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Un nou
tripartit?

L’

entorn del president francès,
Emmanuel Macron, ha
hagut de desmentir,
una vegada més, Albert Rivera. El problema d’habituar-se a dir mentides un dia
sí i l’altre també és que a vegades t’acaben picant la cresta. Ser els portaveus
de les principals falòrnies sobre allò que
passa a Catalunya ha sortit fins ara gratis als dirigents taronges, però posar les
mentides en boca d’un president francès ja és una altra cosa. La grandeur...
Com gratis sembla que sortirà el vot
per a Ada Colau que va emetre el regidor Celestino Corbacho. Malgrat les
desautoritzacions de la segona fila ciutadana, Carrizosa ja ho va deixar clar:
Corbacho és un dels seus. I Celestino,
més content que un gínjol, és clar. Tan
content que no s’ha estat d’explicar que
el seu allunyament de Valls i la seva nova aproximació als de Rivera han tingut
lloc a causa del fet que no vol perdre el
càrrec a la Diputació de Barcelona que
se li havia promès. Realment, quan veig
aquest idealisme, aquestes polítiques

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

El problema d’habituar-se a
dir mentides un dia sí i l’altre
també és que a vegades
t’acaben picant la cresta
tan pensades per al bé comú i tan allunyades del benefici personal, no puc
deixar de commoure’m! Però, bromes a
part, el cert és que, si res no ho evita a
darrera hora, Celestino Corbacho entrarà de nou per la porta gran i amb un
càrrec a la Diputació de Barcelona.
Aquest cop, però, de bracet de Ciutadans i gràcies al pacte que, diuen les
males llengües, aquest grup ja té des de
fa dies tancat amb el PSC de Jaume
Collboni. I, com que entre els dos no sumen, aquestes mateixes males llengües
indiquen que qui posaria els vots que
falten seria... el partit d’Ada Colau.
Aquesta seria la torna de l’estrambòtica
aliança que ha permès a la dirigent dels
comuns revalidar l’alcaldia, malgrat haver estat superada en vots per Ernest
Maragall. Però no es preocupin, si això
acaba succeint, ben aviat trobarem tot
de giragonses per justificar allò que
hauria de ser injustificable. Encara que
per fer-ho hàgim d’alabar la realpolitik i
eliminar la coherència i, fins i tot, la dignitat. Just el contrari del que Colau,
Asens i els seus fins fa quatre dies propugnaven.

Una dansa d’estiu

A

vegades és possible, com en un
conte xinès, canviar d’estació
entrant en un quadre. És un
dels múltiples goigs que proporciona
contemplar el Bal du Moulin de la Galette, que Renoir va pintar el 1876, durant un estiu que, per més temps que
passi, es continuarà assemblant als
nostres. Fins i tot molt abans de poder
gaudir de l’original a Barcelona, arran
de l’exposició Renoir entre dones de fa
prop de tres anys, tenir al davant qualsevol làmina d’aquesta pintura feliç
t’immergia en un somni, no prou irreal de tota manera perquè no sentissis com pujava fins a aquest berenador
en festa la flaire obstinada dels suburbis fluvials. Hi ha poques obres que
transmetin amb la mateixa intensitat
l’alegria de ser jove un capvespre d’estiu, sota un emparrat florit que remou
un ventet lleuger i que escampa pampallugues de llum als rostres somrients, als vestits dels balladors, a l’ala
daurada dels canotiers. Renoir, que
sovint pintava les dones com si fossin
nines retallables –una dolçor rosada i
sense vida–, fa en aquesta tela bulliciosa, amb tot de parelles posant en

“
Al ‘Moulin de la
Galette’, Renoir va
registrar els efectes
del pas del temps

moviment les diverses formes de
l’amor, el seu millor paper, sobretot
per la tremolor d’aquesta llum que
també dansa sobre els concurrents,
formant arreu llunetes resplendents i
bellugadisses. Al Dinar dels remers,
del mateix 1876, hi ha un festeig semblant entre els cossos i la llum, però hi
falta aquest pol·len centellejant, com
si la joia que l’art ha aconseguit fixar
hagués arribat a un tal súmmum que
ja no pogués sinó desintegrar-se, com
anuncien aquestes volves fugitives, on
es concentra alhora la felicitat màxima de l’instant i la imminència de la
seva desaparició. Quan aquesta pintu-

ra va ser exposada per primera vegada
a Barcelona, el 1917, José Francés va
escriure que no es podia contemplar
“sense sentir esgarrifances d’un delit
gairebé angoixant”. És exacte. Al Moulin de la Galette, l’artista no registra la
realitat d’un entreteniment candorosament rural al cor de la ciutat moderna, sinó els efectes del temps sobre
aquesta realitat, com es va fer present
quan l’obra va tornar a Barcelona cent
any després. Els alegres montmartrencs, “renouers i una mica descamisats”, han quedat esbossats, deia Paul
Perrin, en una imatge que és ja un record del passat, del qual la memòria
comença a oblidar certs detalls, fins
que només en reté la impressió lluminosa d’alguna cosa que se’n va. Si tanquem els ulls, encara els imaginem ballant al seu turó parisenc, bonassos i
confiats, amb les galtes rosades, els
barrets de palla i la roba de mudar,
com si la festa hagués de durar per
sempre, i una punta de tendresa ens
envaeix, com avui davant una pèrgola
qualsevol a l’ombra dels til·lers, tan
fragants a finals de juny, tan embriagadors i fugaços com un ball d’estiu.
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Per fer què?

“
El PSC recupera
protagonisme i seria
bo que no fos
només per guanyar
poder. Ens cal
implicació per
sortir-nos-en
Els moments decisius que viu la política els últims anys els hauria de fer
responsables i implicar-se en la resolució del conflicte Catalunya-Estat i no
cedir només el protagonisme als jutges
o al tripartit de dretes. Si només empren el major protagonisme per abastar poder local o estatal, tot esperant

De reüll
E

que Iceta pugui esdevenir president si
mai el bloc sobiranista deixa de sumar,
hauran perdut l’oportunitat de fer
país, dialogant amb ERC i/o amb
JxCat, que també volen sortir-se’n. El
seu “deixar fer” als líders del 155 –PP i
Cs, i ara ja també amb Vox– encara els
passa factura. El PSC podria ara enfortir àmbits dels quals havien estat puntals abans de l’onada repressora i que
estan encara amenaçats: el model educatiu, la defensa de la llengua, TV3, la
lluita contra la pobresa energètica... Si
es limiten a esperar el cansament independentista sense buscar-hi l’entesa, renunciaran a fer país. Si l’independentisme ha de ressituar-se, també el
PSC, superant el temor de ser criminalitzat per la dreta només pel fet d’asseure’s a la taula de diàleg amb el govern de Torra, per exemple. Si s’inhibeixen un altre cop, contribuiran a
allargar el conflicte i potser a crisparlo, que és del que viuen Cs i el PP.

Les cares de la notícia

Anna Puig

CANTADOR VALENCIÀ

Va ser
violació

Pep Gimeno, ‘Botifarra’

l cas de La Manada va ser violació. Això ho teníem
tots clar, però ara hi ha una sentència que ho diu. El
Tribunal Suprem va decidir augmentar la condemna
dels cinc violadors de 9 a 15 anys i definitivament van
quedar dues coses clares: sotmetiment no és
consentiment i no es pot exigir heroisme a la víctima
d’una violació grupal. I punt. S’han acabat els debats
sobre si el no s’ha de verbalitzar o no, sobre fins a quin
punt s’ha de resistir la víctima, sobre què significa donar
peu... La sentència de l’alt tribunal ho deixa clar: la
víctima de La Manada va patir deu
No es pot
actes de violació –deu!–, amb
tracte vexatori, en un escenari
exigir
i sense consentiment.
heroisme a la intimidatori
Va ser violació. Ni abús, ni agressió.
víctima d’una Violació. Sense cap dubte. I el que
violació
és incomprensible és que el
Tribunal Superior de Justícia de
grupal
Navarra no ho dictaminés així
d’entrada. Però ara la sentència ja és ferma i crea
jurisprudència. Va ser violació i ho direm tantes vegades
com faci falta. I els cinc membres de La Manada ja
tornen a ser a la presó. Tot i això, han pogut disfrutar de
365 dies en llibertat provisional. Un any durant el qual
han campat pel carrer i s’han convertit en estrelles de la
televisió porqueria. Mentrestant, la víctima deu intentar
recuperar la seva vida, si és que mai es pot tornar a ser la
mateixa després d’un fet com aquest. I és que és
impossible posar-se a la seva pell. És impossible saber
fins a quin punt li és un consol que s’hagi fet justícia.

