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La vinyeta

Josep Maria Fonalleras

Fer

Fargnoli i el
llegat

F

a uns dies vaig tenir la sort de visitar l’exposició Valentí
Fargnoli; l’art en la fotografia en companyia
de l’impulsor de la
mostra, Joan Boadas, arxiver de Girona i responsable del llibre Fotografia en
temps de noucentisme, un volum esplèndid que, de fet, és a l’origen de
l’homenatge que el Museu d’Història
de Girona ret al fotògraf que, a primers
del segle XX, va recórrer tota la geografia gironina per deixar constància
no solament del patrimoni artístic i arquitectònic, sinó de la vida quotidiana
de les persones que segaven el camp,
rentaven la roba, passejaven, gaudien
de les festes i morien.
El primer que cal dir és que es tracta d’una exposició que va més enllà del
reconeixement a Fargnoli, una figura
cabdal de l’art fotogràfic, amb una
sensibilitat extrema i escassos recursos tècnics, amb una capacitat immensa de convertir les escenes del dia
a dia en estampes per a la posteritat.
La mostra ens ensenya “un projecte

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Facin el favor, no es perdin
l’exposició ‘Valentí Fargnoli;
l’art en la fotografia’
d’una ambició cultural sense precedents”, com diu el mateix Boadas. Una
voluntat ferma, continuada i decidida
de conservar i catalogar les peces artístiques del país per tal d’evitar que
“l’or ianqui” arrabassés definitivament
el pòsit de cultura i civilitat. Això de
“l’or” ho deia Jeroni Martorell, el qual,
juntament amb el fotògraf Adolf Mas, i
amb la colossal feina duta a terme per
l’IEC i la Mancomunitat (és a dir, pel
noucentisme), van evitar que es dessagnés encara més l’essència patrimonial del país. Com va escriure fa poc
Francesc-Marc Álvaro, “tota la història
del catalanisme, des de Prat de la Riba,
és una tossuda voluntat de transformar el país des del govern efectiu al
servei de l’interès general”. El llegat
d’una generació, aquí representada
per l’obsessió de certificar i salvar la
tradició, és a dir, el futur.
El segon que cal dir és que Fargnoli
era boníssim. Hi ha una foto de la cuina
de can Pona, a Sant Feliu de Pallerols,
que és un autèntic Vermeer. I n’hi ha
una, de segadors als voltants d’Olot,
que és ben bé el Millet de Les espigoladores. Un prodigi. No es perdin l’exposició, facin el favor.

El bonsai més alt del món

Q

uan comença a fosquejar, milers de xinesos circulen en riuades cap al moll de Xangai per
contemplar com s’il·luminen els gratacels de l’altra banda del riu. Unit als
concurrents, em vaig recordar a mi
mateix anant a veure els focs artificials de la festa major. La pólvora, base de la pirotècnia, va ser descoberta
pels xinesos. No m’estranyaria que un
dia els coets i petards els trobem substituïts per bombetes led, el gran desfici actual d’aquest país expansiu d’on
ens acabarà arribant tot. Uns dies
abans, a Guilin, ens havien portat a visitar una cova d’estalactites. Aquestes
coves són totes idèntiques, aquí i on
sigui, i ofereixen les mateixes fantasies visuals: “Allà, si s’hi fixen, veuran
un os; allà, un bròquil; allà dalt, un home ajagut.” Per primer cop no hi vaig
trobar la Moreneta. “Allà, un Buda.”
Acabarem veient Budes, i els ossos seran pandes.
Al matí havia pujat al mirador del
segon edifici més alt visible des del
moll de Xangai: un que es remata amb
una gran obertura quadrada i que
adopta l’aire d’un obridor d’ampolles

“
Visió de Xangai
des d’un dels seus
edificis vertiginosos
il·luminats de nit

gegantí. “El forat havia de ser circular
però les autoritats el van desaconsellar als arquitectes perquè no evoqués
la bandera japonesa.” L’animadversió
pels japonesos, que no arrenca de l’última guerra sinó d’altres malvestats
mil·lenàries, es manté viva. L’alçada
ofereix una gran perspectiva de la ciutat: els cotxes, cap per sota d’un Audi,
circulant per vies elevades com autopistes; els carrers comercials plens de
compradors contents; aquí al costat o
la llunyania, més i més gratacels de vidre i acer. A sota, cases baixes que esperen ser substituïdes per altres edificis en vertical. Quins negocis s’hi fan,

en aquests edificis? Estan connectats
amb alguna fàbrica productiva o hi domina l’especulació? Molts tenen plantes destinades a hotels de luxe. Qui
s’hi allotja? Què hi ve a intercanviar,
tanta gent? Aquests dies ha fet trenta
anys de la massacre de Tiananmen.
Les autoritats han dit que sense aquella repressió no hauria estat possible la
Xina pròspera actual. La sinceritat pot
fer mal però és il·lustrativa. Els sistemes democràtics corregeixen els abusos, l’especulació i la corrupció que des
d’aquí dalt s’intueixen. The Economist
alerta que el model dictatorial xinès
s’exporti a altres països, amb el vistiplau dels seus habitants, emparant-se
en l’èxit econòmic. N’hi ha símptomes,
a Europa i Amèrica.
Un guia local m’havia confiat: “Els
bonsais no són japonesos com la gent
es pensa, sinó d’origen xinès; ¿vostè
ha vist mai una paraula japonesa acabada en sai? “Ara mateix no sabria
què dir-li.” “Bon vol dir “test” i sai,
planta.” “No ho discutirem.” “I la planta, tractada, no ha de ser nana, com al
Japó, sinó gran, alta, com més alta,
ufanosa i visible, millor.”
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Quan Colau ens entreté

S’

ha de reconèixer que és molt
bona, la pregunta que Ada Colau fa aquests dies a les bases
de Barcelona en Comú. A dos dies del
ple de la investidura, l’alcaldessa vol
saber què en pensen els seus, de les
dues opcions que, segons ella, hi ha en
aquests moments sobre la taula. I
planteja una opció A, que és “un acord
de govern entre Barcelona en Comú i
PSC, amb Ada Colau d’alcaldessa” o,
opció B, “un acord de govern entre
ERC i Barcelona en Comú, amb Ernest
Maragall d’alcalde”. Molt bona, la consulta que fa Colau. Té els seus (i tots
nosaltres, és clar) ben entretinguts.
No hi posa l’opció C (que és la d’un govern independentista amb ella, Maragall i Junts) i a l’opció B s’oblida d’un
petit detall, que és afegir-hi que aquesta és sinònim d’acceptar els vots de
Manuel Valls i de Ciutadans. Jo no sé
si la pregunta hauria de ser “Valls sí o
Valls no”, com li ha retret ERC, però el

“
Si
l’independentisme

volia de veritat
governar a
Barcelona, no era
més fàcil anar junts?
que sí sé és que, si bé Colau no menteix, no diu, ni de bon tros, tota la veritat. No compto que la seva pròpia militància, que sap que si Colau no és alcaldessa no és res, li corregeixi el que
ella ja ha dit obertament que vol fer, i
que no és res més que un pacte amb el
mateix PSC que ja era al govern de
Barcelona i que el novembre del 2017

De reüll
Adela Genís

Les cares de la notícia
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ ARRELS

