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La vinyeta

Miquel Berga

Fer

Pompes
fúnebres

H

istòricament,
s’ha parlat de
l’American way of life,
la manera de viure a
l’americana, però ja fa
molts anys que algú
va revelar les entranyes de la indústria i
els negocis funeraris en un llibre reportatge de gran èxit: The American way
of death; és a dir, la manera de morir a
l’americana. L’Exitus, com solen dir els
amics de les pompes fúnebres, genera
un món peculiar que allarga la vida
dels morts per altres mitjans i que es
materialitza en els monuments funeraris. Els cementiris són els museus de la
memòria per antonomàsia. Un dels
sectors amb més vitalitat del turisme
cultural és justament el de les visites a
tombes d’escriptors. No hi ha lletraferit
que no hagi pelegrinat a Cotlliure per
visitar la tomba de Machado o a Ginebra per saludar Borges. Els més romàntics han deixat anar sospirs fatalment melancòlics davant la tomba de
Keats a Roma o han vagat pels corredors incerts de l’illa de San Michelle, a
Venècia, tota l’illa un cementiri flotant

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Cada tomba té la seva
anècdota i els devots les van
convertint en altars on
deixen detalls entranyables
que fa inevitable la sensació d’un vaixell de morts a la deriva. Quan el turista de les necròpolis vol apostar per
destins amb oferta assegurada van al
cèntric cementiri d’Edimburg o als cementiris de París, si pot ser al de Père
Lachaise, on la varietat i la qualitat no
té rival: d’Oscar Wilde a Baudelaire, de
Proust a Balzac. I encara es pot aprofitar el viatge amb una volta pel de
Montparnasse i complimentar Beckett, Susan Sontag, Ionesco o la parella Sartre i Beauvoir. Els més refinats
fugen del turisme mortuori de masses
i van a la recerca d’una dèria particular: Bassani a Ferrara, Valéry a Sète,
Leopardi a Nàpols o s’enfilen fins al
capdamunt del cementiri de Deià, on
Robert Graves té la més senzilla de totes les làpides en la panoràmica més
espectacular del Mediterrani. Cada
tomba té la seva anècdota i els devots
les van convertint en altars on deixen
detalls entranyables, com ara l’ampolla
d’absenta que hi ha a la tomba de Cortázar a París. El foc verd de 55 graus
amb què algun lector devia voler ressuscitar el mort.

El bany dels desunits

E

m trobo banyant-me a mar,
quan una senyora que no conec
però que ella diu que “em veu”,
–em veu per la televisió–, se m’acosta
exclamant: “Ja se’n poden anar tots a
la merda!” La interjecció és més detonant si tenim en compte que fa un dia
claríssim, que l’aigua del mar és neta i
tranquil·la com poques vegades i que
fa un airet que enamora. Fa dos mesos
hauria pensat que els que havien
d’anar al lloc poc confortable que la senyora els reserva eren els jutges, els
fiscals, la Guàrdia Civil, la policia i alguns opinadors. Avui és dijous. A
aquesta hora del migdia es deu estar
constituint la Diputació Provincial de
Barcelona. La presidència serà del
PSC amb els vots de Junts per Catalunya. El suport dels “postconvergents”
a un dels “partits del 155” ha enfurismat ERC. La famosa “unitat independentista” ha fet aigües definitivament,
com ja es covava des de fa dies i potser
anys. La senyora i jo estem amb l’aigua
del mar al coll. “Perdoni, eh? però és
que estic molt emprenyada; vinc cada
dia a la platja, tret dels dimecres, que
me’ls reservo per reunir-me amb altra

“
A mar amb una
senyora indignada
per la divisió
independentista

gent davant l’ajuntament per reclamar la llibertat dels presos i el retorn
dels exiliats; hi vaig des de la setmana
següent del drama; no he fallat mai. I
ara tots barallats.” Li dic que una cosa
no treu l’altra. “Efectivament: nosaltres no preguntem de quin partit som
els congregats. Nosaltres mantenim la
unitat.” La senyora insisteix en la facturació: “Que se’n vagin a la merda.”
Afegeix: “Aquests partits acaben desprestigiant els presos perquè ens fan
pensar si ja eren tan irresponsables
quan tot va començar.”
També a aquesta hora, a Madrid,
deuen seguir les negociacions de Pe-

dro Sánchez per formar govern. L’aspirant va dir ahir que no es pot refiar
de les ofertes de Pablo Iglesias per pactar-ne un perquè veu difícil que en cas
d’haver d’aplicar de nou el 155 a Catalunya tingués el seu suport. Iglesias,
que antigament s’havia mostrat mig
favorable a una solució negociada i
fins i tot a un referèndum, li diu ara
que Catalunya no seria una “línia vermella”. Aquí sí que hi ha unió. Els
“partits del 155” tenen aquest article
dissolvent de la Constitució al cap,
més que d’altres més constructius.
A l’aigua s’hi està bé. M’aconsello
perllongar el bany. Li dic a la senyora
una idea que ja he expressat altres vegades. En principi la desunió no és negativa, si es tracta d’acumular forces:
cada partit aporta les seves. El “divideix i venceràs”, dirigit a un mateix,
pot ser efectiu, sempre que hi hagi un
director indiscutit que condueixi els
violins i les trompetes cap a un objectiu comú compartit. La senyora em
pregunta: “Quin és el nostre director?”
Es respon. “Temo que trigarem anys a
trobar-lo.” Sortim, que som grans i comencem a agafar fred.
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A la tres

EDITORIAL

Un model de
ciutat per
a Barcelona

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

La confusió

C

om que aquests darrers dies tots
els tertulians i opinadors del país
ens hem dedicat a posar de manifest les discrepàncies entre les formacions polítiques independentistes,
ara hi ha qui s’ha confós (o que se
n’aprofita, és clar) i es pensa que tot
plegat és sinònim que l’independentisme és mort. Res més lluny de la realitat. Vostès coneixen algun independentista que arran d’aquestes maleïdes discrepàncies entre partits polítics s’hagi tornat antiindependentista? O que es plantegi votar el PSC, el
PP o a Ciutadans? Cap ni un. L’independentisme el que té ara (de fet, ja fa
temps) és un problema de lideratges
polítics, d’estratègia i de partidismes,
però els 2 milions d’independentistes
que l’1-O van votar sí hi continuen
sent. Ara, malgrat els partits. I si els 2
milions de catalans que cada Diada
surten al carrer estan desencantats
(que ara em sembla que ho estan) no

“
Coneixen cap
independentista
que arran de les
picabaralles entre
els partits hagi
deixat de ser-ho?
és pas amb l’independentisme; és, en
tot cas, amb els partits polítics que
haurien de liderar el moviment. I que
la situació sigui complicada, i que els
partits es barallin, no és –com voldrien alguns– sinònim de cap dimissió. Explicava l’altre dia que JxCat i
ERC han posat aquests dies en marxa
tots els seus mecanismes a l’abast
(tertulians, opinadors, argumentaris
polítics...) per guanyar la batalla del

De reüll

Les cares de la notícia

Carme Vinyoles Casas

PRESIDENTA DE L’ANC

Elisena Paluzie

Històries de
fronteres

Forts i units

D

esprés d’una atzarosa aventura pel desert (també
pel desert de l’abús i l’explotació sexual) i ja en la
costa andalusa, un guàrdia civil els descobreix darrere
d’un matoll, es fa l’orni i ells continuen l’incert camí cap a
una oportunitat. Més de 50 refugiats d’empobriment i
altres violències moren en un bombardeig al centre de
detenció de Tayura (Líbia), finançat per la UE, i els que
intenten escapar-se són abatuts a trets. Des del Mare
Nostrum ens miren els rostres de l’esperança ofegada
per la deshumanització mentre Sea Watch, Sea Eye i
Open Arms practiquen el deure de
Hi ha qui posa socors. A Arizona, Scott Warren, de
olles d’aigua l’ONG No More Deaths, allotja i
alimenta uns centreamericans
en punts de
indocumentats i s’arrisca a 10 anys
trànsit i hi ha de presó per la seva solidaritat. Hi
qui hi aboca ha qui diposita olles d’aigua en
verí de rates possibles punts de trànsit, hi ha qui
hi aboca porqueria i verí de rates i hi
ha patriotes amb el rifle a punt. Hem vist infants
separats dels pares, tancats en gàbies, patint gana
enmig de la brutícia. El sacerdot mexicà Pedro Pantoja,
fundador de la Casa del Migrant de Saltillo, denuncia
desapareguts per les autoritats i pel crim organitzat, un
panorama de terror. A Catalunya s’han atacat centres
d’acollida de menors però a Llagostera tots els grups
municipals (Junts per Llagostera, Cup-Alternativa, ERC i
PSC) aproven una contundent moció contra l’Europa de
la vergonya. Històries al voltant de fronteres físiques,
morals, polítiques. I nosaltres, a quin costat estem?

relat. Però l’unionisme ha fet el mateix. Per això no s’estranyin que ara
en algunes tertúlies hi hagi qui insisteixi en la teoria aquesta que l’independentisme està frenant, està barallat o,
directament, que s’ha mort. No es confonguin. Això ja va passar amb l’operació Catalunya de Fernández Díaz. Van
voler donar per mort l’independentisme. Ho van fer amb la retirada de Mas,
amb l’exili i la presó, cada cop que al
Parlament el govern perd una votació, i
ara ho volen fer arran dels pactes postelectorals o arran del pacte de la Diputació de Barcelona. La repressió no para i ens emboira, i ara descobrim que
les formacions independentistes es barallen per l’hegemonia d’aquest espai
però, insisteixo, no conec cap independentista que n’hagi dimitit. En conec
d’emprenyats, d’emboirats, i molts de
dolguts, i que estan temptats d’engegar
a dida els partits. Però no pas l’independentisme. No es confonguin.