http://epa.cat/c/yd8scn

Els llegats,
un tema per
resoldre

Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

E

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

A la tres
l cicle electoral de les generals, les
europees i, sobretot, les municipals, ha tornat el PSC a la primera línia política. La recuperació del seu
protagonisme és evident: un de cada
tres catalans té un alcalde socialista,
perquè han copat l’àrea metropolitana
de Barcelona. El Punt Avui analitza
avui els resultats –cada setmana avaluem com han quedat els partits– que
l’han situat en segon lloc en nombre de
vots. La recuperació socialista els ha
permès tornar a tenir capacitat d’influència i han estat decisius en pactes
com ara el de Barcelona, no només facilitat pel PSC, sinó ideat per Miquel Iceta quan els Comuns ja havien tirat la tovallola. Han guanyat quota de poder
pactant amb gairebé tothom i en llocs
on quatre anys enrere no podien ni accedir-hi perquè els resultats no els ho
permetien, com ara a Sant Cugat. Però
també ha patit revessos per conservadors, com a Lleida i a Tarragona.

Accedeix als
continguts del web

Estrella a l’Aplec dels Ports

-+=

Les cançons tradicionals i improvisacions del cantador valencià seran una de les grans atraccions
d’una nova edició de l’Aplec del Ports, que enguany se celebrarà al petit poble d’Herbers el darrer cap de setmana de juliol. Hi seran també Xavi
Sarrià, Ebri Knight i El Diluvi.
CANCELLERA D’ALEMANYA

Angela Merkel

Ferma contra el nazisme

-+=

La cancellera d’Alemanya manté la fermesa contra la ultradreta i el nazisme després de l’assassinat de Walter Lübcke, un polític conservador defensor de la política d’acollida de refugiats. La
cancellera adverteix que no hi pot haver forats en
la lluita contra l’extremisme ultradretà.
FUNCIONARI DEL CONGRÉS

Antonio Chaves

Testimoni d’excepció

-+=

Aquest funcionari del Congrés va ser company de
militància de Puig Antich i és l’únic testimoni de la
conversa entre Adolfo Suárez i Tejero durant el
cop d’estat del 23-F. En aquell moment era uixer
de la cambra. El relat de la seva vida és memòria
viva de la història de l’Estat espanyol.

La preservació de llegats
i arxius de personatges o entitats rellevants és una de les tasques bàsiques que ha de desenvolupar qualsevol país, independentment dels colors dels seus governs.
Forma part de l’estructura bàsica
de l’ordenament cultural de qualsevol poble. Òbviament no cal esmerçar esforços en va i cal ser rigorós a
l’hora de triar els personatges i institucions i el tipus de material a preservar. No val tot allò que no pugui
tenir una dimensió col·lectiva. Els
llegats anecdòtics o que afecten un
nombre limitat de persones haurien de preservar-se, si fos el cas,
per un altre via.
Quan és el cas d’un intel·lectual, d’un filòsof, que es va formar
a la Sorbona, i que va ser l’ideòleg
de Dau al Set, com és el cas d’Arnau
Puig, les administracions haurien
d’actuar i comprendre el perquè de
salvaguardar el seu patrimoni. En
els seus papers hi ha l’essència de
la seva reflexió sobre l’art i sobre la
vida. Si mimem els nostres esportistes, cal cuidar els nostres grans
cervells, com ja es tenia clar a la Roma clàssica. Per tant caldria una actuació, si més no tenir clars els pros
i els contres de per què aquest llegat, o qualsevol altre, ha de passar,
o no, a mans institucionals.
Des de la iniciativa privada
que representa Bonart, sí que s’ha
vist el valor d’aquest patrimoni cultural i s’ha proposat a Arnau Puig la
possibilitat de gestionar-lo i buscar
solucions perquè l’interessat tingui
una compensació. Encara no s’ha
firmat res i podrien trobar-se alternatives mixtes entre el món privat i
l’institucional. Cal posar fil a l’agulla
en un tema del qual només es parla
quan surt un cas a la llum, com
quan es va trobar part del llegat del
pintor Ràfols Casamada al mercat
dels Encants.
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Tal dia
com
avui fa...
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La Flama de l’exili
Els quinqués encesos pel
president del Parlament amb el
foc del Canigó arriben també a
les quatre ciutats que acullen
els polítics catalans exiliats.

Full de ruta

10
anys

Pes residual
Només s’usa el català en un de
cada quatre judicis. Un estudi
del govern retrata la poca
utilització de la llengua en
les instàncies judicials.

20
anys

Pacte PP-PSOE
Populars i socialistes
impedeixen en el debat de
política general que prosperin
les propostes de CiU a favor de
l’autogovern.

Tribuna

Xevi Sala

Núria Esponellà. Escriptora

Dretes i
esquerres

J

ust abans de l’esclat de la crisi econòmica del 2008 havia fet fortuna en les
sobretaules panxacontentes la discutible afirmació que dretes i esquerres ja
no existien, que havien estat fusionades en un sol objectiu de gestionar la
riquesa d’una societat que s’apropava
a la plena ocupació i a la barra lliure
dels serveis públics. Després, prou que
ho sabem, va venir l’esfondrament financer i l’enganxada de dits hipotecària generalitzada. Justament els únics
que en van sortir ben parats van ser els
bancs i les ideologies, novament atrinxerades en els eterns dos bàndols dels
progressistes i dels conservadors. Recuperades les corresponents posicions al tauler polític, i per si encara
quedava algun despistat incapaç de diferenciar-los, d’aleshores ençà els polítics ens han tornat a donar motius
clars per identificar-los. Per exemple:
quan enxarpen un càrrec públic enfangat en la corrupció, les esquerres el
purguen. Quan l’enxampen les dretes,

Quan enxarpen un càrrec
públic enfangat en la
corrupció, les esquerres el
purguen. Quan l’enxampen
les dretes, simplement el
recol·loquen
simplement el recol·loquen. Un altre
tret distintiu havia estat fins ara la irrefrenable tendència dels militants de
l’esquerra a criticar-se, barallar-se, escindir-se, reconciliar-se i apunyalar-se
de nou. Fins que la gestació de l’engendre aquest del tripartit de dretes –les
mateixes que criticaven la creació de
suposats governs Frankenstein del
PSOE– ha aixecat el teló per oferir-nos
un espectacle inèdit encara més divertit: el Partit Popular, Ciutadans i Vox
competint pel mateix espai, les mateixes cadires i la mateixa enganyifa de
les promeses electorals. Fa goig veure
les dretes nafrades amb les pròpies
plantofades mentre van fent una bugada destinada a blanquejar els ultres i
tan sols aconsegueixen perdre un llençol en cada centrifugada. L’última coixinera extraviada d’aquest aixovar tripartit selecte és Manuel Valls, socialdemòcrata mimat per les elits, padrí
de les esquerres més radicals i ara enemistat amb els que li havien proporcionat l’altaveu. Un cacau digne de l’hilarant doctor Fronkonstin.

