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La vinyeta

Martí Gironell

Fer

Paraules
“S

i no aprenem a
dir les coses
pel seu nom, mai no
llegirem els fets correctament.” Ho diu
una de les protagonistes de la novel·la No tornaran vius, però
de fet això és el que ha fet el seu autor,
en Xevi Sala . És una novel·la inspirada
en els atemptats islamistes del 17
d’agost d’ara fa dos anys a Barcelona i
Cambrils. Sala ha après a dir les coses
pel seu nom, les escriu i ens les dona
perquè hi pensem. Tracta d’una qüestió tan sensible com polèmica i la converteix en material literari de primera
que no només entreté sinó que també
fa que el lector reflexioni. I el porti a
pensar què hi pot fer ell, en tant que
membre d’aquesta societat, per evitar
que atacs com aquells no es puguin
tornar a repetir. La responsabilitat és
de tots. Ho hem de sentir així. No només dels que viuen al Veïnat del Poble
d’on surten els terroristes que atempten a la Ciutat. S’entén la frustració i
ràbia dels veïns i amics que van conviure amb els futurs terroristes perquè

Integrar vol dir entrar,
incorporar-se, ser acceptat
com a part d’una comunitat. I
és feina de tots que es trobin
acceptats
a l’inici no ho eren. Què va passar,
doncs, perquè fessin un canvi tan radical? Llegeixin en Sala. L’ensenyament i
la cultura podrien ser un dels antídots
contra aquest mal que silenciosament
arrela per qualsevol racó dels nostres
pobles i ciutats. Fomentar el coneixement de l’àrab a les escoles públiques
seria un canvi important i marcaria
una voluntat clara i determinada de
qualsevol govern de voler començar a
redreçar la situació i lluitar contra
aquesta problemàtica amb les mateixes armes: les paraules. I n’hi ha una,
de paraula, que tot ho simplifica. Integrar. En la novel·la llegim: “Què vol dir
integrats? Vestir igual que els altres?
Parlar el mateix idioma? Els seus avis
els retreuen que no observen prou bé
les tradicions, mentre que per als companys d’escola són simplement els
moros. Amb la identitat en terra de
ningú, és massa fàcil que els reclutadors provin de captar-te.” Però integrar
vol dir entrar, incorporar-se, ser acceptat com a part d’una comunitat. I és feina de tots que es trobin acceptats, se’ls
hi ha de dir, amb fets i amb paraules.

Ombres d’estiu
Imma Merino

De derrota en derrota...

E

m poso a escriure aquesta “ombra” havent escoltat Gabriel Rufián apel·lant a la responsabilitat dels partits d’esquerres (tot i que,
també en el cas d’ERC, podria qüestionar-se fins a quin punt són d’esquerres) per arribar a un acord de mínims
que dugui a la investidura de Pedro
Sánchez sense agenollar-s’hi. No sembla que li faran cas: l’actitud del candidat socialista, menyspreant Unidas
Podemos i ignorant els republicans catalans mentre pidolava l’abstenció del
PP i de Ciutadans, fa pensar que hi ha
poders que no li permeten arribar a
certs acords amb els podemites i amb
els republicans catalans. Suposo que
la mà estesa de Rufián, però sense demanar ni tolerància ni perdó, suscitarà reaccions contràries en aquells que
hi puguin veure certa condescendència vers un partit que ha donat suport
al 155 i que, de fet, mai no s’ha atrevit
a fer una política coratjosa que accepti que Espanya no és una unitat de
destí en l’universal. Com es pot demanar diàleg a qui no hi sembla disposat? I, tanmateix, entenc que s’intenti
perquè no hi ha conflicte polític que

“
Com es pot
demanar diàleg a

qui no hi sembla
disposat? I,
tanmateix, entenc
que s’intenti

es pugui resoldre de manera vertadera
si no dialoguen les diverses parts enfrontades. Ho va dir Rufián: si vols fer
política, s’ha d’intentar encara que
l’estómac demani una altra cosa.
Rufián va acabar el seu discurs afirmant: “Som el fruit de moltes derrotes, però també la llavor de totes les
victòries.” Aquesta frase m’ha dut novament a recordar Victor Serge, que

se’m va fer present en començar El
Doctor Givago i que, com explicava
ahir, vaig veure en algunes fotos de
l’exposició Un voyage, al Cloître
Saint-Trophime d’Arles, relatives a la
travessia del vaixell Capitaine-PaulLemerle que, al 1941, va transportar
200 anti-feixistes de Marsella a la
Martinica. Fill de russos antitsaristes,
Serge va néixer a l’exili l’any 1890 a
Brussel·les. Amb la Revolució Soviètica, va anar a Rússia i, tot i ser anarquista, va lluitar amb els bolxevics;
instaurat el règim comunista a
l’URSS, va denunciar-ne la deriva totalitària i antihumanista; va ser deportat a Sibèria, però Stalin va accedir a alliberar-lo; va marxar a França,
on va ser maltractat pels anti-comunistes i bescantat pels comunistes; el
1941, com he dit, va fugir de la França ocupada i va instal·lar-se a Mèxic,
on sis anys més tard va morir (m’adono que a l’edat que ara tinc) mentre
escrivia Memòries d’un revolucionari,
on, tot i tantes decepcions, hi expressa el seu humanisme integral. Seva és
aquesta màxima: “De derrota en derrota fins a la victòria final.”
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L’abisme

“
Em sembla que
ni el desitjat pacte

PSOE-Podem pot
escurçar la distància
entre Catalunya i
Espanya, que
s’albira insalvable
123 diputats i el vot de l’únic diputat
del Partir Regionalista Càntabre. Un
èxit, Pedro. 123+1. Començo a pensar
(a témer, de fet) que a Pedro Sánchez
tant li és. Que ha decidit no fer cap
gest i dur-ho tot al límit, vorejant el
precipici. Ni amb una ERC predisposada a tot, ni amb un Podem predisposat
a tot, com li van dir tots dos grups par-

De reüll
Anna Balcells

reta Thunberg s’ha convertit en la cara visible de la
mobilització dels joves contra l’escalfament del
planeta. L’adolescent sueca, que va començar amb
campanyes de denúncia al seu país, s’ha donat a
conèixer a la resta del món encapçalant el moviment
Fridays for Future per exigir als governs mesures
urgents contra la crisi climàtica.
Doncs bé, Thunberg va parlar ahir a l’Assemblea
Nacional francesa convidada per un grup de diputats de
diversos partits, però el debat va ser boicotejat per un
grapat de representants de
Boicot a la
l’oposició de dreta, molestos per
haver de rebre “lliçons” d’una “guru
líder de
apocalíptica”. “L’ecologia necessita
Fridays for
experts, no una adolescent
Future a
manipulada”, piulava un d’aquests
l’Assemblea diputats crítics. Ningú no discuteix
que són els científics els que han de
francesa
realitzar el diagnòstic sobre l’estat
del planeta. El cas és que ja els han fet, aquests estudis, i
tots en coneixem les alarmants conclusions. Correspon
ara als polítics la responsabilitat d’accelerar una
transició ecològica que ja és inajornable. Què més ha de
passar per prendre consciència de la urgència
climàtica? Alguna cosa no funciona quan, en lloc de
sumar esforços per respondre com cal al desafiament
ambiental, es fa recaure la indignació i la burla sobre una
jove que no és res més que un símbol, l’expressió del
malestar d’una generació que lluita pel seu futur. No, el
problema no és Greta Thunberg.

lamentaris en les seves intervencions,
ha mogut fitxa. És un irresponsable.
Ja no és qüestió de si l’independentisme està dividit o no (que ho està); ni
de si ERC i JxCat discrepen en si cal
votar que no o abstenir-se dijous vinent: el tema és l’immobilisme de Pedro Sánchez. Just quan el PSOE té
una oportunitat d’or per resoldre (o
encarrilar, que no és ben bé el mateix)
el conflicte polític més gran que viu
Espanya des de la reinstauració de la
democràcia, Sánchez decideix no només mirar cap a un altre costat sinó
actuar amb prepotència i abocar-ho
tot a l’abisme, cap a un precipici
d’unes conseqüències que a mi em
semblen imprevisibles. Probablement
l’independentisme hi està abocat. Però algun dia algú s’haurà de preguntar
també si aquells que des d’una posició
de força haurien pogut contribuir a resoldre el conflicte no es van limitar a
fer-lo més gran.

