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FUTUR · Es vanta d’haver
impedit que Maragall fos alcalde
i s’ofereix per reorganitzar
el sector “constitucionalista”

Valls contra
Ciutadans
DUR · Acusa el partit de Rivera
d’haver girat a la dreta i sosté
que la tàctica de la crispació
a Catalunya els porta al fracàs

NACIONAL P6,7

L’actor nord-americà Tom Hanks, ahir a Barcelona ■ EFE

CULTURA-ESPECTACLES P22

L’actor presenta ‘Toy Story 4’ i diu que sempre busca l’autenticitat

Tom Hanks, a Barcelona

Melcior Comes
guanya un renovat
premi Creixells

Cultura-Espectacles P24

Recull un tercer guardó de prestigi per
la seva novel·la ‘Sobre la terra impura’

L’antic dirigent d’ETA, de qui Espanya
vol l’extradició immediata, és detingut
in extremis quan sortia de la presó

Europa-Món P19

 ‘Josu Ternera’ és
arrestat de nou a
França quan
quedava lliure

Una pericial assenyala l’agent
que li va disparar i el va ferir a
l’ull dret, tot i haver-ho negat Español, al Col·legi de Periodistes ■ ACN

Identificat el
policia que va
ferir Español

Puigdemont
i Mas posen
fil a l’agulla
a consolidar
JxCat
Llarga reunió a la
Casa de la República
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l 26 de maig, al
municipi de Ca-

brera d’Anoia, el PSC
va ser el partit més
votat. Va obtenir 269
vots i això es va tra-

duir en quatre regidors. Esquerra Re-
publicana també va assolir quatre re-
gidors, per bé que va quedar a 29 vots
darrere dels socialistes (240 en total).
En tercer lloc, Ciutadans. Amb 98 pa-
peretes, la formació va tenir dret a un
regidor. També s’hi van presentar Po-
dem i Junts per Catalunya, als quals,
tot i passar del 5%, l’assignació d’es-
cons per la llei d’Hondt els va deixar
sense representació. Així doncs, de 9
regidors, el PSC en va obtenir 4; ERC,
també 4 i Ciutadans, 1. La majoria ab-
soluta, per tant, està als cinc regidors.
En cas que no s’hagués constituït una
majoria de cinc diputats, el PSC hau-
ria tingut l’alcaldia per la seva condi-
ció de formació més votada. Però da-
vant d’aquesta possibilitat, ERC i Ciu-
tadans van pactar entre si. L’únic regi-
dor del partit d’Albert Rivera va fer al-
calde el candidat del partit d’Oriol

Junqueras i no pas el candidat del
partit de Miquel Iceta i Pedro Sánchez.
Per la seva raresa, la notícia va tenir
força ressò. El que potser no s’ha sa-
but tant és que, al cap de 48 hores,
Ciutadans va expulsar aquest únic re-
gidor –Antonio Lanuza– pel fet d’haver
donat suport al candidat republicà i no
al socialista. L’expulsió de Lanuza va
ser pràcticament simultània al trenca-
ment de Ciutadans amb Manuel Valls
per haver fet Ada Colau alcaldessa de
Barcelona. Però farà el mateix a Cuarte
de Huerva (Osca), perquè els seus dos
representants han pactat amb el Partit
Aragonesista. I també a Canals (Valèn-
cia) i Teulada (Alacant), que, en aquest
cas, han facilitat alcaldies de Compro-
mís. Allà on Ciutadans ha propiciat go-
verns municipals amb formacions que
no siguin PP o PSOE, la direcció del
partit ha estat implacable: expulsió im-
mediata. No ha passat el mateix quan
regidors –i fins i tot diputats autonò-
mics– de Ciutadans han arribat a
acords amb Vox. En aquest cas, es
mantenen en el càrrec.

E

Keep calm
Jofre Llombart

Cabrera
d’Anoia

Ciutadans expulsa regidors
que propicien governs
municipals amb ERC, el Partit
Aragonesista o Compromís,
però en canvi aprova els
acords amb Vox e’m deslloriga una branca de les

ulleres, la porto a arreglar i em
diuen que torni al cap d’una ho-

ra. Quan hi torno em comuniquen que
el mal és irreparable i que vagi triant
una nova muntura, entre les que
s’adapten als vidres. La gestió és feta.
“Estaran d’aquí a una altra hora.”
Me’n vaig a casa i al cap d’una hora soc
de nou a l’òptica. “Haurà d’esperar en-
cara deu minuts.” Surto al carrer. Da-
vant mateix hi ha un conjunt de qua-
tre bancs. M’assec en un. Tots els po-
bles i ciutats disposen d’un o més
bancs anomenats del “si no fos”.
Aquests quatre responen a la classifi-
cació. Des de bon matí fins al vespre
s’hi asseuen persones grans, sobretot
homes, que, segons comenten ells amb
ells, es trobarien en perfecte estat de
salut “si no fos...” Si no fos aquesta ca-
ma, si no fos pels ronyons, si no fos
que no hi veig, si no fos que sordejo, si
no fos que demà entro a la sala d’ope-
racions i no sé si ens veurem més. No
m’hi havia assegut mai, fins ara. Sem-
pre hi ha una primera vegada. Ai, les
primeres vegades, anunci, com l’ex-
pressió indica, que en vindran més.

S

Faig examen d’avaries personals. Tot
bé, si no fos... Si no fos, per començar,
que no porto ulleres i no hi veig. No
entrarem en altres detalls. Com que és
tard del vespre i les persones grans so-
pen aviat, només jo i un altre home
ocupem els quatre bancs. L’altre home
se’n va i em quedo sol, en exposició
dels que passen pel carrer. Durant el
dia, són els que passen pel carrer l’ob-
jecte de contemplació i anàlisi per part
dels usuaris dels bancs. El principal
centre d’interès i dels comentaris són
les noies joves. L’alegria i la joventut
que passen... Els pintors medievals i
després els barrocs van produir molts

quadres que per il·lustrar el tempus
fugit i el vanitas vanitatis representa-
ven una dona jove i presumida al cos-
tat d’una vella decrèpita. De vegades
aquesta vella era morta del tot i feia
senyals a la jove perquè la seguís o per
indicar-li que tard o d’hora la seguiria
fatalment. No sé si és la intenció de
l’Ajuntament, però aquests bancs sem-
bla que estiguin pensats no només
perquè els vells hi trobin repòs i bones
vistes sinó també perquè els transe-
ünts i sobretot les transeünts tinguin
un moment de reflexió funesta. Ells i
elles fan veure que no els miren, però
només ho fan veure. La contempora-
neïtat també és puritana i alliçonado-
ra. Al davant dels bancs hi ha una boti-
ga de roba interior femenina. Puc lle-
gir el rètol il·luminat, Intimissimi, pe-
rò els maniquins de l’aparador no em
diuen res perquè els veig borrosos. Si
no fos... Si només fos això, rai.

Entro a l’òptica. “Ja estan.” M’em-
provo les ulleres. “Li fan conjunt amb
la camisa que porta”, em diu la depen-
denta. L’última vegada em va dir de les
altres, les que s’han trencat i no porta-
ré més, que em rejovenien.

“S’hi asseuen
vells que veuen
la joventut com
passa

Vuits i nous

El banc del si no fos
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
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L’exprimer ministre francès
Manuel Valls ha completat el

seu abrupte aterratge en la política
catalana a l’Ajuntament de Barcelo-
na, on liderarà un grup municipal de
dos regidors sobre un total de 40. El
balanç és raquític per a algú que ha
governat a França, que ha posat el
seu nom al davant de sigles i pro-
grama i que venia a guanyar l’alcal-
dia de la capital, però és un punt de
partida útil en el full de ruta perso-
nal d’un polític professional i ambi-
ciós com ell, que va exhaurir el seu
recorregut en la política francesa i
que ara vol fer forat en la política
catalana.

En els mesos que fa que és aquí
ha demostrat intel·ligència política i
absència total d’escrúpols, valors
que no tenen a veure amb l’hones-
tedat, la coherència ideològica o el
carisma, però que són armes pode-
roses en un polític de raça. En qües-
tió de setmanes ha passat d’abra-
çar-se amb Rivera i Arrimadas,
d’adoptar el seu missatge de con-
frontació anticatalanista i d’utilit-
zar les sigles, l’estructura, la quota
mediàtica i els vots de Ciutadans, a
convertir-se en trànsfuga en la pri-
mera votació. Ha utilitzat Cs i ha
utilitzat Colau per desmarcar-se’n i
assenyalar el seu camí.

Manuel Valls podria ser ara
mateix a França liderant el Partit
Socialista francès, si els seus com-
panys de partit no l’haguessin repu-
diat, o fent fortuna a les files d’Em-
manuel Macron, si el president
francès no l’hagués rebutjat, o en-
cara a Cs si l’aposta electoral no
s’hagués saldat amb un fracàs. El
seu projecte és personal i ara es
vesteix d’un constitucionalisme
quasi religiós, amb el qual pretén
reinventar l’autonomisme i ocupar
l’espai que, segons ell, va quedar or-
fe amb el trànsit de l’antiga Conver-
gència cap a l’independentisme.