-+=

Font comú dels partits sobiranistes perquè la investidura de Pedro Sánchez no surti de franc,
aquest és un dels missatges del secretariat de
l’ANC. La presidenta de l’Assemblea descarta que
es puguin avançar les eleccions sense un enfortiment d’aquesta estratègia conjunta.
CONSELLER D’EDUCACIÓ

Josep Bargalló

Contra l’assetjament

-+=

L’arxiu per part del jutjat número 7 de Martorell de
les tres denúncies pendents contra els docents
de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca ha dut
el conseller a criticar l’assetjament polític i mediàtic que han patit i ha destacat el comportament
pèssim que va tenir Albert Rivera.
ESCRIPTOR

Colm Tóibín

La injustícia de la presó

-+=

El narrador irlandès, autor de l’antologia de relats
Mares i fills, coneixedor de la política catalana, ens
explica que a Europa ningú no entén que hi hagi
polítics a la presó i critica el fet que des de la mateixa Europa no s’hagi fet gaire cosa per corregir
una situació gens democràtica.

Ada Colau i Jaume Collboni
han reeditat aquesta setmana el pacte de govern que Barcelona en Comú i el PSC ja van tancar al
llarg del mandat passat i que l’aplicació de l’article 155 va fer saltar
pels aires. Aquest cop, Colau i Collboni han vestit un acord que hauria
de ser immune a l’evolució del procés o, el que és el mateix, a la sentència. Colau i Collboni asseguren
que és un acord que pensa en Barcelona, com si el que passa a Catalunya no l’afectés i a l’inrevés. En tot
cas, més enllà d’això i sabent que
l’acord tot just comença a caminar,
hi ha un punt, nuclear, que no queda
gens clar. Quin serà el model de ciutat que defensarà el govern? Colau
es va presentar l’any 2015 a les
eleccions per posar fi a la Barcelona
des poderosos i les elits, la Barcelona que, de fet, ha liderat, fora de
quatre anys de res, el PSC. Els socialistes defensen fórmules publicoprivades en la majoria dels àmbits, creuen que cal tornar a fer promoció turística, defensen la tolerància zero amb els manters...
És el pacte un repartiment de
regnes de taifes? Vaja, un fes tu
el que vulguis en la teva àrea mentre no molestis gaire? Perquè el
PSC aconsegueix una tinència d’alcaldia de Seguretat que pels comuns no era necessària. Tindrà autonomia de l’alcaldia aquesta nova
àrea? Podrà, com va dir Collboni en
campanya, poder per fer foc nou a
Ciutat Vella? Els comuns mantenen
el poder sobre el pressupost, però
cedeixen l’àrea econòmica. Perquè
Collboni pugui presentar propostes
molt més liberals sense afectar els
comptes? Cultura es divideix en
dos perquè cap dels dos partits donava el braç a tòrcer en les negociacions. Massa incògnites sobre quin
model és el que han pactat els dos
partits per a que Barcelona continuï
avançant.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

Ni presó ni exili
Els advocats dels presos insten
la fiscalia a recuperar el prestigi
permetent-ne la llibertat. Tots
presentaran una petició
d’alliberament al Suprem.

10
anys

De cap per avall
Collblanc, Eixample, Putget,
Nou Barris, Sant Andreu i
Guinardó, les zones més
afectades per les obres a
Barcelona.

20
anys

Estabilitat
La inflació s’estabilitza quatre
dècimes per sobre de la
previsió del govern espanyol. A
Catalunya es manté en el 2,7%
per tercer mes consecutiu.

Tribuna

Full de ruta
Jordi Grau

Jordi Mayoral. Galerista

Homenatge
a Catalunya

S

í, en el fons parlaré de George Orwell i d’una de les seves obres més conegudes. Tot i que el mateix Eric Arthur Blair,
el nom real de l’escriptor, quedaria sorprès si pogués saber que aquest llibre
sobre les seves experiències a la Guerra Civil espanyola ha tingut la gran difusió que té i que l’ha portat, juntament amb La rebel·lió dels animals i,
sobretot, 1984, a ser considerat un
dels grans escriptors del segle passat i
la consciència de tota una generació.
Periodista consagrat al Tribune i a l’Observer, quan va morir, el 1950, només
s’havien venut set-cents exemplars de
la seva obra sobre l’aixecament feixista
del 1936, les seves il·lusions com a brigadista internacional, la seva experiència al front d’Aragó i a Barcelona i el
seu relat del que va ser “una guerra civil dins d’una guerra civil”, la persecució comunista al POUM i l’anarquisme,
en definició de l’exdegà d’humanitats
de la Universitat Pompeu Fabra Miquel
Berga, l’especialista més especialista i

‘Homenatge a Catalunya’,
d’Andrea Lucio i Jordi de
Miguel, és un cant a George
Orwell i a la seva obra, de la
qual quan va morir només
havia venut 700 exemplars
divertit sobre Orwell. Homenatge a Catalunya, un rigorós còmic editat per
Rosa dels Vents i del qual Jordi de Miguel és l’autor del guió i Andrea Lucio,
de les il·lustracions, és un gran llibre
sobre el llibre d’Orwell que ens explica
l’autor, la seva vivència del 36 i el 37, la
lluita fratricida entre comunistes estalinistes i gent del POUM i en què el mateix Miquel Berga és protagonista. La
presentació a la Llibreria 22 de Girona
va valdre molt la pena. Així vam saber
que Orwell va ser reconegut a Barcelona després que Pasqual Maragall encarregués la feina a Víctor Alba i al mateix Miquel Berga i que finalment se li
concedís una plaça a la ciutat. Una plaça petita en què, ironies de la vida, es
va instal·lar la primera càmera al carrer
de tot Barcelona, el primer gran germà, cosa que, explicada per Berga, va
fer les delícies dels presents. Llegeixin
aquest Homenatge a Catalunya, que
s’assembla massa a tot el que estem
vivint ara a casa nostra amb la lluita
fratricida entre republicans que res augura de bo.

Els Beatles i la història

D

e tant en tant, es parla de la importància de la història en l’actualitat i, vertaderament, és un
debat rellevant. Se sol comentar que si
el que va passar fa uns anys justifica o
no els camins que es volen emprendre
d’ara endavant, de manera individual o
col·lectivament. I es discuteix que si el
que ens han explicat són mites prefabricats, exagerats o veritats indiscutibles. I, sovint, es posa en dubte si els
fets són interpretables, quines són les
causes i les conseqüències de cada esdeveniment. Sobretot, uns dels comentaris habituals és què és històric, si
aquest dia o aquell altre ho són o no,
quan realment tots els dies són, per se,
històrics; el que es vol emfatitzar, evidentment, és que hi ha dies determinants, especials i que poden ser un
punt d’inflexió per al futur.
LA HISTÒRIA TÉ L’ETIQUETA de ser feixuga,

de ser avorrida, de no enganxar l’audiència. I, alhora, de no servir per a
gran cosa –quan vaig estudiar història,
la pregunta del milió que ens feien als
estudiants era “i què fareu després

d’acabar la carrera?”, amb certa condescendència i compassió–. I aquí recau la tasca de la divulgació, de transmetre amb passió i rigor fets que van
passar i que són interessants i inspiradors. Per exemple, en català tenim tres
revistes importants com L’Avenç, Sàpiens i El Món d’Ahir que fan una feina
de difusió de la història amb qualitat.

generacions, senyal que la feina és magistral. I, segurament, calen exemples.
De llocs on es fa bé la tasca de preservar i
donar valor als llegats n’hi ha molts (tots
imperfectes i tots amb la necessitat de
repensar-se), però voldria destacar-ne
un de simple, memorable i fàcil d’entendre: The Cavern.
VA SER A THE CAVERN, a Liverpool, on els

ARA, UN DELS GRANS DEBATS és com pre-

servar el llegat d’una persona, d’un moviment, d’un col·lectiu, d’un espai. Com
es pot evitar l’efecte mausoleu? És a dir,
què es pot fer per no caure en l’avorriment, en la veneració acrítica, en
l’aplaudiment o l’odi etern? Precisament, la gràcia de mirar-nos el passat
des del present és rellegir, fer noves lectures, treure la pols a mirades potser caducades, revisar, donar contemporaneïtat a un passat que no ha de ser remot,
sinó memòria viva, útil per a l’immediat.
Aquest és, sens dubte, un dels grans reptes dels que tracten material històric:
connectar amb els nous públics i que la
història interpel·li la gent d’avui. I, si
aquesta feina és un far per a les properes

Beatles van despuntar, on entre l’any
1961 i 1968 van tocar 292 vegades i on
va canviar la història de la música per
sempre. Sí, és un pub llegendari. I podria ser senzillament això, un lloc convertit en una romeria de mitòmans i
curiosos visitant el local. Doncs no, no
és només això, ja que per descomptat,
posen en valor el pas dels Beatles i d’altres grups històrics que hi han tocat,
però si entres al pub qualsevol dia, se’t
posarà la pell de gallina imaginant el
que hi va succeir a principis dels seixanta, però t’hi pots trobar músics
d’avui que segueixen fent música i girar la roda. És molt senzill i molt difícil
alhora, la millor manera de posar en valor la història és que segueixi viva.

