol intentava imposar al Parlament Europeu perquè li barressin el
pas, i ja el tenim a dins, acompanyat del conseller Comín i
negociant estratègies amb altres parlamentaris europeus.
Tot això que està passant es
deu al fet que tots aquests
anys han sigut molt generosos

amb una pluja fina de vots favorables al procés. Ja m’agradaria veure si aquests polítics/
ques tan bel·ligerants del PP,
Cs i Vox, després de passar un
període de presó com estan
passant els que ells han etiquetat com a colpistes, es
mantindrien tan serens com
ho fan els nostres representants del govern català. No defallim!!! Serenitat, paciència i
vots a les urnes sempre que en
tinguem ocasió. Pluja fina.
JAUME PARADEDA PLA
Riudarenes (Selva)

Qüestió de vida o
mort
b La vida pot ser un lloc difícil
quan un treu el cap a aquest
pou fosc de terribles presagis,
com aquest que se sol citar
com “una terrible malaltia”. La
ciència mèdica continua avançant per intentar salvar els que
l’estan patint.
Les aportacions per dotar
de la millor i més avançada

tecnologia a favor de la salut
han de ser degudament acceptades, agraïdes i reconegudes, sense que ningú hagi d’arrogar-se el dret a oposar-s’hi,
vetant qualsevol generosa iniciativa. I menys amb el miserable pretext sobre qualsevol suposada circumstància personal, política o ideològica del donant.
JORDI S. BERENGUER
Barcelona

Immunes al dolor
b Vivim a l’era de la sobreexposició. Sobreexposició a informació, a estímuls. I en tots
els àmbits: a internet, al carrer,
a la TV, inclús a la llar. En el
món del màrqueting i la publicitat el concepte de la percepció pren especial rellevància.
Es defineix com el procés pel
qual les persones seleccionem
i interpretem la informació que
ens envolta. Cada dia ens exposem a molts estímuls, però
només en processem una por-

ció molt reduïda. Això implica
que hi ha una gran part d’informació que passa desapercebuda davant dels nostres ulls.
Som immunes a ella. Però ens
estem immunitzant també a
les coses realment importants? Ens estem immunitzant
als petits detalls especials del
dia a dia? Al dolor? Al patiment
aliè? Qualsevol que passegi per
una gran ciutat serà testimoni
del gran nombre de persones
que viuen al carrer. Persones
que demanen almoina, que demanen ajuda, un últim crit de
socors a la desesperada. Però
els veiem sense veure’ls, han
passat a formar part del mobiliari urbà. Seguim els nostres
camins sense prestar-hi atenció, distrets en un mar d’estímuls que lluita per captar la
nostra atenció. I mai guanyen
ells, mai guanya el dolor. Ens hi
hem acostumat o és que no
ens importa? Som ja immunes
al dolor?
ELIA AGUILERA ESCRICHE
Terrassa (Vallès Occidental)
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La frase del dia

“Com a ‘Harry Potter’ no es pot dir ‘Voldemort’, a Brussel·les
no pots dir la paraula ‘Catalunya’ o ‘independència’”
Jean Quatremer, PERIODISTA CORRESPONSAL A BRUSSEL·LES DEL ‘LIBÉRATION’

Tribuna

De set en set

La llengua prescindible

L’acudit

Matthew Tree

Josep-Lluís Carod-Rovira. Filòleg i escriptor

E

n el procés cap a la independència de Catalunya, la llengua catalana no hi té la més mínima importància, rellevància o funció icònica.
El retrocés del català, en l’espai públic,
arriba a límits insospitables. El 1980,
cada cop que un dels diputats andalusistes escollits a la cambra catalana no
utilitzava la llengua pròpia del país on
havia estat escollit, el diputat republicà
Marçal Casanovas en protestava sortint de l’hemicicle. Si ara fos diputat, el
que ja no faria és entrar-hi, perquè hi
ha grups parlamentaris sencers que,
bo i sabent català, empren només el
castellà a la cambra, atorgant a aquest
ús una clara dimensió ideològica. L’ús
de les llengües expressa el paper que
hom atorga a cadascun dels idiomes: al
català, el passat, la llengua inútil, i el futur, la llengua útil, al castellà. La campanya electoral, en els espots, mítings i
debats ho ha confirmat. Hom canvia al
castellà en resposta als parlants monolingües que, aquests sí, mai no canvien
de llengua.

ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT i líders

independentistes no tenen cap inconvenient a prescindir del català i fer declaracions en castellà a la premsa, com
la cosa més normal del món. Però resulta que el més normal del món és la versió original, amb sobreposició de veu o
bé amb subtítols. Presidents i vicepresidents ja asseguren l’oficialitat inqüestionable del castellà a la futura República Catalana, no fos cas. Independentistes de llarga tradició fan tuits en
castellà amb regularitat, reduint el català a una funció purament domèstica.
Fins i tot els catalans injustament empresonats, sobre els quals penja l’amenaça d’una sentència duríssima, han
renunciat a l’ús del català, desaprofitant així la imatge emblemàtica d’un
judici polític on els acusadors d’un país
acusen i volen condemnar, en castellà,
els acusats d’un altre país que parlen

Sísif
Jordi
Soler

una altra llengua. Veure tribunal, fiscals, advocats de l’estat i acusació particular amb aparells de traducció simultània, hauria estat, davant del
món, una imatge impagable que hauria
fet innecessària qualsevol mena d’explicació addicional. Però els acusats
pertanyen a una societat que sembla
haver deixat de valorar l’idioma propi
com un tret essencial de la seva identitat col·lectiva, com l’única aportació
catalana insubstituïble al patrimoni
cultural de la humanitat.
en mitjans
públics creats per a normalitzar-hi el català forma part del paisatge quotidià. A
l’administració de justícia el català hi és
anecdòtic, marginal al cinema, inexistent en els productes farmacèutics, tot i
que la meitat d’empreses del sector siguin de Catalunya, i ocasional en productes bàsics com alimentació, higiene
o electrodomèstics, amb alguna excepció. En realitat, si el català no hi és, i ningú no l’hi reclama, per quins set sous

LA PUBLICITAT EN CASTELLÀ

“
La gent no es fa
independentista
perquè li parlis en
castellà, negant-li el
dret al català, sinó
perquè el govern
adopti mesures
socials que millorin la
seva qualitat de vida
material, cultural i
democràtica

hauria de ser-hi? En bars i restaurants,
les pissarres anunciant-ne les especialitats al carrer no delaten cap diferència
entre el centre de Valladolid o el de Barcelona, perquè el català no hi és. En
l’àmbit social, la renúncia a l’ús de la
llengua, la deixadesa dels catalans a
l’hora de servir-se’n, del català, és de dimensions còsmiques. N’hi ha prou que
algú respongui en castellà per deixar el
català, a l’instant. Tant se val que es
tracti de gent que duu aquí anys i panys
i, fins i tot, que insisteixi que no se’ls discrimini per la llengua. La fragilitat del
català en l’espai quotidià és total. Es parla en castellà a gent que et demana que
no la marginis, que no menystinguis el
seu coneixement passiu de l’idioma, que
la tractis com a gent d’aquí, perquè volen ser d’aquí. Però hi ha qui limita els
àmbits d’ús del català, reservant-lo només per als que ja el parlen, alçant un
mur d’exclusió entre els de casa, els de
sempre, i els que aspiren a ser també de
casa per sempre. Es nega, doncs, el dret
a compartir, conèixer i usar la llengua
del país a gent vinguda de fora.
UNA IDEA ERRÒNIA de l’educació, tant que

no passa enlloc més del món, fa prescindir del català a l’instant. I hi ha qui creu
que l’univers independentista serà més
gran si ens adrecem en castellà a segons
quina població. Però la gent no es farà
independentista perquè li parlis en castellà, negant-li el dret a ser tractat en català, amb la mateixa naturalitat que a
França el tractarien en francès, sinó
perquè el nostre govern adopti mesures
socials que millorin la seva qualitat de
vida material, cultural i democràtica,
fet que en reforçarà els vincles d’orgull i
pertinença amb el país on viu. O bé els líders polítics, socials i culturals, promouen un canvi real a favor del català, o la
lenta decadència de l’idioma el durà a la
inutilitat total. I potser sí que haurem
salvat la independència, però haurem
perdut la llengua. Alarmant.