El full de
ruta de
Manuel Valls

EDITORIAL

Les cares de la notícia

L’escriptor mallorquí ja ha guanyat tres premis
amb la novel·la Sobre la terra impura, el de la re-
vista Núvol, el de la Crítica Serra d’Or i, des d’ahir,
el Crexells, que convoca l’Ateneu Barcelonès des
de ja fa 48 edicions, i que està dotat amb 6.000
euros.

ADVOCADA PENALISTA

Novel·la d’èxit

El centre Irídia, que porta la defensa de Roger Es-
pañol, ha identificat, malgrat el bloqueig de les au-
toritats espanyoles, l’escopeter de la policia espa-
nyola que va ferir el jove l’1-O als voltants de l’es-
cola Ramon Llull. La defensa ho ha posat en co-
neixement del jutge que investiga el cas.

-+=

-+=

Transfuguisme
Manuel Valls

Identifiquen el policia
Anaïs Franquesa

-+=

Melcior Comes

El polític francocatalà s’ha comportat com un
trànsfuga, adoptant el missatge anticatalanista de
Ciutadans i utilitzant els mitjans, la quota mediàti-
ca i els vots del partit taronja per posar un peu a
l’Ajuntament barceloní, trencar amb el partit en la
primera votació i engegar ara un projecte personal.

REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

ESCRIPTOR

mpecable, el regidor de Medi Am-
bient de l’Ajuntament d’Avià, Jo-
sep Subirana, aquest dimarts du-

rant la gala de lliurament dels premis
a l’Energia Sostenible de la UE a Brus-
sel·les. Quan la presentadora de l’acte
va voler tallar el seu discurs a favor
dels presos polítics catalans i en con-
tra de la repressió a l’Estat espanyol,
Subirana no es va deixar intimidar,
tot el contrari, va deixar les coses ben
clares al públic que omplia l’acte: “Sé
que això els fa sentir molt incòmodes,
però més incòmodes estem nosaltres.”

La frase no podia ser més oportuna
i va deixar en evidència la presentado-
ra, que, efectivament, tal com es pot
veure al vídeo, realment s’estava sen-
tint incòmode amb la intervenció “po-
lítica” de Subirana.

De fet, podríem dir que Subirana va
definir perfectament l’estat d’ànim
que envaeix molts europeus, i també
molts espanyols, quan els catalans els

I “El regidor
d’Avià va definir
molt bé l’estat
d’ànim de molts
europeus vers el
conflicte català 

comencem a explicar les nostres rei-
vindicacions. Quants cops no ens hem
trobat davant europeus, que se’ns han
definit com a demòcrates de dalt a
baix, que ens qüestionen el nostre
dret a decidir o que dubten clarament
de les nostres denúncies contra l’Es-
tat? Escoltant-nos amb respecte, però
al mateix temps mirant-nos amb con-

descendència, com dient: “Miri, vostè
és l’enèsim català que m’explica
aquesta història. No cal que continuï.”

El que no et diuen és que volen que
callis perquè s’estan sentint incòmo-
des, entre altres coses perquè, incons-
cientment, saben que no estan fent,
com a demòcrates, el que haurien de
fer. El mateix amb molts espanyols,
cansats i també incòmodes, com els
europeus, amb el nostre discurs. Amb
la diferència que, a les Espanyes, so-
vint la resposta és, fins i tot, agressiva
i de menyspreu.

La qüestió és que, al ritme que mar-
ca Espanya, els europeus en tenen per
temps de sentir-se incòmodes amb el
nostre discurs. De fet, com més incò-
modes, millor. Potser així algun dia
miraran cap al sud i veuran que, en un
petit racó del continent, la llibertat i la
democràcia estan en perill. I ja se sap,
com diu la dita, quan vegis la barba de
ton veí pelar, posa la teva a remullar.

Europeus incòmodes
Miquel Riera / mriera@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Balcells

Moguts
per l’odi

quests dies, repassant per les xarxes els últims
torns de paraula dels presos de l’1-O, em va cridar

l’atenció una idea que, expressada de formes diverses,
va anar apareixent en gairebé totes les intervencions. Va
ser Raül Romeva qui la va verbalitzar primer, quan va
lamentar que, durant el judici, les acusacions
s’haguessin esforçat a convèncer que el procés s’ha
basat en l’“odi a Espanya i a tot allò espanyol”. “És una
idea falsa i perillosa”, va reblar Romeva. També Cuixart
es va rebel·lar contra aquest marc mental (“no

aconseguiran enfrontar-nos als
diversos pobles germans
d’Espanya”) i Turull (l’1 d’octubre, la
gent va anar a votar “a favor de”, no
“en contra de” res).
El tema no és nou. Hi va entrar
Junqueras a l’inici del judici, quan,
públicament, va manifestar
admiració per la gent, la llengua i la

cultura espanyoles i va proclamar el seu “estimo
Espanya”, una confessió que li va costar un xàfec
d’insults a Twitter, especialment els d’“hipòcrita” i
“cínic”. En una paraula, l’unionisme més exaltat no se’l va
creure. Des de Catalunya, ens pot semblar obvi que no
és l’odi a Espanya el motor de l’1-O, però algú ho havia de
desmentir davant del tribunal. Sembla que no n’hi hagi
prou amb forçar el Codi Penal per sotmetre el procés.
Sembla que faci falta, també, negar-li tota legitimitat i
deshumanitzar-ne els protagonistes presentant-los com
a individus i masses moguts pels pitjors dels instints.

A

No n’hi ha
prou amb
penalitzar;
cal també
deslegitimar
l’1-O

http://epa.cat/c/nbcdky
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La UE vol internar els migrants
en camps exteriors. Els 28
preveuen concentrar els
demandants d’asil fora del
territori europeu.

10
anys

10
anys

Assassinat un cap d’informació
de la lluita antiterrorista a
Arrigorriaga. El lehendakari
convoca una manifestació de
rebuig.

L’OTAN confia que la retirada
sèrbia hagi finalitzat aquest
migdia, 12 hores abans del que
preveia l’acord militar assolit.

Un drama humà ETA desafia Retirada a KosovaTal dia
com
avui fa...

stà gairebé tot dit
sobre l’anomena-

da “operació casta”
–com es coneix popu-
larment la maniobra
dels poders fàctics per

fer alcaldessa Ada Colau amb els tres
vots de l’ara ja trànsfuga Valls–. En el
fons de l’afer hi ha una operació d’estat
per evitar un alcalde independentista a
Barcelona i, de retruc, l’establishment
frena un govern fort de l’esquerra més
ambiciosa com el que hauria represen-
tat l’acord entre ERC i BComú. Però
també hi ha d’altres qüestions. Per ex-
emple, la mala relació. I no m’estic refe-
rint a la rancúnia de socialistes i co-
muns per les antigues militàncies en
els seus partits d’Ernest Maragall o Eli-
senda Alamany, sinó a l’aversió d’al-
guns comuns –bàsicament de Barcelo-
na– pels republicans. Ja des de l’època
d’Iniciativa –i probablement del PSUC–
la classe dirigent d’aquest espai mira
amb displicència la gent d’ERC. Diria
que amb classisme intel·lectual. No
parlo dels veïns i veïnes que simpatit-
zen amb els dos partits i que a la majo-
ria de barris populars acostumen a
compartir projectes, reivindicacions i
solidaritat antirepressiva pels presos
polítics, sinó d’alguns dirigents metro-
politans dels comuns que, en privat,
consideren despectivament la gent
d’ERC com els representants d’una
menestralia amb un suposat poc fons
intel·lectual, i fins tot d’una pagesia tra-
bucaire. Un estadi polític inferior res-
pecte a aquells que es consideren
l’avantguarda de les classes populars
metropolitanes. Mentre ERC ha estat
subsidiària, això no era un problema,
però ai las!, els republicans han gosat
guanyar de manera insolent. Un fet in-
acceptable per a la intelligentsia. La ir-
rupció de vells lluitadors com ara Xavier
Domènech o Jaume Asens semblava
que podia canviar aquesta dèria, però
han estat desterrats o aparcats, o han
fugit. I Colau ha pres la Iniciativa. Veu-
rem si per ambició del càrrec o pel con-
venciment que només ella pot repre-
sentar la política de progrés per a les
classes populars, desembocant en un
messianisme poc edificant. No sé què
és pitjor! Un error, en qualsevol cas;
perquè, com deia Emma Goldman: “No
hi ha fal·làcia més gran que la creença
que els objectius i propòsits són una
cosa i els mètodes i tàctiques, una altra.
Aquesta concepció és una potent ame-
naça per a la regeneració social. Tota
l’experiència humana ens ensenya que
els mètodes i els mitjans no poden se-
parar-se de l’objectiu final.

E

Full de ruta
Ferran Espada

Classisme
en comú

vui va de pornografia. El filòsof
britànic John S. Mill descriu, a On
liberty (1859), tres limitacions

per a la llibertat absoluta: (a) la mirada
paternalista de qui ens vol imposar el bé
que diu que ens convé; (b) les ratlles ver-
melles de la moral, i (c) el “principi de
dany”, allò que suposa un perjudici per a
altres. Mill pensa que només el tercer és
lícit (i també el primer, però per a nens i
discapacitats). L’única frontera per no
“fer el que em peti” seria la llibertat dels
altres: ho hem cridat a tota revolta d’alli-
berament, dels segles XVII-XVIII o de fi-
nals dels seixanta.