Les cares de la notícia
MÚSIC

Jordi Savall

Greta

G

http://epa.cat/c/2zffsz

Sánchez
boicoteja la
investidura

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat
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Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

A la tres
i del debat de la no investidura
de Pedro Sánchez d’aquest dilluns en vaig sortir decebut, els
he de confessar que de la sessió d’ahir
en vaig sortir perplex. I començo a
pensar que ni que hi hagi un pacte entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias (el
tan desitjat pacte entre PSOE i Podem!) servirà de gaire res. Sánchez,
dur i prepotent com si tingués majoria
absoluta al Congrés (no se n’adona,
que amb 123 diputats, amb un 28%
dels vots, la seva actitud no pot ser la
que és?), no es va moure ni un mil·límetre i, lluny de fer cap gest dirigit a
resoldre la situació política, encara es
va dedicar a alliçonar (si no a insultar)
els diputats de JxCat dient-los allò de
“vostès són inútils per defensar la
prosperitat i els drets del poble català”. Sánchez, ahir, va ser (va continuar essent) un irresponsable. Tant
que a l’hora de votar (ja és ben trist)
només va aconseguir el sí dels seus

Accedeix als
continguts del web

La música dels esclaus

-+=

Jordi Savall, acompanyat de 27 músics, repassa la
música de més de quatre segles d’esclavatge a
Les rutes de l’esclavatge, en dos concerts diferents al Festival Grec de Barcelona i al Festival de
Torroella de Montgrí, que s’han unit per a aquesta
estrena extraordinària.
PRESIDENT DE PIMEC

Josep González

El valor de les pimes

-+=

Les xifres del darrer anuari de les pimes catalanes
desmenteixen la teoria d’un suposat efecte negatiu del procés en l’economia catalana. Les petites i
mitjanes empreses representen gairebé el 60%
del valor de la producció catalana i durant el 2017
van créixer en nombre, valor i treballadors.
LÍDER DELS ‘TORIES’

Boris Johnson

Contestat

-+=

El flamant líder dels conservadors britànics, que
avui substituirà Theresa May com a primer ministre, ha estat rebut amb una autèntica revolta tant
dins el seu partit com dins el govern, amb dimissions d’homes de pes i amb una probable moció
de censura dels laboristes.

No per esperada la fallida investidura de Pedro Sánchez
va resultar ahir menys clamorosa.
Fins i tot ERC va canviar l’abstenció
pel no després d’assistir a dues jornades de discursos que per part del
candidat Pedro Sánchez semblaven més destinats a buscar el vistiplau del PP i Ciutadans que no pas a
seduir els republicans i els morats.
Queden ara quaranta-vuit hores
d’intenses negociacions per revertir un distanciament que Sánchez
s’ha guanyat a pols. El discurs inicial, en el qual va obviar parlar del
conflicte català i va estalviar qualsevol picada d’ullet al soci preferencial que se suposa que és Unides
Podem, va deixar la investidura en
l’aire per omissió i per provocació.
Per omissió, perquè no pots
pretendre el consentiment d’ERC i
de JxCat després d’acusar l’independentisme d’atemptar contra la
convivència a Catalunya. Per provocació, perquè tampoc pots pretendre el suport de l’esquerra radical si
passés al davant l’interès per aconseguir l’abstenció de la dreta. Al final n’ha quedat la sensació que el
candidat del PSOE boicotejava la
seva pròpia investidura i ara s’enfronta a una segona votació per dijous que l’obliga a moure fitxa si realment vol evitar la repetició de les
eleccions.
Encara quedaria una darrera
oportunitat al setembre, quan es
podria salvar ‘in extremis’ una investidura que en qualsevol cas ja ha
deixat ferides difícils de tancar.
L’obstinació de Sánchez a l’hora de
fer passar Unides Podem per l’adreçador no ha posat només a prova la
paciència dels electors que van
apostar per una majoria progressista. També ha complicat enormement la possibilitat d’entesa en el
full de ruta d’un govern de coalició,
si és que finalment reïx.
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Tal dia
com
avui fa...
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Coordinació
Esquerra demana un full de
ruta comú i el PDeCAT
adverteix a Pedro Sánchez que
les relacions seran més difícils
a Madrid.

Full de ruta

Joan Ferrerós.

Allò que
hem après

P

L’independentisme ha après
una cosa difícil però
alliberadora: a dir no
ta, s’ha fet xantatge i s’ha atemorit a la
societat a través dels bancs i les grans
empreses teledirigides per l’Estat, s’ha
insultat els partidaris de l’opció de la independència com a racistes i supremacistes, i s’ha muntat un judici amb acusacions gravíssimes basades en testimonis de policies que tenien por de
com els mirava la gent a qui colpejaven.
De tot això tan extraordinari, i en això té
raó el senyor Sánchez, alguna cosa se’n
pot aprendre.
I la veritat és que l’independentisme
n’ha après molt, aquests dos anys. Ha
après de què està feta la democràcia
espanyola de la Transició, que els lliris
són bonics però els seus receptors no
els valoren gaire, que els seus polítics
tenen la veu i les decisions més lliures a
Brussel·les, Edimburg o Ginebra que a
Soto del Real o a les seus dels seus partits, i això és un drama i un robatori democràtic; ha après que la ruptura política amb un Estat com Espanya i amb un
nacionalisme com l’espanyol té costos
personals i col·lectius greus que cal
plantejar-se si valen la pena, i que la
propera finestra d’oportunitat que
s’obri no es pot tancar esperant l’Espanya dialogant, perquè l’Espanya dialogant és això que vam veure ahir al Congrés. L’independentisme, a contracor,
està aprenent això, i molt més.
I també una cosa difícil, potser la que
més, però essencial i alliberadora:
aprendre a dir no, senyor Sánchez.

anys

Un jutge investiga si s’han
desviat diners del Palau. La
fiscalia presenta una querella
contra alts càrrecs de la
Fundació Orfeó Català.

20
anys

Mor Hassan II
El rei Hassan II del Marroc mor
d’una crisi cardíaca, segons
anuncia oficialment
la televisió marroquina en un
comunicat.