Pacients connectats

A

casa tinc un pacient que porta
DAI i viu controlat per un monitor. De fet, a mitges, perquè va
fent la seva vida tan bé com pot. Ja sé
que això del DAI –sigles que no volen
dir altra cosa que desfibril·lador automàtic implantable– pot fer pensar en
una espècie de tribunal suprem, així en
minúscula, impertorbable i rígid, que
ho vol tenir tot vigilat. Simplement es
tracta d’un aparell intel·ligent, una mena de mòbil interconnectat a una màquina que, des de l’hospital, enregistra
el funcionament del cor a distància.
Permeteu-me la simplificació extrema.
No tinc ni idea de com funciona l’ordinador personal en qüestió i he evitat saber-ho per no empatxar els lectors
d’aquest article amb explicacions tècniques. M’he mirat el manual que donen a l’hospital i el DAI es presenta en
primera persona, com el personatge
d’un relat, i avisa que com que hem de
viure junts, permeti’m que li expliqui...
Si algun cardiòleg em llegeix, li demano
que no s’esgarrifi de la inexactitud i la
lleugeresa amb què en parlo. En tot cas,
vull dir que hi ha malalts del cor que vi-

uen supervisats per control remot. Al
darrere, és clar, hi ha un equip mèdic
que ho gestiona tot, de manera que això permet saber als metges com evolucionen els pacients de manera segura,
evitant llacunes d’observació i sense
veure’ls personalment. Tenim sort dels
avenços tecnològics, que estalvien visites i permeten tenir una visió més completa i fiable d’aquest tipus de malalties. Crec que hem d’estar immensament agraïts als professionals de sanitat que fan una feina impagable. D’altra
banda, tots aquests controls que salven
la vida, que és el més important, no
t’estalvien cap ensurt. Ho afirmo perquè jo pateixo arrítmies en segona persona i m’afecten, ni que sigui indirectament. Cada dia tinc més clar, si ja no ho
tenia abans, que la salut és el bé més

“
La salut és el bé
més preuat

preuat, la riquesa més important, el
principal valor a preservar. Crec que la
sanitat pública del nostre país funciona prou bé, tenint en compte el dèficit
pressupostari i els reptes socials. L’envelliment de la població n’és un. I no
ens podem permetre que el sistema es
degradi. Per una banda, ho hem de reclamar als polítics, siguin del partit que
siguin, i també aplicar-nos un cert rigor com a pacients. Alguns no semblen
gaire conscients que és un servei públic
a preservar. Si pots anar al CAP, no
col·lapsis les urgències. Fa pocs dies,
una infermera es queixava que sovint
reben maltractament verbal d’usuaris
que es pensen que només tenen drets.
És increïble. Hi ha gent petarda. No
parlo dels que en tiren aquests dies i
que els faran allargar tota la setmana
fins a la revetlla de Sant Pere. Per cert,
els qui tenim familiars que s’estressen
o gossos també patim hores tenses intentant calmar-los i no ens queda altre
remei que tancar-nos a casa, per no
sentir que algun fragment de la nostra
vida depèn del control dels altres, els
qui fan més soroll i que no porten DAI.

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

En Josep Vallespí
b En Josep Vallespí, conegut
amb el nom de Pino, ens ha
deixat, tenia 93 anys. La seva
vida va ser una activitat constant al servei del país. Minyó
de muntanya abans de la
guerra i en la difícil postguerra
al costat de mossèn Batlle,
l’home que va reiniciar l’escoltisme català sota la protecció
del Casal de Montserrat a
Barcelona. Sempre disposat a
col·laborar, també en accions
que comportaven risc. S’explicava que l’any 1950, any sant,
un bon nombre de peregrins
van anar a Roma. Hi va anar
una representació del monestir de Montserrat i un grup de
Minyons de Muntanya,
aquests van estar en un campament que l’escoltisme italià
va posar a disposició dels visitants estrangers. La col·locació d’una bandera espanyola
no va agradar als escoltes catalans, que ho van fer saber
als organitzadors, però no

van ser atesos. L’endemà al
matí, la corda del pal de la
bandera va aparèixer tallada i
la bandera, a terra. Jo no vaig
ser testimoni d’aquell fet, més
d’una vegada li ho vaig preguntar, no m’ho va confirmar… però tampoc m’ho va
negar mai. Pino, descansa en
pau.
JOAN VALLVÉ
Barcelona

Unitat
b Llegim i sentim molt sovint
aquesta paraula, lamentant-ne
l’absència en la relació entre
els partits sobiranistes o independentistes en les estratègies
per fer avançar el procés de
Catalunya cap a un nou país.
Aquesta absència o distanciament penso que, en part, té la
seva causa en la forma que
molts ciutadans opinen sobre
els partits o plataformes electorals que no són de la seva
opció. És freqüent escoltar o
veure el menysteniment, quan

no la befa i l’insult, sobre tal polític o partit. Llavors és lògic
que les capçaleres dels partits
entenguin que cal actuar
d’acord amb l’opinió dels seus
votants, que per altra banda
demanen unitat, quan amb el
seu comportament demostren
precisament la manca d’unitat.
Crec que amb aquesta actitud
no es genera el suficient clima
de cordialitat per fer coincidir
una unitat d’acció conjunta. La
ciutadania demana unitat, però alhora és incapaç de fer present el necessari ambient de
respecte cap a la diversitat
d’opinió i d’opcions polítiques
afins al procés que estem intentant tirar endavant. Unitat i
discrepància alhora, no aniran
mai juntes.
JORDI BUFURULL GALLEGO
Barcelona

Gossos i homes
b Un estudi de la Universitat
de Linköping (Suècia) revela
que hi ha una correlació i sin-

cronització hormonal i emocional a llarg termini entre els gossos domèstics i els seus amos.
Es comprova habitualment que
quan el propietari està alterat,
el ca ho percep, és a dir li transmet el seu estrès. Ara, a més, el
que posa en evidència és que
existeix aquesta correlació i
sincronització. Mitjançant el
gos podràs saber com està el
seu amo, i més en concret en el
cas de les gosses. Aquesta valoració fins ara s’havia demostrat entre individus de la mateixa espècie: persones humanes,
animals, rates, etc., però ara el
contagi hormonal és de l’humà
a altres espècies. Em sembla
d’interès aquest estudi, al mateix temps que curiós. Arribarem a dir: “Porta el gos al psicòleg i sabràs la malaltia que té el
seu amo.” És una petita demostració de la pèrdua de la
perspectiva antropològica de la
persona humana.
CRISTINA CASALS MASSÓ
Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
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La frase del dia

“Si el govern espanyol no ve a la taula de negociació,
el govern de la Generalitat haurà de buscar la manera”
Joan Canadell, PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA

Tribuna

De set en set

El ‘condottiero’

1.195

Joaquim Nadal i Farreras

Manuel Milián Mestre. Periodista i consultor d’empreses

E

n 1479 Andrea del Verrocchio,
mestre de Leonardo da Vinci, escultor destacat de l’impressionant Renaixement italià, va immortalitzar la figura eqüestre del condottiero
italià Colleoni. La història d’Itàlia està
plena de condottieri, o mercenaris, que
eren contractats pels senyors feudals o
les signorie –com la de Florència– per a
lliurar batalles segons els seus interessos personals. Eren cabdills a la disposició de qui pagava, no importava la
causa. En aquest embogit procés multielectoral del qual acabem de sortir a
mig fer, una cosa semblant s’ha produït
entre nosaltres. Una burgesia, residual
i covarda, ha prestat els seus favors financers a un candidat a l’alcaldia de
Barcelona, procedent d’una brillant
carrera política a França, Manuel Valls.
Una operació llampec, de pur màrqueting i oportunisme, que va poder haver
estat encertada, d’haver assortit els resultats vinguts de gust. Fet i fet, una fallida, un fiasco. Ningú és capaç d’improvisar una operació d’aquesta naturalesa en sis mesos. Només els neòfits locals podien imaginar-ho, tenint en
compte la distorsió estratègica en el
procediment (Ciutadans no és un aparell de lloguer per a qualsevol projecte)
i el mal càlcul de les aptituds dels afins
convergents en la recollita dels vots necessaris. Mai la fortalesa a conquistar
(alcaldia de Barcelona) va ser més feble: descrèdit personal de l’alcaldessa,
desintegració de forces del suport partidari (ni els comuns són ja el que eren,
ni la CUP era admissible en el nou escenari polític que es perfilava), ni la competència tan dividida oferia parangó
amb Manuel Valls.