ESTIC ENCARA EN XOC pel documental
Pornonativos, de La Sexta: el 89% dels
vídeos X mostren agressions brutals i
se’ns fiquen a la llar i als mòbils. Llegeixo
també l’informe Nova pornografia i can-
vis en les relacions interpersonals
(bit.ly/31D3BsM), elaborat per la UIB i
Jóvenes e Inclusión. Fortíssim! De mitja-
na es comença a veure porno als 14 anys
(les noies, als 16); els nois hi solen accedir
per masturbar-se, i tots, per curiositat; al
45% l’accés els arriba directament per la

A xarxa. La pornografia afavoreix pràcti-
ques sexuals de molt alt risc i gens afecti-
ves i crea addicció creixent, una “escala-
da de conductes”. És un fenomen predo-
minantment masculí i heterosexual, que
genera masclisme i actituds dominati-
ves. Ho saben les famílies, les escoles, to-
ta la ciutadania..., però se sol mirar cap a
una altra banda.

LA JOVENÍSSIMA DIPUTADA socialista An-
drea Fernández (@afernb) proposa revi-
sar les lleis i ho ha relacionat amb agres-
sions sexuals i misogínia. Li han esbatut
que se n’anés a un convent. Ja hem patit
les mentides i el masclisme dels franquis-
tes: el sistema és encara a les seves
mans? I si aturéssim aquesta xacra psi-
cològica i social? Un mòbil connectat a la
xarxa dona accés a tot: els infants consu-
meixen porno fins i tot abans de desenvo-
lupar la sexualitat, amb una esgarrifosa
immaduresa emocional. És hipòcrita
educar-los per recollir caques de gos o re-
ciclar plàstic i, en canvi, cedir la formació
afectiva a la “teleporqueria”. Penso que
els de Stop porn. Start sex (daleunavuel-
ta.org) l’han encertat, i hi col·laboraré.

Tenen tres objectius clars: (1) la dignitat
de les dones; (2) l’ajuda als addictes, que
també en són víctimes; (3) una sexuali-
tat saludable i relacional. Denuncien que
el porno sempre acaba sent submissiu i
insensible a cap mena de romanticisme o
afectivitat. Els qui som feministes cohe-
rents hem d’actuar. Als Estats Units te-
nen clar que el porno és un negoci mafiós
que destrossa presents i futurs: recoma-
no també el projecte Porn kills love
(fightthenewdrug.org), clar i potent. És
ben cert que hi ha un art i cultura con-
temporanis intel·ligents sobre la sexuali-
tat, de Dalí o Woody Allen a tants d’altres,
però la pornografia vincla les cames, de-
forma els ulls i els afectes.

I LA LLIBERTAT? I si vull i soc adult? Escol-
teu Kant: “Obra de tal manera que et rela-
cionis amb la humanitat [...] sempre com
un fi, i mai només com un mitjà” (Fona-
mentació, 1785). L’esclavitud, la deni-
gració, la pornografia són inhumanes.
Quan no hi ha “mirada neta”, la societat
queda enverinada: per això –a la família,
a l’escola, al carrer i a internet– “stop
porn!”, prou de violència.

Xavier Serra i Besalú. Professor de filosofia

Mirada neta
Tribuna

Algú li ho havia
de dir
b Algú li hauria de dir, al se-
nyor Manuel Valls, que, li
agradi o no, el president de
la Generalitat és el presi-
dent del país. Que com a
mínim se l’ha de respectar
com a primera autoritat que
és i que negar-li la salutació
en un acte oficial i protocol-
lari, a més d’una manca
d’educació suprema, és un
menyspreu total a la pobla-
ció de Catalunya i al seu
màxim representant per vo-
luntat dels ciutadans d’a-
quest país. Els maleducats
ens fan nosa, a Catalunya.

Hostes vingueren que de
casa ens tragueren. Per
molt primer exministre de la
República Francesa que fou,
ha de saber que, de mo-
ment, Catalunya encara no
és una república, però que
el president de la Generali-
tat és la màxima autoritat,
com ho podrà ser algun dia

el president de la República
catalana.

Si el senyor Valls no sap
això, val més que es quedi a
casa.
PILAR PORCEL I OMAR
Sabadell (Vallès Occidental)

Amb cada lletra
del teu nom,
‘Laura’
b Ha mort Laura Almerich,
guitarrista inseparable de
Lluís Llach. A dalt dels escena-
ris, des de jovenets que t’hem
vist acompanyar la seva veu
“amb la rialla dels teus dits”
en peces inoblidables com ara
Laura, que Llach va dedicar-
te.

Quantes nenes devien re-
bre aquest nom en néixer? La
nostra filla gran n’és una. Mol-
tes gràcies per tantes estones
de tendresa en la música que
vau fer plegats. Continuarem
“amb l’angoixa per l’avui i la
nostra joia pel demà”, desit-
gem “que els déus et guardin

el camí i que t’acaronin els es-
tels” i mai no ens mancarà el
teu alè, Laura.
JOSEP MARIA NIN LUMBIARRES
Barcelona

“‹Vengo a dar
calor›”
b Entre el públic del Suprem
vaig poder conèixer un metge
madrileny retirat, de cabell
blanc camisa blanca i llaç groc
al pit. Em va dir que té un fill i
una jove portuguesa que vi-
uen a Catalunya i que té dues
netes catalanes. Coneix la
nostra realitat i, davant de
tanta mentida, ve a donar su-
port als presos polítics sem-
pre que pot. Vam parlar una
estona de la seva vida de met-
ge i em va dir que havia mirat
de viure sempre lluitant per
tot el que considerava una
causa justa.

Em va explicar també que
l’inhòspit edifici del Suprem
havia estat una presó i que a
prop hi ha enterrada una reina

que va ser exclosa perquè no
va donar descendència als
Borbons.

Va ser el dia que la fiscalia i
l’advocacia de l’Estat van
mentir, retorçar i distorsionar
la realitat que tots vam viure
per mirar d’acusar de rebel·lió
i sedició els presos polítics.

Durant les interrupcions del
judici podíem acostar-nos a
ells uns segons. Ens separava
una renglera de policies que
de males maneres ens feien
fora i no ens permetien ni tan
sols allargar-los la mà. Malgrat
tot, ells ens somreien i ens sa-
ludaven amb tot l’afecte. És
admirable com, enmig de la
foscor i la incomprensió, sem-
pre surt tossuda la bondat i la
generositat. La dels ulls ten-
dres, i el seu: “Vengo a dar ca-
lor” del metge madrileny reti-
rat i la del somriure dels nos-
tres presos polítics malgrat la
seva extrema situació. Grà-
cies per tant.
ANNA RIERA
Barcelona

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

El lector escriu
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Sísif
Jordi
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Pau Ricomà, ALCALDE DE TARRAGONA

“Capgirar el deteriorament de Tarragona ens donarà feina
per a tot el mandat”

La frase del dia

“Només caldria
un petit esforç per
entendre que som
dins la nau mundial.
I que
l’independentisme
no ens pot fer
navegar en
maquetes de nau
per cubells d’aigua
dolça.

a pèrdua estrepitosa de la batalla
naval de l’Estatut va comportar en
el seu dia que ja no es pogués tornar

al model pujolista de navegar amb la flota
espanyola. Un cop comprovada l’enver-
gadura del naufragi de la nau catalana,
l’estat major enemic vigilava la recupera-
ció dels nostres derelictes i atorgava als
seus experts autoritat per dictar-nos els
criteris de la seva recomposició. Muts i a
la gàbia: aquesta és l’única manera de na-
vegar tolerada als catalans dins la flota
espanyola. Retirat el vell capità i incapa-
ços, els seus segons, d’adonar-se de la der-
rota rebuda, tot depenia de l’eficàcia dels
contramestres per portar la nau destros-
sada a port i refer-la seguint els plànols
dels constructors de terra endins, afe-
gint-hi alguns guarniments pactats amb
els patrons que van donar senyals de vida
en escoles de negocis. De poc serveix que
alguns caps calents cridessin al motí i
que, per conservar l’autoritat a bord, n’hi
hagués que es disfressessin de gran almi-
rall. Abatuts i desconcertats, els mari-
ners es culpaven entre si, es barallaven
sense treva, abominaven del seu destí in-
faust, i amb prou feines acataven les or-
dres per mantenir el rumb.

EN EL SEU TEMPS, el catalanisme podia
passar per ser a la vegada ideologia hege-
mònica i tècnica de govern, escola d’engi-
nyeria i constructor de naus, armador i
capità. I això que les tempestes i els mo-
tins eren cosa de cada dia. Sospeses aque-
lles funcions durant el franquisme, el seu
llegat tècnic i simbòlic va permetre de po-
sar recanvis al buc, i fins i tot de repintar-
lo, contra l’intent de fer-lo naufragar. Pe-
rò la posada al dia de la flota franquista
amb l’Estatut de Sau va acabar amb l’au-
tonomia de navegació de la nau catalana,
perquè tots els armadors espanyols –vul-
go, autonomies– la van copiar.