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

Pa i plàstic, un
matrimoni mal
avingut
b Un aliment tan bàsic i essencial com és el pa (símbol de la vida) no hauria
d’embolcallar-se mai en
plàstic (símbol de la mort
per a molts ecosistemes,
especialment marins).
Dispensar aquest aliment en un continent de
paper o simplement entregar-lo al client “a pèl” perquè aquest el dipositi en
una bossa de roba com es
feia abans hauria de ser la
norma i mai l’excepció.
Crec que és molt important que la ciutadania ens
conscienciem per evitar la
plastificació de tots els aliments i especialment del
pa i suggerim als nostres
proveïdors habituals que
vagin jubilant un material
d’ús efímer però que perdurarà eternament com a
deixalla malmetent el nos-

tre bonic país.
Exigir la reconversió
d’embolcalls no biodegradables dels aliments com
ara el pa per altres que no
malmetin el medi ambient
és una tasca ingent que
hem d’afrontar la ciutadania davant la incomprensible desídia de l’administració.
MARTÍ GASSIOT
Barcelona

ICV
b Per a molta gent que
hem participat durant
molts any en el projecte
d’ICV (i alguns abans en el
PSUC) aquests dies són
d’una certa tristesa per la
desaparició de les sigles
però també d’orgull per la
trajectòria. Molt probablement s’han comès errors
en la gestió econòmica però aquesta sempre ha estat
absolutament neta, cap cas
de corrupció ni de finança-

ment il·legal i, a diferència
d’altres, tampoc cap condonació del deute. La situació actual s’explica també
per la generositat d’ICV,
que en l’aposta per les confluències va saber anteposar la necessitat de sumar,
per portar endavant un projecte de canvi, a la supervivència de les sigles sabent
que això comportaria una
disminució dels ingressos
per les contribucions dels
càrrecs públics. És paradoxal que això passi quan a
Europa els partits verds
creixen i curiosament Ernest Urtasun és vicepresident del Grup Verd europeu
i, una altra afiliada a ICV,
Mar Garcia Sanz, és la secretària del Partit Verd Europeu. Les sigles desapareixeran però, avui, quan creixen les desigualtats, els
drets de les dones tornen a
estar qüestionats i cal donar respostes urgents al
canvi climàtic i el projecte

ecosocialista té més sentit
que mai. Estic convençut
que la gent d’ICV el continuarà impulsant, com ja
ho està fent, incorporant-lo
al centre de la pràctica política de les confluències.
Perquè venim de lluny i
cal anar molt més lluny encara.
JAUME ROVIRA
Barcelona

Diputació
b Avui estic molt trista i
molt decebuda, quan veig
que pot més el partidisme
que el catalanisme penso
que te raó quan Aznar va
dir allò que no els fèiem por
perquè sempre acabàvem
barallats. Avui penso que
tenia raó i ja no crec en res,
ha sigut molt fort posar-se
al costat del 155 pels interessos de primer l’ego que
Catalunya.
CARMEN BAGARIA PASCUAL
Barcelona
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La frase del dia

“La reacció a la sentència del Tribunal Suprem no pot ser
només una simple manifestació”
Eulàlia Reguant, EXDIPUTADA DE LA CUP AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Tribuna

De set en set

PSOE, partit d’estat

Raó de pes

Jaume Oliveras i Costa

Josep-Lluís Carod-Rovira. Filòleg i escriptor

H

i ha partits que, al llarg de la història, acaben identificant-se
amb el país o l’estat on actuen,
esdevenint, de fet, estat. Passat, present i futur no tenen sentit sense ells ja
que en constitueixen un component
essencial. Aquesta és la funció que, al
Regne Unit, tenen tant el Partit Conservador com el Laborista, més el primer que el segon. Al País Basc, aquest
paper el fa el PNB, a la perfecció. No hi
ha escenari imaginable sense ell i on no
hi acabi sent. I, a l’Estat espanyol, el
PSOE té aquesta dimensió de partit
d’estat. No és casualitat i sí, al contrari,
del tot significatiu, que sigui l’únic partit al Congrés i al Senat que dugui a les
sigles la lletra E d’Espanya i, ben mirat,
també d’Estat. Això n’explica les relacions perilloses amb la dictadura de
Primo de Rivera, el paper durant la República i la guerra dels tres anys, la discreció en la lluita antifranquista i la dimensió de partit de govern, partit d’estat, amarat de ple de la lògica d’estat, el
sentit d’estat i la pràctica d’estat, clavegueres incloses.

ARA QUE EL CENTREDRETA, la dreta i la ul-

tradreta ja no s’aixopluguen sota la mateixa sigla, el PP, sinó que aquest espai
s’ha fragmentat en tres bocins, el paper
del PSOE s’ha vist reforçat i molt. I ho ha
fet, sobretot, en la seva condició de partit
d’estat, en la mesura que ha estat vist per
l’electorat com l’única opció seriosa, en el
partit de confiança de molta gent d’ideologies diverses que el que vol és estabilitat, rigor i previsibilitat, lluny de qualsevol aventura arriscada, trasbals inesperat o moviment sobtat. Per aquest motiu
ha esdevingut el partit central de la política espanyola, l’únic amb capacitat
d’abastar des del centredreta fins al centreesquerra, malgrat que ho faci des
d’una retòrica discursiva d’esquerres i
una estètica amb un format envernissat
de progressisme pictòric: banderes vermelles, algun puny enlaire escadusser,

Sísif
Jordi
Soler

federalisme, etc. Però tothom sap que, de
fet, el vermell de la bandera representa,
sobretot, les dues franges d’una altra i no
hi ha cap perill que federalitzi absolutament res, com ha demostrat en tants
anys de govern. Si hi ha avui, a Espanya,
un partit d’ordre, un partit que no espanta el poder econòmic, perquè, en realitat,
en garanteix la continuïtat, aquest és el
PSOE. Les grans empreses saben, doncs,
que amb el PSOE al govern no hi haurà
males notícies per a ells, perquè no passarà res que els pugui preocupar, ni qüestionar el seu poder hegemònic i els privilegis adquirits.
NO ÉS, PERÒ, QUE EL PSOE sigui una excep-

ció en l’anomenada socialdemocràcia europea. Però sí que potser poden ser-ho els
socialistes portuguesos o els laboristes
britànics, però no el espanyols. Els partits d’aquest corrent duen dècades navegant sense brúixola i el seu fracàs no és

electoral o polític, sinó moral, en reconèixer que no tenen una alternativa real al
capitalisme i al model econòmic neoliberal i que fora d’aquest no hi ha res a fer.
Quan han governat, han estat porucs per
adoptar polítiques públiques realment
d’esquerres, sobre aspectes tan concrets
com la fiscalitat, la protecció social o bé el
mercat de treball. Resignats i perduts, en
no disposar d’un projecte alternatiu, la
seva desorientació és font de desesperança entre els sectors populars als quals, en
teoria, haurien de deure’s. Fa tot l’efecte
que només aspirin a ser reconeguts com
a bons gestors i tècnics capacitats, gent
seriosa, doncs, de fiar, per part de les elits
econòmiques, com si els problemes ocasionats per l’explotació econòmica, la
discriminació de gènere o de raça, o també per l’opressió nacional, no fossin de caràcter polític i sí, en canvi, només purament tècnics.
socialistes
europeus que, havent accedit a importants consells d’administració amb un
bon càrrec, reben l’agraïment del poder
econòmic per la seva acció governamental –o potser caldria dir inacció?– i acaben eixamplant la base de les elits del poder, des de Felipe González fins a Gerhard Schröder i poden compartir foto
amb els famosos de les grans fortunes.
Esdevinguts poder permanent, la lluita
per un món nou, més just, lliure i culte
que va originar el naixement de l’esquerra política, ha passat a millor vida. I no fa
gens estrany que no puguem recordar
quan va ser el darrer cop que vam sentir
parlar de socialisme a un líder socialista.
És per tot això que el PSOE és avui l’únic
partit d’estat, el que inspira confiança i
tranquil·litza les elits econòmiques, segures que, amb ell al poder, no passarà
absolutament res. Aquest PSOE, però,
només pot tenir un diàleg normal amb
forces més a la seva esquerra, o bé independentistes o nacionalistes. Espanya és
així. I aquest és un problema i ben gros.

NO SÓN POCS ELS DIRIGENTS

“
No són pocs els
dirigents socialistes
europeus que,
havent accedit a
importants consells
d’administració amb
un bon càrrec,
reben l’agraïment
del poder econòmic
per la seva acció
governamental

L

a setmana ha posat a prova la unitat de l’independentisme, quan l’afer de la Diputació de Barcelona
ha mostrat les intimitats vergonyants dels aparells polítics, siguin d’un color o un altre. Els acords municipals havien encès les alarmes, però
les dinàmiques pròpies de cada ciutat,
on juguen les relacions de proximitat,
permetien lectures més matisades. Ara
no; els acords supramunicipals ensenyen la cruesa sense pal·liatius.
Abans de les eleccions, ERC va fixar
les diputacions com un dels grans objectius. La gestió de l’acord Avancem tenia
la finalitat de sumar vots dispersos a
aquest objectiu. Amb tot, els resultats foren massa justos. Els socialistes metropolitans ressorgien de les cendres i JxCat
necessitava suports per a la supervivència. Pel que fa a la resta, uns pactes municipals dels republicans havien emprenyat companys de viatge. Una olla de
pressió difícil de contenir.
Una constatació: la unitat de l’independentisme només figura en els somnis de la gent del carrer i les organitzacions de base, quan els partits (el nom ja
ho diu) el que volen és el poder i la glòria.
El procés manté determinats miratges i
ERC i JxCat saben que han de lluitar per
l’hegemonia nacional, on, per primera
vegada, els republicans estan més ben
situats que Junts.
I controlar la Diputació de Barcelona
és fruit d’una raó de pes, un raonament
que està en el rerefons de tots els col·lectius: la repartidora. La Dipu administra un
pressupost de 955 milions, de disposició
generosa; l’organisme genera 70 places
de càrrecs de confiança de lliure designació; els sous dels diputats estan molt
per sobre dels municipals i parlamentaris (presidenta, catorze pagues de 7.180;
caps de grup, 6.431; responsables d’àrees, uns 5.700). Com diu un amic meu:
“Les raons de pes són los garbansos.”
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Nacional