P

otser el moment
més memorable
de la memorable exposició dels informes
dels fiscals aquesta
setmana passada és
la comparació de l’1-O amb el 23-F que
va fer Javier Zaragoza, com si posar
tancs a València i segrestar tot un Congrés per la força de les armes fos comparable a un referèndum pacífic. (Per
cert, en demanar 25 anys per a Junqueras i fins a 17 per a la resta, els fiscals haurien pogut tenir en compte
que Alfonso Armada, exsecretari del
rei Juan Carlos i el líder del cop d’estat
real –el de 1981– va passar tan sols 7
anys a la presó). Inoblidable, també,

Els fiscals del judici creuen en
una teoria de la conspiració
altament inversemblant
l’afirmació de Zaragoza que no cal violència per muntar una rebel·lió (!). I qui
es podrà treure del cap la conclusió de
la fiscalia que el “motor” de tot plegat
era Oriol Junqueras, mentre que se
sap de sobres que el motor de debò
eren el 80% dels catalans que volen
un referèndum, siguin quines siguin les
seves idees polítiques. En fi, de l’actuació dels fiscals –talment una versió
quadrofònica del discurs del rei Felip el
3-O– es pot concloure que creuen en
una teoria de la conspiració altament
inversemblant que involucra les institucions catalanes i dos milions i mig de
votants; i que ells van obviar les proves
de la defensa fins al punt que el judici
sencer ha estat del tot superflu; i que
si els que vivim a Catalunya sabem
què hi va passar perquè hi érem, els
fiscals, d’altra banda, no només no hi
eren sinó que habitaven i habiten un
altre univers, tan llunyà del nostre que
no es pot dir ni que sigui paral·lel.
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Colau aspirarà
a l’alcaldia
tenint només
el sí de Valls

El PSC l’avisa que
no li donarà un xec
en blanc si no hi ha
un acord previ de
govern

Quatre urbans
admeten que
rebien suborns
de bordells

Accepten la
condemna d’un
any i sis mesos de
presó i cinc
d’inhabilitació

Meritxell Budó Consellera de la Presidència i portaveu del govern

“L’hegemonia
independentista
no la té ningú”
ENCAIX · “La marca electoral JxCat permet la confluència entre diferents actors com pot ser el PDeCAT”
FUTUR · “Aquest espai polític sap que pot comptar amb la meva persona per treballar” CONGRÉS ·
“Després de la investidura serà el moment que [Sánchez] pugui comptar amb els diputats independentistes”
Emili Bella
BARCELONA

P

assat el 26-M, la consellera de la Presidència,
Meritxell Budó, fa balanç i autocrítica del resultat electoral i insinua el camí
que ha de prendre tant l’espai
que representa Junts per Catalunya (JxCat) com l’independentisme en general després
d’una sentència condemnatòria
contra els presos polítics.
Carles Puigdemont guanya les
europees; ERC, les municipals.
Canvia d’alguna manera l’equilibri al govern?
No, no canvia, primer perquè
l’equilibri del govern sorgeix de
les eleccions del 21-D i, per tant,
les majories parlamentàries són
les que determinen la composició del govern. Aquest altre cicle
electoral no ens modifica en cap
cas la composició del govern ni
del Parlament. Després
d’aquest cicle complet electoral,
el que llegim a les urnes és que
la composició del govern es veu
reforçada. Si mirem el mapa de
les municipals o de les europees, majoritàriament els grups
que el componem hem estat els
que tenim majoria. Hi haurà
més de 700 ajuntaments governats per JxCat i per ERC.

Qui té l’hegemonia dins de l’independentisme?
Aquestes eleccions mostren
que l’hegemonia no la té ningú,
queda repartida.
El resultat de Puigdemont a les
europees ha tapat un mal resultat de JxCat a les municipals?
Són dues eleccions diferents, la
raó a l’hora de votar és diferent.
Em permeto fer autocrítica pel
que fa a les municipals: probablement la gent no ha llegit qui
érem perquè nosaltres mateixos ens hem confós entre PDeCAT, JxCat... No hem acabat de
definir el nom del paraigua de
l’espai polític amb què ens presentàvem, potser hem anat
tard, i això s’ha notat en el resultat de les municipals.
Ha estat un problema de marca
electoral?
Ha estat un problema de com
endreçàvem aquest espai polític
i com concorríem a les eleccions. I, fent autocrítica, que
l’hem de fer en l’espai on correspongui, sí, hem anat tard.
Els president Mas i Puigdemont
es reuniran aviat a Waterloo.
Què han de fer el PDeCAT i
JxCat, s’han de fusionar?
Aquestes trobades formen part
de la normalitat de l’espai