MENTRESTANT, ELS TEMPS anaven can-
viant. El catalanisme va dimitir de les se-
ves funcions ideologicoculturals per es-

L devenir mera tècnica de govern; la seva
capacitat marinera va derivar en inter-
pretació de cartes des dels despatxos; i
els seus capitans es van conformar a fer
navegació de cabotatge. Amb raons i pre-
textos de tota mena, va preferir, des de la
Transició, continuar apedaçant el buc
abans que construir una nova nau, més
capaç, veloç i poderosa –i això que es
comptava amb una marineria de prime-
ra: dòcil, pencaire, il·lusionada–. De port
en port, la nau es va anar carregant de
gent i d’embalums, però no podia amb
tot, i encara menys amb la càrrega de
contraban que hi portava –llegiu corrup-
ció–. I el que era pitjor: se la veia lletja,
sense rumb, desagençada. La sentència
del TC del 2010 en va fer ferralla.

UNA DE LES CONSEQÜÈNCIES més perni-
cioses del fiasco de la no consumació de la
independència haurà estat la sensació

que l’independentisme, últim avatar po-
lític del catalanisme, no pot servir per do-
nar resposta a les necessitats del conjunt
de Catalunya; o, dit d’una altra manera,
que no pot ser l’eina útil per entendre la
realitat i proporcionar estratègies ade-
quades als problemes que ens plantegen
la nostra societat, la separació d’Espa-
nya, la geopolítica europea i els canvis en
l’escena mundial. Qui no sap construir
Estat, no és digne de confiança. Per
aquesta raó, els partits independentis-
tes, impotents i desorientats, s’estan li-
mitant a fer jocs de mans i creure-se’ls
ells mateixos.

EN AQUESTES CONDICIONS, el pim-pam-
pum o la rialla ad hominem resulten fà-
cils i agraïts, però no són altra cosa que el
reflex d’allò que pretenen ridiculitzar.
Una caricatura de política és contestada
amb comentaris de patacada; el silenci
dels mitjans espanyols és considerat la
pedra de toc del nostre clamorós ridícul;
el retorn a l’ordre és venut com un avenç
del sentit comú. Tot resulta digerible
mentre obviem que hi ha una lluita des-
carnada per poder agafar el timó de la
nau laboriosament creada per milions de
braços.

AIXÍ LES COSES, no és d’estranyar que
qualsevol esbufec posi en perill la nova
nau. Un capità llicenciat per l’escola nàu-
tica de les llacunes de Ruidera es perme-
trà de dir-nos con hem de navegar. Un bu-
ròcrata del 155 ens obligarà a canviar de
càrrega. Un picaplets amb toga ens fixarà
el rumb de la injustícia permanent. Con-
tramestres reciclats, mariners astucio-
sos, pilots mancs, escrutadors guerxos
gosaran dir-nos que ens encomanem al
ponent, que bufa fort.

NOMÉS CALDRIA un petit esforç per en-
tendre que som dins la nau mundial. I
que l’independentisme no ens pot fer na-
vegar en maquetes de nau per cubells
d’aigua dolça.

Julià de Jódar. Escriptor

Temes navals
Tribuna

ls veïns dels 947
municipis de Ca-

talunya ja saben qui
és el seu nou alcalde o
alcaldessa. A moltes
ciutats, el nom estava

cantat des de la nit del 26 de maig. En
alguns casos excepcionals, fins i tot
abans. Hi ha pobles, però, on l’elecció
no s’ha resolt fins a hores, fins i tot mi-
nuts, abans de la votació definitiva.
Desconec quina és la impressió de
l’apreciat lector, però seria raonable
que, en molts casos, hagués quedat la
sensació que molts partits no han es-
tat capaços de pactar més enllà del
nom de l’elegit. Pactes d’investidura
que neixen coixos, alguns a contracor i

fins i tot amb una pinça al nas, i man-
cats d’un programa que defineixi de
forma clara quines seran les prioritats
dels propers quatre anys. Si tres set-
manes intenses de negociacions no
són suficients per trobar tot allò que
uneix els partits amics, més enllà del
nom de l’alcalde o alcaldessa, les
raons que conviden a l’optimisme més
aviat escassegen. La sentència del Tri-
bunal Suprem contra els presos polí-
tics pot dificultar encara més les rela-
cions en els matrimonis polítics de
conveniència. Tant aquells que gover-
naran les ciutats els propers quatre
anys com els partits que han estat en-
viats contra tot pronòstic a l’oposició
farien bé de construir ponts que deixin
enrere la mala maror que han marcat
algunes negociacions o les ciutats, i en
conseqüència els seus veïns, se’n res-
sentiran. Ampliar consensos, sobretot
amb qui prioritza construir en lloc de
destruir, serà clau per al futur del país.

E

De set en set
Sara Muñoz

Ara que tenim
alcaldes

Ampliar consensos, sobretot
amb qui prioritza construir
en lloc de destruir, serà clau
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Els dos líders de
Junts i el PDeCAT
perfilen el futur de
les formacions
després del 26-M

Els docents
catalans se senten
poc valorats, tot i
estar satisfets amb
la feina

Mas i
Puigdemont,
reunits a
Waterloo

Enquesta
entre els
professors de
50 païsosNacional

De roda de premsa multi-
tudinària en roda de
premsa multitudinària.
Manuel Valls continua
marcant l’atenció medià-
tica i el ritme de l’actuali-
tat política del país, pri-
mer per decidir la presi-
dència de l’Ajuntament de
Barcelona durant quatre
anys i ara per posar en evi-
dència que l’estratègia de
Ciutadans per ser la força
hegemònica de l’unionis-
me ha fracassat estrepito-
sament.

L’excap del govern fran-
cès va tornar a comparèi-
xer ahir davant els mit-
jans de comunicació per
reafirmar el seu compro-
mís de quatre anys amb el
seu càrrec de regidor de
Barcelona però, sobretot,
per llançar una càrrega de
profunditat contra la di-
recció política de Ciuta-
dans, partit que havia ava-
lat fins aquesta setmana la
seva entrada en la política
catalana.

Sembla una evidència
que amb la ruptura del
grup de Valls a l’Ajunta-
ment barceloní després
d’uns mals resultats i el
trencament entre el líder
catalanofrancès i el catala-
noespanyol, Albert Rive-
ra, Ciutadans sembla ha-

ver entrat en una dinàmi-
ca de dubtes, crisi i afebli-
ment. És una nova situa-
ció que no té res a veure
amb el vaixell a tota vela
que aparentava ser el par-
tit taronja després de les
eleccions del 21 de desem-
bre del 2017 i els bons re-
sultats aconseguits ales-
hores per Inés Arrimadas.

Precisament, Manuel
Valls va situar-se en els re-
sultats d’aquell 21 de de-
sembre per dir que des

d’aleshores fins ara Ciuta-
dans ha viscut del canuta-
zo –terminologia periodís-
tica que identifica les de-
claracions d’un polític da-
vant càmeres i micròfons
de televisió i ràdio amb el
simple objectiu de llançar
un missatge d’impacte per
un resultat concret, curt-
terminista– i d’explotar la
fórmula del com pitjor mi-
llor buscant només el des-
gast de l’adversari, acaba
sempre amb una situació
de “com pitjor, pitjor”.

Valls feia, d’aquesta
manera, un retrat exacte i
precís de l’estratègia que
durant tot aquest temps
ha dut a terme Arrimadas
des del Parlament amb ro-
des de premsa diàries llan-
çant eslògans i desqualifi-
cacions a l’adversari però
sense consolidar un mis-
satge polític i, en conse-
qüència, obtenint un de-
cebedor resultat a les ge-
nerals de l’abril i un de
molt dolent a les munici-
pals del maig, en què els
sonors fracassos de Barce-
lona o l’Hospitalet són ex-
tensibles al resultat global
del país, amb zero alcal-
dies a Catalunya.

Manuel Valls va fona-
mentar la seva crítica en la
deriva que ha pres el partit
d’Albert Rivera en els úl-
tims temps i, sobretot, des
de la irrupció en el panora-

ma polític de la formació
d’ultradreta Vox. “Jo no
vaig entrar en política com
a home d’esquerres i pro-
gressista per acabar parti-
cipant en la lluita per lide-
rar les dretes o rellevar el
PP, o impedir la constitu-
ció d’un govern amb majo-
ria constitucionalista en
aquest país”, va dir Valls,
que va recordar que a l’hi-
vern havia enviat una car-
ta a Sánchez, Casado i Ri-
vera en aquest sentit.

Després d’exposar la
crítica, Valls va exposar
quina creu que és la solu-
ció, que, al seu entendre,
passa per “una posada al
dia de l’estratègia del cons-
titucionalisme”. Tot i dei-
xar clar que ell està “com-
promès en aquesta mis-
sió”, l’ex-primer ministre
francès va advertir que
aquestes paraules no su-
posen que estigui darrere
de la formació d’un nou
partit polític. Després de

reiterades preguntes de la
premsa sobre com es po-
dria recollir el vot orfe de
Ciutadans i si pensava ar-
ticular una nova proposta
política, Valls va acabar
deixant clar: “No partici-
paré en la construcció
d’un partit polític a Cata-
lunya, però ajudaré en tot
allò que uneixi el constitu-
cionalisme.”

