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Presó per als
tres acusats
d’una altra
violació en
grup

Més art de la
Franja per al
Museu de Lleida
L’empresari Tatxo Benet compra
i diposita al museu un retaule
gòtic de l’església de Capella
que havia estat als EUA

NACIONAL

Torra amb el retaule, ahir ■ @GOVERN
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La fiscalia demana que
s’inhabiliti el president
Torra durant 1 any i 8
mesos per desobediència
pels llaços grocs
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El Suprem imposa una
La Guàrdia Civil entra
multa de 3.000 euros a
a la Generalitat i al
Puigdemont i Comín per
Departament d’Afers
un recurs presentat a la
Exteriors per buscar més
Junta Electoral Central
documentació de l’1-O
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L’Audiencia Nacional
fixa per al 20 de gener
el judici contra el major
dels Mossos Josep Lluís
Trapero, acusat de rebel·lió
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Hong Kong dona per
morta la polèmica llei
ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
MANLLEU

Àlex Garrido (ERC)
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“Governant bé sumem
pel projecte de país”

Pedro Sánchez i Pablo Iglesias posen per a la premsa abans de la reunió d’ahir ■ EFE

L’amenaça de Sánchez
Ultimàtum del president espanyol: o és investit al juliol o eleccions
LES SÈRIES. Qui canta a la taula i xiula al llit no té el seny gaire acomplit / Els refredats els causa el fred P6,7
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La vinyeta

Martí Gironell

Fer

Els calés

A

quest cap de setmana mentre
tothom discutia en
encesos debats lingüístics sobre el
“cumpleanys” de la
Rosalía, moria João Gilberto, el pare de
la bossa nova. L’home que amb la seva
guitarra i la veu de la seva dona, Astrud
Gilberto, va internacionalitzar aquell
èxit de Vinícius de Moraes i Antônio
Carlos Jobim, Garota de Ipanema. I em
diran: “Què hi té a veure una cosa amb
l’altra?” Els maleïts calés. Aquesta és
la connexió. Gilberto ha mort sol i arruïnat mentre la família està dividida i enfrontada per la gestió dels drets del
músic. El tema en català Milionària de
Rosalía té una segona part, en castellà,
Dio$ no$ libre del dinero, que no sona
tant en les radiofórmules però que si
veus el videoclip del Fucking money
man, quan s’acaba, enllaça amb
aquest molt més suau, fosc i tenebrós,
que complementa la primera. Una
cançó que no enganya ningú, tal com
diu el títol, i que es vol convertir en una
reflexió sobre els diners i que Déu Nos-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

João Gilberto, el pare de la
bossa nova, ha mort sol i
arruïnat mentre la família
està dividida i enfrontada per
la gestió dels drets del músic
tre Senyor ens deslliuri de la temptació
de voler-ne, de tenir-ne, de diners. Però, com deien les àvies, “mal si en tens
i mal si no en tens, de calés”. La cançó
de la de Sant Esteve Sesrovires ha estat sonant tot el dia i està en boca de
tothom i el vídeo és dels més descarregats a la xarxa. Aquest impacte traduït en diners deu ser espectacular. La
màquina de fer calés en què s’ha convertit la sesrovirenca triomfa a força de
criticar els diners tot fent més diners.
Aquesta jugada sí que és mestra. Només espero que la garota del Baix Llobregat, com a bona catalana i recorrent a la fina ironia, es preocupi dels diners que genera i estigui ben assessorada. Tant de bo que tingui el cap ben
moblat per no fer lluerteries i que tingui un entorn familiar sòlid i íntegre
perquè l’èxit que recull ara no s’esvaeixi en quatre dies. Ha passat en altres
casos, Leonard Cohen, UB-40, ara
João Gilberto. De vegades és molt proper, sovint de l’entorn més íntim, familiar, en qui confies, que té les mans foradades i que escanya la gallina dels
ous d’or. Maleïts calés.

La tercera institució

T

ots els partits que es disputen la
Diputació antigament havien
dut al programa la seva derogació. N’havien arribat a dir la “Diputa”.
Era un organisme “provincial” en un
país que no reconeixia les províncies, i
sufragat per l’Estat, quan les competències d’aquest eren reclamades per
la Generalitat. El reclam derogatori no
ha aparegut mai més als programes
electorals. Ja se n’han explicat els motius, tots avantatjosos per als partits
que els confeccionen. No me’ls facin
repetir, que em fa mig pudor: els diners, la contractació de càrrecs de confiança i assessors... També la resistència dels ajuntaments, principals beneficiaris de la institució provincial. Per
demanar un ajut a la Generalitat s’han
de fer molts tràmits públics. La Diputació és més opaca. Algú, a banda dels
afavorits, sap ben bé què fan les diputacions? Ara han passat a ser “la tercera institució” de Catalunya.
Junts per Catalunya ha pactat el govern de la de Barcelona amb el PSC,
que se n’endú la presidència. ERC s’ha
pres molt a la valenta la marginació a
què el pacte l’ha sotmès. Retreu als

“
Els partits que
volien suprimir les
diputacions, se les
disputen

“postconvergents” –quina mania amb
els “postconvergents”– l’aliança amb
un partit que havia donat suport a l’article 155. Com si ERC, en alguns ajuntaments, no hagués fet pactes en la
mateixa direcció. Com si no sabés que
si hi ha un polític professional aquest
és Miquel Iceta, que no vol donar oportunitats de lluïment a un partit que
creix i pot ser el competidor principal
del PSC en eleccions futures. Com si es
pensessin que Iceta perdonaria que
ERC li hagués impedit l’accés a la presidència del Senat. Iceta no va calcular
les conseqüències del seu suport al
155 i d’algunes manifestacions ofensi-

ves que va fer, però sempre menja
fred. Però la baralla d’ERC no ha estat
amb ell i el PSC sinó amb Junts per Catalunya, els “postconvergents”. Si sempre s’han tirat els plats pel cap, aquest
cop han recorregut a la vaixella fina, la
que només surt per Nadal. Pretenen
pactar a còpia de cops i insults. Només
ho poden fer amb “el del 155”, amb el
qual l’animadversió no és tan acusada
perquè pertany a una família que ni
per Nadal ni per “festes de la democràcia” no es fa present a casa o al carrer.
Els que som crítics amb com s’ha
conduït el “procés” i aconsellem agregar forces i estratègies som acusats
d’“autonomistes”. Home, el meu autonomisme no arribaria al punt de mantenir una “Diputa”. Alguns aconsellen
eleccions anticipades. Les forces renyides que formen el govern de la “primera institució del país” estan d’acord a
dir que poden esperar. En un país
“normal” i sobirà, la situació governamental faria ensorrar les borses i apujar el preu del pa. Podem esperar.
Tants sacrificis, tant dolor, i ens trobem administrant una autonomia sense sortida ni projecte visibles.
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Accedeix als
continguts del web
Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/h5uv2j

A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

El ‘todo gratis’ a Sánchez

A

Pedro Sánchez, no ens hem
d’enganyar, li va sortir molt bé
la jugada de la moció de censura. Com que es tractava de fer fora Rajoy, i com que a Catalunya ja començàvem a estar col·lapsats amb tanta repressió, les formacions independentistes catalanes li van fer un todo gratis i
el van fer president del govern espanyol regalant-li unes valuosíssimes
abstencions al Congrés. A canvi de
què? De res. Todo gratis. Com que li
havia anat tan bé (i mira que en som
de generosos, els catalans), Sánchez
va anar fent la viu-viu fins que, ai las,
els indepes (els maleïts indepes!), cansats que no hi hagués cap gest a favor
de desescalar el conflicte amb Catalunya (ara feia temps, que no feia servir
això de desescalar) no li van aprovar
els pressupostos i va haver de convocar eleccions. I què va fer? Doncs amenaçar-nos amb allò de si tú no vas,
ellos vienen i va aconseguir traslladar

“
Què vol Pedro
Sánchez? Com que

li va sortir bé amb la
moció i el 28-A, ara
ens amenaça amb
unes altres
eleccions?
a l’imaginari de tots plegats que era
molt millor que ell guanyés les eleccions que no pas que al govern espanyol hi hagués un tripartit a l’andalusa, amb el PP, Ciutadans i Vox. Tres
mesos després de guanyar les eleccions –i més d’un any després que
Sánchez sigui president del govern espanyol–, no acabo de veure del tot què

ha fet Sánchez per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. No em
sembla que la repressió s’hagi aturat. I
ara, com que no se’n surt ni amb Pablo
Iglesias ni amb els independentistes
catalans, amenaça de convocar unes
altres eleccions. Fa un triple salt mortal. Si tú no vas (ens ve a dir) yo vendré con más. Està convençut que si hi
ha noves eleccions a Espanya (temps
enrere ens en rèiem, quan a Itàlia feien eleccions cada dos per tres), ell en
sortirà més reforçat i podrà governar
sense estar pendent ni dels podemites
ni dels independentistes. No sé què farà. Però de moment ja ha aconseguit
(no fos cas que no hi tinguessin cap
paper), que Podem renunciï públicament a tot això del dret a l’autodeterminació dels pobles (que és molt bonic
de dir però impossible de practicar), i
que una part de l’independentisme estigui disposat a tornar a fer un todo
gratis. Ingenus!

De reüll

Les cares de la notícia

I ara, la
Diputació

Iñaki Rivera

Emma Ansola

PROFESSOR DE DRET PENAL (UB)

Observadors del judici

L

a Diputació de Barcelona havia quedat fins ara a
resguard del procés independentista. Al llarg del
darrer mandat, la Diputació ha anat fent i els seus
diputats han treballat i aprovat projectes i programes
sense que, a priori, el procés intervingués en la gestió
diària. Poc se’n parlava, d’una institució el funcionament
de la qual resta bastant a l’ombra, malgrat la quantitat
de serveis imprescindibles que ofereix a la ciutadania,
sobretot a aquella que viu en pobles petits on els
equipaments i el transport costen d’arribar-hi. Però el
procés deixa petja, tensa les
La tercera
costures de tot el sistema, dels
institució del mecanismes parlamentaris, i ara ha
a la Diputació de Barcelona,
país treu pols arribat
on els gestors s’han vist obligats a
al reglament treure la pols al reglament i fins i tot
per investir
a trucar a la porta de la junta
electoral per gestionar la
president
investidura de la presidència en un
organisme on, en aquest mandat, hi són representats
fins a set partits i per primera vegada les dues forces
majoritàries han empatat en nombre de diputats (16); el
PSC, amb més nombre de vots, i ERC, un bon retrat de la
pugna que espera aquests dos partits a partir d’ara per
pescar en una mateixa àrea d’electors. La Diputació, tal
com abans va passar a la Generalitat i també al
Parlament, ja ha registrat el seu fet inèdit, ha alterat els
mecanismes habituals, i a la cua espera La Moncloa,
malgrat que el candidat Sánchez es resisteixi a signar
per primera vegada un govern de coalició.