Tribuna

David Marín

edro Sánchez va
llançar ahir una
pregunta interessant a
l’independentisme català: “Heu après alguna cosa, de tot el que
ha passat?” El que ha passat, ja que
Sánchez no ho especifica i potser vostès acaben d’arribar i no ho saben, és
que pel fet d’exercir el dret d’autodeterminació de manera pacífica es van colpejar milers de persones, es va empresonar mig govern i l’altre mig es va exiliar, s’han empresonat líders civils que
muntaven manifestacions, s’han imputat als jutjats un miler de càrrecs públics i ciutadans, s’ha intervingut l’autogovern i el que hi ha ara resta sota vigilància, s’han espiat delegats de les representacions de la Generalitat a l’exterior, s’han muntat ràtzies nocturnes
contra els llaços grocs, s’han produït
centenars d’agressions d’extrema dre-
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Inici del cas Palau

Excatedràtic d’institut

Dalí i Fages, una relació

E

xtraordinari llibre el que ha confegit Josep Playà sobre els tractes del pintor i el poeta, i particularment amè perquè és molt ben escrit
i perquè el pintoresquisme dels dos
personatges –sobretot de Dalí– n’augmenta l’atractiu. Resseguirem el fil
d’estendre roba que permet aquest paper. Es coneixen als Fossos (La Salle de
Figueres), i Dalí fa el batxillerat a l’Institut R. Muntaner, però Fages no (el fa
a Barcelona, als jesuïtes) malgrat que
hi ha fagesians que el fan estudiar amb
Dalí; a veure si el rigor de Playà marca
tendència. Fages, quatre anys més
gran, anima que Dalí i R. Reig exposin a
les galeries Dalmau i siguin premiats.
Ambdós, l’adolescent i el jove mostren
un cert compromís amb el... socialisme! Dalí publica a Renovació Social i
Fages funda Justícia Social.

interès per a Fages i Dalí. L’un pinta i
l’altre epigrameja els gitanos i les putes
del Garrigal: o bé devien freqüentar el
barri, o Fages hi posa més pa que formatge; sí que, anys a venir, una llegenda urbana relacionaria el pintor amb la
Torre Basca, el cèlebre prostíbul figuerenc. El 1924 arriba Les bruixes de
Llers, poble que, tot i que Joan Guillamet diu que sí, poeta i dibuixant confessen no haver-hi estat mai. El surrealisme els distancia però el 1929 es veuen quan Dalí presenta La mel... i l’alcalde Bassols, que presideix l’acte, mor
d’un atac de cor. Persisteix l’allunyament durant la República i la guerra els
separa físicament: Dalí s’“exilia” a l’actual Ritz-Carlton de Manhattan; una
postal que va enviar al poeta s’ha fet cèlebre perquè potser va ser l’única.
carregat amb bala: porta a la recambra el Sabater d’Ordis: el dibuixa, reprèn l’amistat amb
Fages i l’anima a compondre el que potser és el seu millor llibre i un dels millors del segle XX. Ve el 1961 de l’home-

EL GENI TORNA EL 1948
DEVIEN COINCIDIR A L’ATENEU EMPORDANÈS, que va ser fundat el 1916 i va orga-

nitzar JJFF itinerants per la comarca;
els de Castelló han estat més coneguts
per la improbable trobada de Lídia de
Cadaqués amb D’Ors, ambdós de gran

natge al multimilionari, i un Fages amb
dificultats econòmiques va i torna a
Portlligat per escriure la cèlebre auca,
amatent als capricis del pintor. Fages
busca rendes i obre el Celler d’en Climent, un night club que comptarà amb
alguna presència del marit de Gala, la
que un dia escamoteja al poeta un quadre, regal del pintor.
EXPLÍCITS ULTRALOCALISTES,

fan comarquisme: visites, projectes sentimentals
i sobretot graviten sobre el cap de
Creus amb moltes pintures i el Somni;
el patriotisme empordanès del pintor,
compatible amb un espanyolisme caricaturesc, haurà d’esperar Albert Boadella per ser avançat per la dreta. Playà
encara ens il·lustra amb les relacions
que van mantenir amb personatges
que els van interessar: Ors, Lídia (la no
Ben Plantada), Pla, Fortuny, Pujols,
Prim, Carbona o el Marquina d’España
y yo somos así, señora; parlant de don
Eduardo, Fages va deixar a mitges una
Torre de los Lujanes. I ambdós moren a
l’hospital de Figueres. Mérite la lecture!

El lector escriu
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Una banda?
b Des de quan els catalans
som una banda? Una banda
de què?... La majoria dels que
vivim a Catalunya volem demostrar al món que no estem
d’acord amb viure com vivim.
No és tan complicat acceptar
aquesta realitat i pactar el que
sigui. Negar-ho és d’imbècils!
Però el caràcter dels espanyols sembla que no ho veu
igual. Creuen que ens hem de
sotmetre al seu poder! No es
tracta de veure qui guanya!
Només saber la veritat i negociar com a persones i no com
a animals. Ara, quan sents
com parlen al Congrés per
aconseguir vots per a la investidura, és quan et cau la cara
de vergonya! Rebem un tracte
miserable del país veí! Ni reconeixen que tenim els nostres
representants polítics a la presó i a l’exili escapant de les seves urpes, senzillament per no
poder dialogar amb ells! El
que no s’imaginen és com

som nosaltres i com estimem
la nostra terra. Tardarem
temps però aconseguirem la
nostra llibertat. No he vist ningú que no lluiti per la seva felicitat i el català ja ha demostrat des de fa molts anys que
ni el dictador que ens matava i
volia fer desaparèixer la nostra llengua ho va aconseguir!...
Ans al contrari!, ens va unir
encara més!, com està passant actualment!
ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic (Osona)

La falsa moral de
la UE
b Primer posem xifres: als
EUA, amb 325 milions d’habitants, hi viuen 43,7 milions
d’immigrants (persones no
nascudes als EUA), que representen quasi un 13,5% de la
població total del país. Mentre
que a la Unió Europea, amb
500 milions d’habitants, hi viuen només 18 milions d’immigrants, que representen un

escàs 3,6% de la població total. Cada dia que passa la UE
demostra més i més que no té
cap mena de respecte als orígens fundacionals de la Unió
Europea i els seus estats prefereixen que els immigrants,
homes, dones i infants que,
arriscant les seves vides, fugen de les guerres i la misèria
absoluta dels seus països,
s’ofeguin a la mar Mediterrània abans de donar-los una
oportunitat de vida, amenaçant i perseguint els vaixells
de les ONG i les seves tripulacions que intenten salvar-los
la vida, amb multes de
900.000 € com fa Espanya o
intentant posar a la presó els
seus capitans com fa Itàlia. La
veritat és que hem de sentir
vergonya de ser europeus i
d’haver elegit els despietats
personatges que governen els
nostres països ja que des del
2016 no han fet tot el necessari per impedir que més de
10.000 persones morin ofegades a la mar Mediterrània.

Mentrestant, a la cínica Unió
Europea una gran majoria de
polítics, periodistes, tertulians
i mitjans de comunicació, diaris, ràdios i televisions europeus presenten Donald Trump
com un boig i despietat salvatge perquè posa impediments a l’entrada d’immigrants als EUA. Comparat
amb els polítics europeus és
un àngel, ja que a la frontera
amb Mèxic hi han mort només unes 1.500 persones des
del 2016, xifra que no deixa de
ser una autèntica barbaritat
humana, però la realitat és
que Europa i els europeus
hem oblidat completament
que durant segles hem exportat a altres continents milions
i milions de persones que buscaven un lloc a on poder desenvolupar una vida digna, que
és el mateix que buscaven els
immigrants que hem deixat
que s’ofeguin a la mar Mediterrània. Vergonya!
PERE LLEAL
Tiana (Barcelonès)
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“Qui té un problema de convivència és l’Estat, o ha covat
l’ou del feixisme”

La frase del dia

Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

D’on són, vostès?