❝

Una sentència
condemnatòria
requereix una
resposta de país que
no ha de ser per
força unes eleccions
JxCat. Tenim trobades constants, de vegades són presencials i d’altres per videoconferència, abans i després del 26M. Anem treballant per definir
conjuntament com s’ha d’endreçar aquest espai, sota el lideratge dels presidents Puigdemont, Mas i Torra, perquè la
centralitat política catalana
passa per aquests lideratges.
Què vol dir “endreçar”? El model d’ICV de confluència amb
els comuns és un bon model?
[Riu] Endreçar vol dir que ens
hem de definir, definir uns lideratges i el paraigua de JxCat,
aquesta marca electoral que
permet la confluència entre diferents actors com pot ser el
PDeCAT. Jo soc de les que pensen que cal endreçar, i això vol

dir trobar l’equilibri de representació de forces dins d’aquest
espai polític per tal de construir
un projecte sòlid i de futur per
encarar-nos als reptes que la societat catalana demana a les
formacions polítiques.
La marca seria, doncs, JxCat?
Jo soc de les que pensen que la
marca ha de ser Junts per Catalunya.
I el president d’aquest nou partit, Puigdemont?
El lideratge del president Puigdemont és indiscutible, com
també és indiscutible el lideratge del president Mas.
Una copresidència?
Tot això s’ha de definir.
De fet, també circula el seu
nom com a secretària general
d’aquesta nova formació.
Prefereixo reservar la meva opinió. No cal dir que aquest espai
polític òbviament sap que pot
comptar amb la meva persona
per treballar, perquè és el que
m’agrada, treballar.
Tot això quan s’ha d’aclarir? El
juliol vinent, en un congrés extraordinari?
Tot això ho aclarirem i si la manera d’aclarir-ho és a través

d’un congrés extraordinari
l’haurem de fer, però en tot cas
això encara no està definit ni
dissenyat i hi estem treballant.
ERC pot tenir la temptació de
forçar unes eleccions?
El govern té la voluntat de seguir governant aquesta legislatura, treballar els pressupostos,
si pot ser els del 2019 per presentar-los aquest 2019, però si
no, començar a treballar els del
2020 per encarar-nos al pròxim
any de mandat. En cap moment
el govern ha parlat de cap convocatòria d’eleccions. Seguim
amb la idea de governar aquest
país, seguir fent feina com hem
fet en aquest primer any en
què, malgrat alguns relats, la
realitat és que s’està treballant:
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L’APUNT

Política
Jordi Alemany

Arriba el moment de la veritat, el dels pactes per als governs, ara municipals, i es multipliquen les pressions
dels polítics utilitzant la talaia dels mitjans i també la
dels gurus a les xarxes. Tot són retrets com si cap partit
tingués un cadàver a l’armari d’un pacte considerat antinatural. I en això estem, perquè això és la política: negocio, m’assec, parlo i calibro per aquí, i pressiono per

La consellera Budó, a la
galeria gòtica del Palau de la
Generalitat ■ JOSEP LOSADA

allà. Però hi ha una línia vermella que hauria de justificar la utilitat de les campanyes (si és que en tenen):
que si t’has passat quinze dies dient que no faries una
cosa, no la facis. No és el mateix haver-ho dit fa quatre,
vuit o deu anys que no fa ni un mes. Perquè no hi ha res
més difícil, i quatre anys poden ser insuficients, que recuperar un votant desenganyat.

❝

❝

s’han aprovat 24 normes amb
rang de llei, estem tirant endavant tots aquells compromisos
que ens havíem marcat en el
full de ruta per a la legislatura i
no veig cap raó per a unes eleccions en aquests moments.

passar els propers mesos és el
que hem d’acabar de treballar, i
és important definir-ho. El que
és clar és que en aquest país hi
ha una majoria molt gran a favor de la independència i, lluny
de retrocedir, va augmentant,
com ho ha demostrat el resultat
a les eleccions europees.

El lideratge de
Puigdemont és
indiscutible, com
també és indiscutible
el de Mas

Una sentència condemnatòria
no seria, per tant, el final de la
legislatura.
Una sentència condemnatòria
requereix una resposta de país
que no ha de ser per força una
convocatòria d’eleccions. La
resposta de país s’ha de treballar entre els partits polítics i la
societat civil per definir de quina manera donem resposta a la
sentència.
Les pròximes eleccions seran
plebiscitàries?
En el context polític que estem,
totes les eleccions tenen un
component de plebiscit.
Si se superés el 50%, es podria
declarar la independència?
Aquest full de ruta del que ha de

Que deixin anar
els presos polítics
abans de la
sentència és
el que tocaria

El president parlava de la Constitució catalana com a terme de
la legislatura. Com la tenim?
De fet, vam concórrer a les eleccions del 21-D amb la voluntat
clara que lògicament acaba amb
la Constitució catalana. A partir
d’aquí, s’ha d’anar treballant.
En quin punt estem d’aquesta
Constitució? Com s’ha d’articular, qui l’ha de treballar?
S’hi està treballant.
Tenim un govern independentista i un Parlament amb majoria independentista. Estan fent
la independència?
Continua a la pàgina següent

117084-1207729Q
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Meritxell Budó Consellera de la Presidència i portaveu del govern
parts d’Europa.
Confiem que hi pugui ser.