CONFIAR EN EL FUST DE LA BURGESIA cata-

lana avui és apostar per una entelèquia. El procés ha vingut a demostrar
que els nets i plançons d’aquella burgesia de “fabricants i banquers” del segle
XIX, que tant valorava Vicens Vives i el

Sísif
Jordi
Soler

mateix Josep Pla, s’ha diluït amb els
seus fantasmes i les seves pors. Es tracta d’una burgesia apòcrifa, en molts casos apòstata del seu lideratge social heretat. Un tal desistiment de responsabilitats socials no s’esmena amb el fitxatge de polítics –condottieri–, sinó
amb la implicació personal i de les seves postures en operacions serioses i
consistents, com va ser la del Foment
del Treball Nacional en 1980 amb Alfredo Molinas al capdavant i que va suposar un canvi de 180 graus en el veredicte de les urnes en les primeres eleccions al Parlament de Catalunya.
D’una esquerra marxista (PSUC+PSC)
d’inexorable victòria segons les enquestes es va passar a un triomf del
centredreta
nacionalista
català
(CiU+ERC), allunyat de qualsevol
temptació marxista. Era el que es corresponia amb una societat industrial i
de classes mitjanes. Però en aquell cas
l’estratègia va estar perfectament definida, les forces econòmiques unides, la
burgesia absolutament liderada des de
Foment del Treball, i l’imprescindible
finançament garantit. Les conseqüències: 23 anys de govern moderat a Catalunya, gradual disgregació de l’esquer-

“
Jo vaig votar
Valls i demano
perdó. Com tants
altres electors,
em sento estafat,
enganyat, manipulat

ra, restes residuals del PSUC i el comunisme català i un Jordi Pujol regnant
durant diverses legislatures. Res a veure aquell balanç amb el pobre resultat
d’aquesta operació, de molta menys envergadura i dimensió. Ni el símptoma
postpart ni la simbologia admeten
comparació entre les conseqüències
d’una i altra operació diguem que “empresarial”. En el cas de Valls la confusió
sobre l’origen de l’operació ha existit
des del començament de la mateixa. El
va captar per a la seva causa Albert Rivera, o més aviat li va ser ofert des de
cercles empresarials per a aprofitar el
suport estructural de Cs? Penso que
més que desitjat, va ser ofert.
i li vaig donar suport, i demano perdó. Vaig confiar en la
seva campanya frontal contra Colau.
Com tants altres electors, em sento estafat, enganyat, manipulat. És el contrari al principi ètic de la democràcia: la
fidelitat i el compromís del vot rebut.
Com es justifica moralment utilitzar el
vot per al contrari de la proposta compromesa? Això és senzillament mentir
el votant, i malversar el vot, o torçar el
propòsit compromès del votant, és traïció al sistema democràtic. Si, a la política, se li furta el fonament ètic, no quedarà res respectable en la fonamentació política. D’igual manera, si es
menyscaba la fiabilitat del compromís
amb l’elector i la coherència amb les
propostes del postulant, la democràcia
quedarà en ruïnes. Justament el mercadeig dels resultats en mans dels polítics mediocres acabarà sent un tèrmit
per al sistema. Ningú sabrà realment
què vota, ni en què es convertirà el seu
vot. Conclusió, després del 26 de maig:
o es canvia aquesta pèssima llei electoral i es proposen llistes obertes i doble
volta, o la fenomenologia de l’ocorregut
en l’actual mercadeig de pactes prenuncia el descrèdit i la fallida del nostre
sistema, tal com avui el tenim formulat.

JO VAIG VOTAR VALLS

E

n els darrers dies
han aparegut
dues notícies d’escala
diferent però igualment alarmants i dramàtiques. Una de les
dues notícies és de caràcter local i l’altra és d’àmbit mundial.
La primera notícia és la xifra que dona
títol a aquesta columna. En una enquesta a peu de carrer s’ha acreditat que fa
pocs dies el nombre de sensesostre
que han dormit al carrer a la ciutat de
Barcelona ha arribat a 1.195 persones i
ha marcat un màxim històric. Tothom
podria acreditar que aquesta és una
realitat present a tota la geografia catalana i que els cartrons s’amunteguen en
racons diversos d’una nit a l’altra. El
repte des del món local és saber trobar
una resposta convincent i efectiva i començar a reduir aquesta xifra i posar fi a
les causes que la provoquen.
La segona notícia ens parla d’una xifra escandalosa de refugiats en el món:
més de 70 milions de persones amb una
proporció d’infants que fa esgarrifar.
Després ve la distinció entre refugiats i
desplaçats però la veritat crua i dura és
que en el món contemporani els conflictes de tota mena han generat uns moviments de població sense precedents.
Molts milions de persones s’han vist
obligades a abandonar els seus llocs
d’origen i han hagut d’emprendre el camí
de la por tractant de fugir de la violència.
Milions de persones amuntegades passant gana i tota mena d’adversitats climàtiques o no. El fracàs de la civilització
assoleix així unes dimensions increïbles i
esdevé una denúncia de la incapacitat
dels organismes internacionals de posar
fre a la barbàrie. Europa plora i lamenta
encara els morts de les seves dues guerres, però els escenaris de la violència fanatitzada s’han anat movent i desplaçant cap a altres indrets que també interpel·len el món i la mateixa Europa. A
escala local i a escala mundial, dos reptes morals i polítics que ens interpel·len.
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La recuperació
del vot del

Entrevista
a Valentí
Junyent

768.639

L’observatori del
Montsec participa
en la descoberta
de dos nous
exoplanetes
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La recerca
incessant
de l’aigua
a l’univers

“Les dues parts
volíem un govern
que fos fort i
estable per a
Manresa”
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2019

Tarragona

57.844

REGIDORS

Lleida

768.639

26.994

VOTS

(14,43%)

Lleida

29.507
2
(114,18%)

PODER · El retorn com a primera força a Barcelona li garanteix el govern metropolità i aspirar al de la Diputació CIUTATS ·
Governarà 16 de les 23 ciutats de més de 50.000 habitants i en 13 s’ha assegurat l’alcaldia PREOCUPACIÓ · Amb la pèrdua
de Tarragona, Lleida i altres llocs clau, el partit admet una situació “complicada” fora del cinturó de la capital
Xavier Miró
BARCELONA

Els socialistes catalans
han tornat a ser la segona
força del país en les eleccions generals i municipals guanyant 400.000
vots en la revàlida de Pedro Sánchez a La Moncloa
i més de 200.000 en els comicis locals. El primer secretari, Miquel Iceta, va
donar per finalitzada la
travessa del desert l’endemà de les municipals i va
sentenciar que el PSC “ha
retornat amb força a la primera plana de la política
catalana consolidant el
seu paper com a segona
força”.
Però la recuperació de
suport electoral té els seus
contrapunts. El primer és
que els socialistes no acon-

segueixen revalidar l’hegemonia en les eleccions
espanyoles, el seu camp de
batalla més favorable de
sempre, i que ara ja és l’independentisme qui guanya fins i tot aquests comicis. La nit del 28 d’abril a la
nova seu del Casal Socialista Joan Reventós, al Poblenou barceloní, es va celebrar la victòria de Pedro
Sánchez amb alegria però
no amb eufòria perquè no
hi va haver campanada
pròpia –durant la campanya havien donat a entendre que podien guanyar
ERC.
Segona força
En les municipals els socialistes revaliden la segona posició, es recuperen a
Barcelona amb prou força
per fer possible la rocam-

Les xifres

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

237.000 89
vots més ha guanyat en les
municipals trencant el sostre
del mig milió en què el PSC
s’havia instal·lat.

alcaldies amb domini a
l’àrea metropolitana. Fora
d’aquí, però, no se’n surt. En
tenia 124 al final de mandat.

bolesca investidura de Colau condicionada al seu retorn al govern i refermen
hegemonia i majories absolutes a les grans ciutats
del cinturó metropolità. El
contrapunt és que el PSC
més obertament defensor
de la unitat d’Espanya
continua tenint un paper
secundari a la major part
de la resta del país i ha patit el doble revés de perdre
dues alcaldies de pes i molt

simbòliques a les capitals
tarragonina i lleidatana.
La caiguda
El PSC va passar de revalidar la presidència espanyola de José Luis Rodríguez Zapatero el 2008
amb 1,6 milions de vots i
25 diputats a Catalunya a
caure fins a tercera força
política darrere d’En Comú Podem i ERC fins a poc
més de mig milió de vots i

set diputats en les generals de fa tres anys.
Ja des de les eleccions
que van portar Mariano
Rajoy a La Moncloa, el
2011, el PSC havia deixat
de ser el partit hegemònic
en unes eleccions generals
per la sotragada que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre la reforma estatutària.
Els socialistes catalans ja
havien perdut el govern de
la Generalitat i començaven una travessa del desert plena de sotracs que
els van portar, des de la
derrota de José Montilla el
2010, a no superar els siscents mil vots en tres eleccions catalanes consecutives fins a tocar fons amb
aquell mig milió en les autonòmiques del 2012 i el
2015. L’independentisme

estava en plena efervescència i el PSC patia la sagnia de líders, càrrecs i militants abandonant el partit
per l’oposició d’aquest al
dret d’autodeterminació a
què havia donat suport
històricament al Parlament en resolucions sense
transcendència jurídica.
Un cop duríssim era
convertir-se fa quatre
anys en la cinquena força
política a Barcelona, amb
només quatre regidors en
una capital del país que havia governat durant dècades. Però amb aquest fons
inamovible de mig milió de
vots el PSC pilotat per Miquel Iceta va resistir fins a
la tardor del 2017, en què
l’independentisme va xocar contra el poder polític,
policial, judicial i repressiu
de l’Estat amb una simbò-
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L’APUNT

Més lluny, sempre
molt més lluny
Jordi Panyella

Si algú altre ja ho ha escrit, no cal esmerçar nova tinta,
i si és un poeta encar millor que un simple periodista.
Ahir, després de les paraules de Roger Torrent demanant reprendre la iniciativa política, l’única cosa que
queda per fer és recordar els versos de Cavafis musicats per Llach, i repetir-los com un mantra: “Més lluny,
heu d’anar més lluny dels arbres caiguts que ara us

empresonen i quan els haureu guanyat tingueu ben
present no aturar-vos.” La pràctica totalitat dels polítics jutjats al Suprem, el dia de l’últim torn de paraula,
van explicar al tribunal que no hi ha cap sentència que
aturi un poble en moviment. Si ho diuen els mateixos
arbres caiguts, caldrà fer-los cas i, sortir del bosc, posar-se a caminar a camp obert, i no aturar-se.