Borrell acusa
l’independentisme
de fer-li perillar
el càrrec a Europa

El ministre en
funcions denuncia
una “campanya
de desprestigi”
contra ell

L’unionisme
té “més biaix
etnicista” que
el sobiranisme

Un estudi rebat
l’intent d’associar
independentisme
amb supremacisme

L’ANC exigeix un front c
QUEIXA · Apuja el to cap als partits
independentistes i els reclama unitat
d’acció tant a Catalunya com a Madrid
ONZE · Aposta per un Onze per “fer
canviar” els partits com el 2012 i no
d’“acompanyament” com els últims
Lurdes Artigas
GIRONA

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC), Elisenda Paluzie,
va deixar clar ahir que,
després de les mostres de
desunió dels partits independentistes les últimes
setmanes, que han culminat amb el pacte de JxCat
amb el PSC a la Diputació
de Barcelona, l’entitat ha
decidit elevar “el to d’exigència” cap als partits independentistes perquè se
centrin en la “priorització
de l’objectiu” i abandonin
“les lluites partidistes”. Un
canvi de to que ja es va veure aquesta setmana quan
es van convocar concentracions davant les seus
dels partits i que serà també clau el pròxim 11-S.
En declaracions a la
premsa en el transcurs de
la reunió mensual del secretariat nacional de
l’ANC, que ahir es va fer a
Girona, Paluzie va subratllar que no volen trencar
“el petit fil” que els uneix
amb els partits per “no
contribuir a la desunió” i
que cal que continuïn les
mobilitzacions unitàries
contra la repressió, però hi
afegeix que això s’ha de
combinar amb mobilitzacions també de “màxima
exigència política”. Paluzie va considerar “molt
greu” el pacte de la Diputació de Barcelona, que creu
que ara ja és molt difícil de
revertir, i va situar el següent punt destacat a
l’agenda: el debat d’investidura de Pedro Sánchez del
22 i el 23 de juliol al Congrés dels Diputats. Paluzie
reclama que JxCat i ERC

Elisenda Paluzie parlant amb
socis de l’ANC que protestaven ahir
a les portes de la Mercè de Girona,
on es va reunir el secretariat
nacional ■ XAVIER PI / ACN

Les frases

—————————————————————————————————

“En la investidura del
PSOE voldríem que
actuessin com un front
i que tinguessin un
paper, no que facin de
comparses de Podem”
—————————————————————————————————

“L’ideal per anar
a unes eleccions
catalanes seria que hi
hagués una estratègia
teixida i ara no és així”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

hi “actuïn com un front” i
hi juguin un paper i que
“no siguin comparses de
l’estratègia de Podem i
dels acords d’aquests i el
PSOE”. En aquest sentit,
la presidenta de l’ANC reclama que es posin sobre la
taula de negociació tant el
dret a l’autodeterminació
com elements en contra de
la repressió, i que els partits catalans només s’abstinguin si els obtenen.
Pel que fa a un possible
avançament electoral a
Catalunya a la tardor, Paluzie va ser clara a l’hora de
dir que en aquest moment
de desunió seria un error:
“L’ideal seria que s’anés a
unes eleccions amb una
estratègia teixida per reforçar la majoria independentista i reprendre el
combat democràtic per la
independència i de noment no sembla que hi hagi aquest escenari.”
Un 11-S més exigent
Un dels punts que va debatre ahir el secretariat nacional de l’ANC va ser el del

plantejament que cal donar a l’acte de l’Onze d’aquest any, després que algunes veus hagin reclamat
accions més de desobediència i menys festives. De
fet, ahir mateix a l’entrada
de la reunió es van trobar
una vintena de socis demanant Més accions i menys
exhibicions i un paper de
més pressió als partits.
Tot i que quan Paluzie
va atendre la premsa encara no s’havia debatut, la
presidenta ja va avançar
que la idea és “retornar” a
mobilitzacions “molt més
exigents” amb els partits
en lloc de fer “manifestacions d’acompanyament a
la classe política” com ha-

via passat en els anys en
què es compartia l’objectiu
del referèndum. “Després
de l’espectacle d’aquesta
setmana i del partidisme a
què sembla que estan retornant els partits, la gent
ha d’entendre que de la
mateixa manera que el
2012 se’ls va fer canviar,
ara se’ls pot fer tornar a
canviar”, va remarcar Paluzie. La líder de l’ANC va
defensar que l’Onze hi ha
d’haver una manifestació
perquè considera que
“abandonar l’espai d’una
mobilització massiva, amb
gent de tota mena, no seria
el millor, ja que hi ha altres
accions que no les faria tothom”. ■

La CUP veu eleccions a la primavera
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La CUP treballa amb la idea
que Catalunya tornarà a les
urnes com a molt tard la primavera que ve, segons va dir
ahir l’exdiputada Eulàlia Reguant a Catalunya Ràdio. Reguant va explicar que la CUP
té previst avui, en l’assemblea nacional que la formació
celebrarà a Celrà, començar
a “posar les bases d’una nova
proposta política” enfocada a
uns eventuals comicis amb
“voluntat de revertir la resignació que s’ha instal·lat a les
institucions catalanes i en
part del moviment independentista”. Reguant va confir-

mar que “certs lideratges” de
la CUP, que “s’han convertit
en lideratges de país”, podrien tornar-se a presentar a
les eleccions si s’aprova la
idea d’ampliar el límit d’un
mandat als diputats al Parlament. D’altra banda, Reguant
va descriure com un “espectacle lamentable” l’acord a la
Diputació de Barcelona entre
el PSC i JxCat i va lamentar
que els partits del govern es
barallin “pel repartiment de
cadires”. L’exdiputada també
va assenyalar que “tothom
ha assumit que la República
no existeix”. ■ REDACCIÓ
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‘Selfie’ de Borrell
Emili Bella

Josep Borrell es fa la víctima i denuncia una campanya
orquestrada per l’independentisme per desprestigiarlo i fer perillar el seu pròxim càrrec de màxim responsable de la diplomàcia comunitària. El cas és que ell
mateix es va perjudicant pel món quan s’enemista
amb reputats periodistes internacionals quan l’entrevisten o quan cessa cònsols d’altres països per haver

participat en un Onze de Setembre. Algú que, com
Borrell, es manifesta al costat de la ultradreta s’autodesqualifica. Ara resulta que ha fet espiar càrrecs
electes d’altres països i periodistes internacionals
que han tingut contacte amb les delegacions del
govern de la Generalitat a l’estranger. Amb aquest
currículum, es retrata sol, es fa una selfie.

comú
Concentració de suport als docents de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, el maig de l’any passat ■ JUANMA RAMOS

Arxiven les últimes causes
contra els docents d’El Palau
a Bargalló i l’assemblea de professors de l’IES de Sant Andreu de la Barca demanen al PP
i Cs que rectifiquin a El jutge conclou que els mestres exercien la llibertat d’expressió
Redacció
MARTORELL

117084-1213291L

El jutjat d’instrucció número 7 de Martorell ha arxivat provisionalment les
tres denúncies que quedaven obertes contra els docents de l’IES El Palau de
Sant Andreu de la Barca
investigats per presumptament haver menyspreat

i humiliat alumnes fills de
guàrdies civils després de
l’1-O. Segons informa
l’ACN, el jutge ha conclòs
que no hi ha prou indicis
per mantenir la causa
oberta pels delictes d’odi,
contra la integritat moral i
contra les institucions de
l’Estat. El mateix jutge ja
va arxivar mesos enrere
cinc altres causes anàlo-

gues i el jutjat d’instrucció
número 3 de Martorell va
fa el mateix amb una investigació a un altre professor. L’Associació Espanyola de la Guàrdia Civil
recorrerà contra l’arxivament, com ha fet amb les
altres causes tancades,
mentre que l’assemblea de
professors de l’IES lamenta que la fiscalia “hagi uti-

litzat els nanos i hagi instrumentalitzat els fets del
centre per a una discussió
política”. El seu portaveu,
Josep Lluís del Alcázar, celebra l’arxivament de les
nou denúncies i demana al
PP i a Cs que donin explicacions públiques “per haver-se precipitat a l’hora
de donar per certs uns fets
que ara es desmenteixen”.

“Qui repararà el mal fet
contra el centre i el professorat? Demanaran perdó
els mitjans que van publicar fotografies i noms?
S’excusaran els diputats
que les van difondre?”, va
piular el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló.
Un dels tres casos que
ara s’arxiven va arrencar
amb la denúncia d’una
alumna de 1r de batxillerat, filla d’un agent de la
caserna de Sant Andreu.
que assegura que l’endemà de l’1-O una professora
va dir a l’aula que no estava en condicions d’impartir classe perquè els policies que havien intervingut contra el referèndum
havien estat uns “salvatges” i preferia obrir un debat sobre l’1-O. L’alumna
va dir que la mestra els demanava que participessin
en una concentració al pati contra l’actuació dels
agents i va afirmar que
l’havia convidat a sortir de
l’aula si se sentia incòmoda. El jutge, però, considera que “no hi ha prou indicis” que justifiquin les acusacions i assenyala que els
fets “no van ocórrer exactament com es reflecteix
en la denúncia inicial”.
“No es pot concloure
que la docent tingués la finalitat d’humiliar, vexar o
menysprear l’alumna per
provocar el rebuig dels
companys pel fet de ser filla d’un guàrdia civil, sinó
criticar una concreta actuació policial en l’exercici
de la seva llibertat d’expressió”, conclou. ■
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PSC. “Que no em citin més
exemples iugoslaus; tenim la tasca enorme de
construir una identitat
que tothom pugui compartir”, subratllava, una
identitat que ha de passar
segons ell per la pertinença a l’Estat i a la UE. En
aquest sentit, acusava els
independentistes de “convidar a marxar” els que no
pensen com ells, i fins i tot
lloava com a “veritables
herois” els regidors del
PSC a la Catalunya interior, que “hi posen la cara i
sovint se la trenquen”.