-+=

L’informe d’International Trial Watch (ITW) sobre el
judici del procés al Tribunal Suprem conclou que ha
estat “una causa general, de caràcter polític” que ha
suposat la “repressió d’exercici de drets fonamentals
i d’idees polítiques” i que es va iniciar ja el 2015 amb
la investigació ordenada per l’Audiencia Nacional.
DELEGAT DEL GOVERN A MADRID

Gorka Knörr

Nou delegat a Madrid

-+=

El polític basc nascut a Tarragona, expvicepresident del Parlament basc i exeurodiputat, serà el
nou delegat de la Generalitat a Madrid, càrrec que
estava vacant des que Ferran Mascarell va deixarlo per anar a la llista de JxCat a l’Ajuntament de
Barcelona.
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA

Isidre Fainé

Més CosmoCaixa

-+=

L’antic Museu de la Ciència, ara CosmoCaixa, estrenarà demà la seva renovació i ampliació de l’exposició permanent, que sota el títol d’Univers permet fer un viatge apassionant per la ciència, des
del mateix Big Bang fins als últims avenços científics al llarg de 3.500 m² d’exposició.

Les llums i
les ombres
del català
L’última enquesta d’usos lingüístics de la població, que
elabora cada cinc anys la direcció
general de Política Lingüística de la
Generalitat, radiografia la situació
real del català amb les llums i també les ombres. El govern ha posat
l’accent en la recuperació del coneixement de la llengua als nivells previs a la gran onada migratòria del
període 2003-2008, perquè la dada
destaca el paper clau de la immersió lingüística a l’escola, la molta
feina de formació feta des del Consorci per a la Normalització Lingüística especialment entre els nouvinguts, i la capacitat d’integració de la
societat catalana.
Els aspectes negatius, però,
també són importants, perquè el
retrocés experimentat en el mateix
període en l’ús habitual de la llengua catalana es consolida al voltant
d’un 36% de la població, més de
deu punts per sota dels nivells de fa
quinze anys. El coneixement i la
competència en català es poden
treballar i corregir, però l’ús efectiu
depèn també d’altres factors que
generen la percepció de determinada llengua com a necessària o accessòria i acaben determinant la
seva adopció com a llengua pròpia i
d’ús corrent.
És en aquest terreny on el català
troba més dificultats, no només per
la pressió expansiva del castellà en
tant que llengua majoritària en tots
els àmbits, sinó sobretot per la seva
condició d’oficial i per l’especial protecció que li proporciona l’Estat, des
de la Constitució a les normatives
d’ús lingüístic de tota llei estatal, en
contrast amb la discriminació legal o
‘de facto’ que pateixen les llengües
cooficials. És en aquest sentit que la
llengua catalana necessita més suport públic i major cobertura legal,
dues coses que només tindrà garantides amb un estat propi al darrere.
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Sense acord
Sánchez i Torra celebren una
trobada cordial però amb poc
contingut de fons. Es mostren
ferms a favor i en contra del
dret a l’autodeterminació.

David Marín

anys

El president de la Comissió
Europea, Romano Prodi,
nomena un govern europeu de
marcat caràcter mediterrani i
promet una “era de reformes”

Jaume Rocabert i Cabruja. Membre de Justícia i Pau

Cromosoma X
i la llibertat

P

anys

20

Reformes a la UE

Tribuna

Full de ruta

er un minúscul cromosoma en el meu
ADN soc un home i no
una dona, i tot i que durant la història de la Humanitat, i en l’actualitat
també, s’hi han comès moltes injustícies, excessos, violències i dominacions terribles, a partir d’aquesta mínima diferència entre humans, la tendència és a reduir-ne la importància,
acceptar que no és una diferència fonamental, que un o una pot trobar-se
legítimament en contradicció amb
aquesta loteria cromosomàtica, sentir-se, vestir-se i expressar-se com li
doni la gana i, si cal, decidir sotmetre’s
a la tecnologia mèdica per canviar de
sexe i ser el que un o una sent que ha
de ser. Fins i tot les lleis i el sentit comú
actuals fan omplir de manera paritària
les llistes electorals amb humans de
cromosoma XX i humans de cromosoma XY, per tal de naturalitzar la presència pública d’uns i altres. Bé. La llibertat està guanyant terreny al cromosoma. Avui gairebé ningú utilitza
l’espai públic per llançar discursos
contra la igualtat de sexe o el dret a escollir-lo, o per enaltir les seves diferències i limitar-ne els drets a un col·lectiu
o un altre, i això que no fa ni cent anys
que, pel fet d’haver nascut amb una
determinada composició genètica, no
podies anar a votar amb la resta de
ciutadans.
En canvi, pel que sembla, he nascut
espanyol, o espanyola, i això, ai caram,
sí que no es pot canviar. Les fronteres
dels països i la seva constitució com a
estats no responen a la lògica de l’evolució natural des dels orígens de la vida
a la Terra, però els estats, sobretot alguns estats, actuen com si fos així. I, el
que és pitjor, les veus suposadament
demòcrates i progressistes que haurien d’apostar per la llibertat d’elecció
individual i col·lectiva i per la fi dels dominis d’uns contra uns altres, s’alineen
ràpidament amb els fonamentalistes
de la nació i la seva indissolubilitat. Els
catalans poden escollir què volen ser?
Poden sotmetre’s a una operació de
canvi d’estat? Ni parlar-ne! Els progressistes de Podemos, els únics sufragistes que quedaven a Espanya en
defensa del vot d’autodeterminació
dels catalans, ja hi han tornat a renunciar sense massa dramatisme en la seva negociació per aconseguir alguns
ministeris amb el PSOE. El cromosoma nacional espanyol guanya a la llibertat, mentre els caps de suro locals
es barallen per una diputació com si
els hi anés la vida. Ai, companyes...
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Nou finançament
Antoni Castells ultima amb
Salgado l’acord del
finançament. El conseller i la
ministra es reuneixen a Madrid
per tancar el nou model.

Suspens a la ‘democràcia’

E

l procés independentista ha tingut la
virtut de visualitzar la greu manca
democràtica del règim del 78, així
com fer ressaltar que continua vigent en
tot l’àmbit de l’establishment (monarquia,
govern, justícia i resta de poders fàctics) el
franquisme venjatiu. Unes maneres que
també observem en les noves generacions
de polítics.
1.- JUDICI SOBRE L’1-O. El 12 de juny, el ma-

gistrat Marchena va pronunciar aquell
“visto para sentencia”, després de les darreres al·legacions dels acusats. El judici,
més polític que penal, es va acabar amb
l’evidència que el relat de la fiscalia no
s’aguanta per enlloc, donat que la defensa
el va desmuntar, no sense impediments,
de manera contundent i amb proves inqüestionables. Tot i així, la fiscalia, com en
els vells temps, no es va moure gens, convençuda que amb el seu relat, vergonyosament impresentable per manca de rigor i
veracitat, serà suficient per aconseguir
condemnar els acusats. La sentència dels
magistrats del Suprem determinarà incontestablement la no independència del
poder judicial, així com la mala salut de la

justícia i de la democràcia en l’Espanya actual; una salut que només els mitjans ben
retribuïts de la capital veuen homologable
amb la de qualsevol país europeu (?). Sigui
quina sigui la sentència, no només del Suprem, sinó dels tribunals europeus, ho continuaran proclamant vehementment,
malgrat l’opinió contrària dels principals
mitjans internacionals i de la mateixa
ONU. Vistos, però, els impediments d’Espanya perquè Junqueras, Puigdemont i
Comín poguessin assistir a Estrasburg
com a eurodiputats electes en l’inici de la
nova legislatura, així com el menyspreu de

“
El procés ha
visualitzat la vigència
del franquisme en
tot l’‘establishment’
sortit del règim
del 78

Marchena al Grup de Treball de les Nacions
Unides, tot evidencia que estem davant
d’un estat a la turca, amb el silenci hipòcrita de l’Europa dels estats, que d’un judici
nul, que és el que correspondria.
2.- PACTE SENSE ÈTICA. Ada Colau, aquella

activista social que mai es deixaria temptar
per la política, ens ha deixat clar que per
mantenir la poltrona pacta, sense escrúpols, amb el millor postor. De defensora
dels desnonats i de fer discursos en pro de
la justícia social i del dret a decidir, a entabanar els qui, malauradament, no s’aturen
a analitzar que allò que deia ahir avui és totalment al revés: d’expulsar Collboni pel
155 en la passada legislatura a pactar-hi en
aquesta; de rebutjar qualsevol pacte amb
Valls a acceptar els vots de l’ex-primer ministre francès, esdevingut mercenari polític, reaccionari unionista de SCC i notable
xenòfob. Uns vots gratis, segons Colau,
que, òbviament, tindran un alt preu. És
clar, però, que mantenir el poder i ser l’alcaldessa de Barcelona bé val prostituir i
malbaratar política i èticament la seva ja
discutida dignitat, especialment si qui paga són els barcelonins...