958.343
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Barcelona

Tarragona

89.347

766.419
66.419

Girona

(21,45%)

(24,66%)

38.558

65.162
6
(117,12%)

(12,52%)

559.870
VOTS

lica i fallida declaració
d’independència. En les
eleccions al Parlament
més enfrontades entre
l’independentisme i l’unionisme el 21 de desembre,
el PSC va aconseguir superar els sis-cents mil vots a
pesar que Ciutadans va
atreure bona part del vot
espanyolista que era a la
base electoral de PSOE i
de PSC.
L’onada del 28-A
Des d’aleshores i després
d’un any i mig de crides al
—————————————————————————————————

Confien en la
consolidació del
20% del vot per
poder fer un salt
—————————————————————————————————

diàleg i de clara distensió
política, els socialistes han
renascut en el cicle electoral d’aquesta primavera.
Amb una identificació i
sintonia plenes amb el
PSOE de Pedro Sánchez, a
qui el PSC i Iceta van donar suport incondicional
en els pitjors moments, el
socialisme ha aconseguit
superar els 950.000 vots i
tornar com a segona força
a Catalunya en unes eleccions generals, amb més
suport electoral que el de
Ciutadans i el PP junts, les
dues forces amb què havia
compartit al carrer la defensa de la unitat d’Espanya la tardor del 2017.

En les eleccions al Congrés el PSC ha incrementat el seu suport electoral
en 400.000 vots respecte
de fa només tres anys,
amb més augment percentual de suports a les demarcacions de Barcelona i
Tarragona, i passant de
set a dotze diputats. A més
de recuperar el diputat per
Lleida, que havia perdut
de manera inèdita el 2016,
els socialistes catalans
han tornat a ser la primera
força electoral a la demarcació de Barcelona després d’haver perdut aquesta posició fa tres anys en
mans d’En Comú Podem
liderant el referèndum
acordat.
També a la demarcació
de Tarragona ha aconseguit recuperar la segona
posició després d’haver
caigut a la tercera el 2016
mentre s’ha situat en la
tercera a les de Lleida i Girona, on havia caigut fins
al quart lloc. Però no és
menys cert que, en l’actual
polarització, el PSC-PSOE
no ha aconseguit recuperar la seva històrica hegemonia en les eleccions espanyoles –la victòria ha estat per a ERC– després
que ja la va perdre davant
de CiU el 2011 i darrere
d’En Comú Podem i ERC
fa tres i quatre anys en la
repetició de convocatòria
electoral decidida per Mariano Rajoy. En les europees, els socialistes han

Lleida

22.533

958.343

(12,44%)

VOTS

La creu va més enllà de Tarragona, Lleida i Terrassa

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

El domini socialista de l’àrea
metropolitana no amaga, però, un panorama poc falaguer
per al partit en la majoria de
regions del país. “Fora d’aquí,
la cosa és més complicada”,
s’admet obertament. Han
caigut Tarragona i Lleida, dos
capitals simbòliques per a un
PSC que havia retrocedit arreu però que hi resistia a l’alcaldia. A Lleida la victòria
d’ERC ha evidenciat el cansament d’un govern socialista
ininterromput des de la recuperació democràtica. A Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros
ha guanyat pels pèls però
s’ha quedat sense la vara
d’alcalde. Les fonts consulta-

des admeten que la pèrdua
de les dues capitals té un accent més dolorós si es té en
compte que s’han posat
d’acord per fer-los fora tota la
resta de forces d’esquerra
d’aquestes ciutats. Però s’admet com una conseqüència
lògica del cansament de
l’electorat per tants anys de
govern. El mateix, recorden,
que ha passat als exconvergents a Sant Cugat, on fins i
tot la CUP ha decidit que havia arribat l’hora del canvi encara que hagués de ser per
mitjà d’un pacte que inclou el
PSC. La pèrdua de Terrassa
ha estat una altra sorpresa
dolorosa per la victòria fulmi-

Girona

nant i en solitari de l’exalcalde
socialista Jordi Ballart, una
victòria que el partit també
atribueix al cansament de govern socialista, a més de l’estima que Ballart té al municipi i al trencament traumàtic
que va suposar la seva marxa
en protesta pel suport del
PSC al 155. Els socialistes
també lamenten la pèrdua
d’alcaldies com ara Vilanova i
la Geltrú, la Seu i Tremp, que
haurien suposat cert contrapès a les baixes de Tarragona
i Lleida. Salvador Illa destaca
que governen en 16 de les 23
ciutats de més de 50.000 habitants, en 13 de les quals obtenen l’alcaldia.

Lleida

337.415

(116,68%)

li obren les portes al govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
on gairebé té majoria.
Si bé les negociacions
que lidera Antonio Balmón, alcalde de Cornellà i
vicepresident executiu del
govern regional, estan
obertes, fonts del partit indiquen que no es podrà
formar executiu “sense
comptar” amb ells i que és
probable que l’acord impliqui que Ada Colau repeteixi a la presidència. La negociació és paral·lela a la
—————————————————————————————————

Vilanova, la Seu i
Tremp agreugen
les pèrdues de
Tarragona i Lleida
—————————————————————————————————

aconseguit 766.000 vots,
un nombre molt semblant
al de les municipals que
confirma el revulsiu tenint en compte que en els
comicis continentals de fa
quatre anys el PSC havia
caigut fins als 359.000
darrere d’ERC i CiU. Ara
s’ha situat en segona posició darrere de la llista de
JxCat liderada per Carles
Puigdemont.
Hegemonia al cinturó
La revifada electoral s’ha
confirmat en les municipals. Un augment de
230.000 vots, 210.000
dels quals els recupera a la
demarcació de Barcelona

assolint el sostre de
768.000 a Catalunya i de
629.000 a Barcelona, on
torna com a primera força
després d’haver perdut
l’hegemonia en mans de
CiU fa quatre anys. El
2015 els socialistes queien
a Barcelona fins als quatre
regidors i no superaven els
67.500 vots en una sotragada que portava la nouvinguda Ada Colau directa
a l’alcaldia.
Tancant la porta a l’independentisme durant la
campanya, la candidatura
de Jaume Collboni ha doblat regidors amb 138.000
vots, ha passat de cinquena a tercera força política

i, el més important, ha assolit l’objectiu prioritari de
tornar al govern de la capital del país, aquest cop
amb un pacte d’investidura des de l’inici.
Majories i alcaldies
Torna el “cinturó roig”, va
afirmar Iceta. L’hegemonia que li garanteixen les
repetides majories absolutes o alcaldies com ara
Cornellà, Esplugues, Granollers, l’Hospitalet, Mataró, Pineda, Rubí, Sabadell,
Sant Adrià, Sant Boi, Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern i Santa Coloma de
Gramenet entre molts altres municipis del cinturó

de la Diputació de Barcelona, un organisme amb
molt poder econòmic que
els socialistes havien dominat durant dècades i
que volen governar i no
descarten cap pacte ni aspirar a la presidència –el
nom de Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet, està
sobre la taula.
En el balanç del cicle
electoral, el secretari d’organització del PSC, Salvador Illa, es mostra “molt
content” perquè consoliden un gruix del 20% del
vot que considera ja “estructural” i que els permet
enfortir el partit i “aspirar
a més”, conclou. ■
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Torrent crida a recuperar la
iniciativa política
a El president del Parlament participa en la tradicional recepció de la Flama del Canigó al parc de la
Ciutadellaa Carme Forcadell convida a “gaudir de la vida i de la festa” en el missatge de Sant Joan

premsa va denunciar la
“total excepcionalitat que
viu el país”. Després, i ja en
l’acte oficial, la mateixa
Llansana va llegir una carta de Jordi Cuixart, escrita
fa tres dies a la presó de Soto del Real. En el seu escrit, el president d’Òmnium, que és l’entitat que
impulsa la tradició de la
Flama del Canigó, tornava
a transmetre una vegada
més un missatge d’optimisme afirmant que tot i
la sentència que ha de venir “no renunciem a viure
sempre amb esperança”.
Una altra de les persones preses, l’expresidenta
del Parlament, Carme
Forcadell, també va ser
present en l’acte, ja que el

La xifra
—————————————————————————————————

400

Municipis de tot Catalunya
que van rebre ahir la Flama
del Canigó, amb què es van
encendre 3.000 fogueres.