Dubtes en
groc

Ignasi Riera

Josep Vallverdú. Escriptor

U

n poema de Kavafis parla de Posidònia, ciutat de la Magna Grècia, nom que els colons grecs pobladors del sud de la península itàlica i
l’actual Sicília donaren al territori. Cal
remarcar que la cultura grega penetrà i
perdurà en aquella regió. Els colons
grecs s’hi establiren des del segle
VII aC. Cap al segle IV aC els romans
l’ocuparen i esborraren del tot amb el
pas dels anys aquella cultura, i subsegüentment la llengua, que es va perdre
en favor de la llatina.

A “GENT DE POSIDÒNIA”,

un poema contundent, Kavafis contempla la pèrdua
de la llengua grega a la ciutat avui arruïnada, coneguda com a Pestum. En el to
elegíac tantes vegades emprat pel poeta, lamenta que hagi desaparegut la
Magna Grècia, aquella gran part meridional de la península, avui la Campània, l’Apúlia i la gran illa de Sicília: una
entitat que havia tingut el grec com a
única llengua, i que, de primer els
etruscs, després els llatins, feren desaparèixer de manera implacable, no
pas per cap persecució sagnant, sinó
per la pressió política. Kavafis no té
motius per fer comparances, però entre nosaltres l’ibèric, també per la pressió política i per l’oficialitat única de la
llengua de la República i l’Imperi, va
desaparèixer.

SOBRE AQUELLA TERRA del

tot grega, on
no ressonava altra llengua que la
d’Ulisses, els seus habitants, ja seculars, començaren a entomar vocables
dels nouvinguts, a dir en llatí els noms
de les coses, dels nombres, dels sentiments. Per aquest lent, irrefrenable
procés de substitució, anaven perdent
els mots que havien acompanyat la
glòria dels temples dòrics i l’esclat de
les ciutats hel·lenes. A la gent de Posidònia els quedà, com un esquinçall del
tresor costumista, unes danses, uns
vestits per a ocasions festives, però no

Sísif
Jordi
Soler

la llengua.
VENIM ARA A CASA NOSTRA: el fet és real i

de font molt propera al sotasignat:
una família catalana, en direm la família A, progenitors joves, dues criatures
petites, s’instal·len al districte de l’eixample barceloní conegut com 22@.
Viuen en un gran bloc de pisos ocupat
ja en gran part per famílies de tall similar al seu, compostes per joves professionals, amb fills nens i adolescents, tots ells de parla castellana. Cada veí va a la seva feina, i el tracte entre ells no és generalitzat, de part dels
A quasi es limita a unes frases amb els
veïns del replà, la família B, perquè es
troben a l’ascensor. La sensació que
hom té en sentir les diverses converses entre els habitants d’aquell rusc és

“
Segons els
barris on vagis,

segons el grup de
persones que pel
carrer t’envolta, no
sents la llengua
catalana

que la llengua catalana no hi fa cap ombra, no hi existeix, perquè l’únic grup
que la parla ho fa domèsticament.
UN DIA ELS VEÏNS DEL REPLÀ, la família B,

comuniquen a la A que ha vingut a visitar-los l’avi, des d’Extremadura, on viu.
Que, si els sembla, els el faran conèixer.
Oi tant, estaran encantats de saludar el
padrinet, el qual, amablement, indaga
sobre la procedència de la família A:
–I d’on són vostès?
–D’on som? Som d’aquí.
–Sí, és clar, d’aquesta casa d’aquest
barri, ja ho sé. Potser no m’he explicat
prou bé, i perdonin: vull dir d’on han
vingut? Ho entenen? Vull dir, provenen
de Galícia, de Navarra, de Múrcia...?
L’AVI VISITANT s’havia adonat que tots, o

aneu a saber si una gran majoria dels
habitants del barri, eren naturals de
moltes províncies i regions espanyoles; havia comprovat que tothom hi
parlava castellà, en la conversa, als
bars, al supermercat. Les cadenes de
televisió que veia eren només en castellà. També li havien parlat en castellà
els mateixos membres de la família A.
En conseqüència, podia perfectament
demanar-los si havien vingut de l’Aragó o de les Castelles. El pare de la família A li explicà, a poc a poc, que ells no
eren “ vinguts de”, ells “eren” d’ allí mateix, i que, com a catalans, no podien
ser altra cosa que naturals del lloc.
L’ancià visitant va trigar una estona a
comprendre allò: tenia la idea que tothom “havia vingut de”.
EL FET FA PENSAR UNA MICA;

certament,
segons els barris on vagis, segons el
grup de persones que pel carrer t’envolta, no sents la llengua catalana; segons
quina escola visites, i interrogues els
alumnes, tots saben català, però quan
juguen tots sembla que “han vingut de”,
àdhuc els que són nascuts aquí mateix,
com els membres de la família A.

F

a uns vint anys, jo
publicava, a Editorial Montflorit, la
carta d’un vell escèptic a un jove independentista. Anterior, per
tant als moviments sísmics de l’1-0 i
de l’aportació dels llaços grocs, que
tenien ben poc a veure amb el Manifest Groc, i que havia reeditat amb
tanta cura Minguet i Batllori. Ah! Quan
vius habitualment a Madrid, has de
tornar a explicar tothora la Historia de
España. I sempre quedes parat quan
descobreixes la cua de conversos a la
causa catalana, contra la qual es manifestaven, fa ben poc temps, quan
érem companys d’hemicicle al Parlament, o quan compartíem reunions i
decisions –els que a més érem regidors– a la Federació de Municipis.
Com diu l’evangeli, “hi haurà més alegria al cel per un convers a la causa
catalana que no pas...”
El neguit em ve de tot allò que
crèiem, més enllà del groc, exigible i
sense presos. Com ara la dignificació
de la formació professional; el funcionament efectiu, a l’engròs i a la menuda, de la normalització lingüística;
l’atenció escrupolosa al programa sobre la gestió de la salut pública –“Per
a tots salut”–; el compromís d’un habitatge digne per a tothom; la lluita
efectiva contra el frau, etc. A més d’un
aspecte en el qual he mirat de treballar, dins i fora de les fronteres de l’estesa Pell de Brau: la lluita contra la
marginació social o, si es vol, la lluita a
favor d’una igualtat creixent (de drets
i de deures).
Al nostre país, molta gent ha lluitat i
lluita per aquestes causes: tant la revista Carrer com les publicacions de
les associacions de presos polítics, les
llegeixo, en castellà, a gent amiga...
que diu que sí, que ells també volen
“aquesta” Catalunya.
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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 i Jordi
Palou, editat per
Cossetània
Edicions.