Ferran Busquets

Masclisme
amb ritme

La denúncia necessària

S

ona a la majoria de locals d’oci nocturn, a la classe
de gimnàstica que enganxes per casualitat o en
qualsevol altaveu diabòlic que trastegen els adolescents
pel carrer. El gènere musical es diu reggaeton i fa anys
que ocupa les llistes d’èxit i sembla que trigarà a marxar.
Les lletres d’aquestes cançons ressonen al masclisme
més ranci. Les dones hi són tractades com a purs
objectes sexuals i han de ser obedients i callades.
Aquest seria, a grans trets, el missatge que reben joves i
adolescents amb aquest tipus de música. Davant
d’aquests estereotips hi ha alguns
En algunes
instituts d’ensenyament secundari
que han posat fil a l’agulla. Han
cançons de
aquestes lletres, han
moda la dona analitzat
detectat on hi havia frases que
és obedient i perdien el respecte cap a les dones i
ha de ser
després han canviat la lletra per
d’altres amb un missatge més
callada
positiu o d’alliberament. Alguns
diran que el fenomen no és nou, que s’exagera quan es
volen analitzar fins i tot les lletres de les cançons. Que
segurament hi ha temes de pop, de rock i fins i tot
alguna ranxera que també presenten aquests
esquemes de dominació sobre la dona i que mai abans
s’hi havia donat aquesta importància. Que les
feministes sempre van massa lluny i que a tot hi veuen
vexacions contra les dones. La violència masclista és
una de les xacres d’aquesta societat i totes les mesures
per evitar-la haurien de ser benvingudes. Per
exagerades que semblin.

ella mateixa va fer fora després de
consultar les bases (ai, les bases) arran de l’aplicació del 155 i la complicitat que hi va tenir el PSC. Molt bona,
aquesta, Colau. Sempre fent cas de les
bases, fermes i gens manipulables. Colau ens entreté. I mentre ens entreté
(als seus i als altres), l’independentisme s’escandalitza perquè no podrà governar la capital catalana tot i que
ERC va ser la formació més votada.
Em pregunto (i ja m’ho vaig preguntar
públicament en el seu moment, que jo
sempre insisteixo en la unitat) si l’operació d’estat que hi ha ara per fer fora
l’independentisme de la capital catalana (perquè ells sí que en saben) no
s’hauria evitat amb una altra operació
d’estat, que era anar junts a les municipals. Ara hi hauria com a mínim
quinze regidors independentistes i, si
hi suméssim els vots llençats entre
Grauperes i CUP, suposo que algun
més. I no sé si seríem on som.

-+=

La Fundació Arrels, que es dedica a ajudar les persones sense llar, ha mobilitzat prop de 550 voluntaris per localitzar les persones que a Barcelona
viuen al carrer i per saber què els preocupa i quines necessitats tenen. N’han comptabilitzat 1.195,
364 més que l’any 2018. Unes xifres preocupants.
CEO DEL DOCTOR MUSIC FESTIVAL

Neo Sala

Expectatives frustrades

-+=

Després d’anunciar el retorn del Doctor Músic ara
fa tres anys, el refús de l’Agència Catalana de l’Aigua
d’autoritzar el festival a la vall d’Escalarre, al Pallars,
ha estat un cop que no s’ha superat, ni amb l’intent
d’anar a Montmeló. La suspensió final tomba un
festival històric i moltes expectatives.
CONSTRUCTOR I MECENES

José Luis Villanueva

Passió pel tebeo

-+=

José Luis Villanueva té una petita empresa de
construcció que ha cedit i rehabilitat una casa de
tres plantes al centre de Sant Cugat del Vallès per
fer-hi el Museu del Còmic, que ahir va ser inaugurat amb els tebeos i les planes originals de la collecció del mecenes i d’altres col·leccionistes.

Els límits
dels pactes
La qualitat de la democràcia
es mesura, també, per la capacitat dels polítics i dels partits
que els aixopluguen de respondre
realment a les expectatives dels
ciutadans que els confien el seu
vot, per exemple sent conseqüents
amb els seus programes, complint
les seves promeses i no fent allò
que s’havien compromès a no fer. El
contrari és un frau, que la política
paga amb un desprestigi creixent i
que els ciutadans entomen amb
frustració, canviant el seu vot o, pitjor, desconnectant de la política. Els
períodes electorals, com l’actual,
són una verdadera prova del cotó
fluix en aquest sentit, perquè totes
les promeses, els principis i les línies vermelles que han servit per
seduir i conquerir vots, s’esfumen
com si res davant la complexa aritmètica postelectoral i les dificultats
per aconseguir quotes de poder.
El PSOE fa mesos que abjura dels
partits independentistes i dels seus
vots, però ara ja els acceptaria de
bon grat si serveixen per investir
Pedro Sánchez. Pablo Casado va
reaccionar al fracàs del PP a les generals multiplicant les distàncies
respecte de Vox, però després de
les municipals i autonòmiques ha
corregut a pactar amb la ultradreta
per aconseguir l’alcaldia i el govern
regional de Madrid. Albert Rivera va
jurar que no pactaria res amb Vox i
ja no només ja ho ha fet a Múrcia, sinó que ha aixecat el veto. I a Barcelona, els comuns i Ada Colau en primera persona han marcat Valls i
Ciutadans com el dimoni amb qui
no hi havia relació admissible, però
ara compta amb els vots del cordó
antiindependentista tramat per
Valls i Collboni per mantenir-se a
l’alcaldia, al mateix temps que Pedro Sánchez, ara sí, acceptaria un
govern amb Podem, sigui “de coalició” o “de cooperació”. La democràcia, sens dubte, és diàleg i pacte,
però també és no enganyar els ciutadans.
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Màxim, el breu
L’evidència que Màxim Huerta
va defraudar Hisenda el
converteix en el ministre més
efímer que ha tingut mai un
govern espanyol.

David Portabella

A ningú li crida l’atenció que
l’autor de l’article de rebel·lió
al Codi Penal sigui entrevistat
a tot arreu però no hagi estat
citat de testimoni al judici?
un polític rellevant, que diu: «Jo, que
soc qui va redactar l’article 472 del Codi Penal, precisament volia impedir
que es consideressin rebel·lió les conductes de desobediència civil.»”, va dir
Cancio l’1 de desembre del 2018 en
aquest diari. Què és el que ha passat
perquè el judici acabi i López Garrido
no hagi estat escoltat? A ningú li crida
l’atenció que l’autor de l’article de la
rebel·lió sigui entrevistat a tot arreu
però no hagi estat citat de testimoni al
judici? L’equip de la defensa coordinat
per Francesc Homs va viatjar a Madrid
abans del judici per entrevistar-se amb
López Garrido i el resultat de la cita va
ser agredolç: l’autor de la rebel·lió no
veia en l’octubre del 2017 una rebel·lió,
però sí una sedició. Així que el testimoni no servia als fiscals Javier Zaragoza i
Fidel Cadena perquè els negava la seva
tesi del cop d’estat sense armes, però
alhora no servia a les defenses, perquè
era incriminatori. I així és com López
Garrido, que es va graduar en dret
amb la tesi La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista, no ha estat
escoltat. Citar-lo no convenia a ningú.