El lector escriu
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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

Entropia
b Joaquim Coello i Brufau és
un nom que ja no oblidaré. El
magnífic article a El Punt Avui
del dia 5 de juliol em referma
en allò que ja han dit molts altres abans meu però de la
qual cosa ningú fa cas: no hi
ha ciència sense filosofia ni filosofia sense ciència. “L’esforç
de perseverar i prosperar en el
propi ésser”, que diu el piadós
Spinoza i que en Joaquim cita
com a cloenda, és un programa que no es porta en el
temps que vivim. M’ha fet
pensar en els meus estimats
Erwin Schrödinger o Charles
Sherrington i també, per què
no?, en el nostre conciutadà
mort fa poc Jorge Wagensberg. Aquesta Tribuna del diari
creixerà sens dubte, si en
comptes d’especulacions tendencioses (de qualsevol mena) la dediquem a experts comentaris científics i humils
consideracions filosòfiques.

Només una altra cosa: cal
llegir molt i pensar molt si volem perseverar i prosperar en
el nostre ésser, és a dir, per tal
que la mort ens trobi amb el
“pondus”, el pes, dels nostres
anys. Catalunya serà independent quan el seu poble, els
seus individus, ho siguin pel
seu propi ésser.
FRANCESC CAPELL I VINYA
Calders (Moianès)

Polítics ‘versus’
ciutadans
b El lamentable espectacle
que, des de l’1 d’octubre del
2017, ens estan oferint els partits polítics catalans –ERC,
JxCat i també la CUP– hauria
de portar la gent que ha lluitat
per una República Catalana a
prendre una decisió radical.
Proposaria, en les pròximes
eleccions, bastir una llista
d’electors amb polítics i ciutadans inequívocament republicans, partidaris de l’autodeterminació (no hi ha cap pos-

sibilitat d’acord amb un estat
espanyol postfranquista i predemocràtic), sense motxilles i
determinats, per arribar,
acompanyats de la societat
civil, a recuperar la llibertat del
nostre poble, arrabassada per
les armes ja fa tres segles. Si
s’assoleix la llista electoral,
caldria una votació massiva
per tal que cap vot realment
independentista anés a parar
als partits processistes; en
cas del 50% més un dels vots
escrutats: proclamació de la
República i defensa pacífica
d’aquesta al carrer. Si no apareix una candidatura com
aquesta, per primera vegada
votaré en blanc. Qualsevol
dels dos escenaris, tanmateix,
hauria de provocar la defenestració dels polítics que maneguen en l’actualitat els partits
tradicionals; cal una alenada
d’aire fresc perquè les decisions tornin a mans de les bases. De la mateixa manera
que Europa no mourà ni un dit
per nosaltres si no els casti-

guem econòmicament (aturar
Catalunya sine die), els polítics professionals (amb honorables excepcions) tampoc se
sentiran interpel·lats si no els
belluguem la cadira. No oblidem que només la República
alliberarà els presos polítics i
retornarà els exiliats a casa.
JOAN XURIACH FUSTÉ
Barcelona
FE D’ERRADES

En l’edició de dilluns 8 de juliol, es feia referència a Montserrat Candini com a alcaldessa de Malgrat de Mar,
quan és alcaldessa de Calella.
A la secció ‘La frase del dia’ de
l’edició d’ahir, hi diu per error “(amb ERC a la Diputació)” quan hauria d’haver dit
“(amb JxCat a la Diputació)”.
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La frase del dia

“ERC i JxCat estan demostrant una manca de sentit d’estat
total”
Jordi Cuixart, PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

Tribuna

De set en set

Les arts a l’educació

Va de
ludopatia

Ignasi Riera

Jordi Font. Exdirector de l’Institut del Teatre

J

orge Wagensberg deia que hi ha
dues formes de coneixement: el
que ens procura la ciència, que
persegueix “la intel·ligibilitat del món
material”, i el que ens procura l’art, que
persegueix “la comunicabilitat de les
complexitats inintel·ligibles”. Dues
maneres que els humans tenim d’aproximar-nos a la realitat: l’una, basada en
la raó i el pensament lògic, de progressió lenta i contrastada, que ha donat
lloc al vast desenvolupament científic i
tècnic de la humanitat; l’altra, basada
en la sensibilitat estètica, en la intuïció
subjectiva, capaç de galopar lluny, de
viatjar al fons de l’inconscient, de percebre o inventar universos inèdits.

LES ARTS SÓN

imprescindibles en l’educació integral de les persones, com a
mínim per tres raons. En primer lloc,
perquè són llenguatges en els quals cal
estar alfabetitzat, aprendre-hi “a llegir
i a escriure”, per comprendre el patrimoni artístic de la humanitat, per poder-se expressar creativament, per poder participar plenament en la vida cultural de la comunitat sigui com a públic
sigui des de la iniciativa cultural i artís-

DE MOMENT, l’oferta d’aprenentatges ar-

L’EDUCACIÓ INTEGRAL de la persona hau-

ria d’incloure ambdues formes de coneixement. Però això demanaria l’articulació del binomi educador/creador,
cosa que impedeixen les inèrcies respectives, sobretot les estructurals: l’escola entesa com a clos del “magisteri” i
uns currículums docents, sobretot a
secundària, que exclouen les arts o les
incorporen residualment, atapeïts
com estan de continguts que fan pensar més en el resultat d’una negociació
corporativa que en una elaboració pedagògicament fonamentada. Alguns
centres esparsos apunten cap a un nou
model: és el cas recent, per exemple, de
les escoles pilot que s’estan posant en
marxa al Prat de Llobregat, que incorporen la música o la dansa o el teatre
com a competència transversal curricular. És el cas també dels “centres integrats”, sobre la base dels graus professionals artístics: l’Institut-Escola
Oriol Martorell, que integra l’educació
primària i secundària amb la música i
la dansa; i el Conservatori Professional
de Dansa de l’Institut del Teatre, que
integra l’educació secundària amb la
dansa. Són les excepcions que confirmen la regla. I també són referències
que assenyalen un camí.

Sísif
Jordi
Soler

tica. En segon lloc, perquè les arts comporten una altra via de percepció de la
realitat, vinculada al “pensament lateral”, activadora de facultats singulars,
que resulten ser de gran utilitat per a la
vida i també per a altres aprenentatges. I, en tercer lloc, perquè són un poderós factor d’educació emocional i
d’inclusió social: autoconeixement,
gestió de les emocions, reconeixement
social, empatia amb la diversitat, treball en equip, interacció comunitària...

“
Cal ressituar
l’oferta

d’aprenentatges
artístics cap a
“l’aprenentatge al
llarg de la vida” i
abordar, d’una
vegada, la
incorporació de les
arts a l’escola i a
l’institut

tístics se circumscriu al defora del currículum i l’horari docents. Cal ressituar
aquesta oferta cap a “l’aprenentatge al
llarg de la vida” i abordar, d’una vegada, la incorporació de les arts a l’escola i
a l’institut. La llei d’educació de Catalunya (2009) ja incorpora els plantejaments de la Unió Europea i de l’OCDE, i
el seu desenvolupament ha establert
“la competència cultural i artística”
com a competència transversal de
l’educació primària i de l’educació secundària. Cal fer-ho realitat i superar
les inèrcies adverses. Per dalt, a parer
meu, amb l’establiment d’un programa
de govern interdepartamental d’arts i
educació que articuli el model i l’impulsi a mitjà termini. I, per baix, amb programes locals consorciats entre govern
i ajuntaments, des de la proximitat i
amb la implicació directa de la ciutadania, a la mida i amb els accents de cada
lloc, de cada equip. Només així serà
possible fer-ne una causa comuna que
dissolgui “cercles viciosos” i articuli el
“triangle virtuós” que conformen
l’Ajuntament (polítiques reformadores
properes), el sistema educatiu obligatori local (coneixement pedagògic) i la
comunitat que conforma la ciutat petita o el barri (pares-mares i agents socials, entre els quals els agents culturals i artístics). Un triangle poderós
quan hi ha una idea que s’ho val i que es
guanya el cap i el cor de la gent.

S

egons l’OMS, es
tracta d’una malaltia que comporta una
alteració progressiva
del comportament per
la qual un individu sent
una necessitat incontrolable de jugar. A
la ciutat, amb/sense Centro, on visc, en
cinc anys han crescut un 636% els punts
legals d’apostes. I no parlem de tot el que
significa el joc on line. (Llegeixo, fins i tot,
que el bisbe de Barcelona ha parlat solemnement sobre la qüestió). Quan, paral·lelament, resultarà més fàcil obtenir
crèdits per continuar jugant.
Fa molts anys, al Parlament de Catalunya, tenia lloc el debat sobre la iniciativa de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de Catalunya d’aprovar, i posar en
marxa, la Lotto 6/49. (Seria didàctic publicar fragments d’aquells debats, que a
estones van ser tensos, i comparar les
preses de posició d’avui amb les dels
respectius avantpassats polítics).
Vaig viure-ho tot des d’un angle que
em va provocar tensions encadenades:
per encàrrec del president del Parlament
rebia el col·lectiu de víctimes de la ludopatia. Em passava moltes hores amb
mares i pares que patien tràgicament els
efectes de l’addicció juvenil al joc: “Quan
senten una necessitat incontrolable de
jugar...” Redactava un resum del que em
deien, com a pas previ a l’entrevista amb
la màxima autoritat del Parlament. Ho he
contat sovint a les reunions de presentació de cada número de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad, que
ha dirigit tants anys el professor Jesús
Lizcano. Doncs bé: si sempre he sortit
estimulat d’aquestes sessions, d’una notable dignitat acadèmica, també he repetit sempre que les famílies amb les
quals em trobava periòdicament al Parc
de la Ciutadella haurien abaixat el cap,
amb resignació i amb ràbia. Algú em diria: “Això mou massa diner: i creuen que
el diner val més que els fills.”
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El refrany

Els 100
refranys més
populars
Els textos de la
sèrie sobre refranys
que publiquem
diàriament formen
part del llibre ‘Els
100 refranys més
populars’, de Víctor
Pàmies –a la foto– i
Jordi Palou, editat
per Cossetània
Edicions.