Les crítiques del fins
ara soci de Ciutadans van
ser replicades per Inés Ar-

Jordi Panyella
BARCELONA

OFICIAL · L’ex-primer ministre francès adverteix que cal
reorganitzar el sector “constitucionalista” per recuperar els
votants que han quedat orfes CRÍTIC · Sosté que la tàctica de
com pitjor millor d’Albert Rivera ha portat al fracàs

Valls porta
la crisi a
Ciutadans

Manuel Valls, que va somriure
llargament a les càmeres de
fotografia i televisió, a dreta i
esquerra, abans de començar
la roda de premsa d’ahir, no
va tenir cap problema per
parlar en primera persona
–com si el seu projecte polític
només el representés a ell– i

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

“Vaig tornar a
Barcelona per raons
personals i polítiques,
no faré un nou partit
polític”
Manuel Valls
REGIDOR AJUNTAMENT BARCELONA

“La multiplicació de
‘canutazos’
no és un projecte
polític”
Manuel Valls
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA

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

“Ningú ens ha de
donar lliçons, per
Catalunya ens hem
partit la cara”
Inés Arrimadas
PORTAVEU DE CIUTADANS

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

Les frases

encara menys per parlar de
qüestions personals quan se
li va preguntar per quina es-
tratègia política immediata
pensava optar. En aquest
punt va assegurar que les
qüestions de futur polític les
abordarà més endavant i que
la seva prioritat immediata és

fer front a un compromís de
caràcter “personal” d’alt vol-
tatge com és la seva boda
amb Susana Gallardo,
destacada integrant de l’alta
burgesia del país. El casa-
ment s’ha de celebrar al mes
de setembre a l’illa de Me-
norca.

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

Objectiu immediat, una boda d’alt voltatge

Manuel Valls ahir a l’ajuntament
de Barcelona ■ E. FONTCUBERTA / EFE
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Pilota a terra
L’APUNT ta i ahir en va exhibir en un missatge en català i castellà

mostrant un perfil de servidor públic i d’home d’estat
que vol pescar vots al que ell defineix com l’espai orfe
de la moderació. Veurem si Rivera, Casado i Sánchez ho
permetran i si l’Íbex li posarà la canya per ressuscitar la
UCD del segle XXI. De moment, com va dir ahir el fill del
pintor Xavier Valls, pilota a terra i a esperar.Toni Dalmau

Molta expectació en la roda de premsa de Manuel Valls.
No pel seu passat polític a França, ni tampoc pel seu
present modest a Barcelona. La cosa anava de futur i
d’una mirada, la de Valls, dirigida Ebre enllà, cap a les
Espanyes. Qui sap si ha passat per la seva imaginació
assolir algun dia un singular doblet: de primer ministre
francès a cap de govern espanyol. D’ambició no li’n fal-

rimadas amb el mateix to i
les mateixes maneres que
havia criticat una estona
abans Valls, a través d’un
canutazo en què va rebut-
jar les crítiques assegu-
rant: “Des de Ciutadans
ens hem partit la cara per
Catalunya. Hem patit
amenaces de mort i agres-
sions.” La fins fa poc líder
de Cs a Catalunya va abor-
dar la causa de la ruptura
amb Valls per refermar-se
en la seva oposició a Ada
Colau, a qui es va referir
com “una de les persones
més sectàries i populistes”
d’Espanya, i va reiterar el
convenciment que situar
Colau com a alcaldessa és
“tan mala idea” com posar
el regidor d’ERC Ernest
Maragall al capdavant del
consistori barceloní.

Efectivament, les des-
avinences entre Valls i
Ciutadans pel suport a l’al-
caldessa Colau són a l’ori-

gen de la crisi i van ser l’al-
tra part que va ocupar la
roda de premsa d’ahir de
l’ex-primer ministre fran-
cès, que va reiterar el seu
convenciment que havia
actuat santament dissab-
te en evitar que un polític
independentista assolís
l’alcaldia de la capital de
Catalunya.

“Ho vaig aconseguir”
Tan satisfet i convençut
de la seva actuació està
Valls que fins i tot ahir es
va atrevir a atribuir-se en
persona l’èxit de l’elecció
de Colau com a alcaldessa
quan va proclamar amb
un to personalista inèdit
en la classe política
d’aquest país: “Ho vaig
aconseguir.” Valls va asse-
gurar que en l’elecció per a
la presidència de l’Ajunta-
ment de Barcelona es trac-
tava de triar entre “sí o
no”, i va advertir Colau

que a partir d’ara estarà vi-
gilant i que els vots “pres-
tats” eren per a la investi-
dura i no per governar. Ai-
xí mateix, va desaprovar
la instal·lació d’un llaç
groc al balcó de l’ajunta-
ment i va demanar-li que
el tregui i que respecti
“sempre l’estat de dret”.

Manuel Valls va aprofi-
tar la roda de premsa per
repetir que no plega, que
esgotarà els quatre anys
de mandat com a regidor
en un grup petit, formant
tàndem amb la regidora
Eva Parera, després de la
marxa dels tres regidors
de Ciutadans i de Celesti-
no Corbacho. De l’exalcal-
de socialista de l’Hospita-
let i ministre de Treball,
Valls va dir que havia pres
una “decisió incomprensi-
ble”, i no va voler anar més
enllà en la seva valoració
quan els periodistes li ho
van demanar. ■

David Saldoni President de l’ACM

COLAU · “No m’esperava els tres vots de Valls amb un
suport gratuït, coses d’aquestes donen descrèdit a la política”

Redacció
BARCELONA

“Sóc partidari
d’una segona
volta”

l president de l’Associació Cata-
lana de Municipis (ACM) va re-
flexionar ahir sobre els resultats
de les eleccions i els pactes mu-

nicipals en una entrevista a L’Illa de
Robinson, d’El Punt Avui TV, que re-
produïm parcialment.

Com valora els resultats?
Hem de destacar l’increment de la par-
ticipació. Ha deixat un mapa polític ric i
divers i hem vist com s’han anat confi-
gurant majories que a vegades alteren
qui ha guanyat les eleccions. Les majo-
ries absolutes van molt a la baixa, so-
bretot en grans ciutats.

L’independentisme és la força prepon-
derant menys l’àrea metropolitana?
Hi ha més alcaldies independentistes
que el 2015 i, per tant, no hi ha cap da-
vallada, com algú voldria fer palès. No
és homogeni i el PSC s’ha recuperat a
l’àrea metropolitana pel que fa a vots,
però no a alcaldies. Però hem de ser
conscients de la diversitat del país i que
n’hi ha molta dins dels mateixos par-
tits. Les dinàmiques locals no es poden
extrapolar a la nacional.

Això explica la barreja de pactes d’ERC,
JxCAT i la CUP amb el PSC?
Malgrat que els pactes són legítims i
que el més important és qui aconse-
gueix la majoria per formar govern, a la
gent li costa d’entendre. Hem de co-
mençar debats com el d’una nova llei
electoral o un nou sistema, com passa a
França, que és la segona volta. Servi-
rien per clarificar acords i pactes que a
vegades semblen agafats amb pinces o
que duren molt poc. Tot això va en de-
triment dels municipis perquè ho fa tot
més lent. Sóc partidari de la segona vol-
ta en els casos en què no hi hagi majoria
absoluta, per votar els possibles acords

E

i tenir la governabilitat garantida i esta-
bilitat. Els quatre anys passen molt rà-
pid i d’això també se’n podria parlar.

Com ha vist la reelecció de Colau?
El govern i el pacte és legítim, però
quan et presentes hi ha d’haver un pro-
jecte, un programa, uns compromisos i
unes voluntats al darrere. Les formes
són molt importants en política i quan
candidats i candidates trenquem deter-
minades promeses, amb declaracions
contundents que et poden retreure ca-
da dia, això va en detriment de la quali-
tat democràtica. No m’ esperava de cap
manera els tres vots de Cs, o Manuel
Valls, amb un suport gratuït a Ada Co-
lau i coses d’aquestes donen descrèdit a
la política.

Ara serà el torn dels pactes en l’àmbit
supramunicipal.
Diputacions i consells comarcals són
entitats prestadores de serveis i hem
d’intentar teixir els acords més amplis
possibles. Si hi ha confrontació, un go-
vern allunyat de la majoria de les alcal-
dies provoca una disfunció i això és el
que hauríem de mirar d’evitar. ■

David Saldoni va rellevar Miquel Buch al
capdavant de l’ACM el 2018 ■ ANDREU PUIG
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Irídia, Centre per la Defen-
sa dels Drets Humans, va
anunciar ahir que ha iden-
tificat l’escopeter de la po-
licia espanyola que va dis-
parar la pilota de goma
amb què va ferir greument
a l’ull dret Roger Español
l’1-O, quan reculaven de
l’escola Ramon Llull pel
carrer de Sardenya de
Barcelona. Es tracta de
l’agent amb el número
d’identificació UC 563, el
qual, com la resta d’onze
escopeters de la unitat, va
declarar com a investigat
al jutjat d’instrucció 7 de
Barcelona, que investiga
distintes càrregues poli-
cials, i va negar haver ferit
Español. La descoberta
d’Irídia ha estat validada
per un expert en tecnolo-
gies, que ha elaborat un in-
forme pericial que acaben
de presentar al jutjat.