20
anys

Joan Abril Español. Filòleg

Testimoni
no citat

A

anys

Pau als Balcans
L’OTAN pren Pristina però els
russos no la deixen establir-se a
l’aeroport. Tres serbis i dos
periodistes alemanys, morts en
incidents armats

Tribuna

Full de ruta

ra que el judici de
l’1 d’Octubre al
Tribunal Suprem ha
arribat a la fi, per a
descans dels acusats i
advocats –i també de
la RAE, que ja no haurà d’assistir al
maltractament de l’idioma castellà en
horari protegit per part dels fiscals a
sou de l’Estat–, ha arribat el moment
de sincerar-se. No hi ha trobat a faltar
cap testimoni? Una pista: si el judici
era per rebel·lió, qui podia haver estat
citat per explicar precisament aquest
article del Codi Penal? Hi havia algú
que pogués anar més enllà de la prosa
virtuosa del tinent coronel Baena amb
el seu “Yo no me chapo la instrucción”?
Doncs sí, aquest algú existia i ningú no
l’ha citat. Ho va explicar en aquestes
pàgines Manuel Cancio, catedràtic de
dret penal de la Universitat Autònoma
de Madrid i firmant del manifest La banalització de la rebel·lió i la sedició. “De
vegades el legislador no pot parlar perquè és mort, però aquí el tenim com
un Deus ex machina! És Diego López
Garrido, un catedràtic molt prestigiós i
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Sota sospita
El president iranià,
l’ultraconservador Mahmud
Ahmadinejad, ha aconseguit
renovar el seu mandat en
primera volta

¿Lladres del temps?

F

acebook encara domina el rànquing de les xarxes socials amb
més usuaris del món. Aquesta
dada es desprèn de l’informe Digital In
2019 elaborat per We Are Social en
col·laboració amb Hootsuite. Enguany
aquesta xarxa es posiciona en el primer lloc amb 2.271 milions. També li
segueixen les passes WhatsApp i Instagram. Però qui manté la segona posició entre les xarxes socials amb més
usuaris del món és YouTube (1.900
milions, amb un increment de 400 milions respecte del 2018, +27%).
EXPERTS EN AQUEST ÀMBIT

constaten
que cada vegada més les xarxes socials s’han convertit en un aparador
de la pròpia vida, més que no pas en
una eina de comunicació per posar-se
en contacte amb els amics separats
per la distància. Ens exhibim, presentem la millor cara de la nostra vida, venem una imatge que no és la més real.
Competim per veure qui té més “likes”
i al llarg del camí personal no ens adonem que estem desaprofitant ocasions d’or per guanyar temps al temps.

Temps per gaudir veritablement dels
amics, si pot ser, en viu i en directe
fent una copa. Temps per compartir
de debò els nostres neguits i preocupacions, per intercanviar sinceres opinions, escoltant atentament els altres. Temps per donar, per oferir, no
pas per robar-nos a nosaltres i ser els
propis lladres del temps.
NO ESTIC PAS QÜESTIONANT la utilitat de

les xarxes com a eines de comunicació i
de treball, en general. Simplement reivindico el dret d’autocriticar-nos per
convertir-nos sovint en usurpadors del
temps, uns pispes que no tenen aturador, si nosaltres no sabem o no volem
aturar-los, uns atracadors que presenten la cara més avara i més vanitosa de
nosaltres mateixos. Un estudi del
2017, coordinat per l’investigador de la
Universitat de Maastricht Philippe
Verduyn, apunta que un ús passiu molt
intens de les xarxes socials augmenta
negativament el benestar subjectiu.
“L’ús passiu de les xarxes socials és un
terreny fèrtil per a l’enveja”, detalla
l’estudi, que conclou que els actes de

monitorar la vida d’altres persones a
les xarxes sense interactuar-hi són
usos passius i poden afectar el benestar
subjectiu, si l’usuari es compara constantment amb el que fan els altres.
¿REALMENT NECESSITEM

comparar-nos
amb els altres per saber si som o no som
més guais? En curses esportives, per
exemple, competim per fer una bona
marca, i sí, comparem el que fan els
nostres competidors, però aquesta
comparació pot ser sana i positiva sempre que no es converteixi en una obsessió o en una frustració. Les competicions poden ser un valor afegit si no
desacreditem la nostra autoestima i
ens marquem els nostres propis objectius, que han de tenir aquest component ambiciós que ens mena a la constant autosuperació. Sovint les xarxes
socials ens atrapen i ens convertim en
ciberdelinqüents, en atracadors miserables del nostre propi espai. Aprendre
a gestionar-les no és tan sols un bon
propòsit, sinó una necessitat vital per
poder rendibilitzar la nostra preuada
vida social.

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

Uns comuns que
estiguin amb el
80%
b Desitjo que Ada Colau i els
comuns segueixin estant amb
el 80% de la societat catalana i
no pactin amb el PSC que, ara
mateix, no està situat amb el
80% de la societat que no vol
repressió i que sí que vol que el
conflicte territorial de Catalunya amb Espanya se solucioni
democràticament amb un referèndum d’autodeterminació.
I menys encara quan la jugada
del PSC i també dels vots “sense condicions” de Valls formen
part d’una operació d’Estat a
ultrança per marginar, aïllar i
encapsular els independentistes.
JORDI ORIOLA FOLCH
Barcelona

L’hora dels pactes
b Ha arribat l’hora dels pactes,
de fer molta i bona feina. Pactes
racionals, “municipalistes”, no

de país, territori. Les eleccions
ja ho deien: municipals. És a dir,
treballar, manar i fer pel teu poble. Pobles, municipis, ciutats
que requereixen un bon grup,
un bon equip de persones disposades a dialogar, consensuar,
acordar punts de vista diferents
per a un fi en comú. En aquest
aspecte, els partits polítics han
de tenir molt clar que el seu cap
de llista ha de ser l’orientació, el
pal de paller, que un cop elegit
sigui el responsable de tirar endavant un programa que ha de
satisfer els veïns i les veïnes. Els
batlles, els alcaldes, han de governar per ells mateixos, no rebent ordres de les direccions
dels partits. Malgrat que a vegades, davant la complexitat, es
fa necessària la recomanació
exterior, per tal de cobrir l’expedient. Pactes de dreta, pactes
de l’esquerra, pactes antinatura, pactes personalistes. Al meu
entendre, és aquesta diversitat
de pactes el que es pot donar a
les poblacions. Aquests dies
llegim a la premsa els movi-

ments, els efectes dòmino dels
partits polítics de dreta i esquerra perquè els seus candidats surtin elegits com a alcaldes. Aquest ampli ventall de
possibilitats, d’alternatives, és
des del meu punt de vista el
denominador comú que s’ha
d’imposar el 15 de juny en la
constitució dels ajuntaments,
en la governabilitat dels consistoris. Un dia especial per a
una data important. Un deure
ciutadà per a una bona democràcia. Poble i polítics hem de
viure l’hora dels pactes com un
esdeveniment històric i vital
per al bé de la societat on tots i
totes convivim.
FRANCESC CARAFI QUINTANA
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

No ens ho
mereixem
b La política ben entesa és
l’art del raonament, de fer propostes, de presentar projectes,
de marcar-se uns objectius,
complir-los i, des del diàleg

ideològic, defensar els drets de
la ciutadania. La senyora Colau
ens deixa una ciutat que ha reculat en els anys amb un pla
d’habitabilitat fallit, i projectes
sense la sinergia necessària
per donar sortida als grans
reptes que tota ciutat necessita per créixer. La ciutat dels
manters i de la brutícia, la ciutat que a redós del que és incomprensible ha afavorit sense adonar-se’n el vici i l’expansió de les drogues. Quatre anys
més i la ciutat serà irreconeixible, perdrà el poc que li queda
del que varen deixar de bo els
seus antecessors. Però l’egocentrisme i la manca de criteris per desconeixement ens
han portat a una situació de
desprestigi que de moment
encara no ha tocat fons. Fer un
examen de consciència seria,
si més no, el millor que podria
fer la senyora Colau, pactar
amb esquerra i que el senyor
Maragall fos alcalde.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern (Barcelonès)
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La frase del dia

“La Cambra no ha estat mai sotmesa a cap interès polític”
Miquel Valls, EXPRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA

Tribuna

De set en set

Rellegint Zweig...