Borrell va ser ovacionat ahir pels participants a l’escola d’estiu del PSC, que ell va clausurar a la seu del partit a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

Borrell veu perillar el càrrec a
Europa per l’independentisme

a Denuncia una “terrible campanya de desprestigi” que pot posar en dubte que el ratifiquin com a
alt representant a El PSC es vanta d’haver dividit JxCat i ERC amb la seva política de pactes
Òscar Palau
BARCELONA

El ministre d’Afers Exteriors en funcions, i nominat a ser alt representant
de la UE en política exterior, Josep Borrell, va acusar ahir l’independentisme català de sotmetre la
seva “humil persona” a
una “terrible campanya de
desprestigi” a Europa que
confia que no posi en perill
els propers dies els vots
que necessita –dos terços
del Consell Europeu, i la
majoria de l’eurocambra
en una votació conjunta
amb la presidenta de la comissió i la resta de comissaris– per ser ratificat en
el càrrec, arran del cas
d’espionatge a les delegacions del govern a Londres, Berlín i Ginebra que
s’ha batejat com a Borrellgate. “Els hauràs de convèncer per demostrar-los
que no ets els que puguin
pensar que ets, són gangues de l’ofici i s’ha de passar per aquí”, lamentava,
en el discurs de clausura
de l’escola d’estiu del PSC,

després de recordar que
també l’hauran de votar
alguns que “manifestament” no són dels seus.
Moments abans, a preguntes dels periodistes, el ministre havia atribuït a
“opinions personals d’alguns diputats” les queixes
sobre seguiments a parlamentaris, que fins i tot la
vicepresidència de la cambra britànica ha animat a
investigar. Borrell es feia
el sorprès perquè segons
ell es refereixen a informes sobre actes públics.
“Quina classe d’espionatge vol que hi hagi en un acte que és públic? No em facin riure”, tancava.
En una llarga intervenció esquitxada en tot moment de desqualificacions
a l’independentisme, Borrell es va vantar de la
“magnífica negociació” del
PSC per formar govern als
ens municipals, que l’han
situat en “posició estratègica” i de retruc ha provocat una “trencadissa del
front independentista”,
en al·lusió a la Diputació
de Barcelona, que saluda

Les frases

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

“Els independentistes
només parlen d’una
part del poble català,
i en excloure l’altra en
destrossen la unitat”

“Hem de preparar
el canvi a Catalunya
perquè el país no està
a l’altura dels seus
ciutadans”

“Amb la seva política
d’acords, el PSC ha
demostrat que som
capaços de superar la
divisió i la crispació”

MINISTRE D’EXTERIORS EN FUNCIONS

PRIMER SECRETARI DEL PSC

TINENT D’ALCALDE DE BARCELONA

Josep Borrell

Miquel Iceta

Jaume Collboni

Neguen que vulguin repetir les eleccions estatals
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tant Borrell com Iceta van negar que el PSOE faci la viu-viu
en les converses per formar
govern a l’Estat amb Unides
Podem a fi de tornar a les urnes. “Que ningú es pensi que
estem jugant a repetir eleccions perquè ens puguin anar
bé”, afirmava el ministre, que
insistia que Sánchez vol un
govern “com més aviat millor”. Borrell, que creu que hi
continuarà havent ministres
catalans, recordava que no hi

ha alternativa al PSOE i instava la resta a permetre la governabilitat, si bé bromejava
que el PSC, “molt hàbil” en
els pactes a Catalunya, ja els
podria donar “un cop de mà”.
Iceta criticava la “broma”
que els de Pablo Iglesias facin
una consulta “sobre un acord
que no se sap quin és”. Per ell,
cal “anar amb compte” a usar
mecanismes democràtics
com aquest, per garantir que
“són realment de participació

i no per referendar el que ja
ha decidit la direcció”. De fet,
dirigents dels liles com l’andalusa Teresa Rodríguez o el
madrileny Ramón Espinar
han criticat durament el plantejament de la consulta, i ja
han indicat que no hi votaran.
“Tensar la situació fins a la
convocatòria de noves eleccions seria un dels majors errors d’una esquerra que ja
n’ha comès massa”, piulava el
republicà Gabriel Rufián.

com “un dels fets més importants de la vida catalana d’avui”. El ministre va
acusar també el procés de

“destrossar” la unitat del
poble perquè només es dirigeix a “una part”. “S’ha
de reconstruir una socie-

tat basada en un sol poble”, capgirava, una feina
que segons ell ja ha fet i només pot continuar fent el

El “perill” de la llengua
També el primer secretari, Miquel Iceta –va saludar especialment la regidora de Santa Coloma de
Farners defenestrada del
govern pactat amb JxCat a
instàncies del president
Torra– va reivindicar els
resultats de l’últim cicle
electoral, i més amb els
acords assolits “amb tothom”. “El premi als pactes
és per a nosaltres”, presumia, fet que segons ell demostra la “fermesa, flexibilitat i capacitat d’empatia” del partit. “Contra els
blocs,
transversalitat;
contra el bloqueig, governs estables; contra el
sectarisme, respecte institucional”, insistia. Iceta
també tenia crítiques per
a l’independentisme, que
titllava d’excloent, i fins i
tot, de ser l’única amenaça
per a la llengua. “El català
només té un perill, i és que
el segrestin els independentistes”, etzibava, mentre apostava perquè sigui
“una llengua estimada, i
no temuda i imposada”.
El líder socialista, que el
tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, està
“convençut” que tornarà a
dur el PSC al govern del
país, va apostar per “preparar el canvi” a Catalunya i obrir “una nova etapa” amb un executiu “cohesionat i que tingui clares les prioritats”. “Amb la
seva política d’acords, el
PSC ha demostrat que
som capaços de superar la
divisió i la crispació. Qui
no ho hagi entès encara no
serà capaç d’oferir una alternativa i un projecte integrador per al conjunt de
Catalunya”, cloïa Collboni.
Precisament ahir, en
una entrevista a El Periódico, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, exigia
més “empatia” al conjunt
del sobiranisme, i recordava que qualsevol solució ha
de passar pel diàleg, “també amb el PSC”. ■
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Sense substitut
per a Puigdemont,
Junqueras i Comín

a ERC i JxCat mantenen el pols pels escons dels tres
eurodiputats a Riba denuncia l’“anomalia democràtica”

BARCELONA

Junts per Catalunya i Esquerra mantindran els escons de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol
Junqueras buits en espera
de com avança el seu cas
als tribunals europeus. De
moment, els dos partits
independentistes no es
plantegen un altre escenari en què es designi cap
substitut.
Des de JxCat estan
“convençuts” que se’ls reconeixerà com a eurodipu-

tats “tal com els ha votat la
gent” i resten en espera
que el Tribunal de Justícia
de la UE es pronunciï sobre la demanda interposada per Puigdemont i Comín. Des d’ERC confirmen que l’escó de Junqueras continuarà buit i “lluitaran” perquè el pugui
ocupar. La justícia europea també ha de pronunciar-se sobre el cas del líder d’Esquerra arran de la
consulta que li ha traslladat el Suprem sobre la seva immunitat com a diputat europeu.

Fonts de l’Eurocambra,
citades per l’ACN, sostenen que la legislació espanyola preveu que si es designen substituts per als
tres polítics la llista “corre” i no podrien tornar a
ser admesos en un futur.
Actualment el parlament
compta amb 747 eurodiputats, en lloc de 751, per
l’absència dels tres eurodiputats catalans i un de danès, que encara ha de designar un substitut.
D’aquesta
manera,
l’única europarlamentària
d’un partit independentis-

107134-1213852Q

Redacció

Aspecte de la convenció de dones organitzada ahir per Esquerra Republicana ■ ACN

ta de Catalunya és ara per
ara Diana Riba (ERC), dona de Raül Romeva. Sobre
aquest fet, Riba va dir ahir
que els escons absents han
de servir per fer visible al
Parlament
Europeu
l’“anomalia democràtica”
que suposa que Oriol Junqueras no pugui recollir
l’acta quan, segons va manifestar, té els drets polítics intactes. “Junqueras
és el nostre eurodiputat”,
va sentenciar, a la vegada
que va reconèixer que tots
tres es van poder presentar, ser votats i van sortir
escollits
“democràticament”. ■

Vergés veu “confiances tocades”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La consellera de Salut, Alba
Vergés, va reconèixer ahir
“confiances tocades” després del suport de JxCat a la
presidència del PSC a la Diputació de Barcelona i va assegurar que ERC farà “les reflexions que calgui” acompanyada de la resta d’agents
polítics i socials en la cerca de
la unitat de l’independentisme. “Quan es toquen confiances s’han de fer replantejaments i seure en una taula”,
va dir en declaracions als mitjans després de participar a

la Convenció de Dones Electes d’ERC que es va celebrar
a Cabrils. La trobada va aplegar unes 200 dones que durant tot el matí van reflexionar i van reivindicar el paper
de la dona en la política i en la
societat en general. La presentació de l’Informe les Dones d’Esquerra a les Municipals 2019, que mostra l’increment de dones electes a les
institucions del país per part
d’Esquerra Republicana, va
ser un dels plats forts de la
jornada.