Ve de la pàgina anterior

Tenim un govern independentista i un Parlament independentista que van concórrer a les
eleccions del 21-D amb un objectiu i s’està treballant per
aquest objectiu alhora que s’està treballant també per la realitat del país, una cosa no exclou
l’altra. Tenim una realitat de
país que cal seguir afrontant i
que aquest govern també està
afrontant: necessitem polítiques sanitàries, d’educació,
d’empresa, de medi ambient, de
territori... Tot això des del govern s’està duent a terme perquè fer la independència també
vol dir posar les persones al centre de les polítiques.

Barcelona. Sembla que està fet
un pacte de govern dels comuns amb el PSC amb Ada Colau d’alcaldessa i els vots ‘regalats’ de Manuel Valls. Quines
conseqüències pot tenir?
És clarament una operació
d’Estat que té com a objectiu final que la capital de Catalunya
no la governi una formació independentista i que no hi hagi
un alcalde independentista al
capdavant. Davant d’això el que
cal de les formacions independentistes és una resposta de
país. És una operació d’Estat
que no descarto que es pugui
produir en altres ciutats de Catalunya, com la que han anunciat a Sabadell. Veurem quina
resposta de país cal donar, per-

El 80% dels catalans volen un
referèndum, però Pedro Sánchez no vol ni parlar amb Torra
després de la carta per demanar una reunió. Fins quan s’ha
d’insistir?
Nosaltres no hem de deixar de
demanar diàleg, perquè és una
voluntat sincera. El govern de
Catalunya sempre està i estarà
obert al diàleg amb el govern de
l’Estat espanyol, no entenem
que pugui ser d’una altra manera. El PP va aplicar la repressió
amb Catalunya, el PSOE pretén
la ignorància, però nosaltres el
que esperem d’aquesta petició
formal que ha fet el president
Torra al president Sánchez és
que es respongui de la mateixa
manera, amb una carta, de manera formal. Esperarem la resposta més enllà de les declaracions als mitjans.
Confia que Pedro Sánchez
s’avindrà a asseure’s a dialogar
després de la investidura?
Confio que Pedro Sánchez s’assegui a dialogar perquè no entenc que l’Estat espanyol pugui
governar d’esquena a Catalunya. El conflicte amb Catalunya
s’ha de resoldre políticament i
per fer-ho cal diàleg. Com que
creiem que la resposta no ha de
ser ni de repressió ni judicial sinó política, seguirem reclamant
i oferint el diàleg necessari i serè per trobar una solució.
Què han de fer els diputats independentistes en el moment de la
investidura?
Això s’està acabant de parlar,
però, en tot cas, el que tenim
clar és que el govern del PSOE
no vol comptar amb el suport
dels partits independentistes,
però la postinvestidura serà el
moment de poder comptar amb
els diputats i diputades independentistes per tirar endavant
certes decisions i polítiques que
s’han de dur a terme i alhora
trobar el camí del diàleg neces-

❝

Si s’hagués
complert la part
del finançament
inclosa a l’Estatut
no seríem on som

què aquest tipus de pactes el
que pretenen és allunyar tant
com puguin els alcaldes independentistes del govern de les
ciutats catalanes.
La portaveu del govern, a la sala Tàpies ■ JOSEP LOSADA

sari que reclamem.

sió i més normalitat.

Veu factible que entre el moment que el judici quedi conclòs per a sentència i la sentència alliberin els presos polítics?
Seria el que tocaria. No vull deixar de confiar-hi, malgrat que ja
veiem com respon la justícia espanyola. Estan en presó preventiva i, si s’acaba el judici, els han
de deixar en llibertat.

La figura del relator és irrenunciable?
Per a nosaltres el que ha de ser
irrenunciable és poder seure a
dialogar i, a partir d’aquí, la fórmula que trobem de si hi ha
d’haver un relator, si hi ha d’haver un mediador, si hi ha d’haver només una bilateral governgovern, si s’han de començar les
converses d’una manera o
d’una altra... Nosaltres estem
oberts al diàleg, seguirem oferint diàleg, i la fórmula, la que
sigui més còmoda i necessària.