El jutge podria tornar a
citar a declarar l’escopeter
per aclarir la seva autoria.
Irídia també ha sol·licitat al
magistrat la declaració
com a investigat d’un ter-
cer comandament de la
unitat Camel 50, el subins-
pector UC 54, perquè amb
els vídeos dels fets també
han observat com “ordena,
permet o no impedeix” que
dos escopeters més dispa-
rin pilotes de goma al-
menys dues vegades, quan

Español ja està ferit al ter-
ra i un grup de periodistes i
veïns l’estan socorrent.

“Un any i mig després, i
després de visionar hores i
hores de vídeos, hem iden-
tificat l’escopeter com a
presumpte autor del tret”,
afirmava ahir amb satis-
facció Anaïs Franquesa,
l’advocada d’Español i una
de les directores d’Irídia.
Franquesa va lamentar
que aquesta identificació
hagi estat “tan costosa”
perquè “els agents de cap
cos policial no duen el nú-
mero d’identificació a la
part del davant” i per “la

nul·la col·laboració dels
comandaments que hi
eren i l’han encobert”.

La penalista també des-
tacava que “és el primer
cop que s’identifica l’autor
d’un tret de bala de goma”,

fet molt important, ja que
penalment pot ser con-
demnant i “no com va pas-
sar en els casos d’Ester
Quintana, Nicola Tanno o
Carles Guillot” a Catalu-
nya, on l’administració ha

assumit una responsabili-
tat civil, o en el cas de la
mort d’Iñigo Cabacas per
un tret d’un ertzaina no
identificat, el 2012.

El pèrit ha examinat
una trentena d’imatges i
vídeos (fonamentals han
estat els de RTVE) de l’ac-
tuació dels onze escope-
ters (o bocacheros) al car-
rer de Sardenya. Ha estat
cabdal el vídeo on es veu el
moment just quan l’agent
dispara el tret, que els
Mossos van situar a una
distància inferior a quinze
metres.

A partir de la imatge de

l’autor del tret, la seva
identificació s’ha realitzat
per la vestimenta, la si-
tuació dels agents i les se-
ves proporcions corpo-
rals. Així, del total d’onze
agents se n’han descartat
nou perquè la seva roba i
complements no concor-
daven amb el que du posat
l’autor. I dels dos restants,
s’ha identificat el suposat
autor perquè és més alt.
Els complements de roba
diferenciadors són tres:
gorra lligada al costat es-
querre, guants posats i ab-
sència de genolleres. Les
evidències gràfiques deta-
llen que, després de dispa-
rar i malferir Español, l’es-
copeter s’aparta de la vore-
ra on havia posat un peu i
va cap al centre del carrer
amb altres companys. Per
Irídia és “una identificació
indubtable”.

Proposta al Parlament
Roger Español va declarar
ahir que la identificació de
l’escopeter és un pas més
per “portar fins al final
aquest cas i fer justícia, pe-
rò no com l’«A por ellos!»”.
Español va recordar els 23
morts a l’Estat espanyol
per bala de goma i els 39 fe-
rits greus. En aquest sen-
tit, l’advocat i també direc-
tor d’Irídia, Andrés García
Berrio, va lloar la tasca de
la penalista Laia Serra i
dels integrants d’Ojo con
Tu Ojo per impulsar que el
Parlament prohibís l’ús de
bales de goma a Catalunya
el 2014, arran del cas de
Quintana. I va anunciar
que amb Amnistia Inter-
nacional presentaran ara
una proposició al Parla-
ment perquè els antiava-
lots duguin identificació al
davant. Hi va afegir que
treballaran amb entitats
de l’Estat espanyol perquè
es prohibeixi l’ús de les ba-
les de goma arreu. ■

Identifiquen l’escopeter
que va ferir Español l’1-O

Mayte Piulachs
BARCELONA

a La seva advocada, del centre Irídia, presenta una pericial que assenyala l’agent que va disparar i
ferir-lo a l’ull dret, tot i que ho va negar al jutjat a Demanen la imputació d’un tercer comandament

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

La xifra

“És una restitució
petita del mal que va
fer la policia al Ramon
Llull. Esperem que no
quedi impune”
Roger Español
FERIT A L’ULL DRET DE BALA DE GOMA

3
elements identifiquen l’es-
copeter: porta una gorra pen-
jada a la cintura, va amb
guants i no porta genolleres.

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

La frase

L’escopeter sospitós d’haver ferit Roger Español després de l’actuació a l’escola Ramon Llull, en l’informe d’Irídia ■ ACN
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l rei Felip VI va arribar a la
proclamació citant Salvador
Espriu –i l’andalús Antonio
Machado, el basc Gabriel

Aresti i el gallec Castelao– com una
picada d’ullet històrica a les lletres
perifèriques que van patir la cruesa
del bàndol franquista vencedor de
la Guerra Civil. “No és un home més
que un altre si no fa més que un al-
tre” va ser el colofó literari de Felip
VI, tot fent una citació del capítol
XVIII del Quixot. Cinc anys després
de la seva proclamació al Congrés
com a successor de Joan Carles I, el
rei Felip VI va aparcar els préstecs
literaris en favor de la prosa pròpia
per fer una apel·lació al “camí de la
convivència” i va reafirmar el seu
compromís de continuar servint
tots els espanyols amb una confian-
ça plena en un “destí col·lectiu en
democràcia i llibertat”.

A diferència de Joan Carles I, que
jurava “per Déu i sobre els Sants
Evangelis” davant el falangista pre-
sident de les Corts Alejandro Rodrí-
guez de Valcárcel, Felip VI va rene-
gar de la bíblia i del crucifix en la
sessió solemne del 19 de juny del
2014 i va jurar sobre la Constitució
sancionada pel seu pare. “Un nou
temps”, va proclamar Felip VI.

E

Com si cada monarca necessités
unir la seva font de legitimitat a
l’aturada d’un cop, l’establishment
espanyol li va servir a Felip VI un re-
lat hagiogràfic segons el qual hi ha-
via un “cop d’estat” en marxa a Ca-
talunya contra el que la inacció de
Mariano Rajoy no era suficient.
“Som davant l’anunci d’un veritable
cop d’estat que esqueixaria una

part de la nació [...] una mena de
cop d’estat a càmera lenta”, alerta-
va Alfonso Guerra el setembre del
2015 en un article a Tiempo titulat
Elecciones trucadas. Quan es va fer
realitat el referèndum de l’1-O, la
pressió per “aturar el cop” va crear
a La Zarzuela el marc mental se-
gons el qual Felip VI tenia en la nit
del 3 d’octubre el seu particular 23-

F del 1981 que havia legitimat Joan
Carles I 36 anys abans. “Tots hem
estat testimonis dels fets que s’han
anat produint a Catalunya, amb la
pretensió final de la Generalitat que
sigui proclamada, il·legalment, la
independència de Catalunya”, va
dir per començar el discurs amb el
retrat al fons de Carles III –el rei
que va imposar l’escolarització úni-
ca en castellà– sostenint un bastó
en un quadre pintat per Mengs.

Felip VI va legitimar l’aplicació
de l’article 155 per la “deslleialtat
inadmissible cap als poders de l’Es-
tat”. “Davant aquesta situació d’ex-
trema gravetat, que requereix el
ferm compromís de tots amb els in-
teressos generals, és responsabili-
tat dels legítims poders de l’Estat
assegurar l’ordre constitucional”,
va dir. “Felip VI és conscient que ha
perdut molts amics a Catalunya, i
que els haurà de recuperar”, sosté
Josep Antoni Duran i Lleida. Cinc
anys després, el rei lligat al 3-O gau-
deix de la censura del CIS, que no
pregunta per ell. IU ha adreçat una
pregunta al govern de Pedro Sán-
chez perquè respongui per què el
CIS no ha tornat a preguntar per la
valoració del rei després que el dar-
rer cop, el 2015, la nota va ser de
4,34. “No és un problema per als es-
panyols”, opina el director del CIS,
José Féliz Tezanos. ■

GUIÓ · Felip VI apel·la a la convivència i al destí comú en l’aniversari de la proclamació VEU · El monarca que va arribar citant
Espriu el 2014 va veure en la nit del 3 d’octubre del 2017 el seu particular 23-F SILENCI · IU pregunta per què el CIS fa censura

David Portabella
MADRID

Felip VI mira la
princesa Elionor en
l’acte d’imposició de
condecoracions a
ciutadans coincidint
amb el cinquè
aniversari del seu
regnat ■ JUAN

CARLOS HIDALGO / EFE

5 anys d’un rei lligat al 3-O

135 dones, 65 diputades i
75 membres d’entitats
treballen des d’ahir a la
tarda a la cambra catalana
en cinc grups de treball
per consensuar la docu-
mentació que es portarà a
debat i aprovació en un ple
a l’hemicicle de la cambra
catalana el pròxim dia 1 de
juliol protagonitzat exclu-

sivament per aquestes do-
nes. L’objectiu final, però,
és que tota aquesta docu-
mentació acabi sent vin-
culant i tingui entitat jurí-
dica prenent forma en una
declaració que es podria
aprovar en un ple ordinari.
També es preveu que tota
aquesta feina es pugui re-
dreçar en un ple monogrà-
fic a la cambra catalana.