El mite

Qui de jove no
treballa, quan és
vell dorm a la palla

E

l sentit és ben clar: cal ser previsor de jove per al dia de demà,
quan no tindrem l’energia ni les
oportunitats d’antuvi. Recomana fer
calaix per poder passar sense penes
els darrers anys de vida, quan potser
ja no podrem treballar. Aplicat a la
realitat de la nostra societat, el consell
del refrany seria preveure una jubilació tranquil·la. En un sentit més abstracte, vol dir que, si no fas les coses
quan les pots fer, després en patiràs
les conseqüències.
El referent de dormir en un paller
ens trasllada a una societat rural de fa
uns quants segles. Ara potser diríem
que ens tocaria anar a dormir sota un
pont.
Dormir (o jeure) a la palla ha perviscut com una frase feta aplicada a algú que és molt badoc, o en el sentit de
no tenir la menor sospita d’un mal que
ens afecta o un perill que ens amenaça: “Volen fer-ho sense que el seu germà ho sàpiga; però es pensen que ell
dorm a la palla i és ben al revés; està al
corrent de tot.” També es diu que algú
està a la lluna (o a la lluna de València).
Josep M. Sugranyes, al respecte de
l’expressió dormir a la palla, a Garbellada de refranys, ens dona algunes
dades més: “Aquesta expressió s’emprava per indicar ingenuïtat, innocència, ignorància i d’altres conceptes
semblants. La procedència cal atribuir-la al costum que hi havia antigament, sobretot a muntanya, que els

nois, des que deixaven el raser de la
mare fins que es casaven, dormien a la
pallissa damunt la palla. A tot estirar,
embolicats en un llençol o manta, segons l’estació de l’any.”
És curiosa també l’anècdota que ens
explica de l’ús d’aquesta expressió a
Reus: “Relacionat amb la palla, i en
una sensible deformació d’aquest origen comentat, la gent de Reus una mica entrada en anys encara recorda
que, quan canviaven les meuques d’un
bordell, els xicots s’ho deien els uns als
altres amb l’expressió: «A ca la… hi ha
palla nova».”
La moralitat d’aquest refrany ens
recorda la faula clàssica de la cigala i
la formiga, immortalitzada per La
Fontaine, on la formiga, treballadora
i previsora, aprofita la bonança de
l’estiu per arreplegar menjar per al
dur hivern que ha de venir, mentre la
cigala es dedica a cantar i divertir-se,
sense tenir cap previsió per al futur
pròxim.
N’hi ha algunes variants ben curioses, com ara Qui no adoba allò que espatlla, prompte dormirà a la palla o
bé Qui de jove dorm a la llana, de vell
dorm a la palla.
En castellà trobaríem diverses expressions sinònimes o equivalents,
com ara: A mocedad ociosa, vejez trabajosa; La mocedad holgada trae la
vejez arrastrada; De jóvenes, sardinas, y de viejos, espinas; Quien de joven no patea, de viejo patalea, o bé
Vago en la niñez, pobre en la vejez.

La meva santa mare ja m’ho deia: “Qui de jove no treballa, quan és vell dorm
a la palla”; és una dita també, perquè ella, pobra dona, havia treballat de jove i
de valent, i de vella també dormia a la palla. Potser és per això que a mi no
m’entrava mai l’esma de la feina.
Maria Aurèlia Capmany, Narrativa breu (Barcelona: Columna,1993)

Les cigales viuen pocs dies, i això vol dir que la de la faula no podia demanar a
la formiga algun gra per a sobreviure, oi més quan pel fet de no tenir boca tampoc no se l’hauria pogut menjar. Amb això, però, no volem dir que el senyor de
La Fontaine ens vulgui enredar. I ara! Amb la seva faula no pretenia escriure un
llibre científic sinó recomanar-nos que s’ha de treballar i estalviar per a quan vagin maldades. Com aquella vella dita: “Qui de jove no treballa, quan és vell
dorm a la palla”.
Joaquim Carbó, “La cigala i la formiga” (Cavall Fort, núm. 1133, octubre de 2009)

“Dormir a la palla” és una cançó amb música i lletra de Jaume Arnella, al seu
disc Les cançons del Pont de les Formigues (1999).
Etimologia de treballar – Del llatí vulgar tripaliare, ‘torturar’, derivat de tripalium,
‘mena de cep o instrument de tortura’, compost de tres, ‘tres’, i palus, ‘pal’, pels
elements que integraven l’instrument; la idea de patir tortura va contaminar la de
laborar o obrar i en plasmà pejorativament l’esforç que implica.

Banyar-se
sense esperar
dues hores
després de
menjar pot
causar un tall
de digestió

A

bans de res: és un bon costum no
banyar-se mentre s’està fent la digestió. El que és incorrecte del mite del tall de digestió és això, que no és
pas la digestió el que deixa de funcionar.
En realitat, el problema pot ser que la digestió no es talla.
De petit, era una llauna haver d’esperar dues hores per banyar-me després de
dinar. Un període que es feia llarguíssim i
que els pares mantenien estrictament. A
més, n’hi ha prou que et prohibeixin una
cosa per tenir encara més ganes de fer-la.
Jo volia anar a banyar-me i el temps passava amb desesperant lentitud. L’explicació habitual era que entrar a l’aigua podia
causar un tall de digestió, i això era molt
perillós. Hi havia qui s’hi havia deixat la
pell. Per tant, tocava esperar.
Però en realitat el que passa és diferent. Quan entrem a l’aigua freda, si la

“
És important
entrar a poc a poc a

l’aigua freda,
refredant les
extremitats, per
donar temps al cos a
adaptar-se a la nova
situació tèrmica

temperatura del cos és elevada (i a l’estiu
normalment ho és) l’organisme ha de fer
uns quants ajustaments per regular la
temperatura. Uns moments abans estava
intentant eliminar l’excés de calor, fent
que la sang circulés per les zones més externes del cos i suant, i un moment després, quan estem dins l’aigua freda, ha de
canviar tot el programa. Amb la temperatura baixa el que cal és mantenir la calor
corporal, per tant, la sang s’ha de redistribuir, s’ha de dirigir cap als òrgans interns i ha de disminuir el diàmetre dels
vasos perifèrics per reduir les pèrdues de
calor.
Això es pot fer amb certa eficàcia, però
té un parell de conseqüències. La pressió
arterial augmenta, ja que hem reduït el
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pas en molts dels vasos. Aquesta hipertensió momentània no és una
bona cosa, de manera que el cor
abaixa el ritme, per no afegir-hi
més pressió. Si tot va bé, al cap
d’una estona el metabolisme del cos
augmentarà i tornarà la normalitat
a la circulació.
Però durant uns moments hi ha
un cert perill. Si el cor redueix molt
el ritme, i a sobre hem derivat la
majoria de la sang cap a l’interior
del cos, és possible que el cervell pateixi un lleuger dèficit de flux sanguini. Això pot causar mareig, malestar, vòmits, i fins i tot podem
perdre el coneixement temporalment.
Perdre el coneixement no és mai
una bona cosa, però si estàs nedant en una piscina o al mar pot ser
molt greu. Deixes de nedar i, si no
és que algú està mirant cap allà justament en aquell moment, és molt
fàcil que t’enfonsis i t’ofeguis.
Per això és important entrar a
poc a poc a l’aigua freda, refredant
les extremitats, per donar temps al
cos a adaptar-se a la nova situació
tèrmica. I sortir tan bon punt notem que alguna cosa no funciona
com cal.
I què hi té a veure la digestió, en
tot això? Doncs que, mentre estem paint el menjar, el cos ha de
destinar una certa quantitat de
sang justament a digerir el menjar.
La digestió és un procés que requereix força energia, i el cos ha de dedicar-hi molta sang per aportar-hi
l’oxigen i els nutrients necessaris.
Però si, a mig pair, entrem a l’aigua freda, tota la sang que s’està dedicant a la digestió no podrà ajudar
a compensar els canvis en els fluxos
sanguinis que experimenta el cos.
La hipertensió, la baixada del ritme
cardíac i el dèficit de sang al cervell
seran més notables, i la possibilitat
de perdre el sentit i ofegar-nos és
molt més gran.
Naturalment, això de les dues hores és un temps orientatiu. Si únicament hem menjat un entrepà, cal
molt menys temps, i si hem menjat
una paella abundant, amb molta beguda, postres, cafè i copa, doncs segurament caldran més de dues hores per pair-ho. A més, els nens són
molt més sensibles a aquest mecanisme que els adults.
Però, en tot cas, l’important, insisteixo, és entrar a l’aigua amb
compte i donar temps a l’organisme
a regular la situació. I sortir de l’aigua a la menor incomoditat. La digestió no es tallarà, però la resta de
funcions del cos potser sí.