A la taula d’en
Bernat, qui no hi és,
no hi és comptat

Qui canta a la taula
i xiula al llit no té el
seny gaire acomplit

Q

D’

ui era aquest Bernat? Podem suposar que era un abat, perquè també n’hem sentit la variant A la taula de l’abat, qui
no hi és, no hi és comptat. Joan Amades el comenta i n’explica l’origen, en una d’aquelles explicacions que tant li agraden i
que tant desagraden als seus detractors. Però és l’única que ens
ha arribat. Acostem-nos-hi, doncs, amb curiositat, però amb prevenció:
Era costum que quan el pare abat s’asseia a taula, ja no ho pogués fer cap més germà; si algun confrare es trobava fora del
convent a l’hora de l’àpat, en tornar no podia fer la menjada
perduda i havia d’esperar que tornés a ésser hora de refetor
per fer l’àpat que seguia. Aquest costum va donar peu a la formació de la parèmia que diu: A la taula de l’abat qui no hi és
no hi és comptat, emprada per indicar que no es té en compte
ni consideració al qui no fa acte de presència. I com que
aquesta regla sembla que eren els ordes benedictins qui més
la practicaven, hi ha versions del refrany que en lloc de la taula de l’abat, retreuen la taula d’en Bernat.
Per tant el significat és clar: de no prendre en consideració les
persones absents i reclamar puntualitat a l’hora dels àpats o, per
extensió, a qualsevol trobada o reunió, una mica en el mateix sentit del refrany que ocupa la posició número 5 en aquest rànquing
de popularitat: A la taula i al llit, al primer crit.
En castellà, sense personalitzar en ningú i d’una manera més
genèrica, diuen: Quien no parece, perece, i la podríem mig emparentar amb aquella dita que fa Quien fue a Sevilla, perdió su silla.
I en portuguès trobem Quem não aparece não é lembrado (‘Qui
no apareix, no és recordat’). I si se’ns permet la facècia d’incórrer
en una traducció gairebé mecànica, en castellà també podríem
dir: En la mesa de Torcuato, quien no está, no tiene plato.

Malauradament no podíem establir contacte amb el coronel
Frederic Escofet, que havia quedat atrapat a Europa en territori ocupat pels nazis. Els consideràvem els nostres caps;
en la nostra intenció, els Quaderns [de l’Exili] havien de ser
sobretot un mitjà de propaganda al servei d’aquell propòsit.
Crèiem que si no era per prosseguir el combat per Catalunya no hauria valgut la pena exiliar-nos i que la famosa “taula de la Pau” de què tant es parlava durant la guerra, i a la
qual algun benaventurat donava per segur que seria invitada Catalunya encara que no féssim res per guanyar-nos-ho,
seria una “taula d’en Bernat”.
Joan Sales, “Paraules prèvies en aquesta edició facsímil
dels Quaderns de l’Exili”, Els Quaderns de l’Exili (Barcelona:
Barcelonesa d’Edicions, 1994)

Encara, però, allargaré aquest tema per incidir amb els mots
Cavall Bernat, tan esbombats arreu de les muntanyes del nostre país. Sense ànim de pontificar, que no em va, he de fer cas
a la creença general que el que realment es deia antigament,
en èpoques de dir les coses tal com raja, era Carall Bernat, en
clara referència al membre masculí, confirmat per la forma fàl·lica que tenen totes les roques d’aquest renom. I encara hi afegiré que l’al·lusió de Bernat té el mateix origen que la dita: “A la
taula del Bernat qui no hi és no hi és comptat”, o sigui,
blasmar la gran rigidesa de l’orde de Sant Bernat de Claresvalls en el segon terç de segle XII.
Josep M. Sugranyes, De Reus a Prades i Poblet. A peu pels
camins de la història, la llegenda i l’anècdota (Valls: Cossetània, 2001)

Etimologia de taula – Del llatí tabula, ‘post, tauló’, que substituí el
llatí mensa, ‘taula’.

aquest refrany n’hi ha múltiples variants: Qui canta a taula i xiula al llit, no té el seny gaire eixorit
(Olot); Qui canta a sa taula i pixa en es llit, no té
s’enteniment complit (Mallorca); Qui canta quan pasta i
quan feny, no té son seny (Palma); Qui riu a taula i es pixa
al llit té l’enteniment molt petit, etc.
Sobre aquest seny acomplit, el mallorquí Jaume Alzamora, a Espigolant dins l’antigor (2008), diu: “Pareix que només es disculpa el cantar a la dutxa. Sense bromes, ni la taula
ni el llit semblen llocs adequats per fer el canari ni per orinar”, i un autor menorquí, Josep Pons Lluch, en un recull de
1993 (la seva recopilació és anterior, però ho publiquen pòstumament), El refranyer menorquí, diu referit a diverses
versions:
“Tots aquests refranys s’usen per estimular a corregir-se
d’aquests defectes o mals costums”. Ell recull Qui canta a sa
taula i en es llit, es seny no té complit; Qui canta a sa taula i
pixa (o siula) al llit, no té es seny complit i Qui canta en es llit
i a sa taula, seny té de banaula. Dona com a equivalent castellà El poco seso canta en la mesa y silba en el lecho.
Sobta la dualitat de formes que ens arriben amb xiular/pixar. Tot porta a pensar que hi ha hagut un intent de “dignificar” el refrany, extirpant-ne la part més escatològica, com ha
passat tan sovint en la nostra tradició a través d’autors massa porucs o entenimentats, tal com apunta Toni Juanet (un
informant barceloní de RodaMots): “A casa de la meva dona
sovint discutíem sobre si el rodolí original deia xiula o pixa. A
casa meva sempre s’havia dit pixa, i quan vaig sentir aquest
xiula em va semblar ridícul. Em sembla que el sentit comú
porta a pensar que és lògic parlar de pixar-se al llit com a cosa
d’algú que encara no s’ha fet gran. I pel que fa a xiular al llit,
no crec que sigui una pràctica habitual, ni en nens ni en
adults. Amb el temps, i la reserva d’una determinada classe
social a ser escatològic, aquest pixa devia derivar a xiula.”
Aquest refrany també apareix en altres idiomes. En francès segueixen el mateix patró: Siffler à table et chanter au lit
est signe de folie. En castellà diuen El que come y canta algún sentido le falta, que, amb alguna variant, també diuen en
portuguès: Quem come e canta, não tem amor à garganta
(‘Qui menja i canta, no li té amor a la gola’).
Afegim-hi, per acabar, que la forma complit no s’oposa a
complert, el participi més estès en el català central, sinó que
el complementa o... més aviat al revés: la forma complert,
més moderna, s’ha ajustat a la flexió seguida per obrir, mentre que complit és el participi clàssic i es manté viu en moltes
àrees de la llengua.
Quan era xic, els pares ja em solien renyar amb algun rodolí.
Si arribava a casa amb sang a les cames, em deien: “les cabres, pels seus pecats, porten els genolls pelats”. De vegades
em deixava caure de genolls a la grava del jardí només pel
plaer de sentir com m’ho deien. També podria rebotre una pedra al cap d’alguna altra criatura. “La pedra, quan surt de la
mà, no sap on va”, deia la mare de la víctima, mentre li posava
Mercromina. “Ho sento, senyora Mercè –responia jo–, ha estat sense voler.” Només pel gust de sentir un rodolí, els diumenges a l’hora de sopar cantava. El pare, que escoltava el
Carrusel Deportivo, em deia allò de: “Qui canta a la taula i
xiula al llit no té el seny ben guarnit”. Me’n recordo tant... O
tempora, o mores, com enyoro aquelles hores. Perdó, perdó.
Se m’ha escapat una altra vegada. Els asseguro que no tornarà a passar.
Pere Francitorra, “Incontinència poètica”, dins El mort i qui el
vetlla i altres contes (Valls: Cossetània, 2002)

Etimologia de seny – Del germànic occidental sinn, ‘sentit;
judici’.
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El mite
Els refredats els causa el fred

S

i hi ha una malaltia típica i afortunadament poc
greu, aquesta és el refredat comú. Tots la coneixem i
l’hem passada moltes vegades. Normalment cada hivern acostuma a caure un refredat que ens té sota mínims quatre o cinc dies. Res a veure amb la grip, que és
més seriosa i que dura més temps.
Però, malgrat el nom, el fred no causa els refredats. Un
refredat és una malaltia causada per un virus. De fet, no

un de sol, sinó que hi ha molts tipus de virus que causen
una infecció lleu de les vies respiratòries. Els més comuns
són els rinovirus (de rinos, que vol dir nas) però també els
coronavirus i alguns altres.
Per tant, la pregunta és: per quin motiu aquests virus
ens afecten especialment quan passem fred? O quan ens
posem al davant d’un corrent d’aire? O quan anem amb
els peus mullats? I per què de vegades anem a la muntanya, passem molt fred i no ens refredem?
El cas és que els virus estan presents sempre en l’ambient i cada vegada que respirem n’inhalem un bon grapat. El que varia són les quantitats, perquè, a l’hivern,
amb molta més gent malalta, el nombre de partícules víriques és molt més gran. I acostuma a haver-hi un període
en què les persones afectades encara no tenen símptomes
i ignoren que estan infectades. Per tant, segueixen anant
a treballar, trobant-se amb altres persones, donant-se la
mà i transmetent milions de virus cada vegada que respiren.
Per tant, si hi ha més virus flotant per l’aire o per les
superfícies de les coses i les persones durant l’hivern,
sembla normal que sigui en aquesta estació quan agafem
refredats amb més freqüència. Però, i el fred què hi
té a veure?
Doncs el cas és que tampoc no és senzill
per a un virus infectar-nos. Abans ha d’arribar a l’interior de les cèl·lules del coll o
del pulmó, i per fer això abans ha de travessar unes quantes barreres físiques i
químiques. Al capdavall, el nostre cos
disposa d’uns quants mecanismes de
defensa.
I una de les primeres defenses són els
mocs, una substància enganxosa en la
qual queden atrapats la gran majoria de virus que respirem. El moc recobreix la superfície de les vies respiratòries per tal de netejar-les de
pols, virus i bacteris que anem respirant. I és com una capa en moviment. Les cèl·lules de la tràquea tenen una mena de “pèls” (anomenats cilis) a la superfície que van bategant rítmicament. Aquest moviment fa que el moc es
vagi movent cap a dalt, fins que arriba al coll i és empassat. De manera que el destí final dels virus normalment és
acabar enganxats en una pasta de mocs i ser digerits per
l’àcid de l’estómac.
Però, amb el fred, resulta que el moviment dels cilis
s’alenteix, de manera que el moc es mou molt a poc a poc i
els virus del refredat disposen de molt més temps per arribar a la superfície de les cèl·lules. Aleshores alguns ho
aconsegueixen i ja poden començar a fer còpies de si mateixos. És l’inici de la infecció.
Una invasió sense gaire futur, perquè el nostre sistema
immunitari pot destruir amb una certa facilitat els virus
del refredat, encara que mentrestant ja haurem contribuït involuntàriament a escampar un grapat de virus per
l’ambient.
Naturalment, mentrestant, el nostre cos posa en marxa mecanismes per evitar l’entrada de més virus, i entre
ells hi ha la producció de més mocs. Un sistema efectiu,
però molest. I per això també és important beure molt líquid. En part per evitar deshidratar-nos, però també per
mantenir els mocs fluids de manera que puguin ser desplaçats amb facilitat pels cilis de les cèl·lules de la tràquea. I poca cosa més podem fer-hi. Estar abrigats, no fer
esforços i tenir paciència. En ser un virus, els antibiòtics
no fan res, i en haver-n’hi tants tipus diferents, les vacunes tampoc no serien efectives.
I una curiositat final. Algú ha calculat que en una vida
de setanta-cinc anys ens passarem uns tres anys refredats. Tres anys moquejant, esternudant i tossint!
Pesadets, els rinovirus!