Això facilitaria que els diputats
independentistes donessin suport a la investidura de Sánchez?
El que facilitaria tot plegat seria
una sentència absolutòria, perquè no és cap delicte el que han
fet. Seguim dient que és una
presó injusta, un judici injust i
qualsevol sentència que no sigui
absolutòria serà injusta. Que els
deixin anar és el que tocaria i no
és a canvi de res. Aquesta situació afavoriria moltes relacions
de diàleg i trobada i mirar de resoldre les coses amb menys ten-

Enmig de tota aquesta repressió, com casa negociar un nou
finançament?
Si es complís el que ja hi ha ara,
no caldria un nou model de finançament, perquè, a més,
aquest país ja ha fet un pas endavant, el nou finançament ja el
vam demanar, va anar com va
anar i ara volem una nova realitat. De fet, si s’hagués complert

la part del finançament inclosa
a l’Estatut, com ara la disposició
addicional tercera, no seríem
on som.
L’executiu participarà en fòrums multilaterals amb la resta
de comunitats autònomes?
El govern sempre ha dit que vol
una relació d’igual a igual, de tu
a tu, bilateral amb el govern de
l’Estat espanyol.
El govern dona suport a la manifestació d’Estrasburg que es
prepara per la constitució del
Parlament Europeu? El president Torra hi assistirà?
Després d’aquesta convocatòria
encara no ens hem trobat, serà
la setmana vinent quan posarem sobre la taula quina ha de
ser la resposta, però segurament hi serem.
I el president Puigdemont, hi
serà? Ho dic perquè trepitjar
l’Estat francès potser és una
mica més delicat que altres

Que Colau sigui alcaldessa pot
dificultar la negociació del
pressupost de la Generalitat?
Si el fet que Ada Colau sigui alcaldessa vol dir que s’ha de dificultar la negociació dels pressupostos de la Generalitat, això
voldrà dir que els comuns no
fan la seva feina, que és fer
aportacions, negociar i asseure’s
a parlar de veritat i amb voluntat de treballar per a la ciutadania de Catalunya els pressupostos, perquè aprovar uns pressupostos no és aprovar només la
gestió d’un govern, sinó facilitar
que la ciutadania pugui tenir totes aquelles polítiques públiques
necessàries i que com a govern
hem de garantir. La responsabilitat de les formacions polítiques
és poder seure a negociar els
pressupostos. Entenc la política
com l’art del consens i el pacte.
Demano a les formacions polítiques, totes, no només als comuns, que si tenen la voluntat
de treballar per a la ciutadania,
s’asseguin a negociar els pressupostos amb el govern. ■
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Omplir Estrasburg de drets
PROTESTA · L’independentisme prepara una gran mobilització a les portes del Parlament Europeu per a la sessió constitutiva
del dimarts dia 2 MANIFEST · Denunciaran l’extensió de la repressió espanyola a l’eurocambra i defensaran l’autodeterminació
Emili Bella
BARCELONA

E

ls ulls d’Europa estaran posats el pròxim dia 2 a Estrasburg en la sessió constitutiva
del Parlament Europeu
–prevista del 2 al 4–, i allà hi seran
milers de catalans per reivindicar
l’exercici del dret a l’autodeterminació i a la representació política,
que l’Estat espanyol amenaça de laminar impedint la presència dels
eurodiputats independentistes presos o a l’exili. “Si Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras no poden ser-hi, hi hem d’anar
nosaltres”, afirma Maria do Carmo
Marques-Pinto, una de les impulsores de la manifestació a la capital alsaciana. “Els eurodiputats representen 200 milions de persones, i
més d’un milió en queden fora i no
poden entrar”, denuncia. En altres
paraules: “Els tres eurodiputats independentistes estan discriminats
respecte als 748 restants.”
La iniciativa, sorgida espontàniament, es vol mantenir al marge dels
partits i que la gent prengui tot el
protagonisme. S’estan omplint autobusos arreu de la geografia catalana, s’estan comprant bitllets de
tren i d’avió i planificant viatges
amb vehicles particulars per ser
aquell dia a la porta del Parlament
Europeu a dos quarts de nou del
matí, mitja hora abans de l’inici de
la sessió. Els organitzadors preveuen repartir el manifest titulat
“Lluitarem pels nostres drets on toqui i quan calgui”, que ja ha rebut
més de 10.000 adhesions, i fer cua
perquè una vintena de persones puguin accedir a l’interior com a públic. “Espanya es prepara per traslladar a les institucions de la Unió