Roger Torrent distribueix la Flama del Canigó que va arribar ahir fins al Parlament de Catalunya procedent de la Catalunya del Nord ■ ACN

Jordi Panyella
BARCELONA

El president del Parlament, Roger Torrent, va
fer ahir una crida a “recuperar la iniciativa”, en un
moment que el tempo de
la política catalana està
del tot condicionat pel procés judicial contra els líders sobiranistes, amb la
permanent reivindicació
de la seva llibertat i amb
l’obligada espera de conèixer el resultat de la sentència. Torrent va fer

aquesta proclama en l’acte
de recepció de la Flama del
Canigó, que un cop més va
arribar fins al Parlament
de Catalunya procedent
de la Catalunya del Nord.
En la seva breu intervenció, Torrent va referirse a la simbologia que representa la flama que des
del cim de la muntanya arriba a 400 municipis d’arreu dels Països Catalans, a
3.000 fogueres i, també
des de l’any passat, a Brussel·les i Ginebra, on hi ha
els polítics exiliats. La se-

gona autoritat política del
país es va referir al foc com
“un horitzó de llibertat” i
va dir que ha arribat el moment de fer un pas endavant: “No només hem de
resistir, hem de fer que la
flama de la llibertat arribi
a cada racó i abraci a tothom.”
L’acte d’arribada de la
flama va tenir una marcada referència als presos
polítics. En va fer esment
la vicepresidenta d’Òmnium, Marina Llansana,
quan en declaracions a la

D’en Nemesi a la Llum i en Rem

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

Nemesi Solà pràcticament
no s’hi veu, però la seva acció
compromesa amb el país té
llum i té força, com un rem
que fa avançar la nau. Solà,
de 90 anys, va ser un dels impulsors de la tradició de la
Flama del Canigó i des d’aleshores ha introduït moltes
persones en la tradició per
fer-la prevaldre. Una d’aquestes és la Llum Ferrero, una dona de 75 anys que és ànima

de la flama i que des d’en fa
tres ja no puja al cim perquè
la “baixada ja costa”. Ahir, al
Parlament, Ferrero va conèixer el jove Rem, de 19 anys, fill
d’un poble de l’Empordà, que
ha debutat aquest any en
l’excursió al cim del Canigó i
la posterior distribució de la
flama. El futur està assegurat: en Rem ara només pensa
en “engrescar companys de
cara a l’any vinent”.

missatge que aquest any
es llegeix a tots els pobles
que reben la flama l’ha escrit ella. Es tracta d’un manifest on Forcadell fa una
crida a la llibertat, a la perseverança –recordant els
anys que fa que es distribueix la flama arreu– i a la
joia de viure, perquè el
text acaba convidant a tothom a “gaudir de la vida i
de la festa”.
La Flama del Canigó es
va encendre dissabte quan
passaven pocs minuts de
la mitjanit al cim de la
muntanya. Des d’aquí diversos equips la van distribuir per 12 rutes arreu
dels Països Catalans per
encendre les fogueres que
van cremar ahir. ■

Manifestació a Madrid
en defensa dels presos
Redacció
MADRID

El clam per la llibertat dels
presos polítics va arribar
ahir a la madrilenya Puerta del Sol gràcies a la veu
de mig centenar de persones que es van mobilitzar
al matí per reclamar l’excarceració dels líders catalans i el dret a la autodeter-

minació. La manifestació
l’havia convocat la plataforma Madrileñ@s por el
Derecho a Decidir i entre
els manifestants hi havia
la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que va
agrair la “solidaritat” i el
suport de Madrid per una
causa que considera “compartida”. Durant l’acte es
va llegir un manifest que

denunciava un judici “ple
d’irregularitats” i que la
fiscalia “hagi transformat
la desobediència a la llei en
delictes de rebel·lió i sedició”. “Les acusacions no
tenen cap fonament”, afirmava el portaveu de la plataforma convocant, Jaime
Pastor. Avui, a Granada,
també hi haurà una manifestació similar. ■

La pancarta de la manifestació que es va fer ahir a Madrid pel dret a decidir i els presos ■ EFE
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De Puig Antich al 23-F
LLIGAM · El funcionari del Congrés Antonio Chaves va fer amistat amb Salvador a Barcelona en plena lluita antifranquista i
manté el record del militant del MIL 1981 · Va ser l’únic testimoni del diàleg de Suárez i Tejero i el va anotar i guardar 30 anys
ENDURIT · “Molts se sorprenen veient-me tan tranquil en els vídeos del cop d’estat; jo ja havia vist pistoles i havia estat en perill”
David Portabella
MADRID

A

l Congrés dels Diputats és
possible escoltar un “bon
dia!” i que qui el dona sigui
un antifranquista que va
néixer a Granja de Torrehermosa
(Badajoz), que va llançar pedres i
creuar contenidors als carrers de
Barcelona davant dels grisos, que
va forjar una amistat amb Salvador
Puig Antich en plena lluita antifranquista que encara l’emociona fins a
despertar-li les llàgrimes i que el
23-F de 1981 va ser l’únic testimoni
del diàleg entre el president espanyol, Adolfo Suárez, i el tinent coronel colpista, Antonio Tejero. Les fites d’aquesta biografia pertanyen a
Antonio Chaves, que fa 40 anys que
és al Congrés, primer com a uixer i
ara com a encarregat supervisor de
la direcció tècnica d’infraestructures i instal·lacions del Congrés. El
càrrec que recull la seva targeta, però, no ho diu tot.
Que un jove de Badajoz que va estudiar al col·legi SAFA Andújar
(Jaén) arribés a compartir militància anarquista amb Puig Antich té a
veure amb la mort d’Enrique Ruano.
Militant del Frente de Liberación
Popular, el 20 de gener de 1969
Ruano es va precipitar des d’un setè
pis del carrer General Mola –avui
Príncipe de Vergara–, on policies
franquistes el van portar després
d’arrestar-lo per repartir propaganda antifranquista. Quan el jove Antonio Chaves va fer el seu viatge a
Barcelona per treballar a la fàbrica
ELSA de Cornellà, el nouvingut es
va trobar al centre amb una manifestació de protesta pel crim de Ruano. “Anava a demanar informació al
centre i hi trobo la manifestació. I
comencen les càrregues i m’indigno
i em poso del costat dels que reben,
em poso jo també a llançar pedres i a
córrer davant dels grisos... Al cap
d’una hora entro en un bar a prop de
la Rambla a prendre alguna cosa i en
una taula del fons hi ha uns tipus
que em miren i jo també els miro.
Se’ns notava que veníem del mateix,
i em criden i em parlen en català.
«Perdoneu, fa tres dies que soc a
Barcelona i no el parlo. He vist com
us cascaven i m’he indignat i mira…», els dic en castellà. I van riure. I
un d’ells era Puig Antich”, relata.
Abans d’entrar a militar en el
PSOE fins a 1982 –per a desesperació dels seus, es va donar de baixa
just quan podia aspirar a un càrrec–, Chaves va conviure amb el
MIL i això tindria una importància