Els víkings portaven
cascs amb banyes

D

urant molts segles van ser el terror dels pobles de la costa europea.
Eren navegants formidables i
guerrers ferotges. Els seus atacs resultaven fulminants, ràpids, sanguinaris, i
marxaven deixant un rastre de foc, destrucció i mort. Venien dels països nòrdics. Dinamarca i Noruega sobretot, però
les seves expedicions van colpejar tot Europa, van fregar Àsia i fins i tot van arribar a les costes d’Amèrica molt abans que
Colom.
En realitat, un dels secrets de l’èxit
dels víkings era que disposaven d’una de
les millors i més avançades armes d’aquella època: els seus vaixells de guerra, els
drakkars. Aquelles naus lleugeres, resistents i manejables els permetien arribar
abans que ningú s’ho esperés, desembarcar un nombre inesperadament gran de
guerrers i, després del carnatge, marxar
tan de pressa com havien arribat. Com
que eren molt lleugeres, podien remuntar
rius fins ben terra endins. I, si calia, podien arrossegar-les per terra ferma per
passar d’un riu a un altre.
Va ser gràcies als drakkars que els víkings van poder atacar París després de
remuntar el riu Sena. I amb els drakkars
van arribar fins a l’interior de Rússia.
Les seves ràtzies van impactar terriblement en la mentalitat dels habitants
d’aquella època. Però no sempre actuaven com a pirates, i bona part de les expedicions víkings eren per comerciar. De
fet, van establir una de les principals xarxes de comerç del nord d’Europa, que
permetia que els habitants d’Islàndia
canviessin pells de foca per espècies provinents de la Xina.
Però, si un dia mireu gravats originals
de l’època víking, notareu de seguida que
hi falta una cosa. Hi ha moltes imatges de
guerrers preparats per a la batalla, de
guerrers col·locats dins els vaixells i de
soldats victoriosos celebrant els seus
èxits. Però no n’hi ha cap que porti el
característic casc amb banyes.
És ben curiós, perquè en l’imaginari popular els víkings sempre van
amb uns cascs que llueixen unes banyes que els donen un aspecte encara més ferotge. I, fins i tot als
dibuixos animats, en Vicky el
víking ja porta les seves petites
banyes enganxades al casc.
Doncs el cas és que, tot plegat, això de les banyes és absolutament i rotundament fals.
Els víkings mai no van portar
cascs amb banyes.
I, ben mirat, té la seva lògica, ja
que cap guerrer seria tan ximple
d’anar amb un casc que fàcilment podia enganxar-se a qualsevol indret, o
amb unes banyes que els enemics podien estirar per fer-los caure o, si més
no, per deixar-los sense casc.
A la guerra, a la batalla, el que importa
és la funcionalitat. El casc serveix per
protegir-te el cap de les ferides que et pu-

guin causar els enemics. I unes banyes no
servirien per a res més que per emprenyar. Per això, a cap víking no li va passar
per la imaginació afegir uns elements
semblants a unes banyes al casc.
L’origen de la imatge dels víkings amb
banyes sembla que prové dels monestirs
de l’època medieval. Els monjos volien recalcar el terror que causaven aquells pirates nòrdics, la mort i la destrucció que
anaven associades als seus atacs, el mal
absolut que representaven. Per això, els
van començar a representar com dimonis. I, per fer-ho, els van afegir les banyes
característiques dels dimonis. Era una
imatge simbòlica que, amb el temps, va
passar a considerar-se, erròniament, una
representació real.
El més interessant és que aquelles banyes afegides per ressaltar el mal i la por
han acabat per ser un element simpàtic
de la mitologia nòrdica. Ara les estatuetes de víkings amb les seves banyes omplen les botigues de records de les ciutats
turístiques escandinaves i ja no causen
cap por a ningú. Una cosa que, ben mirat,
és tota una sort.

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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Els partits
catalans,
davant de la
investidura

Creació
d’empreses
petites i
mitjanes

ERC etziba al PSOE
que no té garantida
l’abstenció i Junts
ja els avança que els
votarà en contra

El 2017 va continuar
creixent el nombre
de pimes, tot i que
menys d’un 10%
exporten

Sánchez viu al labe
NO · El president assumeix l’estigma de
tenir investidures fallides i fa una última
oferta a Iglesias sense saber si demà és
investit FI · Exigeix a ERC i JxCat la fi de
la unilateralitat GEST · Iglesias s’absté i
Montero vota no tot i aspirar a un càrrec

Les frases

—————————————————————————————————

Pedro Sánchez

ió

c

“S’està veient que el
PSOE no es mou ni un
mil·límetre. Ens estant
oferint ministeris que
ara no existeixen”

1
4
6

en

—————————————————————————————————

4

52

PRESIDENT ESPANYOL EN FUNCIONS

4
2
1
:

66
0

“No se’m pot dir que
no m’he mogut amb el
govern de coalició.
Vull govern, estabilitat
i legislatura”

A b st

“No havent assolit el candidat proposat la majoria...” És la tornada que
acompanya la biografia de
Pedro Sánchez, que ahir
va assumir el seu estigma
de viure en el laberint de
les investidures fallides en
el qual es va endinsar el
2016 i del qual mai no ha
sortit, perquè és president
espanyol –actualment en
funcions– per l’article 113
de la Constitució que regula la moció de censura.
Sánchez es va estimbar
ahir contra la soledat, ja
que vuitanta dies després
de les eleccions només va
sumar un sol vot més als
del PSOE, el del cantàbric
José María Mazón (PRC), i
la seva candidatura va ser
derrotada amb 124 vots a
favor i una legió de 170
vots en contra (des de PP,
Cs i Vox fins a ERC i
JxCat) i 52 abstencions
(Unides Podem, el PNB i
EH Bildu). Un cop encaixat el revés, Sánchez, que
no té a prop ser investit demà, es va tancar amb els
seus per llançar una nova
oferta a Pablo Iglesias
d’encaix en un govern de
coalició en el qual Irene
Montero ocuparia un lloc
rellevant que pot ser una
vicepresidència.
La d’ahir és la primera
votació al Congrés en què
es plasma l’alteració judicial de les urnes infligida
pel Tribunal Suprem. El
Congrés es diu a si mateix
que té 350 diputats, però
el marcador va reflectir

123
17

MADRID

1

Falten els 4 vots d’Oriol Junqueras,
Jordi Sànchez, Jordi Turull
i Josep Rull, empresonats.