El cicle

Xavier Cortadellas

Juan-José López Burniol. Notari

E

l primer llibre de Stefan Zweig
que vaig llegir, en la meva ja tan
llunyana adolescència, va ser la
seva biografia de Fouché, subtitulada
Retrat d’un home polític. Guardo des
de llavors el perfil bàsic del personatge (l’intrigant, fred, etern ministre
de la policia i ben poca cosa més).
Després han anat caient altres llibres, des d’El món d’ahir. Memòries
d’un europeu i Moment estel·lars de
la humanitat fins a algunes –poques– novel·les, passant per altres
biografies. Però, fa pocs dies, un amic
em regalà un exemplar d’una nova i
pulcra edició del Fouché, dient-me
–en la breu nota que l’acompanyava–
que llegeixi les pàgines 55 i 56. Li vaig
fer cas i, el darrer cap de setmana, he
rellegit el llibre. I, després de fer-ho,
comparteixo l’opinió de Jordi Llovet:
“Fouché és el llibre més apassionant i
més il·lustratiu de Stefan Zweig. Encara té vigència, i molta.”

JOSEPH FOUCHÉ

nasqué a prop de Nantes l’any 1759 i morí a Trieste el
1820. Venia d’una nissaga de marins,
s’educà al seminari i fou professor de
llatí, física i matemàtiques a diferents convents, però mai fou ordenat. Seixanta anys de vida li donaren
per molt. Va estar a la Convenció; votà a favor de la mort del rei; segué als
escons de la Muntanya; dirigí la brutal repressió de Lió; fou ministre de la
Policia del Directori i, no obstant això, còmplice del 18 de Brumari; Napoleó el mantingué en el seu càrrec i
el nomenà senador i duc d’Otranto;
intrigà amb Talleyrand però conservà les seves funcions fins al 1810;
s’aproximà a Anglaterra buscant la
pau, però fou desautoritzat; després
de Napoleó, contribuí al retorn de
Lluís XVIII i novament fou ministre
de la policia fins que el 1816 caigué
en desgràcia en ser perseguit com a
regicida, i es va retirar a Trieste, on

Sísif
Jordi
Soler

morí.
EN VA FER DE TOTS COLORS,

sempre amb
el mateix designi. S’ha dit i reiterat
que l’ambició i la intriga eren les úniques passions d’aquest home polític,
privat d’escrúpols i moral, que navegà a través de les convulsions de la
França revolucionària i de l’imperi
amb una sola aspiració: tenir el poder
en la seva expressió més radical i directa, el poder de coerció que dimana
de l’exercici de la força. Zweig ho explica bé: “Els governs, les formes
d’Estat, les opinions, els homes canvien, tot es precipita i desapareix en

aquest furiós terbolí del canvi de segle,
tan sols un es queda sempre en el mateix lloc, al servei de tots i de totes les
idees: Joseph Fouché.” “Tan sols he conegut un autèntic i complet traïdor:
¡Fouché!”, va escriure Napoleó a les
breus memòries que redactà i dictà a
Santa Helena. Quan, el 1815, Chateaubriand va veure entrar de bracet a l’antesala del recentment restaurat Lluís
XVIII Talleyrand i Fouché, sentí una
onada de sarcasme que reflectí a les seves Memòries d’ultratomba, amb
aquestes paraules: “El vici recolzant-se
en el braç de la traïció.”
I, PEL QUE FA A LES PÀGINES recomanades

“
Joseph Fouché
nasqué a prop de

Nantes l’any 1759 i
morí a Trieste el
1820... S’ha dit que
l’ambició i la intriga
eren les úniques
passions d’aquest
home polític, privat
d’escrúpols i moral,
que navegà a través
de les convulsions
de la França
revolucionària i de
l’imperi

pel meu amic, es tracta d’una reflexió
de Zweig sobre un episodi de la vida de
Fouché: els sagnants fets de Lió. Escriu
Zweig: “Aquest és el secret de quasi totes les revolucions i el tràgic destí dels
seus líders: a cap d’ells li agrada la sang,
i no obstant això es veuen forçats a vessar-la. Tots ells [...] tan sols volen intimidar els seus adversaris polítics amb
l’amenaça de l’execució; però la llavor
del crim brolla compulsivament de la
seva prèvia aprovació teòrica. La culpa
dels revolucionaris francesos no és,
doncs, haver-se embriagat de sang, sinó de paraules sagnants [...]. Les seves
accions segueixen compulsives les seves paraules, i comença una espantosa
carrera perquè ningú gosa quedar-se al
darrere dels altres en aquesta caça del
favor popular.” El que sempre comença
jugant amb les paraules es torna una sobrepuja cada cop més salvatge; d’aquesta manera “se sacrifiquen milers de
persones, no per plaer ni tan sols per
passió i menys encara per decisió, sinó
per la indecisió de polítics, homes de
partit, que no tenen el valor per resistirse al poble; en última instància, per covardia”.
ÉS, SENSE CAP MENA de dubte, una reflexió amb valor universal.

R

esulta que a la societat fracturada
on ens barallem independentistes i partidaris del 155 coincidim a
pensar que els nostres
fills viuran pitjor que nosaltres. També
estem d’acord a dir que hem viscut millor que els nostres pares. Dels avis, en
canvi, no hem tendit a parlar-ne gaire.
Massa complex. Van viure una república, una guerra, una dictadura, els primers anys d’una transició... Molts d’ells
van anar morint, mentre recuperàvem
uns drets polítics i es començaven a posar les bases per assentar uns drets socials i, en el cas català, nacionals molt
semblants als que havien reclamat ells
de joves. Hi ha el progrés, sí, però, culminant projectes, no es pot pas dir que la
humanitat avanci. Gràcies a això, els
nostres avis van poder fer el cicle complet. Més tard, molts dels seus nets hem
pensat durant anys que, si haguessin
pogut allargar una mica l’estada en
aquest paradís de possibilitats que és la
terra, haurien vist guanyar finalment alguns dels drets que de joves reivindicaven i haurien pogut sortir d’una vegada
del cicle. Recuperats els drets polítics,
pensàvem que a nosaltres ens havia tocat la grossa de poder portar a la pràctica algunes de les seves reivindicacions
ancestrals. Sí, érem els hereus afortunats de les il·lusions dels avis. Ens ho
deien també els que manen: “Arribarà el
dia que decidireu.” I ens ho vam creure.
155 i tribunals ens han fet veure que no
arribarà aquell dia, avui sabem que som
també els hereus de les frustracions
dels avis. I ara els que han manat sempre ens diuen que tot va a pitjor: l’economia, el medi ambient, la seguretat, el futur dels fills… I ens insinuen que hem de
renunciar a alguns drets a canvi de poder continuar vivint bé. El mateix, doncs,
que ha passat sempre a la Xina. És clar
que nosaltres tenim la gran sort de ser
espanyols. Xinesos no en som. Només
faltaria.
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El serial de
l’Ajuntament
de Barcelona
s’acaba

Els comuns han de
decidir a quin pacte
duen Colau, i Torra
ja els acusa d’anar
de bracet amb Valls

Trobades del
PSOE amb ERC
i JxCat al
Congrés

Els republicans,
més oberts a
abstenir-se en la
investidura de
Sánchez

Pendents
del Suprem
PERMÍS L’alt tribunal ha de resoldre si deixa en llibertat els nou presos polítics o si
autoritza el seu trasllat a penals de Catalunya TORNADA Denega a l’exconseller
Quim Forn que pugui quedar-se a la presó de Lledoners i el fa tornar al penal de
Madrid demà, després d’assumir l’acta de regidor a l’Ajuntament de Barcelona
M. Piulachs / E. Bella
BARCELONA