Antonio Chaves, a l’hemicicle el 23-F de 1981 amb Suárez i els colpistes, l’endemà rebent l’agraïment del president espanyol i en l’actualitat ■ ARXIU

decisiva en un episodi futur. “Tu
anaves per missioner o per guerriller”, li diuen encara excompanys
dels jesuïtes. Un antifranquista com
ell vestia l’uniforme d’uixer del Congrés –“d’uniforme, jo!”– el 23 de febrer de 1981, en plena investidura
de Leopoldo Calvo-Sotelo. “Primer
jo entro a l’hemicicle dient: «Compte, que arriba gent amb armes!» Però quan veig entrar aquell tinent coronel amb el seu bigoti de seguida
l’identifico com a Antonio Tejero.
Els que teníem militància sabíem
qui era Tejero”, reviu Chaves sobre
—————————————————————————————————————————————

De jove arriba a Barcelona i
hi troba la protesta pel crim
d’Enrique Ruano, s’hi suma
i allà coneixerà Puig Antich
—————————————————————————————————————————————

l’intent de cop d’estat que el troba a
ell al mig de l’hemicicle.
Si es repassen el vídeos del 23-F,
Chaves apareix com un uixer que
viu l’excepcionalitat de la tensió
amb una calma insòlita. “Molts se
sorprenen quan veuen els vídeos i
se’m veu tranquil, assegut, parlant,
sembla que no faci amb mi… Jo vinc

d’un passat a Barcelona i d’unes vivències amb l’amic i company Salvador en què vaig passar per situacions complicades, sabia el que era
tenir una pistola a prop i estar en
perill... Això fa que tinguis més serenor, fet que no vol dir que no tinguis
por, només controles la por”, recorda qui va viure la picada d’ull de la
història que un passat revolucionari
l’eduqués per viure el cop d’estat a
l’hemicicle.
Sense pretendre-ho, Chaves va
esdevenir l’únic enviat especial al
lloc més exclusiu del 23-F: el diàleg
de Suárez i Tejero. “On podem parlar?”, li va dir Suárez, que abans ja li
havia demanat tabac a l’hemicicle.
“Aquí hi ha una sala”, li va dir Chaves, i els va dur a la sala adjunta a
l’hemicicle. I amb precisió ho va memoritzar tot. “Expliqui’m quina bogeria és aquesta”, diu Suárez. “Per
Espanya, tot per Espanya”, diu el
colpista. “Marxi!”, etziba Tejero a
Chaves, que tot i així es queda. I gràcies a quedar-se pot escoltar tot el
diàleg. “Com a president del govern
li ordeno que deposi la seva actitud”,
diu Suárez. “Tu ja no ets president
de res”, etziba el colpista.
El diàleg complet és anotat fidel-

Antonio Chaves
apareix al centre de
l’hemicicle amb
l’uniforme d’uixer
parlant amb Suárez i
oferint-li tabac en
ple cop d’estat del
23-F de Tejero. El dia
següent, Suárez li
agrairia amb una
abraçada el seu
comportament en
aquella hora greu.
Actualment, Chaves
és encarregat supervisor de la direcció
tècnica d’infraestructures i instal·lacions del Congrés.

ment per Chaves al cap d’uns dies
en fulls que viuran 30 anys en un calaix fins a engroguir. “Jo creia que si
algú havia de dir què havia passat
allà era Suárez. Però, en no dir res
ell i després d’emmalaltir i perdre la
memòria, un cop que ell mor jo crec
que ha de quedar constància en la
història del comportament que havien tingut Suárez i Tejero en aquella habitació. I és quan faig públics
els apunts del 23-F”, relata Chaves.
Quan Tejero i els seus posen fi a
l’ocupació del Congrés, Chaves comprova que els guàrdies civils han
buidat el bar i troba al terra dues bales i les entrega: una a José Bono
–membre de la mesa el dia de l’assalt– i l’altra a Agustín Rodríguez
Sahagún. “Quedar-me’n una? Em
quedo amb la vivència”, diu Chaves.
Però això és només una part de la
veritat. Per fer entendre per què no
es va quedar cap bala dels colpistes
del 23-F, Chaves, que acaba de retornar de Barcelona de deixar unes
roses com a ofrena a la plaça Puig
Antich, agafa el moneder i el buida
sobre la taula del despatx. Del moneder cauen monedes i una bala.
“Aquesta sí que la guardo: me la va
donar en Salvador.” ■
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
MANRESA

VALENTÍ JUNYENT
Alcalde (Junts per Manresa)

“Les dues
parts volíem
un govern
fort i estable”
EMPAT · Assegura que interpreten els resultats diferent
que ERC i que reconeixen la derrota “però amb un empat
tècnic” CARTIPÀS · “Tot i que encara negociem, es crearan
tres regidories: Nova Ciutadania, Civisme i Centre Històric”
Aleix Pujol
MANRESA

M

anresa va tenir el mes de
maig passat la jornada electoral més ajustada de la seva
història. Amb només 10 vots
de diferència, ERC va aconseguir ser primera força municipal a la capital del Bages després de més de vuit dècades, quedant al davant de JxManresa. Ara, gràcies a un pacte de govern, Valentí Junyent (JxManresa) serà l’alcalde del municipi durant un any. Després li prendrà
el relleu el cap de llista d’ERC, Marc Aloy.

Primer de tot, com va viure la jornada
electoral, amb un escrutini tan ajustat?
Va ser una nit electoral molt intensa per
la poca diferència de vots, i al final es va
decantar a favor d’ERC. Aquests deu
vots de diferència, tot i que igualem en
nombre de regidors, fan que la llista guanyadora sigui ERC i nosaltres segons.
La seva formació ha baixat en percentatge de vot i ha perdut un regidor. Creu
que la baixada està relacionada amb un
desgast pels vuit anys com a alcalde?
Això desgasta segur, però també és veritat que l’onada va cap a una altra direcció i ERC s’ha afavorit d’aquesta onada.
Nosaltres estem molt orgullosos dels resultats electorals perquè altres convocatòries electorals, sobretot la del 28-A,
marcaven una diferència amb ERC infinitament superior a aquesta. Per tant,

estem contents de la valoració que han
fet els ciutadans de la nostra feina al capdavant de l’Ajuntament, perquè hem incrementat els vots en més de 1.000 respecte al 2015 i, tot i no haver guanyat,
hem obtingut un molt bon resultat.
I com valora que dels 25 regidors del ple
19 siguin independentistes?
És una constatació de quina és la situació de Manresa, una ciutat que no genera
dubte. Les persones que no són partidàries de la independència són clarament
inferiors numèricament. El nombre de
regidors independentistes al ple s’ha
mantingut igual que fa quatre anys.
Ara ha sortit elegit alcalde però només
ho serà durant un any. Està content de
l’acord?
L’acord és el que ha estat possible. Que
s’hagi arribat a un pacte significa que les
dues parts volíem desbloquejar la situació i, sobretot, tenir un govern fort i estable. Nosaltres consideràvem que, per respecte als nostres electors, havíem de tenir un temps d’alcaldia, i al final s’ha resolt d’aquesta manera. Hi haurà gent
que estarà més contenta i gent que estarà més disgustada, però jo ho valoro positivament perquè és l’acord a què s’ha arribat.
Creu que hauria estat més just un repartiment de dos anys i dos anys?
Tot el que s’apropés als dos anys i dos
anys hauria estat més entenedor per a la
majoria dels ciutadans. Tot i això, l’acord

ORIOL DURAN

2015
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ERC-AM CUP-PA PSC-CP
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25

REGIDORS

3

ERC
Cs
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va ser possible gràcies al cap de llista
d’ERC, Marc Aloy, que va fer aquesta
proposta i va permetre desbloquejar una
situació que s’hauria pogut encallar o
allargar més del que seria desitjable.
De fet, en el ple extraordinari de constitució, Aloy va destacar que havien estat
unes negociacions difícils. Què destacaria del procés fins a arribar a l’acord?
Crec que la interpretació dels resultats
ha estat diferent per part de les dues
formacions. Per a nosaltres és clar: han
guanyat ells, però és un empat tècnic.
Des del primer moment hem reconegut
que la victòria era seva, però amb un
empat tècnic. A partir d’aquí, les interpretacions que es fan dels resultats és el
que condiciona totes les altres negociacions. Jo tampoc voldria remoure-ho
més perquè s’ha arribat a aquesta entesa i ara el que convé és enllestir el cartipàs i poder començar a governar com