Exposició pels “herois
de l’1 d’octubre”, a Bagà
a El pintor local Josep
Peris retrata els presos,
els exiliats i figures com
ara Josep Lluís Trapero
Aleix Pujol
BAGÀ

El Taller d’Art de Bagà és
l’escenari, des d’avui i fins
diumenge que ve, d’una
exposició en honor als “herois de l’1 d’octubre”. L’exposició la integren diversos retrats dels líders independentistes empresonats i a l’exili, a més d’altres figures com ara la de
l’expresidenta d’Òmnium
Cultural Muriel Casals, el
raper mallorquí a l’exili Josep Valtònyc o l’exmajor
dels Mossos d’Esquadra

Herois de l’1-O, exposició al Taller d’Art de Bagà ■ JOSEP PERIS

Josep Lluís Trapero.
Al centre de l’exposició
es pot veure una urna del
referèndum acompanyada de diverses cintes grogues que formen el missat-

ge: “L’odi i la revenja de
l’Estat + la violència i el sadisme institucional + la
nul·la intel·ligència global
van crear els herois de l’1
d’octubre.” ■
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L’unionisme té “més biaix
etnicista” que el sobiranisme

a Un estudi rebat l’intent d’associar independentisme amb supremacisme amb dades que mostren

que el seu electorat és “més heterogeni i plural” mentre que l’unionista té més “accent ètnic”
Lurdes Artigas

Un biaix etnicista en la política catalana?

GIRONA

“El conflicte a Catalunya
no és un conflicte ètnic sinó polític” i “l’electorat dels
partits independentistes
és més heterogeni i plural
que no pas l’unionista; l’accent ètnic és força més
acusat en l’unionisme que
en l’independentisme” són
dues de les conclusions de
l’estudi Un biaix etnicista
en la política catalana?,
presentat fa uns dies a Girona i que tanca una trilogia que va encarregar l’exeurodiputat republicà Josep Maria Terricabras a la
càtedra Ferrater Mora de
la UdG. En la presentació,
el coordinador de l’estudi,
Joan Vergés, va explicar
“la urgència” de tractar la
qüestió davant de l’intent
d’un determinat “marc comunicatiu” d’“imposar la
idea que l’independentisme és supremacista, xenòfob i que vol crear un país
només per a gent amb ascendència catalana o només per a catalanoparlants”. L’informe pretén
“donar eines a qui vulgui
contrarestar aquest discurs”.

El vot per orígens
oríge de l’enquestat. Maig 2018. (En %)
Enquestat
Ambdós
nascut fora progenitors
de Catalunya nascuts fora
de Catalunya

Un
progenitor
nascut a
Catalunya

Quina és la seva llengua habitual?
Català

Ambdós
progenitors
nascuts a
Catalunya

100
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Ambdues

JXCAT

7,19

13

18,85

ERC

9,17

17,63

22,41

30,94

CUP

2,71

5,49

9,17

11,07

69,53

33,87

4,99

11,64

11,95

3,7

13,05

9,27

8,57

2,28
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EN COMÚ
PODEM
PSC

69,5
16,63
13,67

20
0

Quina llengua va parlar primer a casa?
80

17,25

15,08

6,45

3,33
40

PPC

5,44

NO VA
VOTAR

0,67

22,2

0,56

11,39

0,51

9,1

9,53
1,95
61,07
84,65

20

3,1
34,27

UNIONISME

INDEPENDENTISME

DUES COMUNITATS ÈTNIQUES?
Població segons el lloc de naixement i territori, 2017. (En %)
Nascuts a Catalunya

Nascuts a l’estranger

Nascuts a la resta de l’Estat

Catalunya

64,8

Comarques centrals

75,2

17,5

17,6
11,7
9,1

13,1
16,7

Terres de l’Ebre

74,2

Ponent

70,3

11,1

18,5

Alt Pirineu i Aran

69,3

13,7

17

Penedès

68,3

17,5

14,2

Comarques gironines

65,7

13,1

21,2

Camp de Tarragona

63,9

19,1

17

Àmbit metropolità

62,8

19,4

17,8

0

la conducta electoral. “Hi
ha una correlació tant en
l’origen com en la llengua
amb la tendència de vot,
però és molt més acusada
en els partits unionistes
que en els independentistes”, va exposar Vergés. En
concret, agafant dades del
CEO del maig del 2018,
l’estudi destaca que dins
dels votants amb els dos
pares nascuts a Catalunya
la diferència entre els que
opten pels partits independentistes (JxCat, ERC i la
CUP) i els que ho fan per
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Població de 15 anys i més
segons el coneixement de
les llengües. 2013 (En %)
Català

Castellà

Entendre’l

94,33

99,77

Parlar-lo

80,39

99,67

Llegir-lo

82,39

97,42

Escriure’l

60,38

95,90

Coneixement
en totes les 60,21
habilitats

95,87

No existeixen dues comunitats ètniques
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un dels apartats de l’estudi
Un biaix etnicista en la política catalana? analitza si és
cert que a Catalunya hi ha
dues comunitats ètniques i
conclou que no. “A Catalunya
costa defensar que hi ha dues
ètnies diferenciades perquè
és un país d’immigració i un
país híbrid lingüísticament,
bilingüe en bona part”, va afirmar el coordinador de l’informe, Joan Vergés, en la pre-

“L’independentisme
arriba més fàcilment a
la gent que ha nascut
fora de Catalunya o
que no té el català com
a primera llengua”
—————————————————————————————————
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“Domar la bèstia”
L’informe se centra en el
període del procés i repassa les accions polítiques
empreses del 2010 ençà.
“Es parla de carreteres, de
migracions... el discurs és
diferent en to al que tenia
als anys 30 del segle passat”, va subratllar Vergés.
En aquest sentit, va dir que
com que “el conflicte s’ha
plantejat en termes polítics: volem votar i no ens
deixen”, això ha fet que “no
fos un conflicte ètnic”. De
fet, una de les conclusions
de l’estudi és que “la política hauria domat el perill de
la bèstia identitària. (...)
L’independentisme hauria
intentat exorcitzar el perill de la identitat identitària, la identitat tancada, i
hauria optat clarament
per una identificació nacional oberta a les pluralitats d’origen i culturals”.
L’estudi analitza també

CONDUCTA ELECTORAL

unionistes (PSC,Cs i PP)
és de quasi 70 punts mentre que entre els nascuts
fora de Catalunya la diferència a favor dels unionistes és d’uns 13 punts. “Això indica que els partits independentistes tenen més
capacitat d’arribar a votants de qualsevol grup
d’origen que els unionistes”, subratlla l’estudi. La
transversalitat de l’independentisme es veu també
en el fet que arriba més als
que no tenen el català com
a primera llengua (un
37,3% dels seus votants va
parlar primer castellà a casa) que l’unionisme als que
van parlar primer català
(un 9,5% dels seus votants).
Vergés va recordar que
set de cada deu catalans tenen orígens en la immigració “i, per tant, seria impossible arribar al 48% sense
aquesta transversalitat; ni
que sigui per càlcul electo-

sentació. Així, l’estudi d’una
banda subratlla que set de
cada deu ciutadans tenen
orígens en la immigració. “Els
dels vuit cognoms catalans
som una raresa demogràfica”, va assenyalar Terricabras, que va destacar el creixement “espectacular” de
població dels últims anys, de
6 milions a 7,5. De l’altra, pel
que fa a la llengua, l’estudi remarca que “la immensa ma-

joria” de la ciutadania de Catalunya “és més o menys
competent” en el domini tant
del castellà com del català.
“Potser el que hi ha és un
intent de crear dues ètnies,
perquè això beneficia l’unionisme”, va assenyalar Vergés, que hi va afegir: “Si
aconsegueixen portar el conflicte a aquests termes guanyen segur i seria molt perniciós per al país.”

“La banda unionista
tendeix a un cert
etnicisme, però és un
discurs lleig i n’acusen
l’independentisme”
Joan Vergés

COORDINADOR DE L’INFORME

ral l’etnicisme no beneficia
l’independentisme”. L’estudi també destaca aquesta “necessitat aritmètica
d’ampliar el discurs” afirmant que “l’independentisme de la feblesa n’ha fet
virtut”.
Etnicisme unionista
Pel que fa al major caire ètnic de l’unionisme, s’indica
que “a Espanya tradicionalment s’ha articulat una
concepció més aviat etnicista de la identitat nacional” i es recorda l’anomenat denied ethnicism: “Els
subjectes etnicitzats són
sempre els altres, la minoria. La majoria demostra el
seu poder fent passar per
ètnic l’altre i com a merament cívica o civil la pròpia
identificació”. O en paraules de Vergés: “La banda
unionista tendeix a un cert
etnicisme, però com que és
un discurs lleig, el passen
als altres i n’acusen l’independentisme.” ■
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Pere Regull
Alcalde de Vilafranca del Penedès (JxCat)

“Un pacte
amb ERC
hauria
trontollat”

PRESSIÓ Creu que els republicans no haurien aguantat
la pressió del govern amb ells per les diferències
polítiques de fons TERRITORI Adverteix que s’han
de donar sortides als pagesos en defensa del territori
Cati Morell / Taempus
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

E

n les últimes eleccions municipals
ha revalidat la majoria amb set regidors, un menys dels que tenia
en el mandat passat, seguit d’ERC
i el PSC, amb cinc regidors cada un.
Vostè és independentista?
Sí. Des dels 16 anys.
Què li va passar que es recordi tan clarament del moment en què va apostar per
la línia independentista?
Jo abans era socialista. Però als 16 anys
vaig ingressar en el Front Nacional.
Es va donar per al·ludit quan JuntsxCat
va proposar revertir tots els pactes als
ajuntaments a canvi de repensar-se el
pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona?
No. En cap moment. La proposta de
JuntsxCat fa referència als pactes de la
discòrdia, que són aquells que s’han fet a
partir d’aliances amb els partits del 155
per provocar un canvi de govern contra
un partit independentista, quan aquest
va ser el més votat en les eleccions. Nosaltres a Vilafranca vam ser el partit més
votat i entenc que tenim el dret a triar el
soci amb el qual volem governar. Una altra cosa seria que haguéssim pactat per
fer fora el partit més votat però, això, no
ho hem fet.