El Parlament Europeu d’Estrasburg, en una imatge d’arxiu ■ EFE

Europea –començant pel Parlament Europeu– la seva estratègia
de vulneració i repressió”, adverteix
el text. Defensen el dret dels electors catalans a ser representats a
l’eurocambra, el dels tres eurodiputats represaliats a exercir el mandat pel qual van ser elegits i demanen al Parlament Europeu que
s’oposi a la pretensió de l’Estat espanyol d’impedir-los-ho. Al conjunt
de les institucions europees els exigeixen que assumeixin la iniciativa
de promoure i fer de mediadores en
el diàleg i la negociació entre Catalunya i Espanya sobre el dret a l’autodeterminació i, a la ciutadania europea en general, que els faci costat
en la lluita cívica i pacífica pels
drets fonamentals dins la UE. “No
anem a demanar l’alliberament dels

presos polítics, sinó a denunciar
que Espanya està traslladant la repressió a la UE i segrestant la democràcia europea”, remarca MarquesPinto.
Inicialment va sorgir la mateixa
iniciativa amb dos noms diferents,
Omplim Estrasburg i Pugem a Estrasburg, que ràpidament es van
unificar i coordinar. El Consell per
la República se n’ha fet càrrec i
l’ANC, com a membre d’aquesta institució, s’ha posat mans a la feina
per omplir autocars i aportar-hi la
seva experiència en organització de
grans manifestacions. Malgrat que
la jornada caigui entre setmana –un
dimarts–, s’espera que hi acudeixin
milers de persones en una mobilització que prendrà el relleu a la de
Brussel·les del desembre del 2017, a

8.30 h
És l’hora de la convocatòria del dia 2
de juliol davant del
Parlament Europeu a
Estrasburg, mitja hora
abans de l’inici de la
sessió constitutiva.

la qual van assistir-hi més de 45.000
persones –segons la policia belga–, i
la de Madrid del març passat, amb
18.000 persones –segons la delegació del govern espanyol–.
De moment, es manté la incògnita sobre la presència de Puigdemont, Junqueras i Comín a Estrasburg. La del líder d’ERC l’ha d’autoritzar el Tribunal Suprem; la dels
exiliats és més envitricollada jurídicament, a banda que trepitjar l’Estat francès en la seva situació és arriscat. Segons l’advocat de Puigdemont Gonzalo Boye, França és
l’únic estat de la UE que acceptaria
extradir-lo. En qualsevol cas, ja es
treballa per poder oferir un missatge per videoconferència com a possible alternativa en cas que els impediments es materialitzin. ■

|

12 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 9 DE JUNY DEL 2019

l’alcaldessa intenta passar-hi de puntetes. “No
fem pactes ni operacions
estranyes, no estem negociant ni amb Junts per Catalunya ni amb Valls”, assegurava, mentre treia
importància al suport expressat pel candidat de la
dreta. “Està fora de lloc dir
si acceptem o no els vots
de Valls”, etzibava.
Tot i que Colau encara
ahir es permetia jugar
amb l’equidistància convidant ERC i el PSC a un
acord “ampli, transversal i
progressista”, poques hores després de defensar la
seva posició, el candidat
del PSC, Jaume Collboni,
també li parava els peus i
advertia que els socialistes
no oferiran cap xec en
blanc en aquesta negociació. Volen tenir un acord
signat abans de donar el sí
a Colau com a alcaldessa,
una altra cosa no “té sentit”. La líder dels comuns

Les frases

—————————————————————————————————

L’alcaldessa en funcions, Ada Colau, ahir explicant els motius pels quals lluitarà amb Maragall per l’alcaldia de Barcelona ■ ACN

Colau pugnarà per l’alcaldia
tot i tenir només el sí de Valls
aDefensa el pas per poder sumar ERC i el PSC a un acord que republicans i socialistes rebutgen aEl
PSC adverteix que no donarà cap xec en blanc a“No som terra per conquerir”, diu l’alcaldessa
Emma Ansola
BARCELONA

Continuen encallades les
negociacions per formar
govern a l’Ajuntament de
Barcelona i, si no hi ha cap
pacte ocult o més avançat
del que expliquen els protagonistes, la situació es
presenta complexa amb
sectors dividits i enfrontats que, per ara, no aconsegueixen sumar, cap
d’ells, prou suports. Ara,
però, ja ha començat el
compte enrere.
Després de deu dies de
silenci, ahir l’alcaldessa en
funcions, Ada Colau, va
voler justificar el pas endavant, avalat divendres per
les bases dels comuns, i la
lluita per l’alcaldia de Barcelona i el seu projecte de
ciutat. Tot i que impera el
clarobscur, alguna escletxa ha vist oberta Colau per
poder presentar-se a la investidura o, si més no, hi
ha vist més possibilitats
que les que té el candidat