100 mites de
la ciència
Els textos de la
sèrie sobre ciència
que publiquem
diàriament formen
part del llibre ‘100
mites de la ciència’,
de Daniel Closa i
Autet, editat per
Cossetània
Edicions.
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Nacional

Informe dels
observadors
del judici al
Suprem

Fiscalia vol
inhabilitar
Torra 1 any
i 8 mesos

International Trial
Watch manté que
tot el procés és una
“causa general
política repressora”

Nou cas
d’agressió
sexual a
Catalunya

El jutge decreta
presó provisional
per als tres joves
que van violar una
dona a Cambrils

Canvi de pancarta al balcó de la
Generalitat el 22 de març ■ EFE /
MARTA PÉREZ

DESOBEDIÈNCIA · El ministeri fiscal demana més pena per
al president pel llaç groc que la condemna del Suprem a Mas
pel 9-N RESPOSTA · ERC tanca files amb el cap de govern
en el combat contra la repressió i l’exercici de drets negats
Emili Bella
BARCELONA

Nou pas per asseure Quim
Torra al banc dels acusats
per desobediència. La fiscalia demana un any i vuit
mesos d’inhabilitació per
al president de la Generalitat per haver “desatès
obertament” el requeriment de la Junta Electoral
Central (JEC) de retirar el
llaç groc del balcó del palau
abans del 26-M. El ministeri fiscal, que el titlla de
“contumaç”, demana també que se’l multi amb
30.000 euros i la “privació
definitiva” del càrrec públic que ocupi i dels honors
que comporti durant la
condemna. En l’escrit de la
fiscalia presentat al TSJC
s’afirma que Torra va “evidenciar el seu menyspreu”
a l’ordre de la JEC, instigada per Ciutadans, canviant
el llaç groc per un de blanc
amb una franja vermella.
El president va declarar
com a investigat davant
del jutge el 15 de maig que
el requeriment era “il·legal” i provenia d’un organisme “incompetent”: “Sí,
vaig desobeir perquè jo em

Les frases

—————————————————————————————————

“Cal tornar a exercir
i defensar cada dret
negat. Ho tornarem
a fer”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“La llibertat
d’expressió no pot
ser un delicte. Estem
al teu costat. Ho
tornarem a fer”
Marta Vilalta
PORTAVEU D’ERC

La xifra

—————————————————————————————————

30.000

euros de multa reclama la
fiscalia que s’imposi a Torra
per no haver retirat el llaç
groc quan li ho va requerir.

dec a un mandat superior
de la ciutadania de defensa
dels drets humans.” Es dona la circumstància que la
petició d’inhabilitació de la

fiscalia per a Torra pel llaç
groc supera la condemna a
un any i un mes que el Tribunal Suprem va imposar
al president Artur Mas per
haver mantingut el procés
participatiu del 9-N tot i la
suspensió del Tribunal
Constitucional.
“La fiscalia em demana
un any i vuit mesos d’inhabilitació i 30.000 euros de
multa per haver defensat
la llibertat d’expressió i haver mantingut el llaç i la
pancarta a favor dels presos polítics i exiliats al Palau de la Generalitat. Cal
tornar a exercir i defensar
cada dret negat”, va piular
Torra amb l’etiqueta #HoTornaremAFer.
La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, va
qualificar la petició de la
fiscalia d’“absurditat” i
una mostra més de l’“onada de repressió” dels darrers dos anys contra l’independentisme, el mateix
dia que entrava la Guàrdia
Civil al palau per requerir
expedients administratius relacionats amb l’1-O.
Budó va lamentar que es
pretengui inhabilitar algú

L’Audiencia jutjarà Trapero a partir del 20 de gener
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La secció primera de la sala
penal de l’Audiencia Nacional
ha fixat per al 20 de gener
l’inici del judici contra el major dels Mossos d’Esquadra
Josep Lluís Trapero per un
delicte de rebel·lió, en considerar que va facilitar la celebració de l’1-O i no va frenar
“el setge” a la conselleria
d’Economia el 20 de setembre anterior. En el judici, que
es preveu que s’allargui fins al
19 de març, s’asseuran també al banc dels acusats l’exdirector del cos Pere Soler; l’ex-

secretari general d’Interior
Cèsar Puig, per rebel·lió, i la
intendent Teresa Laplana, per
sedició.
La fixació de la data arriba
després que la setmana passada l’Audiencia ratifiqués
que és competent per jutjar
Trapero i l’antiga direcció de
la policia i va tancar la porta
als recursos que havien presentat les defenses de Puig i
Soler perquè la qüestió s’enjudiciés a Catalunya. El procés es desenvoluparà durant
24 sessions. El tribunal esta-

rà integrat per la presidenta
de la sala penal, Concepción
Espejel, i els magistrats Francisco Javier Vieira i Ramón
Sáez Valcárcel i el judici tindrà lloc a la seu de l’Audiencia
a San Fernando d’Henares.
La fiscalia de l’Audiencia
Nacional, que va emetre el
seu escrit d’acusació al novembre, demana per a Trapero 11 anys de presó, la mateixa pena que demana per a
Soler i Puig, mentre que per a
Laplana demana quatre anys
de presó.

pel fet que hagi defensat la
llibertat d’expressió.
ERC va tancar files amb
el president: “La llibertat
d’expressió no pot ser un
delicte. Estem al teu costat, sempre defensarem
els drets i les llibertats!” La
portaveu
republicana,
Marta Vilalta, va escriure a

Twitter: “Tot el suport,
president Torra. Ens toca
seguir lluitant, seguir denunciant la repressió i la
vulneració de drets i seguir
treballant per la llibertat i
la República Catalana!” I
també hi va afegir un “ho
tornarem a fer”.
Des de Ciutadans, la di-

putada Lorena Roldán es
mostrava preocupada i indignada per “les amenaces
de Torra amb aquest «ho
tornarem a fer»”. “Estem
davant la crònica anunciada d’un nou cop”, deia. Per
la seva banda, la portaveu
del PSC al Parlament, Eva
Granados, va demanar al
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L’APUNT

Repressions
Carles Sabaté

La repressió judicial és més tolerada i ignorada per
les opinions públiques i els organismes internacionals que no pas la política. D’aquí la seva eficàcia,
com alerten en el seu balanç del judici a l’1-O els observadors d’International Trial Watch. Adverteixen
que ha estat una causa general política per reprimir
drets fonamentals i idees. L’opacitat del món jurídic

li facilita els objectius, i la indefensió dels qui s’hi enfronten afavoreix sempre els qui jutgen. Va passar
amb la doble sentència pel 9-N, passarà al Suprem, i
passa a Lliures per Europa, que va haver de refer la
candidatura europea en qüestió de minuts i encara
els multen pel fet de dubtar de l’honorabilitat de la
Junta Electoral Central.

Multa del Suprem a
Puigdemont i Comín
pel recurs a la JEC
a Els sancionen amb 3.000 euros a cada un per haver

actuat amb “mala fe processal i temeritat” contra la JEC

Puigdemont i Comín, juntament amb Tremosa, a l’eurocambra el mes de juny passat ■ ACN

Redacció
BARCELONA

govern que sigui “extremadament
escrupolós
amb la neutralitat dels edificis i les institucions” i va
recórrer a la resposta de
manual: que els socialistes
respecten els procediments judicials. I la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica
Albiach, va lamentar que
una qüestió política hagi
acabat una vegada més als
tribunals.

nal Suprem el va inhabilitar per desobediència el
2008 per no haver dissolt,
com a vicepresident del
Parlament basc, el grup
parlamentari de Sozialista Abertzaleak. “Em van
treure de les llistes del Parlament precisament a les
portes d’un procés al Tribunal Suprem. Era una
mena d’inhabilitació preventiva feta pel meu propi
partit abans que no ho fes

Precedent d’inhabilitació
D’altra banda, el govern va
nomenar ahir Gorka
Knörr nou delegat del govern de la Generalitat a
Madrid, en substitució de
Ferran Mascarell, que ara
és regidor de JxCat a Barcelona. Knörr (Tarragona,
1950) ha desenvolupat la
major part de la seva carrera política a Euskadi,
primer en el PNB i després
a Eusko Alkartasuna, formació de la qual va ser secretari general. El Tribu-

Gorka Knörr,
nou delegat
de la Generalitat
a Madrid

—————————————————————————————————

El Tribunal Suprem va imposar una multa de 3.000
euros a Carles Puigdemont, Toni Comín i a la coalició electoral Junts per
Europa per haver actuat
amb “mala fe processal i
temeritat”. La condemna
es fonamenta en haver
sol·licitat tard unes mesu-

res cautelaríssimes on exigien que una reunió de la
JEC fos pública.
Els fets es remunten a
fa gairebé un mes. El 12 de
juny, passades les set de la
tarda, Puigdemont, Comín i la coalició electoral
amb què s’havien presentat als comicis europeus
van demanar les mesures
cautelaríssimes. La reunió
de la JEC estava prevista

per l’endemà al migdia.
Minuts abans que la reunió comencés, els ara ja
multats van presentar un
altre escrit en què sol·licitaven que s’ajornés l’inici
de la reunió perquè encara
no s’havien resolt les seves
peticions.
L’alt tribunal va esgrimir que la presentació de
les mesures cautelars es
podia haver fet amb una