Vostè ha dit que ERC no li genera prou
confiança política per intentar governar
amb ells.
La meva relació personal tant amb la cap
de llista com amb el número dos d’ERC
és bona. Els altres regidors no els conec.
Però després de tants anys a l’alcaldia sé
que els partits reben moltes pressions
quan governen i no els veig capaços
d’aguantar aquesta pressió. Jo crec que
un pacte amb ells, a partir del segon any,
hauria trontollat. En canvi, amb el PSC
ja tenim una experiència d’anys. Vam fer
el primer pacte en uns anys de crisi i
amb el procés independentista iniciat i
els regidors socialistes de Vilafranca han
aguantat la pressió. I nosaltres podem
dir que no hem fet res ni hem deixat de
fer res pel pacte amb el PSC. De fet, durant la campanya, no vaig posar mai línies vermells.
En què es basa el pacte amb el PSC?
En primer lloc és un acord programàtic,
manté el sentit de govern unitari, sobretot en temes que ja han sortit en els
plens i estan iniciats, i recull el compromís dels membres del govern amb el país
i les seves institucions. De fet, ERC tampoc no buscava el pacte amb JuntsxCat.
Durant la campanya ells van deixar clar
que el seu govern ideal era amb la CUP i
Vilafranca En Comú. Nosaltres érem un
plat de segona.
Quins són els temes en què creu que no
es podria arribar a un acord en un govern amb ERC?

CATI MORELL

2015
CiU

8

PSC

CUP

4

3

2019
ERC

Junts

3
Vilafranca
en Comú

ERC

PSC

5

5

7

21

2

PP

21

1

Hi ha temes urbanístics importants com
ara el desenvolupament del projecte del
carrer del Comerç, o el model de participació ciutadana, que no compartim en
absolut, o l’ordenança de civisme. Jo crec
que, durant el primer any, les coses
s’haurien pogut mantenir bé perquè tenim la tensió del context polític general i
hi haurà les sentències, però després
hauríem acabat topant. Si fas oposició
en temes de gestió, després pots pactar
amb qui vulguis, però si fas oposició amb
un fons polític molt clar, els pactes es fan
difícils d’argumentar.
Com creu que es pot avançar cap a la
República des dels ajuntaments?
A l’Ajuntament no hi ha reis... A Vilafranca sempre hem governat des dels valors
republicans i ho continuarem fent: llibertat, igualtat d’oportunitats, promoció
dels drets socials dels ciutadans, inclusió
social i lingüística... Són aquests els valors republicans? Els hem promogut i els

1
CUP

2
REGIDORS

Vilafranca
en Comú

REGIDORS

Cs

1

promovem.
Quines són les prioritats del govern per
als pròxims quatre anys?
En els últims 10 anys hi ha hagut un
transvasament de 10 milions d’euros
anuals que a causa de la crisi s’han hagut
de destinar a reforçar els serveis a les
persones (gent gran, escoles...). Ara hem
vist com han crescut una mica els ingressos. No només nosaltres, la majoria dels
ajuntaments. Amb aquesta millora de la
situació econòmica hem de plantejar un
retorn d’aquesta inversió als llocs que
han quedat en espera, i això és el manteniment de carrers, voreres i enllumenat.
Hi ha altres obres en marxa...
Sí. Tenim les obres sobre la coberta de la
via, que és un espai de 90.000 m² que
han de permetre relligar el centre amb
els barris que queden a l’altra banda de la
via del tren; hi ha el nou pavelló esportiu,
la Casa de la Festa Major, el projecte de la
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Idil·lis, odis i amors de conveniència
Té 59 anys. És advocat i alcalde des del
2009. En aquests anys ha estat diputat al
Parlament de Catalunya, diputat adjunt de
Turisme a la Diputació de Barcelona i actualment és delegat del govern al Penedès. Va
accedir a l’alcaldia com a cap de CiU, després de capitalitzar una moció de censura
contra el PSC —que havia governat durant
30 anys de manera ininterrompuda a Vilafranca— amb el suport d’ERC i la CUP.
Després, però, cap d’aquests dos
partits es va voler incorporar al
seu govern i va dirigir l’Ajuntament en minoria fins l’any
2013, moment en què va
arribar a un acord de
governabilitat amb
el mateix PSC que
ell havia deixat a
l’oposició. L’any
2015 va revalidar el
pacte amb els socialistes, assegurant que
ja no es tornaria a presentar. I, arribat el moment, va
tornar a encapçalar la llista,
ara sota el paraigua de Junts
per Vilafranca, i ha tornat a
fer l’aposta segura pel PSC.
Malgrat les crítiques que ha
rebut de plataformes independentistes, que ja li van
demanar que trenqués amb
el PSC quan es va aplicar
l’article 155 a Catalunya, ha
descartat el pacte amb
ERC, segona força més votada.

❝

❝

❝

Si fas oposició en temes de
gestió, pots pactar amb qui
vulguis, però si la fas amb
fons polític, els pactes són
difícils d’argumentar

Ha arribat el moment de
plantejar un retorn de la
inversió al manteniment
de carrers, voreres i
enllumenat

És fonamental que
treballem per garantir un
període de certa estabilitat
al Parlament i en el govern.
Si no perilla tot

Biblioteca i noves sales d’estudi. En
aquest últim cas hi ha un debat interessant perquè no és el mateix una biblioteca que unes sales d’estudi i haurem de
mirar-ho bé perquè el pressupost canvia
molt.

bon espai per ubicar aquests estudis i
d’altres que puguin venir.

El sector del comerç va molt lligat al del
turisme. Com evoluciona el model turístic que estan implantant a Vilafranca?
El nombre de turistes creix però d’una
manera que és perfectament assimilable. Gràcies a l’enoturisme s’han aturat
algunes destrosses que es podien haver
fet al paisatge i moltes caves i cellers
s’han adonat del potencial que tenen i
han invertit a recuperar espais que els
fan més atractius i els permeten tenir
més èxit al mercat. L’aposta per l’enoturisme i el turisme cultural amb projectes
com ara la Carretera del Vi i el Camí del
Vi estan beneficiant els visitants, però
també beneficien els veïns del Penedès.
Tot el projecte que desenvolupem conjuntament des de l’Ajuntament i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès tindrà un plus important quan estiguin acabades les obres del Vinseum i
s’hagi pogut enllestir el projecte museogràfic, que és el que al final donarà sentit
a les obres del museu.

Fa quatre anys van presentar el projecte
d’adequació de l’Hospital Vell per centralitzar serveis i estalviar en dependències municipals...
Sí. En aquest projecte, l’oposició ens va
fer veure que potser suposava una inversió massa elevada i, a més, hem comprovat que la dispersió de les dependències
municipals ens garanteix fluxos de circulació de gent als carrers del nucli antic i
això considerem que és bo. Potser val la
pena no tenir aquest estalvi que havíem
previst però contribuir a donar vida al
centre de Vilafranca. A més, com que
just abans de les eleccions vam tancar
l’acord amb la càtedra de Filosofia de la
UB, creiem que l’Hospital Vell pot ser un

Això de mantenir els fluxos de circulació
de la gent als carrers del centre afavoreix el comerç i la restauració?
Des de l’Ajuntament col·laborem amb
l’associació Centre Vila amb l’organització de festes pensades exclusivament per
al sector del comerç i amb altres iniciatives d’una manera comparable a la implicació que hi pot haver en ajuntaments
com el de Vic. El regidor de Promoció
Econòmica planifica conjuntament amb
ells perquè compartim amb ells el neguit
que tenen però la situació del sector no
és una cosa exclusiva de Vilafranca. El
comerç està en un punt d’inflexió i s’ha
de ressituar. En aquest moment, o som
capaços de generar un plus per al comerç
tradicional o haurem d’acabar penalitzant les compres per internet, si volem
mantenir les botigues obertes.

Però això ja està en marxa, no?
Tenim iniciades les obres, gràcies als
fons Feder que vam aconseguir més els
2,5 milions d’euros que posem nosaltres,
però encara ens falten 3 milions d’euros
per al projecte museogràfic.
Amb la petita recuperació econòmica
s’han tornat a posar sobre la taula debats que havien quedat silenciats com
ara el pas del quart cinturó i el projecte
del Logis Penedès...
Aquest és un moment difícil per als que
defensem la identitat vitivinícola del Penedès. L’única sortida és aconseguir que
els pagesos s’hi guanyin la vida per evitar que es venguin les terres per a la
construcció de polígons industrials.
Estem molt a prop de Barcelona i
és molt temptador tenir una segona Zona Franca. Les ofertes
econòmiques seran importants
però si els pagesos treuen un
bon rendiment de la terra i estan orgullosos del paisatge i el
territori, ho podrem contenir.
En el cas del quart cinturó no es
tracta només que el pagès digui no a
una oferta...
En el cas del quart cinturó és diferent.
Des del Penedès ja no podem jugar a posar sempre la pancarta del “no a tot”.
Aquesta via és una necessitat de país i
nosaltres estem situats en un corredor
de pas. Ara jo penso que hem d’analitzar
bé les alternatives perquè, a vegades, per
a un país, una obra més costosa pot ser
una inversió de futur. Hem d’estudiar bé
com podem reconduir les connexions
perquè des del quart cinturó s’accedeixi
a l’autopista abans d’entrar al Penedès,
si pot ser, encara que això ens costi més
diners d’entrada.
És aquest un dels temes que es poden
defensar des de les estructures de la futura vegueria?
Hem de ser conscients que la llei de vegueries és en un calaix. No ens hem d’enganyar. Jo soc el delegat del govern aquí,
i des de les competències de la delegació
no està previst això. Les vegueries en el
futur hauran d’atendre i resoldre
aquests temes però, amb l’estructura
que hi ha ara, oblidem-nos-en!
Però els ciutadans ho esperen...
La Generalitat funciona amb pressupost
prorrogat des del 2017 i no hi ha partides per a res... Al Penedès tenim la delegació del govern que està treballant com
pot, perquè no hi ha partida pressupostària prevista. Jo espero que el 2020 hi
hagi pressupost i poder tenir una petita
estructura que ens permeti fer la feina
normal de la delegació del govern.
Espera el pressupost del 2020. Descarta,
per tant, eleccions anticipades al Parlament?
No es pot descartar res, però jo crec que
és fonamental que treballem per garantir que hi hagi un període de certa estabilitat al Parlament i la Generalitat. Si volem que el poble continuï tenint estima
cap a les institucions, aquestes institucions han de tenir la possibilitat de fer
coses i això depèn de tenir partides econòmiques. Si no som útils, pot perillar
tot el que nosaltres entenem com a país,
tots: el PDeCAT, ERC, tots! ■
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Joan Puigcercós Expresident d’ERC