El Tribunal Suprem no decidirà fins la setmana vinent si posa en llibertat
provisional els nou presos
polítics, tal com ja han demanat totes les defenses,
segons van informar ahir
fonts de l’alt tribunal. Els
set magistrats que han jutjat els independentistes
catalans, a més, tenen l’última paraula sobre si els
permeten tornar de manera immediata a penals catalans. Ahir va sorprendre
que el tribunal, presidit per
Manuel Marchena, denegués que l’exconseller
Quim Forn es quedi en una
presó catalana, on va arribar al migdia perquè pugui
anar avui a l’Ajuntament
de Barcelona per fer les
gestions de declaració de
béns i activitats i, demà,
assistir al ple de constitució del consistori i assumir
l’acta de regidor de JxCat.
Dissabte mateix ha de tornar a la presó de Soto del
Real, a Madrid, ordena el
tribunal, tot i que el judici
ja ha acabat.
Sense perdre temps,
l’advocat de Forn, el penalista Xavier Melero, va demanar abans-d’ahir mateix a Serveis Penitenciàries de la Generalitat (Departament de Justícia)
que sol·licités al Suprem si
l’exconseller ja es podia
quedar a la presó de Lledoners, que és el seu centre
d’origen, ja que el penal de

Madrid és l’anomenat de
trànsit, perquè els presos
polítics havien d’estar a
disposició del tribunal durant el judici. Abans-d’ahir
els juristes propers a l’exconseller d’Interior tenien
coll avall que Forn es quedaria a Catalunya, i ara
constaten que tot s’endarrereix.
El trasllat dels presos
polítics a Catalunya ha de
ser un tràmit. La majoria
de defenses han demanat a
Institucions Penitenciàries, que depèn del Ministeri de l’Interior, el retorn
dels presos a penals catalans. I Institucions Penitenciàries ha de demanar
al Suprem si necessita que
els reclusos siguin a prop
—————————————————————————————————

“El procés judicial
s’ha fet per
reprimir unes
opcions polítiques”
—————————————————————————————————

del tribunal, i, com que ja
ha finalitzat el judici, no
dubten que respondrà que
ja no els requereix. En el
cas dels presos de JxCat, la
seva defensa, liderada per
Jordi Pina, espera primer
que el tribunal resolgui la
seva petició de llibertat i
després farà la demanda
del trasllat, van precisar
fonts de l’equip jurídic.
Alguns advocats defensors van fer ahir un balanç
satisfactori de la feina feta
en aquests quatre mesos

de judici i van treure importància a la transcendència donada per l’última
paraula reivindicativa dels
dotze processats. Pel portaveu de l’associació Àgora
Judicial, el magistrat Xavier Gonzàlez de Rivera,
l’al·legat a l’última paraula
“és un dret dels acusats”,
que els magistrats poden
tenir en compte, i –segons
ell– en la causa del Suprem
“no s’han apartat del que
han dit les seves defenses”.
Per Gonzàlez de Rivera,
s’ha “descontextualitzat”
l’afirmació: “Ho tornarem
a fer” del president d’Òmnium. “Cuixart va dir
abans que no havia comès
cap delicte i amb la seva
frase es referia a la mobilització ciutadana”, va sostenir. Abans i durant el judici
Àgora Judicial ha emès comunicats vers aquest procediment penal contra els
independentistes catalans
en què, sempre amb arguments jurídics, ha criticat
obertament la presó provisional de nou d’ells, ha negat el delicte de rebel·lió i
ha qüestionat la prohibició
de declarar en català dels
testimonis. Crítiques compartides pel Consell de
l’Advocacia Catalana i la
plataforma catalana International Trial Watch, que
ha dut experts d’arreu per
examinar les garanties del
judici.
Pel portaveu d’Àgora
Judicial, el balanç del judici
del Suprem és que “formalment s’ha volgut ser cor-

recte, però s’ha interpretat
la normal de manera molt
rígida”. Pel que fa a si estan
en joc drets fonamentals
com ara el de reunió, Gonzàlez de Rivera sosté que
“el punt d’inflexió ja va ser
la querella de la fiscalia
amb un relat de fets d’una
visió política determinada,
i la sentència el que pot fer
és donar fonaments jurídics per justificar-ho”. Pel
magistrat, el procediment
judicial de la causa catalana ja no va respectar el jutge predeterminat per la llei
“i s’ha fet un judici ad hoc
per reprimir unes opcions
polítiques”.
Per la seva part, la ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, va
afirmar ahir que el judici
contra els independentistes catalans ha estat “modèlic, sobre transparència
i garanties” i es va mostrar
“contenta” per la manera
com s’ha desenvolupat, segons Efe. Per Delgado, el
judici ha estat marcat pel
“gran nivell de professionalitat” mostrat pel tribunal i totes les parts. A preguntes dels periodistes, la
ministra va assegurar que,
tot i que és una “decisió jurisdiccional”, la decisió del
jutge de no permetre la difusió d’imatges del judici
que comença avui en un
jutjat de Madrid sobre els
ordinadors de l’extresorer
del PP Luis Bárcenas que
van ser esborrats “s’aparta
de la normalitat i la publicitat del judici oral”. ■

La Guàrdia Civil, amb l’exconseller
Forn, arriba a la presó de Brians 1,
ahir al migdia ■ ACN

Torra cerca una estratègia unitària
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Després que el judici hagi
quedat vist per a sentència, el
president de la Generalitat,
Quim Torra, fa seu l’al·legat final de Jordi Cuixart i es proposa “tornar-ho a fer”, però no
concreta a què es refereix exactament en espera de tancar
la tanda de reunions amb entitats i formacions polítiques
sobiranistes per decidir la
resposta a una sentència condemnatòria. Torra es va limitar ahir a apel·lar a la unitat
estratègica que reclamen els
carrers per “mantenir el
rumb” de l’1-O. “Estic obert a
totes les propostes”, va afirmar durant una compareixença al Parlament per fer balanç
del primer any de mandat.
“Tenim al davant mesos
complicats, però el govern, el
president Puigdemont i el vicepresident Junqueras tenien
també uns moments molt
complicats i van mantenir el
rumb”, va recordar.
En el mentrestant, el govern advoca per negociar el

pressupost del 2019, en cap
cas es planteja unes eleccions anticipades, després
que ERC hagi guanyat les municipals i Junts per Catalunya,
les europees, i per reprendre
el diàleg amb l’inquilí de La
Moncloa: “Tornem a demanar
una vegada més al govern espanyol que s’assegui a la taula.” De moment, Pedro Sánchez no ha respost la carta de
Torra mentre espera la contribució independentista a la seva investidura.
El president del grup republicà, Sergi Sabrià, també va
apel·lar a la unitat estratègica
i va parlar de passar a una
“etapa de construcció” per
avançar cap a l’objectiu de la
independència. I des de la
CUP, la diputada Maria Sirvent va donar per “malbaratat” el mandat del referèndum: “El llegat de l’1-O és ben
viu, ara ja no és un mandat,
que sigui almenys una guia
per a intents futurs d’exercir
l’autodeterminació”.
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Colau i la consulta
d’Hereu
Carles Sabaté

L’exalcalde de Barcelona Jordi Hereu va començar a
ensopegar arran de la fallida consulta sobre l’avinguda
Diagonal. Ada Colau pregunta als comuns si han d’elegir-la a ella per a alcaldessa, amb els vots d’altres formacions, o l’opció d’Ernest Maragall. Interrogar els militants si volen que sigui elegit un rival no sembla gaire
difícil de respondre, però les votacions atorguen sor-

preses i les carrega el diable. Tindrà mèrit, en qualsevol cas, els qui votin per Maragall entre la militància
comuna, com van tenir-lo els no a la independència
que van votar l’1-O. Quina mania d’anar a votar, la dels
catalans, fins i tot per beneir operacions com la VallsColau a Barcelona. Als comuns els hi retreuen ja arreu,
abans de perpetrar-la.