El primer ple de dones a
la cambra catalana és una
iniciativa conjunta del
Parlament i el Consell Na-
cional de les Dones de Ca-
talunya (CNDC). Més en-
llà d’oferir una “fotografia
inèdita i històrica” de l’he-

micicle, fonts de la presi-
dència del Parlament des-
taquen que, a diferència
d’altres experiències sem-
blants, en el cas del ple de
l’1 de juliol hi haurà
aquests treballs previs
realitzats en grups per
consensuar una declara-
ció de tots els grups parla-
mentaris. Així s’han creat

sis grups de treball que co-
incideixen amb els eixos
del pla d’acció de la IV Con-
ferència Mundial sobre les
Dones de Pequín: drets
humans; dret a l’educació i
la cultura; drets laborals i
econòmics; dret a la parti-
cipació social i política; sa-
lut i drets sexuals i repro-
ductius, i dret de les dones

i les nenes a viure lliures de
violències masclistes. Ca-
da grup de treball està in-
tegrat per dues diputades i
les representants de les
entitats de diferents àm-
bits seleccionades pel
CNDC. El ple serà presidit
per Adriana Delgado, se-
cretària quarta de la mesa,
i a l’equip de coordinació

també hi ha les diputades
Noemí de la Calle (Cs), An-
na Geli (JxCat); Jenn Díaz
(ERC); Bea Silva (PSC);
Susanna Segovia (Cat-
ECP); Natàlia Sànchez
(CUP), Esperanza García
(PP), la vicepresidenta del
CNDC, Montse Pineda, i,
finalment, Marina Garcia,
del gabinet de la Presidèn-
cia.

La iniciativa s’inspira
en experiències similars
en altres parlaments, com
ara el de Portugal, el de
Sud-àfrica o el de Monte-
negro, que ja n’ha fet nou
edicions. L’objectiu del
Parlament de les Dones és
impulsar la participació de
les associacions de dones a
les institucions i fer xarxa
entre els col·lectius de do-
nes i les diputades.

El CNDC, que participa
en organismes internacio-
nals, també podrà traslla-
dar la declaració que s’aca-
bi aprovant a aquests or-
ganismes. ■

a 135 dones treballen
al Parlament per
consensuar els textos
de la sessió del dia 1

Redacció
BARCELONA

Tret de sortida
al primer ple de
dones, al juliol

Adriana Delgado, al costat del diputat David Pérez, presidirà el primer ple de dones ■ ACN
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La trobada de quatre hores
entre els expresidents de
la Generalitat Carles Puig-
demont i Artur Mas va re-
afirmar la voluntat de con-
solidar la que fins ara és la
marca electoral, JxCat,
que està registrada pel
PDeCAT, dotant-la d’una
“estructura operativa i efi-
caç” per tirar endavant
“un projecte de país clar
amb vocació de centrali-
tat” i que a la vegada “refor-
ci i incrementi la confiança
rebuda en aquest cicle
electoral”. Per fer-ho, i se-

gons van informar en un
comunicat les parts un cop
acabada la reunió a Water-
loo, la intenció és fer-ho
“amb una sigla consolida-
da”, i que manifesten ober-
tament que és la de JxCat,
amb la qual van obtenir
“3.000 representants elec-
tes” en tot aquest cicle
electoral. Amb tot, però, i
l’endemà que Puigdemont
també es reunís amb al-
guns caps de llista, alcaldes
i consellers del govern,
com ara Meritxell Budó,
Damià Calvet i Miquel
Buch, no es va especificar
si la fórmula serà a través
d’una dissolució del PDe-

CAT, una federació o escis-
sions en noves formacions.
Aquests, juntament amb
el president del PDeCAT,
David Bonvehí, o altres
noms com per exemple els
d’Albert Batet, Elsa Artadi
o Laura Borràs tindran
protagonisme les pròxi-
mes setmanes en la reor-
denació d’aquest espai,
que també inclourà la Cri-
da Nacional, i que està ge-
nerant tensions entre les
formacions, però també
dins del PDeCAT. El ma-
teix president David Bon-
vehí, tot i mostrar-se parti-
dari que el paraigua sigui el
de JxCat, demana que es

mantingui l’espai ideològic
dels hereus de CDC i que el
procés es faci amb con-
sens, i ahir en un article a
La Vanguardia assegura-
va que “ja n’hi ha prou,
d’autodestrucció”, i que ca-
lia “escoltar molt, determi-
nació i cap renúncia”.

Per la seva banda, el
conseller d’Interior, Mi-
quel Buch, defensava que
en les pròximes setmanes
o mesos s’obri “un espai de

reflexió” per ordenar la re-
lació entre les dues forma-
cions, tot i ser partidari
que el PDeCAT es dilueixi
dins de JxCat. La direcció
del partit, però, vol evitar
que a l’estiu es convoqui
una assemblea extraordi-
nària per tractar-ho i que
també podria suposar es-
collir nous càrrecs.

Ahir també va parlar a
TV3 la regidora a l’Ajunta-
ment de Barcelona Elsa

Artadi, que va defensar el
rol d’Artur Mas per “l’as-
cendència” que té sobre
sectors del PDeCAT.

En la reunió entre Mas i
Puigdemont, que capita-
nejaran tot el procés, tam-
bé van tractar les possibili-
tats que els diputats elec-
tes puguin exercir d’euro-
diputats i les possibles re-
percussions de les sentèn-
cies del judici al Tribunal
Suprem. ■

J. Alemany
BARCELONA

Mas i Puigdemont
posen fil a l’agulla
per consolidar JxCat
a Els dos expresidents acorden dotar-la d’una estructura
“operativa i eficaç” i amb “vocació de centralitat”

Puigdemont i Mas, durant la reunió de quatre hores d’ahir a Waterloo ■ JXCAT / PDECAT
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Mireia Rourera
VILADECANS

iladecans (66.000 habitants) és
la localitat més gran entre l’Hos-
pitalet i Tarragona i, tot i això,
fins al 1992 el tren ni hi parava.

Des d’aleshores hi ha un baixador, però
encara no hi paren tots els trens, una
anomalia històrica que l’Ajuntament vol
corregir. És un municipi allargat traves-
sat per dues autopistes. Al nord hi ha la
zona de muntanya i diversos turons (en
un dels quals, a la muntanya de Sant Ra-
mon, diuen que és on va pujar el magnat
americà Sheldon Adelson per veure on
crearia l’Eurovegas, finalment un projec-
te fallit). Al sud hi ha el delta del Llobre-
gat i quatre platges verges des d’on es pot
veure com giren els avions del Prat. En-
mig, un nucli urbà on pràcticament tot-
hom es coneix, una gran zona d’empre-
ses, moltes tecnològiques, un hospital
que diuen que és excel·lent i un parc
agrari de més de 700 hectàrees. El PSC,
que hi governa des de l’any 1983 i en les
darreres eleccions va treure majoria ab-
soluta (13 regidors), dissabte, finalment,
va rebre el suport del regidor dels Co-
muns, que ha entrat al govern.

El PSC ha recuperat la majoria absoluta.
Ha sigut un suport majoritari dels ciuta-
dans a la feina feta, també a la dinàmica
que estem portant els socialistes, de dià-
leg, d’intentar anar per feina i resoldre
els problemes.

V
En l’anterior mandat al consistori hi ha-
via set partits. Ara n’han quedat cinc.
En les passades eleccions es van presen-
tar molts partits, sobretot petits, que va
ser el que va fer que nosaltres tinguéssim
menys regidors, perquè, de fet, el PSC
vam pujar en percentatge de vots. Eren
partits poc sòlids: tres van tenir escis-
sions durant el mandat passat, que, per
cert, va ser un mandat difícil: només per
parlar al ple hi havia nou paraules, dels
set partits i de dos regidors no adscrits.
En les últimes eleccions han quedat els
partits més sòlids, però l’estructura de
vot s’ha repetit: vot majoritari d’esquer-
res i majoritari per al PSC.

Com enfoca vostè aquest nou mandat?
Molt còmode, suposo.
Per a nosaltres és un mandat molt ambi-
ciós perquè la ciutat –la nostra i, en ge-
neral, totes– ha de començar a transfor-
mar-se pels nous reptes de futur que ja
tenim a sobre, tenint en compte un fac-
tor clau com és la tecnologia. La transició
energètica, per exemple, és un tema cla-
ríssim que hem d’abordar, però n’hi ha
molts més. Per exemple, hem de pensar
com serà la ciutat quan avancin els cot-
xes sense conductor, ja que segurament
caldran menys pàrquings i menys car-
rers per als cotxes! També avui, tecnolo-
gies com les dels jardins verticals i sos-
tres vegetals que fa deu anys eren un lu-
xe, per la dificultat de mantenir-los i fer-
los, avui estan més a l’abast gràcies a in-
novacions que s’estan investigant que ho
fan més econòmic i fàcils d’integrar en

l’edificació. Ara, doncs, ja podem pensar
les ciutats d’una manera molt diferent
que fa deu anys, i això és un element de
canvi molt important que ens permet fer
actuacions de renaturalització de la ciu-
tat i fer actuacions per treballar amb
l’energia. A Viladecans, per exemple, ja
estem treballant en una companyia elèc-
trica comunitària. En l’aspecte educatiu,
nosaltres, que ja fa molts anys que treba-
llem braç a braç amb la Generalitat, les
direccions dels centres i les famílies i
hem tingut molt bons resultats, ara
creiem que és el moment d’adaptar les
escoles i l’entorn de les escoles –els edifi-
cis, els patis– perquè puguin estar a punt
per a l’educació del segle XXI.