SÍ

David Portabella

Primera volta de la investidura de Pedro Sánchez

:
O
N

41

Ione Belarra

PORTAVEU D’UNIDES PODEM

57

—————————————————————————————————

“Per votar un acord
ha d’existir aquest
acord. Tenen 48
hores. La història els
contempla”
Gabriel Rufián

2

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

que els vots emesos son
només 346, perquè els
d’Oriol Junqueras, Jordi
Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull comptaran sempre com a abstencions a
efectes reals de còmput
tot i que ahir la voluntat
dels presos polítics era votar en contra i el seu sentir
no es va reflectir ni al marcador de la cambra ni al
diari de sessions.
Al llarg del matí, Unides
Podem va sostenir la determinació de votar en
contra de la investidura de
Sánchez. Només un gir
d’última hora va forjar el
pas a l’abstenció per enviar al PSOE un enverinat
gest de bona predisposició

14 24

1
negociadora. Si el PSOE
jugava amb la idea d’arraconar Iglesias fins al mateix no que Vox, els de
Sánchez es van trobar que
Iglesias, que s’ha apartat
de ministre, irrompia de
nou a l’escena com l’actor
flexible del laberint. En
veure que al PSOE se li escapava la batalla del relat
del guru Iván Redondo,
Sánchez es va tancar al final del ple durant tres hores al despatx de govern
que hi ha habilitat al Congrés amb els negociadors:
la vicepresidenta Carmen
Calvo, els ministres José
Luis Ábalos i María Jesús
Montero i la portaveu
Adriana Lastra. I de la re-

2

4

unió en va sortir un convenciment: correspon als
socialistes moure fitxa i
trobar un nou encaix a
Unides Podem amb una
nova oferta de ministeris
en un govern de coalició en
—————————————————————————————————

Rufián entregarà
l’abstenció demà
si ‘in extremis’ es
forma una entesa
—————————————————————————————————

què Montero tingui un
“lloc rellevant”. “Vicepresidència florer per a una
dona florer”, va denigrarla Cayetana Álvarez de Toledo (PP). “No se’m pot dir
que no m’he mogut, ho es-

tic intentant, he allargat la
mà a compartir un govern
de coalició.Vull govern, estabilitat i legislatura”, proclamava Sánchez hores
abans. “Em parlen de ministeris que he ofert o no.
Jo tinc una altra forma de
negociar, jo prefereixo no
fer-ho en públic”, va dir
Sánchez en una rèplica a
Joan Baldoví (Compromís) que anava adreçada a
la jugular d’Iglesias.
Canal Calvo-Echenique
El primer pas concret va
ser el restabliment del
contacte telefònic entre
Carmen Calvo i Pablo
Echenique, negociador de
l’equip d’Iglesias. El la-

ment més gràfic del que ha
succeït l’oferia Ione Belarra. “Ens estan oferint ministeris que ara no existeixen”, va dir la portaveu
d’Unides Podem sobre les
ofertes descafeïnades que
reben fins ara.
La prova que els d’Iglesias tenien el no decidit va
ser el vot d’Irene Montero,
absent a l’escó per l’avançat estat del seu embaràs i
que va votar no perquè el
vot telemàtic s’ha de registrar a les nou del matí i a
aquella hora la posició
d’Unides Podem era votar
no. L’episodi obria al Congrés un debat sobre l’eficàcia del vot telemàtic, perquè si el vot a distància ha
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Era clar un govern
de PSOE i Podem
Xavier Miró

L’endemà de les eleccions generals, la ciutadania tenia
clar que Pedro Sánchez seria president amb Unides
Podem en una investidura que, probablement, facilitarien els independentistes. Els resultats eren clars. Les
dretes no sumaven ni amb l’ultradretà Vox. També ho
eren les anàlisis. Sánchez rendibilitzava la por a una
dreta que fracassava competint per separat en radica-

litat espanyolista. Passats tres mesos, al límit de la investidura, Sánchez ha acusat i vetat Iglesias, Iglesias
ha cedit, s’han tirat els plats pel cap, s’han fet un gest
“de responsabilitat” i demà són capaços de fer un govern de coalició. Poden tenir i esgrimir les raons personals, ideològiques i de partit que vulguin. Però que no
ho anomenin interès general.

erint fallit
El tàndem Rivera-Arrimadas, al Congrés de Diputats, ahir ■ EFE

Solista entre
bolets i Rolex

FI · El portaveu del PNB recorre a un vell acudit basc per
qüestionar Sánchez CITA · Borràs evoca Quevedo sobre la
supèrbia DUR · Cuevillas ironitza amb el gir de Rufián al no

El candidat socialista a la presidència, Pedro Sánchez ■ EFE

El govern català li demana humilitat i generositat

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

Preocupació al govern català
per l’actitud de Sánchez. Així
ho va admetre la portaveu,
Meritxell Budó, ahir després
del consell executiu i va demanar al candidat del PSOE
que tingui humilitat i generositat per “bastir ponts”. El
principal focus per a aquesta

preocupació és, va dir, que en
el seu discurs parlés de Catalunya com un problema de
convivència. “Res més lluny
de la realitat”, va subratllar
Budó, que va insistir un cop
més que la situació a Catalunya necessita una solució política. Sánchez va avisar que

defensarà “l’ordre constitucional, la integritat territorial i
la sobirania nacional” si el
missatge de l’independentisme és que “ho tornaran a fer i
no renuncien a la via unilateral”. A través de Twitter, Quim
Torra va replicar: “Per al·lusions: ho tornarem a fer.”

de ser comunicat abans
del ple –algunes fonts van
apuntar que es va registrar dilluns– i al marge del
que el candidat diu durant
el debat, perd la raó de ser.

tenia. Això sí, si demà es
forma in extremis l’entesa
del PSOE i Unides Podem
Rufián va deixar clar que
l’abstenció d’ERC caurà
per si sola quan l’executiva
l’aprovi. “Per votar un
acord ha d’existir aquest
acord. Per començar un
camí cal moure’s. Tenen
48 hores. La història els
contempla”, va sentenciar
Rufián mirant Sánchez i
Iglesias. El republicà fins i
tot va instar els teòrics socis a alçar el cap i mirar
Montse Bassa i preguntarse per què no fan política si
ella fa política tot i haver
de veure la seva germana
des de fa dos anys a través
del vidre d’una presó. Pa-

radoxalment, el soci basc
d’ERC, EH Bildu, sí que es
va abstenir ja d’entrada.
Elevant el to del dia anterior, Sánchez va retreure a Rufián (ERC) i a Laura
Borràs (JxCat) que no enterrin la unilateralitat i
que Quim Torra digui “ho
tornarem a fer”, frase de
Jordi Cuixart. “Són inútils
i l’antipolítica”, va arribar
a dir Sánchez a Borràs en
contrast amb el to cordial
dispensat a Rufián. Sánchez sabrà demà a les tres
de la tarda si té l’imprescindible sí d’Iglesias i la necessària abstenció d’ERC
per sortir del laberint fallit
de les investidures o si el
seu laberint no té fi. ■