El govern espanyol espia
l’acció exterior a Europa
Redacció

—————————————————————————————————

BARCELONA

el Tribunal Suprem”, recordava en una entrevista
a El Punt Avui el 2016.
Abans havia estat eurodiputat (1999-2001) i pot
ser que, segons com, ho
torni a ser, ja que anava de
número 5 en la llista de
Puigdemont el 26-M. ■

El govern espanyol ha espiat l’acció exterior del govern a Europa per demostrar que l’activitat que hi
duu a terme continua vinculada a la causa independentista, i per sol·licitar al
TSJC que tanqui les delegacions catalanes de Lon-

dres, Ginebra i Berlín. Així
ho van afirmar ahir a la nit
TV3 i Eldiario.es, que han
tingut accés a la documentació aportada en la denúncia del TSJC, que inclou missatges confidencials. En concret, a la documentació hi ha comunicacions de les ambaixades
espanyoles al Regne Unit,
a Suïssa i a Alemanya. En

aquests documents s’informa del dia a dia dels delegats, de les reunions que
mantenen i amb qui i de la
seva activitat a les xarxes.
Les investigacions impliquen els cossos de les ambaixades espanyoles a
aquests països i la missió
espanyola davant de
l’ONU a Ginebra. Del delegat català a Suïssa se’n diu

major antelació, ja que havien estat notificats de la
reunió amb més de 48 hores de marge. Per la sala
contenciosa administrativa del Suprem, tant la manera de procedir dels sancionats com haver-ho fet
“respecte a l’aplicació d’unes normes sobre les quals
no hi ha hagut modificacions essencials en els més
de 35 anys que fa que estan en vigor”, evidencia
“mala fe i temeritat”. En la
reunió en qüestió, la JEC
havia de procedir al recompte de vots, la distribució d’escons i la proclamació dels electes de les
eleccions a l’eurocambra.
Tant el fiscal com el lletrat
de les Corts Generals i de
la JEC van ser sol·licitants
de les sancions, al·legant
que s’havia pretès “una
publicitat no prevista” de
la reunió, que es limitava a
“una operació aritmètica”.
D’altra banda, els advocats de Puigdemont i Comín al·leguen que la sala
no presenta “garanties
d’imparcialitat i independència” i consideren “arbitrari” que se’ls imputin
pràctiques “contràries a la
bona fe processal”. Segons
aquests, el tribunal constata un “desconeixement
preocupant dels estàndards internacionals en
matèria electoral”. El portaveu adjunt de JxCat al
Parlament, Eduard Pujol,
va lamentar que la sanció
imposada “és una barbaritat” i que constata “les mil
cares de l’amenaça permanent” de l’Estat. ■

que és un “activista” i que
treballa “en contra” dels
interessos generals de
l’Estat. L’informe aportat
per l’ambaixada Alemanya assegura que les delegacions catalanes a l’estranger tenen instruccions d’Oriol Junqueras
perquè contactin amb les
congregacions eclesiàstiques als seus països amb la
“finalitat” d’obtenir el suport de l’Església per “millorar la situació dels polítics presos catalans”. I, a la
delegada a Berlín, se la
considera clau a l’hora de
“potenciar la imatge internacional del procés”. ■
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Els observadors d’ITW
detecten 20 irregularitats
en el judici al Suprem
a Sostenen que en la causa contra els independentistes catalans “s’ha perseguit la
dissidència política” a Entitats d’Europa i l’Estat espanyol subscriuen l’informe
Mayte Piulachs
BARCELONA

“Ha estat una causa general: un judici polític contra
la dissidència i contra
drets fonamentals, com
ara el dret de reunió. I s’ha
demostrat que els fets de
setembre a octubre de
2017 no encaixen en el delicte de rebel·lió ni en el de
sedició.” Aquest és el resum de les vint irregularitats (“subjectives i processals”) detectades en el judici contra els dotze independentistes catalans al
Tribunal Suprem, recollides en un informe sobre la
causa 20907/2017, presentat ahir per la plataforma International Trial
Watch (ITW), impulsada
per sis entitats catalanes i
que han aconseguit que 60
observadors hagin estat
presents en algunes sessions del judici i hagin fet
aquestes valoracions “independents” i tècniques.
La portaveu del Col·lectiu Praga, la catedràtica
Mercè Barceló, i el director de l’Observatori del
Sistema Penal i dels Drets
Humans (OSPDH), Iñaki
Rivera, són coautors
d’aquest informe, del qual
van llegir les vint conclusions consensuades i subscrites per setze entitats en
l’àmbit espanyol i europeu,
com ara Advocats Europeus Demòcrates (AED).
L’informe separa els processats en tres blocs: els
Jordis per una banda, com
a promotors de drets fonamentals, com el de manifestació i reunió; Carme
Forcadell, com a garant de
la inviolabilitat parlamentària, i la resta de polítics.
Després de la sentència,
ITW presentarà un informe definitiu que ja tindrà
en compte la resolució del
Suprem, i que serà elaborat per quinze acadèmics,
segons Rivera. En aquest
sentit, Rivera va ser molt
crític amb els set magistrats del Suprem, amb el
president Manuel Marche-

Agents de la Guàrdia Civil surten del Palau de la
Generalitat, després de reclamar expedients de l’1-O ■ EFE

La Guàrdia Civil
requereix
expedients de
l’1-O a Palau
a El cos armat insisteix a incriminar

el jurista Carles Viver Pi i Sunyer, a qui
la magistrada va exculpar de la causa
Membres de la plataforma ITW, amb juristes d’Andalusia, el País Basc i França, ahir ■ ACN

La xifra

La frase

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

4.000

“L’Estat espanyol
desobeeix la norma
de drets humans a
Europa. I el Suprem
ho diu amb grolleria”

ciutadans han fet aportacions econòmiques perquè 60
juristes i acadèmics poguessin anar al judici a Madrid.

na, per no haver tingut en
compte –i haver-hi “respost de forma grollera”– la
recent exigència de la immediata posada en llibertat dels nou presos polítics
per part del grup de treball
sobre la detenció arbitrària del Consell de Drets Humans de l’ONU.
La plataforma ITW ha
rebut el suport de 30 organitzacions internacionals
de drets humans: la més
destacada és de l’Argentina (Centro de Estudios Legales y Sociales), que va
lluitar contra els crims de
la dictadura militar, o la
més antiga del món, la
francesa Federació Internacional pels Drets Humans. L’entitat ha rebut
aportacions econòmiques
de 4.000 persones. I 60
professionals han fet d’observadors: 40 experts es-

Iñaki Rivera
PORTAVEU D’ITW

trangers de quatre continents, deu juristes i catedràtics de la resta de l’Estat i deu d’entitats de drets
humans.
Informe a l’ONU
A banda d’aquest informe
preliminar, ITW presentarà el 18 de juliol a l’Alt Comissionat de l’ONU pels
Drets Humans l’anomenat informe ombra sobre
la vulneració de drets humans a l’Estat espanyol,
que passarà l’anomenat
examen periòdic universal el gener del 2020. L’informe, de deu o dotze pàgines, abordarà la violència
policial de l’1-O, el procés
judicial i l’amenaça per la
llibertat d’expressió i manifestació, segons va avançar ahir el portaveu de la
plataforma, l’advocat Xavier Muñoz. Aquest i altres

informes
d’organitzacions de drets humans es
contrastaran amb l’informe elaborat per l’Estat espanyol en un debat d’unes
quatre hores del qual sortiran recomanacions no
vinculants, va detallar.
En l’acte d’ahir, Cristina Serván, de l’Associació
Pro Drets Humans d’Andalusia (APDHA), va declarar que han participat
en l’observació i avaluació
del judici perquè “és un
precedent per a tot el territori ja que s’han criminalitzat drets bàsics i fonamentals”. Joseba Belaustegui,
d’Erabakizaleak
(Juristes pel Dret a Decidir) del País Basc, hi va
afegir que amb la causa catalana “s’ha donat un missatge a totes les nacionalitats: es reprimirà tot desbordament de la Constitució de forma pacífica. S’ha
usat la política repressiva,
contra la mateixa Constitució”. I la jurista Dominique Nogueres (FIDH) va
lamentar que “s’hagi usat
el dret penal per reprimir
idees i moviments pacífics”, així com el fet que fa
més d’un any que nou líders socials i polítics estan
en presó provisional. ■

Redacció
BARCELONA

La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, va
explicar ahir que l’entrada
de la Guàrdia Civil al Palau
de la Generalitat i a diversos departaments no ha
estat un registre sinó “un
requeriment d’informació”. I hi va afegir: “És un
dels molts que s’estan produint aquests dos anys i és
part de la repressió a què
estem sotmesos.” Certament, agents de la Guàrdia Civil de paisà es van
personar al Palau i als departaments de Treball i
d’Acció Exterior, amb l’ordre de la magistrada del
jutjat d’instrucció número
13 que investiga el referèndum de l’1-O, per requerir expedients administratius sota sospita, en
ser relacionats amb despesa pública per l’1-O, i que
van sers sol·licitats per la
fiscalia. També es van personar a la Intervenció General.
D’altra banda, la Guàrdia Civil situa l’expresident del Consell Assessor
per a la Transició Nacional
(CATN) Carles Viver i Pi
Sunyer com “l’autor intellectual” del procés i l’“artí-

fex” del disseny de la desconnexió, en un nou informe remès a la magistrada
Alejandra Gil, després que
aquesta l’exculpés en la
causa de l’1-O.
Així ho adverteix la
Guàrdia Civil en un informe a què ha tingut accés
EFE, enviat el 18 de juny a
la titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, que a l’abril va
acordar no processar Viver Pi i Sunyer en la causa
oberta contra una quarantena de persones, entre
elles diversos ex-alts càrrecs del govern, pels preparatius del referèndum.
En el seu informe, el cos
armat avisa la jutgessa que
Viver i Pi Sunyer “no només es va limitar a ser l’autor intel·lectual de l’estratègia de secessió, sinó que
estava decidit a participarhi”, encara que va buscar
vies per eludir la seva responsabilitat penal perquè
era “perfecte coneixedor”
que “esclataria” un conflicte amb el marc polític i jurídic de l’Estat espanyol. De
fet, ressalta que, per defugir qualsevol responsabilitat penal, Viver i Pi Sunyer
estava “obstinat” a “traslladar la seva responsabilitat com a ideòleg als representants polítics”. ■
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JxCat no tanca la porta a
reobrir el pacte amb el PSC
a Pujol assegura que tindran “el termòmetre posat” per analitzar tots els “escenaris” fins al ple de
constitució de demà de la Diputació a Els comuns, que no descarten abstenir-se, tenen la clau de tot
Òscar Palau
BARCELONA