La JEC sosté que Puigdemont
i Comín han d’anar al Congrés
si volen ser eurodiputats
a Els obliga a anar físicament a Madrid dilluns vinent per jurar o acatar la
Constitució per poder tenir l’acta a Junqueras continua pendent del Suprem
la Junta Electoral Central,
només es comunicaran al
Parlament Europeu els
noms dels diputats electes
que hagin complert aquesta condició.

D.B.
MADRID

Les frases

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

“Tenim al davant
mesos complicats.
Estic obert a totes les
propostes i a mantenir
el rumb de l’1-O”

Xavier Gonzàlez de Rivera

Quim Torra

PORTAVEU D’ÀGORA JUDICIAL

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

841907-1208136L

“L’acusació ha fet
un relat dels fets amb
una visió política
determinada que pot
contaminar el tribunal”

Carles Puigdemont i Toni
Comín han d’anar al Congrés dels Diputats de Madrid dilluns vinent a jurar
la Constitució Espanyola
si és que volen recollir les
credencials per ser eurodiputats. Aquest és l’advertiment que va fer ahir la
Junta Electoral Central
(JEC) en una reunió durant la qual també va rebutjar la sol·licitud de trametre l’acta de proclamació als eurodiputats electes de JxCat. L’advertiment significa, doncs, que
els noms de Comín i Puigdemont surten en la llista
dels 54 electes que s’ha
d’enviar a Brussel·les i que
avui ha de sortir publicada
al Boletín Oficial del Estado (BOE). Però, segons la
JEC, per obtenir les actes
és indispensable que físicament acatin la Constitució en un acte convocat pel
dia 17 a les 12 del migdia.
De fet, dimecres les defenses dels dos polítics ja van

Carles Puigdemont i Toni Comín amb Meritxell Serret, ahir
durant un acte pel final del judici de l’1-O, a Brussel·les ■ ACN

presentar un recurs al Suprem perquè retiri les ordres de detenció, ja que, al
seu parer, després dels resultats del 26 de maig ja tenen la condició d’eurodiputats. La decisió de la
JEC d’ahir, però, suposa
que aquesta tesi no l’avala
l’arbitre electoral espanyol. Considera que “no

procedeix l’entrega de la
credencial de proclamació
de diputat electe, en la mesura que aquesta credencial s’expedeix un cop el
candidat electe ha prestat
jurament o promesa d’acatament de la Constitució, com estableix l’article
224.2 de la Loreg”.
Així, segons l’acord de

El cas Junqueras
Una altra cosa és el cas
d’Oriol Junqueras, que
també ha estat escollit eurodiputat per ERC. També
hauria d’anar a la promesa
o acatament de la Constitució, però des de la fiscalia no es veu amb bons ulls;
un extrem que l’advocada
de l’Estat va contradir
abans-d’ahir, ja que no veta que agafi l’acta, tot i el
“risc” d’immunitat que això podria comportar en
accedir a la condició d’eurodiputat. Junqueras continua pendent de la decisió
del Suprem, però ahir la
ministra de Justícia, Dolores Delgado, va suggerir
que, en lloc d’anar a la sessió constitutiva del Parlament Europeu, prevista
per al 2 de juliol, el cap de
llista d’ERC segueixi l’acte
de manera telemàtica. ■
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L’ILLA DE ROBINSON

“Amb el Codi Penal a la mà,
no hi ha ni rebel·lió ni sedició”
a Programa amb l’equip de lletrats que, des d’El Punt Avui TV, han analitzat les sessions al Suprem
a El fet que els acusats no hagin quedat en llibertat fa témer que el tribunal vagi “pels delictes forts”
Gisela Pladeveya
GIRONA

Les claus i els moments
més destacats de les 52
sessions del judici contra
els líders independentistes s’han seguit i analitzat
de manera exhaustiva, al
llarg dels últims 4 mesos, a
L’illa de Robinson d’El
Punt Avui TV. A l’inici de
cada programa, sis advocats penalistes han ajudat
a interpretar què anava
passant a la sala segona
del Suprem. Ahir, el plató
va viure “el darrer programa d’aquesta illa especial”, tal com va destacar
el presentador, Igor Llongueres. L’equip de lletrats
va passar a adoptar,
aquest dijous, el rol de tertulians, dividits en dos
blocs. En el primer hi van
participar els advocats Josep Prat, Núria Angulo i
Horacio Airaudo i, en el segon, Yago Aubanell, Natàlia Frigola i Jaume Rovira.
Prat va fer el símil amb
un partit de futbol, en què

Els sis advocats penalistes que van participar ahir a ‘L’illa de Robinson’ ■ PEP PADRÓS

el jutge Marchena ha actuat d’àrbitre: “Tenint en
compte que ha sigut un judici televisat, no ha abandonat gaire la línia a seguir, si bé ha tallat més les
defenses que les acusacions.” El lletrat va posar
en relleu, a continuació,

que “el que no s’entén és
que els acusats no estiguin
en llibertat”: “No han quedat acreditades la sedició
ni la rebel·lió i, en tot cas,
el tribunal es podria agafar
a la desobediència.”
Angulo va dir que dimecres (el dia que va finalit-

zar el judici) esperava que
quedessin en llibertat: “El
fet que continuïn a la presó crec que denota que el
tribunal podria tirar pels
delictes més forts: per la
malversació i que, d’entre
la rebel·lió i la sedició, anirà per la rebel·lió.”

L’advocada va indicar
que “ha sigut un judici que
no és comparable amb cap
altre” i que “Marchena
hauria d’haver sigut més
imparcial, ja que ha tingut
un tracte més favorable
amb la fiscalia”. També sobre Marchena, Airaudo

considera que “ha fet un
paper molt ortodox, sense
apartar-se fil per randa de
la llei”. I no el va sorprendre que la fiscalia no modifiqués les conclusions
definitives: “Els lletrats
estem acostumats a veure
que la fiscalia manté les
peticions inicials i espera
que sigui el tribunal el que
decideixi en la sentència.”
Prat, Angulo i Airaudo
van coincidir que descolloca que la fiscalia demani
rebel·lió i l’advocacia de
l’Estat vagi per sedició. “La
desobediència no la discuteix ningú; la malversació
és dubtosa; i la sedició i la
rebel·lió no existeixen per
enlloc”, va manifestar Airaudo. En aquest punt,
tant Aubanell com Frigola
van assenyalar que, “amb
el Codi Penal a la mà”, no
queda provada la rebel·lió
ni tampoc la sedició.
Aubanell és del parer
que “queda més o menys
clara” la desobediència,
que no comporta pena de
presó. I, per tant, “en la
sentència es veurà quines
ànsies de victòria té el tribunal d’alliçonar l’independentisme”. Paral·lelament, Rovira va destacar
que les acusacions també
han estat “molt coixes” a
l’hora de documentar que
existís malversació. I, entre les valoracions finals,
Frigola va concloure que
tot el judici ha estat històric i que crearà jurisprudència en la sentència. ■

Les frases

“Les protestes que
han fet les defenses
han sigut un requisit
indispensable per
plantejar després un
recurs d’apel·lació”