8

JxManresa PSC-CP

4

8

Fem-Amunt

3

25

REGIDORS

Cs

2

més aviat millor.
Parlant del cartipàs, hi ha alguna regidoria que tingui clar que vol que assumeixi
el seu partit?
Estem en plena negociació del cartipàs i
hem d’acabar de decidir quines regidories assumim nosaltres i quines ERC.
Per mi seria bastant arriscat dir-te quines ens agradaria quedar-nos perquè estem negociant. Segurament estarem
d’acord a mantenir algunes de les regidories de l’anterior mandat, i ERC tindrà
Cultura i nosaltres tindrem Esports, però n’hi ha moltes altres que no està tan
clar qui les assumirà. A part del 50% de
les regidories, el que és fonamental és la
idoneïtat dels que les han d’ocupar. És a
dir que, per exemple, en Promoció Econòmica, si hi ha una persona que té la
formació necessària per agafar-la, millor
que l’agafi, indistintament de quin sigui
el seu grup.
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Últim any com a
alcalde després de
vuit anys al càrrec
Valentí Junyent afronta ara el que
serà el seu novè any al capdavant
de l’Ajuntament de Manresa, i serà
l’últim, ja que va anunciar que en
el següent mandat no repetiria.
Junyent, nascut a Castellbell i el
Vilar fa 59 anys, és llicenciat en
geografia i història per la Universitat Autònoma de Barcelona i té
dos màsters. Laboralment, ha estat sempre molt vinculat al món
de l’esport i, en particular, del bàsquet. Del 1986 al 1990 va ser president del Bàsquet Manresa Joviat i va ser vocal de la junta directiva de l’Associació Espanyola de
Clubs de Basquetbol Femení. Llavors, va ser escollit gerent de
l’Igualada Hoquei Club. Quatre
anys més tard va començar la seva
vinculació amb el Bàsquet Manresa, que
va durar onze anys, primer com a gerent i
després com a president executiu. Mentre
era al club, el Bàsquet Manresa va viure els
seus anys d’or, guanyant un títol de copa
del Rei, un de lliga catalana i una lliga ACB.
L’any 2001 es va convertir en director general i conseller delegat del Lleida Bàsquet
i l’any 2005 va esdevenir director esportiu
i d’arbitratge de l’ACB. En aquest càrrec va
estar-hi fins al desembre del 2010, cinc
mesos abans de presentar-se com a cap
de llista a les eleccions que el van portar a
l’alcaldia de Manresa.

❝

❝

❝

Aquest any servirà per
tancar coses de l’últim
mandat que requerien
més temps i per posar les
bases dels propers 3 anys

La meva voluntat és
esgotar el mandat i
mantenir-me a
l’Ajuntament amb
responsabilitats de govern

Estem molt contents dels
resultats perquè altres
eleccions marcaven una
diferència infinitament
superior amb ERC

Crearan noves regidories?
ERC portava al programa una regidoria
de nova ciutadania i nosaltres una de civisme que integrarem a la regidoria de
Barris. També es crearà, de manera gairebé segura, una regidoria del Centre
Històric. La resta no variarà excessivament en l’esquema tot i que es reagruparan algunes funcions. Fins ara hi havia
una regidoria d’Indústria i una de Comerç i Mercats, i és molt possible que ara
vagin juntes.

bablement ja les podran desenvolupar
els regidors.

d’establiments comercials i de restauració, i a més hem aconseguit que la gent
torni a tenir voluntat de viure-hi.

Pot afectar tenir un equip de govern
amb un nombre tan gran de regidors (16
de 25)?
És similar a l’esquema que ja havíem tingut en l’últim mandat, amb la diferència
que dels 16 regidors n’hi havia 2 que només assistien als plens i no tenien funcions executives. Això s’ha de compensar i crec que hi ha la via per fer-ho, a
partir del manteniment dels càrrecs de
lliure designació i no incorporar més persones, perquè hi haurà funcions que pro-

En el ple de constitució la seva formació
destacava el paper que havien tingut en
la recuperació econòmica de Manresa.
Podríem dir que és el seu major èxit?
És una de les dades més significatives,
perquè vam arribar el 2011 amb un endeutament del 124% i, ara, com a Ajuntament sol, estem per sota del 70%. És
una millora substancial i significativa i és
evident que ens agrada poder constatar
aquesta situació econòmica reconduïda i
que ens permet tornar a fer inversions.

Per a què espera que li serveixi aquest
any com a alcalde?
Crec que un any a l’alcaldia servirà per
tancar algunes de les coses d’aquest últim mandat que encara requerien un
temps més. Són obres que ja tenen el
projecte, se n’ha iniciat l’execució i tenen
el finançament garantit i, per tant, són
assumibles en aquest any. També ha de
servir per posar les bases de les coses que
es puguin fer en els tres propers anys.

Què més destacaria dels vuit anys que
ha estat, fins al moment, alcalde?
A part de tornar a adreçar la situació
econòmica, hem aconseguit incrementar les instal·lacions esportives de la ciutat, el turisme ha passat a ser un dels elements de futur de Manresa, hem aconseguit canviar la tendència del centre històric, que està remuntant el nombre

Més enllà d’aquest primer any, quins són
els principals reptes del mandat?
És fonamental que millorem la connexió
amb tren amb Barcelona, però això necessita molta complicitat amb altres administracions. Aquest és un dels grans
reptes del mandat, juntament amb incrementar l’activitat econòmica i aconseguir que, definitivament, la delegació

dels Serveis Territorials de la Catalunya
Central enllesteixi el projecte i es pugui
començar a executar. Ser capital de la
Catalunya Central amb una delegació
centralitzada, tot i compartir la capitalitat amb Vic.
En matèria d’esports feien èmfasi en la
promoció de l’esport femení. Com?
De la mateixa manera que hi ha programes per promocionar l’esport escolar o
perquè la gent gran pugui tenir activitat
esportiva saludable: és a dir, promovent
programes des de l’Ajuntament. Creiem
que en l’esport femení hem d’aconseguir
que no només es practiqui en edat escolar: hem d’aconseguir que hi hagi una
continuïtat en la pràctica esportiva de
les dones i, en aquest sentit, poder-hi dedicar recursos i instal·lacions. Fins a
l’etapa universitària anem bé amb la participació femenina en l’esport, és a partir
d’aquesta etapa que s’atura i hem d’aconseguir canviar-ho.
Seguint en esports, l’any passat va haver-hi certa polèmica per la quantia de
la subvenció que es va donar al Club
Bàsquet Manresa. La mantindran igual?
Sí, la idea és mantenir-la. Pensem que la
significació que té el bàsquet per a la ciutat i, alhora, la projecció que genera de
ciutat, aquesta temporada que ve no només en l’àmbit espanyol sinó també europeu, i el consens que va haver-hi, ho legitimen. Vam votar a favor de la subvenció els dos socis de govern, que tornem a
ser els mateixos, i el PSC. Per tant, crec
que trobarem el consens perquè l’aportació de cara al 2020 continuï sent
aquesta.
Tenen previst també aprovar un nou
pla de mobilitat. Què en podem esperar?
Aquest pla s’ha d’elaborar perquè el que
teníem va acabar la seva vigència l’any
passat. Ara hem de fer el nou amb algunes de les propostes electorals que s’han
plantejat. El més destacat és decidir quin
ha de ser el futur de la carretera de Vic i
de la carretera de Cardona, que són dos
eixos tradicionals d’una banda de la ciutat a l’altra. S’han de definir els usos
d’aquests dos vials però també s’ha de saber si hem de fer un carril bus en algun
d’aquests eixos i altres aspectes sobre
com estructurem la ciutat. Manresa té
un problema en mobilitat perquè té
molts carrers estrets i grans desnivells
que no faciliten la mobilitat.
Sobre el seu futur personal, va assegurar que quan deixi de ser alcalde seguirà
al govern. Sap amb quines atribucions?
Seré primer tinent d’alcalde però sense
saber encara la distribució de responsabilitats perquè no s’ha acabat el cartipàs.
La meva voluntat és esgotar el mandat i
mantenir-me a l’Ajuntament amb les
responsabilitats de govern que s’acordin
fins al 2023.
Tot i que ja ha anunciat que no es tornarà a presentar, té la intenció de seguir
vinculat a la política?
No em plantejo res més enllà d’aquesta
fase a l’Ajuntament. Estic molt concentrat en l’exercici d’aquestes responsabilitats, tant com a alcalde com després, i en
fer el possible perquè la qualitat de vida
dels manresans continuï creixent. Ara
mateix, només em preocupa això. ■