Viladecans ha sortit de la crisi i això do-
na impuls a noves iniciatives.
Viladecans surt de la crisi d’una manera
molt diferent de com hi va entrar: tenim
millors condicions per ocupar la gent, te-
nim una diversitat econòmica que quan

va començar la crisi no teníem, el parc
de negocis, per exemple, totes les ofici-
nes que han vingut... El model econòmic
és molt diferent. Viladecans està en con-
dicions de fer un salt veritablement qua-
litatiu d’acord amb el que requereix el se-
gle XXI. Ja estem pensant com han de
ser les ciutats del futur i com volem fer
una ciutat que doni més oportunitats a
la gent en l’aspecte econòmic, educatiu,
social, de relacions... Nosaltres sempre
expliquem que som una ciutat però tam-
bé som un poble; és una localitat molt co-
hesionada, de seguida et trobes a tothom
pel carrer, i aquest avantatge de ser ciu-
tat i poble és un dels elements forts que
segurament fa deu o dotze anys eren
més difícil de tenir.

L’Àrea Metropolitana ha de fer políti-
ques d’habitatge i de medi ambient?
L’Àrea Metropolitana és l’instrument
que ens ha servit molt eficaçment en tot
el que ha estat i és la política de trans-

JUNTS “L’Àrea Metropolitana ha estat eficaç per fer política
de transport i residus i ho ha de ser pel tema d’habitatge i
medi ambient” ECONOMIA “Volem diversitat econòmica:
serveis, indústria, agricultura, logística i també turisme”

ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
VILADECANS

“Ara ens
toca pensar
en la ciutat
del futur”

JOSEP LOSADA
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port i la política de residus, i jo crec que
és un bon marc de col·laboració amb rep-
tes tan difícils com és el medi ambient o
la transició energètica, que requereix
molts esforços i molta imaginació. En
matèria d’ocupació o habitatge, és evi-
dent que cal unir esforços. El tema de
l’habitatge supera els municipis.

A Viladecans com està el tema?
Aquí estem tenint un problema, que és la
manca d’acció de Barcelona durant
molts anys. El nostre plantejament, com
el d’altres ciutats de l’entorn, sempre ha-
via estat destinar un percentatge molt
elevat a habitatges protegits. Les neces-
sitats d’habitatge del nostre entorn les
teníem assegurades amb una contenció
de preus, però l’efecte Barcelona i el col-
lapse que ha tingut en habitatge ens està
empaitant a tots, per això és important
fer una política metropolitana. Ara bé,
una política metropolitana ha de passar
perquè Barcelona sigui capaç de resoldre

els seus problemes; el que no pot ser és
demanar que els municipis metropoli-
tans reservin sòl i que Barcelona tingui
aturats milers d’habitatges.

Les localitats de l’àrea metropolitana ja
no sou la perifèria.
La gran virtut de l’Àrea Metropolitana i
del treball que hem fet des dels ajunta-
ments ha estat canviar aquesta visió
d’una Barcelona central i d’una perifèria
per la d’un sistema més integrat. Avui,
qualsevol veí d’una de les nostres ciutats
pot fer qualsevol cosa i té cobertes les se-
ves necessitats vitals: comprar, anar al
teatre, al cinema (per cert, nosaltres
hem recuperat les sales de cinema i ara
les tornarem a posar en marxa), etcète-
ra. Estem parlant de ciutats que tenen
vida pròpia, lògica pròpia, que aprofiten
per a bé o per a mal les inèrcies de Barce-
lona. Fa uns anys era impensable que la
seu d’una empresa anés fora de la Diago-
nal o de la Via Augusta. Avui nosaltres te-

nim espais per implantar empreses i a
Viladecans tenim seus d’empreses multi-
nacionals. També ho estem veient en el
tema dels hotels.

En turisme, Viladecans té possibilitats.
Volem mantenir aquesta platja salvatge i
natural, l’orgull de la ciutat, però sí que
volem endreçar el front litoral per intro-
duir més elements turístics i generar
economia a l’entorn, també, del turisme.
Volem generar diversitat econòmica, des
dels serveis, les oficines fins a la indús-
tria, l’agricultura i el sector agroalimen-
tari i agroindustrial, passant per la logís-
tica i el turisme. El sector agroalimenta-
ri, per exemple, és un dels més priorita-
ris, aprofitant que ja tenim el Centre de
Recerca Agroalimentària de la UPC i tre-
ballem molt units amb els pagesos.

El The Style Outlets va ser polèmic al
principi, ara fa tres anys.
L’outlet és un comerç que no competeix

en el seu conjunt directament amb el co-
merç local. Està dirigit a un públic deter-
minat i avui ja podem dir que és el tercer
lloc més visitat pels turistes a la provín-
cia de Barcelona, després de la Sagrada
Família i La Roca Village. I el cinquè lloc
més visitat són els espais naturals del
Delta del Llobregat!, per tant tenim dos
dels elements turístics més importants
de la província. L’outlet ha generat 600
llocs de treball directes. Entre el comerç
local de Viladecans, que està fort i ara es-
tem fent illes de vianants per donar-li su-
port, i l’outlet, molt integrat en les dinà-
miques locals de promoció del comerç i
de promoció cultural, estem contents.

Deia abans que ja treballen en una com-
panyia elèctrica comunitària?
La transició energètica és un element
central i tots hem de fer passos i buscar
solucions que ens permetin el més aviat
possible treballar amb un model energè-
tic diferent del que tenim ara: jerarquit-
zat, amb consums molt elevats i poca efi-
càcia. Nosaltres el que creem no és tant
una companyia elèctrica, sinó que, a la
vegada que donarà energia neta i a bon
preu, serà un instrument de formació,
de cultura, de capacitació per poder bus-
car més eficiència en el consum energè-
tic. Ja estem treballant amb empreses i
comerços perquè volem que sigui una
xarxa amb capacitat de subministrar
energia a tota la població. La idea és que
sigui un consorci amb l’Àrea Metropoli-
tana i que els socis puguin ser tots els
ciutadans, les empreses i les institucions.

El reciclatge també és un tema clau.
Aquest serà un dels elements que canvia-
ran més els propers anys perquè cada ve-
gada més es penalitzarà qui no recicli bé
i qui ho faci bé en resultarà beneficiat. La
UE està traient directrius en aquest sen-
tit i ens hi haurem d’adaptar.

En el seu programa electoral vostè pro-
posa crear una app ciutadana.
Sí, perquè és un instrument de millora
de la qualitat de vida de la gent. Per
exemple, en matèria educativa per a nos-
altres ha sigut clau poder donar internet
d’alta velocitat a les escoles. Quan vèiem
que els operadors de cable no venien a la
ciutat, vam crear nosaltres l’operador de
cable. Tant és així que vam ser de les pri-
meres ciutats d’Espanya que van tenir fi-
bra a casa amb 300 MB. Això ens ha do-
nat molta capacitat d’innovació i de tre-
ball en xarxa. Ara, amb el 5G, que és el
futur, el canvi serà espectacular perquè
permetrà una connectivitat elevadíssi-
ma i ens generarà moltes oportunitats i
serà una gran oportunitat per a les ciutats.

L’aeroport vol fer una terminal satèl·lit.
A veure, la terminal satèl·lit suposa in-
crementar l’arribada de passatgers, això
no ha de ser un problema, si no és que
s’incrementa la petjada sònica dels
avions en tota aquesta zona. Però també
és veritat que per a nosaltres l’aeroport
és un element fonamental de desenvolu-
pament del territori; per tant, els alcal-
des de la zona estem a favor del desplega-
ment de l’aeroport però assegurant la
qualitat de vida dels ciutadans que vivim
al seu voltant. La incògnita de la nova
terminal, per l’increment de passatgers i
d’avions que suposarà, sí que, com a mí-
nim, ens fa encendre l’alarma. ■

Carles Ruiz Novella (Barcelona,
1962) és l’alcalde de Viladecans des
del 2007 tot i que des del 1987, quan
va ser regidor, està relacionat amb el
consistori. Coneix com ningú la seva
localitat, que un mandat més di-
rigirà amb comoditat des del
seu despatx de l’ajuntament,
ubicat a l’antiga casa de la fa-
mília Modolell, un edifici neo-
gòtic del 1882 presidit per
una xemeneia que va ser ex-
hibida en l’Exposició Univer-
sal del 1888. Ruiz, un
d’aquests socialistes de pe-
dra picada, forma part de
l’executiva federal del
PSOE i té una immillora-
ble relació amb Pedro
Sánchez, de qui va portar
les seves dues últimes
campanyes de primà-
ries a Catalunya. És el
secretari d’indústria,
turisme i comerç del
PSOE i un veritable
apassionat dels rep-
tes tecnològics. La
transformació
energètica i el dis-
seny de la ciu-
tat del futur el
tenen apassio-
nat.

Alcalde des del 2007
pel PSC, ha tret
majoria absoluta

❝Hem tingut un suport
majoritari dels ciutadans a
la feina feta, també a la
dinàmica que estem
portant el PSC

La transició energètica és
un tema que cal plantejar.
A Viladecans ja treballem
en una companyia
elèctrica comunitària

❝ La política metropolitana
és clau, però ha de passar
perquè Barcelona sigui
capaç de resoldre els seus
problemes

❝
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