“No m’ha agradat
que certes defenses
hagin acceptat la
desobediència,
donant-la com a
alternativa”

“La desobediència no
la discuteix ningú; la
malversació és
dubtosa; i la sedició i
la rebel·lió no
existeixen per enlloc”

“Ha sigut un judici
històric, que crearà
jurisprudència en la
sentència. D’altra
banda, a la fiscalia li
ha faltat tecnicisme”

“El Suprem no era el
tribunal competent per
aquest judici. S’hi ha
parlat de drets
fonamentals, lligats a
l’activisme polític”

“En el tema de la
malversació, les
acusacions no han
defensat bé la seva
posició. Les he vist
molt coixes”

Josep Prat

Núria Angulo

Horacio Airaudo

Natàlia Frigola

Yago Aubanell

Jaume Rovira

170809-1212512Q
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Torra als comuns:
“Vostès què volen,
drets o cadires?”
a El president demana a Colau que renunciï a pactar amb la casta

i l’‘establishment’, i ERC l’acusa de voler-ho fer “amb el diable”
Emili Bella
BARCELONA

119394-1210597Q

La pretensió d’Ada Colau
d’acceptar ser investida
alcaldessa de Barcelona
amb els vots “regalats” de
Manuel Valls amenaça de
dinamitar la relació entre
l’independentisme i els comuns al Parlament. El
president de la Generalitat, Quim Torra, va elevar
el to ahir contra els comuns a menys de 48 hores
perquè es consumi la votació i els va instar a renunciar a pactar amb la casta i
l’establishment que tant
deploraven quan van arri-

bar al poder. “Ha arribat el
temps que vostès decideixin. Han de dir-nos on són,
on se situen, perquè ens
hem perdut. Vostès què
volen: drets o cadires?”,
els va inquirir. “Saben què
significa el suport del senyor Valls? Saben què significarà? És el vot de l’establishment, del pont aeri,
de la casta”, va reblar.
Aquesta era la rèplica de
Torra a la cap de files dels
comuns, Jéssica Albiach,
que va reclamar la destitució de la portaveu del govern, Meritxell Budó, per
haver demanat una “resposta de país” en una en-

trevista a El Punt Avui si
Colau és investida gràcies
als vots de Valls, el PSC i
Ciutadans.
També ERC va carregar
contra l’alcaldessa en funcions, a qui va acusar de
voler “pactar amb el diable”. El president del grup
republicà, Sergi Sabrià, va
lamentar que prefereixi
“la dreta més rància”.
“Avui les cadires pesen
més que la repressió. La
cadira ha estat més important que la venjança i el judici. L’acord amb Valls els
perseguirà”, va advertir.
“Les lliçons ara ja s’han
acabat”, va resoldre. ■

La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, ahir en el ple ■ ACN

Comença el desbloqueig per renovar càrrecs exhaurits
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El ple del Parlament va aprovar ahir la renovació de diversos òrgans que depenen del
legislatiu amb mandats exhaurits o vacants des de fa
temps. Les primeres designacions arriben després que el
president, Roger Torrent, es
reunís recentment amb els
grups i els instés a renovarlos, seguint criteris de paritat.

S’han escollit 14 dones i 10
homes. En concret, es tracta
de nous membres a la comissió de control de les Consultes Populars no Referendàries, el comitè sobre el Canvi
Climàtic, el consell assessor
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i la
junta de govern del Memorial
Democràtic. D’aquesta ma-

nera, comença el desbloqueig de la vintena d’organismes que havien de renovar
totalment o parcial els seus
membres. Entre els ossos
més durs de rosegar, però, hi
ha els recanvis a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Síndic de Greuges o la Sindicatura de
Comptes.
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10.000 comuns
decideixen si Valls
fa alcaldessa Colau
a Collboni ja dona per fet un pacte entre els comuns i el PSC
per governar a Maragall insta les bases a no deixar-se trair
Jordi Panyella
BARCELONA

Com una segona volta de
les eleccions del passat 26
de maig, però restringida.
Així es viu des d’ahir al migdia el procés participatiu
obert per Barcelona en Comú als 10.000 ciutadans
donats d’alta al registre
d’inscrits, que hauran de
pronunciar-se si prefereixen un pacte i un acord de
govern amb el PSC, “amb
Ada Colau com a alcaldessa”, o un pacte i acord de govern amb ERC, “amb Ernest Maragall com a alcalde”. El resultat de la pre-

gunta se sabrà aquesta tarda i amb tota probabilitat
serà l’aval definitiu perquè
Ada Colau revalidi el seu
càrrec d’alcaldessa de Barcelona amb els vots dels
vuit regidors socialistes i
tres regidors de Manuel
Valls.
La mateixa Ada Colau va
comparèixer ahir davant
els mitjans de comunicació
per explicar els detalls de la
consulta interna, defensar
el pacte amb el PSC i acceptar per primer cop de forma
oberta i clara el suport de
Manuel Valls, assegurant
que són “tres vots regalats
que no hem anat a buscar” i

subratllant que el partit es
mou per l’interès de “no renunciar a governar”. “El
que és important és l’alcaldia per aplicar la nostra
agenda”, va dir.
Colau va assegurar que el
suport de Valls no l’havia
negociat, que només servirà per accedir a l’alcaldia i
que la seva gestió de govern
no dependrà d’aquests
vots. De forma clara va rebutjar el pronunciament de
Valls quan va assegurar que
faria alcaldessa Colau per
teixir “un cordó sanitari”davant l’independentisme, assegurant que no farien polítiques contra nin-

Ada Colau fotografiada ahir a la seu del seu partit quan
anunciava la consulta als militants ■ ALEJANDRO GARCÍA /EFE

Les frases
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“Els vots de Valls són
vots regalats que no
hem anat a buscar. No
hi ha hagut
mercadeig”
Ada Colau
ACALDESSA DE BARCELONA

“Es tergiversa el
sentit del vot de les
bases de Barcelona en
Comú”
Ernest Maragall
ALCALDABLE D’ERC

gú.
L’anunci de Colau, fet al
matí, va mobilitzar immediatament els líders del
PSC, Jaume Collboni, i
d’ERC, Ernest Maragall,
que va semblar que comencessin una lluita frenètica
per aconseguir la simpatia i
el vot de la gent dels comuns. Primer va intervenir
Collboni, que va aplaudir la
consulta a les bases de Barcelona en Comú però que va
donar per fet que la ciutat
serà governada per un tàndem de progrés que “posarà
la ciutat al servei de la gent”.
Per la seva part, Ernest
Maragall va apel·lar directament a les bases dels comuns, insistint que “es
traeix i es tergiversa el sentit del seu vot”. Maragall té
clar que amb el pacte entre
els comuns, el PSC i Valls es
“modifica la voluntat del
ciutadà de Barcelona”. Malgrat tot, el cap de llista d’Esquerra, que va ser molt dur
amb el posicionament de
Colau, es va mostrar convençut que el tema “està
obert” i no va descartar un
pacte amb els comuns si les
bases
s’inclinen
per
ERC. ■

197290-1211703Q
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Desencallats més
pactes municipals
aJordi Ballart segella l’alcaldia de Terrassa i a Tarragona

Redacció
TERRASSA

119001-1212733L

Els acords se succeeixen a
contrarellotge, en les hores prèvies a l’acte de constitució dels ajuntaments.
A Igualada, Marc Castells
(JxCat) continuarà sent
l’alcalde tot i haver perdut
la majoria absoluta i governarà amb 9 regidors perquè els partits d’esquerra,
que sumen 11 dels 21 regidors del ple, no s’han entès.
A Manresa l’alcaldia es
repartirà. Serà tres anys
per a ERC, la força més votada per una diferència de
només 10 vots. L’assemblea d’ERC va validar que
l’actual alcalde en funcions, Valentí Junyent, de