republicà Ernest Maragall, malgrat ser la llista
més votada. Tanmateix,
ara per ara, l’únic suport
confirmat és el del candidat Manuel Valls, que es va
mostrar disposat a “regalar” els vots que més controla dins el grup municipal de sis regidors que
comparteix amb Cs. Colau
en té prou amb tres sempre que acabi sumant el
PSC.
Aquests vots gratuïts
contrasten a hores d’ara
amb el rebuig expressat
per ERC i el PSC a sumarse a “l’acord progressista”
que defensa i vol construir
l’alcaldessa. La líder dels
comuns no tira la tovallola
i ho continuarà intentant
aquests últimes dies de negociació, tot i assumir els
“riscos” que comporta arribar al ple del 15 de juny
sense suports suficients.
“No és una qüestió numèrica, sinó que es tracta de
fer polítiques valentes i posar la ciutat al capdavant,

Maragall avisa que Valls és una “hipoteca constant”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El candidat d’ERC a l’alcaldia
de Barcelona, Ernest Maragall, va assegurar ahir que els
vots de l’alcaldable de Barcelona pel Canvi-Cs, Manuel
Valls, a favor de la investidura
de la líder dels comuns, Ada
Colau, seran “decisius per a
la investidura”, però que també ho seran “cada setmana” i
es convertiran en una “hipo-

teca permanent”. En una entrevista al diari Ara, Maragall
va afirmar que els comuns
han abandonat l’“equidistància” i que el seu llenguatge
s’assembla “cada vegada
més” al del socialista i també
candidat Jaume Collboni. Tot
i això, el republicà es va mostrar convençut que serà possible un acord amb Barcelona

en Comú i que el proper dissabte podrà ser alcalde. “No
l’importa cap altra qüestió
que ser alcaldessa. No l’importa arribar-hi per la via de la
dependència de Collboni i de
Valls”, reblava el candidat republicà, que també lamentava que Colau no expliqués “la
lletra petita” que hi ha al darrere dels suports de Valls.

la suma de les esquerres
ho permet”, insistia Colau
tot presentant-se com
l’única persona que ho pot
fer possible ja que només
ella ha pogut iniciar converses, a dues bandes,
tant amb ERC com amb el
PSC. És del parer que ara
toca que “tothom surti de
la seva zona de confort” i
assegura que no posa línies vermelles en la negociació. Defensa, això sí,
“l’empat tècnic a regidors”
amb ERC per reivindicar-

se en el càrrec i poder arribar a arrabassar l’alcaldia
a Maragall, ja que ell “no
creu ni treballa a favor
d’un govern progressista”,
afegia. Al llarg de la seva
intervenció, Colau es va
mostrar molt més crítica
amb el candidat republicà
que amb el socialista, tot i
haver protagonitzat també els “vets creuats” que
s’han llançat l’un a l’altre.
Però Colau es va mostrar
especialment dolguda per
les manifestacions de Ma-

ragall, que el dia abans va
instar-la a triar entre repressors o víctimes. “Un
comentari desafortunat”,
en paraules de Colau, que
“falta a la veritat” i que, a
més a més, “banalitza la
violència de l’1-O que com
a Ajuntament hem denunciat a la justícia”, recordava l’alcaldessa.
Les regnes de la investidura que des de divendres
ha agafat Colau són difícils, però, de retenir. Sobre els suports de Valls,

“Està fora de lloc dir
si acceptem o no els
vots de Manuel Valls”
Ada Colau
ALCALDESSA EN FUNCIONS DE
BARCELONA I CANDIDATA DELS
COMUNS
—————————————————————————————————

“No volem un
Ajuntament com la
Generalitat, més
pendent de Waterloo
que de Nou Barris”
Jaume Collboni
CANDIDAT DEL PSC

ja s’avé a negociar un govern, però ahir encara
convidava ERC a ser-hi.
Serà difícil que els republicans cedeixin l’alcaldia en
les negociacions. Més fàcil,
en canvi, sembla, a priori,
el suport dels socialistes
tenint en compte les paraules del primer secretari
Miquel Iceta assegurant:
“Farem el que calgui perquè no hi hagi un govern
independentista”, una declaració que xoca amb les
paraules de Collboni negant xecs en blanc, per la
qual cosa tot sembla indicar que l’acostament entre socialistes i comuns és
més pròxim i factible. Collboni ahir també va descobrir que si bé no s’havia assegut a negociar amb Maragall sí que havia mantingut contactes amb ell per
via correu electrònic i xarxes socials i es va mostrar
molest per les invitacions
de Maragall a parlar a través de la premsa. ■