“Si vols la via unilateral cal
més força que un 50,01%”
PUGNA ERC-JXCAT · “S’ha de desdramatitzar. Per la seva transversalitat, l’independentisme té diferents expressions i, per
tant, és normal que hi hagi una pugna per assolir l’hegemonia de l’espai” JUDICI AL SUPREM · “Els fiscals i jutges, que són
els representants genuïns del que és l’Estat espanyol, volen fer un escarment a l’independentisme per diverses generacions”
Francesc Espiga
BARCELONA

D

es de fa set anys, Joan
Puigcercós pot observar la política des d’un
segon pla aparentment
més seré. Centrat ara en la gestió empresarial dins el sector de
la restauració o en la direcció
executiva d’un centre –l’Escola
de Noves Tecnologies Interactives (Enti)– adscrit a la UB i dedicat a la formació en el camp
dels videojocs, el que va ser líder
d’ERC reflexiona sobre la situació del país.

Vostè és dels que creu que la
sentència del Suprem està escrita d’antuvi?
Soc dels que creuen que fiscals i
jutges, que són els representants genuïns del que és l’Estat
espanyol, fins i tot per damunt
dels mateixos governs, volen fer
un escarment a l’independentisme per diverses generacions.
Perquè no consideren el que està passant un problema polític,
sinó un qüestionament i una
amenaça al seu estatus, el de
l’Estat. La cara que feien
aquests jutges i fiscals quan les
defenses s’explicaven, i quan
desmuntaven tots els seus artefactes jurídics, ja va donar a entendre que aquest judici era un
tràmit que els calia passar.
M’agradaria molt equivocar-me,
però crec que això està dat i beneït.
Des d’un vessant personal,
aquest judici l’impedeix contemporitzar políticament amb
algú altre que tingui idees confrontades?
Hi ha gent que m’estimo i aprecio i que està o bé a la presó o
patint perquè li poden embargar la casa. I aquesta és una situació que cada matí et ve al
cap, fins i tot en moments de
gaudi. Ens estem acostumant,
de manera dramàtica, a una situació que no és normal. I tot això, més el que ja va passar
abans, fa que quan algú et ve

Joan Puigcercós, a l’edifici de la UB on està situada l’escola de formació en el sector dels videojocs de la qual és el director executiu ■ J. LOSADA

amb determinats purismes,
com ara dient que el 6 i el 7 de
setembre no es van fer bé les coses, no admetis certs debats. La
persona més votada en les eleccions espanyoles a Catalunya és
a la presó i el més votat en les
europees, a l’exili. Ens estem
acostumant a això. I és molt
gruixut.
La resposta a la sentència, possiblement condemnatòria, està
obrint una escletxa en l’independentisme. Troba a faltar una
visió estratègica conjunta?
El que es troba a faltar és buscar
una via alternativa al que es va
intentar després de l’1 d’octubre. Aquell referèndum es va fer
amb tot l’Estat en contra, inclo-

sos els seus mecanismes de repressió. I en aquest context, es
va celebrar i es va guanyar. I això últim, m’agrada recordar-ho
perquè a vegades sembla que no
hagi passat. Posteriorment es
va intentar una via unilateral
que no es va portar fins al final. I
el mateix moviment, allà, es va
adonar d’una certa incapacitat
per gestionar l’endemà de l’1-O.
I encara estem aquí. No hi ha
tant una falta de lideratge, sinó
d’idees de com vehicular el procés. I el debat no és fàcil. Sempre et quedarà la via unilateral,
no s’hi ha de renegar, al contrari. Però la incapacitat per generar altres vies, que no s’acaben
de trobar i on sabem que l’Estat
no hi posarà res ni voldrà nego-

ciar, fa que encara estiguem en
la unilateral sense poder trobar
altres opcions. I aquesta unilateralitat requereix majories
molt sòlides. I en aquest context s’està desviant el debat,
que no és el de via unilateral sí o
no. Sinó si hi ha la majoria suficient per sustentar-la. I si no la
tens, t’has d’inventar una altra
cosa. Tenim una gran majoria,
s’ha arribat més lluny que mai, i
ara el que cal veure és si aquesta
es pot ampliar.
Parlem, doncs, d’allò “d’eixamplar la base”, oi?
Sí. Hi ha qui ho intenta ridiculitzar, però és una veritat com
un temple. En unes eleccions
hem arribat al 50%, tot i que, a

vegades, aquests números són
discutibles. Però bé, jo soc
d’aquells que creuen que els referèndums es guanyen per un
50,01%, no amb un 60% o un
70%. Ara bé, si vols tirar endavant una via unilateral, potser
has de tenir més força que
aquest 50,01%. És un resultat
absolutament legítim, i hauria
de ser suficient, però per enfrontar-te a un estat, i a un com
l’espanyol, necessites una majoria molt sòlida. I ara estem en
un buit on ningú sap com acabar de tocar la tecla. I davant
d’això què s’està fent? ERC, el
que predica, i jo ho defenso, és
que, quan hi ha eleccions, els independentistes el que han de
fer és guanyar-les.
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I aquest raonament no té en
compte, també, que hi ha una
part del país que no és independentista i que s’ha sentit ferida
per com s’han fet les coses?
Tota aquesta lletania sobre el 6 i
el 7 de setembre em sembla ridícula. Quan un estat et barra el
pas, no pots mantenir les maneres a menys que no facis res. El
purisme, portat a la pràctica, és
no fer res. Tant de bo s’haguessin pogut fer les coses d’una altra manera. Dit això, l’independentisme ha madurat molt i ha
estat capaç de fer un discurs inclusiu. I això és el que ha fet
més mal a l’unionisme. I ERC
ha estat clau. Ser transversals
és el que ens ha fet forts. I això
et desmenteix allò de la fractura social i aquestes ximpleries
que es deien des de Madrid sobre els sopars de Nadal, etc. I
malgrat que aquest discurs de
la fractura no és real, és veritat
que hi ha gent no independentista que davant una majoria, o
una situació nova, es pot sentir
ferida. És normal. Els canvis socials són canvis, i n’hi ha que no
s’hi saben adaptar. Estic convençut que el senyor Duran i

137277-1200056L

Lleida no està gens content
amb l’estatus actual, i certs dirigents o votants del PSC o del
PP, tampoc. D’acord. Però els
independentistes fa molts anys,
tants com quaranta, que hem
hagut de viure amb una situació
que no era la nostra. I hem jugat
amb les regles del joc, i ens hem
hagut d’empassar situacions no
precisament agradables.

❝

No hi ha tant una
falta de lideratge,
sinó d’idees de com
vehicular el procés. I
el debat no és fàcil

Però ara mateix dins de l’independentisme hi ha una pugna
evident per assolir l’hegemonia, no?

Sí, però això és lògic. I ho hem
de desdramatitzar. Malgrat la
seva transversalitat, i precisament per això, l’independentisme té diferents expressions. I,
per tant, és normal que hi hagi
aquesta pugna per assolir l’hegemonia. Una cosa és quin partit, o moviment, s’articula per
anar al davant, i una altra cosa
és la situació que s’està vivint a

anys a Catalunya. Però tot això,
que és normal i lícit, és una
qüestió menor quan hi ha una
línia estratègica compartida.
Una altra cosa és quan aquesta
línia no hi és, o no és clara, perquè llavors hi ha contradiccions.

La lletania sobre el 6
i el 7 de setembre em
sembla ridícula... El
purisme, portat a la
pràctica, és no fer res

L’independentisme
es va adonar d’una
incapacitat per
gestionar l’endemà
de l’1-O. I estem aquí

l’antiga Convergència, de mutació cap a altres opcions i que ha
generat que aquest espai polític
no vulgui perdre l’hegemonia
que ha tingut durant molts

seves forces vives, tal com les
anomenem, podrien acceptar
una nova articulació de l’Estat
a partir, per exemple, d’un referèndum?

❝

Vostè, que ha estat a Madrid i
que el coneix bé, creu que les

❝

Espanya no sent cap necessitat
de fer això. Cap. Entenc que,
quan algú demana un referèndum pactat, no s’és tan ingenu
de creure que això pot arribar a
passar. Si un dia tenim prou força per forçar la situació, aquest
referèndum arribarà, que ningú
s’enganyi. Serà l’última proposta del govern espanyol abans
que Catalunya sigui independent. Això passarà. Però serà a
partir de la nostra força, no perquè l’Estat vulgui fer-lo o el necessiti. Això del referèndum
pactat moltes vegades és tàctica
per fonamentar l’argument de
l’Espanya democràtica i l’esquerra federal. Però cap
d’aquests dos mites existeix.
En el cas de les esquerres, això
és així perquè està acomplexada davant la idea d’Espanya
que propugnen les dretes?
No, és senzillament perquè són
de tradició jacobina. No ha existit mai una esquerra espanyola
de tradició realment federalista. ■
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