Pau Ricomà serà el nou
alcalde de Tarragona ■ ACN

JxCat, assumeixi l’alcaldia durant un any. Tots
dos partits sumen 16 regidors d’un total de 25 i
aconsegueixen així una

còmoda majoria per poder
governar.
A Vilafranca del Penedès, JxCat repetirà el pacte amb el PSC. D’aquesta
manera l’actual alcalde en
funcions, Pere Regull,
s’assegura la majoria absoluta amb 12 dels 21 regidors del ple després d’haver-ne obtingut 7, un menys que fa quatre anys.
A Terrassa, Tot per Terrassa i ERC-Moviment
d’Esquerres han signat un
acord per governar i fer alcalde l’exsocialista Jordi
Ballart.
A Tarragona, Junts va
decidir ahir al vespre investir Pau Ricomà (ERC)
com a nou alcalde i posar
fi, així, a 12 anys de govern
socialista. ■

130301-1211859L

Junts certifica que ERC desbanqui el socialista Ballesteros
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ERC s’avé a facilitar
la investidura de
Sánchez abstenint-se
a Rufián alerta que prendrà nota de què fan Colau i el PSC
i el PSOE li demana desbloqueig a JxCat es manté en el no
David Portabella
MADRID

Després
d’estimbar-se
contra el “no és no” del PP i
de Ciutadans, el PSOE va
mesurar les pulsacions de
l’independentisme a l’hora de facilitar la investidura de Pedro Sánchez en la
primera quinzena de juliol
amb una primera reunió
amb ERC i amb JxCat, que
no són exclosos dels contactes com sí que ho són
EH Bildu i Vox. “No venim
a bloquejar”, va traslladar
el republicà Gabriel Rufián a la portaveu del
PSOE, Adriana Lastra,

Les frases
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“No venim amb la
intenció de bloquejar
res, però no bloquejar
no és un xec en blanc
al PSOE de Sánchez”

“ERC i JxCat són
partits diferents i les
cites són diferents.
Amb ERC ens uneix
una agenda social”

Gabriel Rufián

Adriana Lastra

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

PORTAVEU DEL PSOE AL CONGRÉS

La socialista Lastra i Rufián es van reunir ahir al Congrés en
la roda del PSOE per explorar la investidura ■ JAVIER LIZÓN / EFE

obrint la porta a l’abstenció, tot i que a ERC no volen pronunciar aquesta
paraula i es guarden per
ara el sentit del vot.
Després que Sánchez
escoltés en persona el no
de Pablo Casado (PP) i

d’Albert Rivera (Cs), el
president viu la forja de la
investidura fora d’escena i
són els escuders José Luis
Ábalos i Adriana Lastra els
encarregats de negociar
els vots que falten fins a la
majoria. I una abstenció

dels 15 diputats d’ERC
permetria a Sánchez ser
investit amb més sís que
nos en la segona votació.
Tot i que Lastra sosté que
no ha demanat a Rufián
una abstenció, el seu prec
és no bloquejar, que no es

pot plasmar de cap altra
manera que no sigui amb
una abstenció. “No venim
amb la intenció de bloquejar res, però el no bloqueig
no és un xec en blanc al
PSOE de Sánchez”, alerta
Rufián, que aposta per re-

fer el diàleg i no inclou el
referèndum com a condició. Abans de definir el vot,
però, ERC es manté vigilant amb el que facin demà
Ada Colau i el PSC a l’alcaldia de Barcelona per saber
si la nova etapa s’obre amb
el vet a la guanyadora ERC
i amb si es troba “el PSOE
valent de Lastra i no el
PSOE de Josep Borrell”.
El PSOE no va trobar
tanta predisposició en la
cita amb Laura Borràs i
Míriam Nogueras, de
JxCat, que parteixen del
vot en contra tot i no voler
ser part del bloqueig, i a les
quals Lastra no veu amb
els mateixos ulls que a Rufián. “ERC i JxCat són partits diferents i les reunions
són diferents. Amb ERC
ens uneix una agenda social”, admetia la portaveu
del PSOE. Borràs i Nogueras van invocar el judici
vist per a sentència i el fet
de tenir tres diputats
–Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull– suspesos
i “captius” com a factors
de pes. “En aquest context
no podem facilitar la investidura de Sánchez”,
avisa Borràs. ■

182328-1180333w
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Tres dimissions a la CUP per la
gestió de la denúncia de Boya

Ximo Puig,
reelegit
president de la
Generalitat

a Maria Ballester, Aina Delgado i Núria Alcaraz pleguen del secretariat nacional del partit en considerar que s’ha
“minimitzat” una presumpta agressió psicològica a Exigeixen canvis organitzatius per afrontar aquests casos

VALÈNCIA

Redacció
BARCELONA

350441-1210969L

Tres membres del secretariat nacional de la CUP,
Maria Ballester, Aina Delgado i Núria Alcaraz, han
dimitit per la gestió que ha
fet la direcció de la denúncia d’agressió psicològica
que va llançar l’exdiputada Mireia Boya contra un
company de partit. “Ens
hem sentit incompreses i
ens hem esgotat intentant
fer-nos valdre: no podem
ni volem passar ni una setmana més alimentant la
desconfiança que pensem
que s’està generant a còpia de minimitzar i donar
una resposta burocràtica
a la demanda i denúncia

de la companya Mireia
Boya”, asseguren Ballester i Delgado en una carta
enviada a la territorial del
Maresme feta pública ahir
per Nació Digital. Consideren que la situació que
va conduir a la dimissió de
Boya al març “era totalment evitable”, ja que “calia simplement no convidar l’agressor a una reunió
consultiva on ningú era
imprescindible”, tal com
demanava l’exdiputada, i
que van existir “pressions
innecessàries”
perquè
Boya cedís a aquesta pretensió. Reclamen canvis
perquè s’aparti les eventuals amistats del presumpte agressor de la gestió d’aquests casos.

Maria Ballester, en una imatge d’arxiu ■ ACN

També troben injust
que es qüestioni la legitimitat de la denúncia en
funció del seu grau de formalitat, del moment en
què es du a terme, “de la
“suposada fortalesa de
l’agredida” o de la seva línia política.
Les dimissions es coneixen ara, amb posterioritat
al cicle electoral, però les
van presentar fa dos mesos: “Vam demanar que es
fes arribar a la militància,
però no se’ns va permetre
per desacord amb el contingut i els termes en què
ens expressem i pels inconvenients que es creia
que podria suposar atesa
la proximitat de les eleccions municipals.” ■

Redacció

El socialista Ximo Puig va
tornar a ser elegit ahir president de la Generalitat
Valenciana després de rebre els vots de Compromís
i Unides Podem-EU, a més
dels del seu partit. La suma de les tres forces va obtenir 52 suports, dos més
dels que marquen la majoria absoluta. Els partits de
l’oposició es van mostrar
durs i crítics amb l’acord
durant el ple d’investidura. La líder del PP i cap de
l’oposició, Isabel Bonig, va
advertir que no els donaria
“ni un sol minut de treva” i
va acusar Puig de ser “hostatge dels nacionalistes i
de l’extrema esquerra comunista”. D’altra banda,
Toni Cantó, de Cs, va allargar la mà a Puig sempre
que s’allunyi “del nacionalisme i el populisme”. ■