A 24 hores de la sessió
constitutiva de la Diputació de Barcelona, demà al
migdia, ningú pot assegurar al 100% qui la governarà els pròxims quatre
anys. Cap novetat en forma d’acostament ahir va
fer pensar que es replantegi el pacte de govern anunciat entre el PSC i JxCat,
que faria presidenta l’alcaldessa de l’Hospitalet,
Núria Marín, però ningú
tampoc va descartar el
contrari, i encara més després que els comuns deixessin clar que no es plantegen participar en les que
de facto serien les úniques
combinacions –les que sumarien el PSC i Cs, i fins i
tot el PP– que permetrien
una alternativa a un pacte
ERC-JxCat. El portaveu
adjunt dels de Puigdemont, Eduard Pujol, després de justificar l’acord
amb el PSC perquè “no és
possible” cap entesa que
inclogui JxCat i comuns,
va ser el primer que tampoc va tancar la porta a
una reconsideració, ja que
va dir que restaran “amatents” i amb el “termòmetre posat” a totes les opcions. “No faríem bé la feina si no analitzéssim a cada moment quin és l’escenari; forma part de les nostres obligacions”, justifica-

Eduard Pujol, portaveu adjunt de JxCat, ahir al Parlament ■ GUILLEM ROSET / ACN

va. I és que els comuns, que
tenen la clau de tot amb la
posició que acabin adoptant, van deixar clar al matí que no votaran a favor de
cap pacte que situï JxCat
en el govern. Sigui amb el
PSC o amb ERC, un fet que
iguala les opcions. Ara bé,
tampoc van descartar una
abstenció, o fins i tot votar
un candidat propi, fet suficient per fer viable un tàndem ERC-JxCat. En
aquest cas, es neutralitzaria la possibilitat que un
candidat independentista
tingués més nos que sís en
segona volta, un fet que automàticament faria presidenta la cap de la llista amb

L’oposició a Ada Colau es mobilitza pel cartipàs
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

21 regidors, majoria absoluta
al ple de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta és la xifra i
l’evidència que ahir van repetir fins a la sacietat els quatre
regidors del consistori de la
capital catalana, de quatre
grups diferents, que van
comparèixer per anunciar
que plantejaran batalla en el
ple que dimarts que ve, dia 16,
haurà d’aprovar el cartipàs
municipal. La primera demostració de força de l’oposició a l’Ajuntament i l’evidència que Ada Colau no ho tindrà fàcil per governar si no

Una víctima de l’1-O exigeix
a Enric Millo que rectifiqui
M.P.
BARCELONA

Una afectada per les càrregues de l’1-O ha exigit a
l’exdelegat del govern a
Catalunya Enric Millo
(PP) que rectifiqui la declaració que va fer com a
testimoni al Tribunal Suprem, on va afirmar que la
jove es va disculpar per ha-

ver mentit sobre les seves
lesions, i va assegurar que
el demandarà davant la
justícia si no es disculpa.
A les portes de la Ciutat
de la Justícia, Marta Torrecillas –que va denunciar
tocaments per part de la
policia espanyola a l’IES
Pau Claris de Barcelona
durant l’1-O i que un agent
li va lesionar diversos dits

de la mà– va informar ahir
que ha presentat al jutjat
una sol·licitud de conciliació a Millo amb l’objectiu
que rectifiqui. En la seva
declaració al judici contra
els independentistes catalans, Millo va sostenir que
Torrecillas, després de denunciar les lesions que li
va causar la policia durant
les càrregues per impedir

més vots, Núria Marín,
presentant qualsevol força
un segon candidat, ja que
en aquest cas simplement
seria president qui tingués
més vots dels presentats.
De fet, la líder del grup
de Catalunya en Comú Podem, Jèssica Albiach, també assegurava que mai s’ha
plantejat l’única alternativa que sumaria més, en segona volta, que un pacte
entre ERC, JxCat i TxT,
que seria una aliança com
la que va fer possible investir Ada Colau a Barcelona,
del PSC, els comuns i Cs.
Una aliança, PP inclòs,
que ahir reclamava el popular Xavier García Albiol,
a qui Albiach de seguida va
donar carbasses. Fonts
tant d’ERC com de JxCat
havien donat per fet al matí que difícilment hi hauria
una reconsideració, però
al vespre les fonts consultades ja no eren taxatives.
El que en tot cas sembla fora de la negociació és el replantejament de pactes
municipals que vol JxCat, i
encara més després que la
CUP, també implicada en
alguns, ho descartés.
Mentrestant, les disputes per la Diputació no van
ser objecte de debat en la
reunió de govern. La portaveu, Meritxell Budó, va dir
que la unitat de l’executiu
és “granítica” i va deixar les
valoracions per als partits,
i indicava que aquest cop el
president Torra no faria
cap moviment, almenys en
públic, per reconduir la situació. Des de la presó, el
president d’Òmnium, Jordi Cuixart, demanava als
partits que tinguin “sentit
d’estat” per superar la crisi, i l’ANC va convocar accions de protesta contra
els pactes amb el PSC, avui
davant de les seus d’ERC i
el PDeCAT i demà prop de
la Diputació. ■

pacta es va viure ahir en una
roda de premsa que va unir
els portaveus d’ERC i JxCat,
Jordi Coronas i Jordi Martí,
amb els de Ciutadans i el Partit Popular, Paco Sierra i Óscar Ramírez. Tots quatre van
coincidir a demanar diàleg a
Colau per establir un cartipàs
que consideren que no respecta el pes de l’oposició a
l’Ajuntament, que és majoria.
La clau de la desavinença és
el repartiment dels càrrecs
de personal de suport als
grups. Mentre que l’oposició
reclama un 60% per als dos

partits de govern i un 40%
per als seus grups, el govern
vol que la relació sigui d’un
75% i un 25%, respectivament. També hi ha en disputa
la presidència de les comissions, que l’oposició reclama
íntegrament per a ells.
Els grups de l’oposició reclamen que, abans del ple de
dimarts vinent, des del govern es convoqui una reunió
conjunta per abordar el tema
“per consens, com sempre
s’ha fet en aquesta casa”, segons va subratllar el republicà Jordi Coronas. ■ J.P.

l’1-O, va comparèixer en
diversos mitjans “demanant disculpes” perquè el
que havia relatat “no es
corresponia amb la realitat”. “Li ho vaig agrair públicament”, va dir Millo.
Acompanyada pel seu advocat, Xavier Monge, Torrecillas va exigir a Millo
que ho rectifiqui tot. A
banda de la causa per lesions, un segon jutjat investiga l’assetjament vexatori i masclista que va
patir la dona a les xarxes
socials pel fet que en lloc
dels dits trencats tingués
capsulitis a causa de l’acció policial. ■

Marta Torrecillas registra l’escrit contra Millo, ahir a la Ciutat
de la Justícia de Barcelona ■ EPA
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
MANLLEU

Àlex Garrido

Alcalde de Manlleu (ERC)

“Governant
bé sumem
pel projecte
de país”

REVÀLIDA “Els bons resultats que hem tingut en les
eleccions són un reconeixement a la feina feta per part
d’Esquerra” PACTE “El pacte amb JxCat beneficia la ciutat
i dona tranquil·litat i seguretat a l’equip de govern”
Miquel Riera
MANLLEU

G

airebé 1.200 vots més que ara fa
quatre anys i dos regidors més.
Com valora els resultats?
Molt positivament. Fa quatre
anys van ser unes eleccions d’extrema
dificultat perquè plegava en Pere Prat,
després de dotze anys a l’alcaldia, una
persona molt coneguda que havia fet una
gran tasca a l’Ajuntament. Fer aquest
canvi va significar un gran repte, i crec
que va ser un traspàs exemplar. En les
eleccions d’ara, la ciutadania havia de valorar la feina feta els últims quatre anys,
que han estat molt difícils, sobretot per
la situació al país, amb una repercussió
molt important en la política local. Els
resultats, amb un creixement important, són també un reconeixement a la
tasca d’ERC.
Va ser reelegit sense problemes nou alcalde amb el suport de JxCat, amb qui
també han arribat a un pacte de govern.
Amb els resultats a la mà teníem diferents escenaris. D’una banda, podíem
governar en minoria, com fins ara, però
reforçada i buscant acords puntuals.
D’una altra, podíem buscar acords amb
JxCat i la CUP, ja que des del primer moment vam descartar un pacte amb el
PSC. La primera oferta pública que fem
és aquest govern a tres bandes, però la
CUP ja diu de seguida que no es veuen
governant amb JxCat. Al final, l’encaix

que trobem millor és amb JxCat, i és l’opció que tirem endavant.
Tenir majoria, i no un govern en minoria,
permetrà tenir més tranquil·litat?
Evidentment que sí. També hi ha el fet
que, tot i que els temes s’han de consensuar en l’equip de govern, tens la seguretat que tots els punts s’aproven en el ple.
L’acord entre ERC i JxCat, que és molt
ampli, beneficia la ciutat i també dona
una tranquil·litat i una seguretat a
l’equip de govern.
Quins són els principals problemes de
Manlleu als quals ha de fer front en
aquesta nova etapa?
Manlleu, tot i la transformació que ha
viscut aquests últims setze anys de mandats d’ERC, és una ciutat complexa, amb
encara molts reptes. Un és l’industrial.
Manlleu ha estat històricament una ciutat industrial, que ha patit molt amb les
crisis econòmiques locals i globals. Hi va
haver un moment, per exemple, que es
va perdre tota la indústria tèxtil, la qual
cosa va ser un cop molt dur per a la ciutat, no solament econòmic, sinó també
anímic, perquè hi treballava molta gent.
Ara estem en un moment dolç, sovint
parlo que hi ha una “microrevolució” industrial a la nostra ciutat. Els reptes en
aquest camp són créixer en zona industrial. Durant els últims quatre anys ho
hem preparat perquè fos possible. Això
ha d’implicar atraure nova indústria i
que la local pugui créixer en nous espais
que necessita. Un altre repte important

MIQUEL RIERA

2015
ERCJFM-AM

2019

CiU CUP-AMUNT PSC

4

5

7

ERCJFM-AM

3
MES

1

21

REGIDORS

ICVEUIA-E

1

és l’habitatge. Hi ha una manca de lloguer assequible a la ciutat. Hi ha molt pis
buit que no és al mercat, pisos d’entitats
bancàries, de fons voltor. Volem treballar per arribar a acords amb aquestes
entitats i poder posar aquests pisos al
mercat.
Manlleu té un 21% de població estrangera. Quines són les principals dificultats en aquest sentit?
Manlleu històricament és una ciutat que
ha treballat amb intensitat, i crec que
amb èxit, la gestió de la diversitat. De fet,
el nostre treball en aquest camp ha servit d’exemple per a molts altres llocs.
Quins reptes tenim encara? Distribuir
de forma més equitativa l’alumnat de
procedència estrangera entre els diferents centres. Un altre repte és trobar
sortides laborals a les persones vingudes
de fora que treballaven en el sector de la
construcció, que continua molt aturat.
Cal donar-los més eines amb polítiques

JxCat-JUNTS

5

9

21

REGIDORS

PSC

3

CUP

3
SOMI

1

de formació, lingüístiques i d’integració a
la realitat del país perquè tinguin més
possibilitats de reinserció en el mercat
laboral.
Quan va haver-hi els atemptats de Barcelona i va girar el cap a Ripoll, va pensar: podíem haver estat nosaltres?
És evident. Podíem haver estat nosaltres, com podia haver estat qualsevol població del nostre país. Recordo aquells
dies amb especial intensitat. Va ser una
situació tensa a la nostra ciutat, perquè
certs mitjans de comunicació apuntaven
que el presumpte terrorista fugit era a
Manlleu, cosa que no va ser certa. Continuo pensant, però, que el treball educatiu, de generació d’oportunitats, és bàsic
per fomentar la cohesió social.
Vostè és a l’Ajuntament des del 2011, primer com a regidor i des del 2015 com a
alcalde. Què va fer que s’hi presentés i
què el fa continuar?
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Alcalde des del 2015 i
escriptor amb novel·la
acabada de publicar
Àlex Garrido i Serra, nascut a Manlleu, és llicenciat en ciències polítiques i de l’administració, especialitzat en relacions internacionals. Ha cursat també estudis de filologia catalana, traducció i interpretació en llengües
anglesa i alemanya, i de solfeig i piano al
Conservatori Superior de
Música de Barcelona. És alcalde de Manlleu des del
juny del 2015, després
d’haver estat regidor
d’Educació, Joventut,
Cultura i Mitjans de Comunicació durant el
mandat 2011-2015.
Com a escriptor, des
del 2008, ha publicat
diferents obres i ha
guanyat premis com
el Jacint Verdaguer i el
Ciutat d’Eivissa i el Porreres de novel·la. El seu
últim llibre El darrer periple d’en Yamir (Edicions
Balèria) està inspirat en
els atemptats de Barcelona i Cambrils. El bàsquet és l’altra seva
gran passió. N’és un
gran aficionat, el
practica sempre que
pot i intenta no perdre’s cap partit d’Eurolliga del Barça.

❝

❝

❝

La Generalitat hauria de
finançar d’una manera
molt més clara aquelles
competències que delega
en nosaltres

Els ajuntaments hem
tingut, tenim i tindrem un
paper clau en el procés cap
a la independència del país

Per convèncer el món i,
sobretot, per convèncer
especialment la Unió
Europea, hem de ser més.
Això és de calaix

Una passió absoluta per la teva ciutat,
voluntat de servei públic i desig de transformació del teu entorn, de la teva ciutat
i també, m’atreveixo a dir, del país. Això
és el que t’impulsa a entrar en política,
perquè fora d’això és una feina que comporta una dedicació constant i pràcticament absoluta, i que t’obliga a deixar de
fer moltes coses de les que solies fer. Per
tant, és una tasca molt vocacional i de
conviccions molt fermes.

el finançament de les escoles bressol i de
les de música o de l’habitatge d’emergència. Entenem que la Generalitat hauria
de finançar d’una manera molt més clara
aquells serveis i aquelles competències
que delega en nosaltres.

estat lloc d’acollida de moltes persones
vingudes d’Andalusia o d’Extremadura,
fa setze anys que hi governa ERC. Per
què convencem aquestes persones?
Doncs perquè som capaços de governar
bé i de governar per a tothom. Aquesta
és la clau de la Generalitat per convèncer
aquelles persones que encara no estan
en el nostre projecte.

Tot això amb dificultats sovint pel que
fa al finançament. Què pot millorar del
finançament dels ajuntaments?
Estem molt contents amb les aportacions que ens fa la Diputació de Barcelona, però no ho estem tant amb les que
ens fa la Generalitat de Catalunya. Al final, molts ajuntaments acabem desenvolupant competències que potser no ens
tocarien, i ho fem sense el suport de l’administració a qui correspon la competència. Parlo d’exemples molt concrets, com

Troba que el govern de la Generalitat està paralitzat, com diu l’oposició?
No compartim aquesta visió. Creiem que
la Generalitat està treballant, però el que
es evident és que fer-ho amb un pressupost de fa dos anys, és extremadament
complicat. Ara bé, la Generalitat ha de
ser capaç de trobar els suports necessaris per tal d’aprovar un nou pressupost, a
fi de poder desenvolupar les polítiques
que necessita el país i consolidar un bon
govern, efectiu, ambiciós i que generi la
confiança de la ciutadania. Al final governar bé comporta també eixamplar i sumar gent al projecte de país. A Manlleu,
per exemple, amb una immigració estrangera del 21% i que, històricament, ha

Com valora la situació política, amb la
dura repressió que hi ha hagut?
És molt complexa amb un nivell de repressió que ningú esperava. Això, evidentment, porta a modificar plantejaments, a creure que, sobretot, per convèncer el món i, sobretot, per convèncer
especialment la Unió Europea, hem de
ser més. Això és de calaix. En tot cas,
nosaltres ens hem de mantenir ferms en
les nostres conviccions i, sobretot, lluitar
per la democràcia, pels valors democràtics i de llibertat i, contra la repressió. No
pot ser de cap manera que tinguem pre-

sos polítics i persones que viuen a l’exili.
Cal la denúncia i cal estratègia conjunta i
ferma contra aquesta repressió. I, d’altra
banda, treballar incansablement per sumar més persones al nostre projecte;
perquè quan siguem i, electoralment, es
pugui demostrar que som més del 50%,
llavors estic convençut que molta més
gent ens escoltarà i ens farà costat.
Quins passos hauria de seguir ara l’independentisme?
Com deia, unitat estratègica i de combat
de la repressió. Evidentment, cadascun
dels partits tenim la nostra visió de ciutat, de societat i de país. Soc de les persones que creuen que el pluralisme és bo i
suma en unes eleccions. Per tant, insisteixo, el que hem de fer és ser capaços de
governar bé als ajuntaments, a les diputacions, als consells comarcals i, sobretot, de governar bé a la Generalitat, perquè d’aquesta manera serem capaços de
convèncer encara més gent. L’1-O va ser
necessari per demostrar al món i a nosaltres mateixos que volem ser. Ara ens cal
una nova estratègia, intel·ligència emocional, tenacitat i unitat de tots per demostrar que podem ser i que serem.
Quin ha de ser el paper dels ajuntaments en el procés?
L’1-O va ser possible per la determinació
de la Generalitat, de la voluntat popular,
però també per la determinació dels
ajuntaments fent possible l’obertura dels
centres escolars, organitzant els actors
que havien de participar en el procés de
l’1-O. Els ajuntaments, com a institució
més propera a la ciutadania, hem tingut,
tenim i tindrem un paper clau en el procés cap a la independència del país.
La independència, la veu a prop o lluny?
El pitjor que podem fer és marcar calendaris, perquè poden generar una frustració innecessària. Mirem casos d’altres
països que han assolit la independència.
Ho han fet en processos que han durant
molts anys. Per tant, no estem parlant
d’un procés per avui, ni per demà mateix. Potser ni tan sols és un procés de
cinc o sis anys, sinó que és d’una envergadura tan potent i d’una importància
tan gran que hem de tenir perseverança.
Hem de treballar per tenir la força suficient perquè en la propera envestida tinguem totes les de guanyar. Això sí, com
més aviat siguem independents, millor
per al país i per al futur de la nostra gent.
No podem deixar de treballar pel nostre
objectiu ni un sol dia.
Què n’espera de les sentència del judici
de l’1-O? Com l’ha viscut?
L’he viscut amb molt de dolor, perquè ha
estat un judici profundament injust i
molt dirigit a un bàndol. Tinc certa esperança que la sentència no sigui tan dura
com la gent creu que serà. Si ens atenem
sobretot a les proves judicials, les penes
no poden ser les que demana la fiscalia,
ni de bon tros. El que volem i el que creiem que seria just és una absolució, però
no la veig possible.
Vostè es també escriptor, com s’ho fa?
Seria incapaç de viure sense escriure. Ho
faig sobretot els caps de setmana i les vacances. De tant en tant, faig també alguna estada en algun monestir, on dedico
totes les hores que puc a escriure. ■