Compàs d’espera a ERC
Mentre que el PSOE reunirà avui la seva executiva i
el dia oferirà l’abast real
del restabliment de ponts,
l’evolució de la negociació
entre els de Sánchez i els
d’Iglesias manté ERC en
un compàs d’espera del
qual és un convidat de pedra. El to del portaveu Gabriel Rufián fins i tot confonia Sánchez, que va donar per fet que tenia l’abstenció d’ERC quan no la

David Portabella
MADRID

A

lbert Rivera es refereix ara a
Pedro Sánchez i els seus com
“la banda de Sánchez”, una
troballa lingüística que permet
carregar a l’al·ludit un subtil prejudici
criminal, però en el segon dia del ple
d’investidura del president espanyol al
Congrés es va imposar l’accepció que
defineix banda com un conjunt de músics d’instruments de vent i percussió
que poden tocar mentre caminen. El
problema amb Sánchez, però, és que
tots els portaveus coincideixen que en
realitat el president en funcions és un
solista que no es mou ni vuitanta dies
després de guanyar les eleccions. “Si en
lloc de voler ser solista de la banda vol
liderar una veritable banda de música,
podem tocar moltes peces que faran feliç molta gent”, li oferia Joan Baldoví,
de Compromís. “El debat és més aviat
un teatrillo estil Pimpinela”, rebatia el
diputat de Vox Iván Espinosa de los
Monteros sobre els “olvídate y pega la
vuelta” entre Sánchez i Pablo Iglesias.
El portaveu del PNB, Aitor Esteban,
recorria al vell acudit basc que tothom
coneix per ajudar a situar la partitura.
“Són dos amics que van a la muntanya
decidits a buscar bolets i va i un crida a
l’altre eufòricament i el que ha recollit
és un Rolex caríssim, i l’altre, indignat,
li diu: Escolta, tu, per què estem, per

bolets o per Rolex?”, va relatar Esteban. “A cada part sempre li sembla que
podria haver recollit més, però es tracta de recollir bolets”, li va fer veure el
portaveu del PNB a Sánchez. Tot i ser
bilbaïna, la dona de Sánchez, Begoña
Gómez, va demostrar l’eficàcia del vell
acudit que tothom coneix rient efusivament. També va riure el milionari diputat de Cs i antic executiu de CocaCola Marcos de Quinto, però ningú va
saber si reia per l’acudit en si o perquè
algú gosi dir que un Rolex és car. Esteban no va voler marxar sense pagar
drets d’autor a Rivera: “Senyor Rivera,
jo a vostè cada cop que el veig també
me l’imagino en una banda, però en el
seu cas en una banda de mariachis!
Donant sempre la nota des de la tribuna i la serenata des de l’escó!” Els decibels del riure van ser eixordadors. Que
es pot desafinar en català es va veure
quan Gabriel Rufián intervenia i Jaume Alonso-Cuevillas va esmolar Twitter. “Tenia preparat el discurs per justificar l’abstenció i ara està descol·locat
implorant al PSOE que es posi d’acord
amb Unides Podem”, va etzibar. Minuts després, la portaveu de JxCat
Laura Borràs infligia una dura cita de
Quevedo a Sánchez: “La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre
cae de donde subió.” Els diputats
d’ERC no van airejar cap rancor per les
piulades esmolades contra el gir al no i
van aplaudir afinadament Borràs. ■
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Gabriel Rufián i Laura Borràs, en les seves intervencions d’ahir en el debat d’investidura de Pedro Sánchez ■ ACN / EFE

Rufián no dona l’abstenció
d’ERC per descomptada
a El republicà demana a Sánchez que sigui conscient de la generositat del seu grup: “L’estómac ens demana
una altra cosa” a Borràs addueix “155 motius” per votar no a un president que “ha incrementat la repressió”
Emili Bella
BARCELONA

Malgrat l’espionatge, la difamació, els cops de porra i
la presó que va denunciar
ahir Gabriel Rufián en el
debat d’investidura al
Congrés, ERC es planteja
l’abstenció, demà, en la segona votació, exigint a Pedro Sánchez que s’assegui
a dialogar, hi hagi un reconeixement nacional mutu
entre Catalunya i Espanya
i la resolució del conflicte
polític inclogui votar. El
cap de files republicà a la

cambra baixa va admetre
que no és una posició fàcil
per al seu partit, però va
posar com a exemple de
generositat la germana de
Dolors Bassa, Montse Bassa, diputada d’ERC, disposada a estendre la mà al
diàleg mentre aguanta el
ruixat de les dretes quan
parlen de l’1-O com a cop
d’estat. “Siguin conscients de l’enorme esforç
de generositat que avui
aquí estem fent i l’enorme
exercici de responsabilitat
que estem fent no parlant
amb l’estómac, perquè li

puc assegurar que l’estómac ens demana una altra
cosa”, va advertir Rufián,
que, tanmateix, va demanar al presidenciable socialista que no doni per
descomptada la seva abstenció, lligant-la a una entesa entre el PSOE i Podem. “Tenen 48 hores
com a màxim per posar-se
d’acord, per nosaltres no
serà”, va reblar.
La veu al Congrés de
l’empresonat Oriol Junqueras va retreure a Sánchez que implorés l’abstenció del PP i de Ciuta-

dans i alhora ignorés ERC,
que va erigir en “imprescindible” per a la governabilitat espanyola. “Estem
condemnats a entendre’ns”, va observar. “És
incoherent que vostè ahir
[dilluns] dediqués més
temps a demanar indirectament un suport al PP i a
Cs que a referir-se a Unides Podem i a nosaltres”,
va afegir-hi.
El sabadellenc va proposar una trobada entre
els governs català i espanyol cada mes a Barcelona
o a Madrid per continuar

amb l’esperit de Pedralbes
i va alertar que Sánchez
s’equivoca si creu que el
que pugui arribar a passar
a la tardor com a conseqüència d’una sentència
condemnatòria es pot gestionar obviant l’independentisme: “Ens complica
la vida a tots.”
El republicà, amb un to
allunyat de la caricatura
de tuitaire estirabotat, va
advertir Sánchez que una
repetició electoral castigaria les esquerres sense distincions i podria portar el
PP, Cs i Vox a La Moncloa.

Va ser en la rèplica a
ERC que Sánchez va amenaçar que si el missatge
que trasllada l’independentisme és que ho tornarà a fer, el govern d’Espanya “defensarà la integritat territorial i la sobirania
nacional”, una idea que va
reiterar en resposta a
Junts per Catalunya –“l’ho
tornarem a fer li avanço
que no tornarà a passar”–,
sense explicitar si es referia a un nou 155.
Qui sí que té molt clar el
vot negatiu a Sánchez, per
“155 motius”, és JxCat,
que ahir va instar el president en funcions a parlar
amb els presos polítics.
“Per què l’hauríem de votar, si amb vostè de president s’ha incrementat la
repressió”, va preguntar-li
Laura Borràs des del grup
mixt. “No es pot triar entre democràcia o estabilitat perquè no hi ha major
inestabilitat que la repressió”, va insistir la portaveu
de JxCat, que va lamentar
que en la rèplica Sánchez
els hagués titllat d’“inútils
des del punt de vista parlamentari”: “De moment
vostè no s’ha mostrat gaire més útil.” En qualsevol
cas, Borràs va recordar
que mai el catalanisme
polític ha regalat els seus
vots a canvi de res –“només a vostè”– i li va exigir
que deixi de fomentar les
fake news, en el sentit que
a Catalunya no hi ha cap
crisi de convivència i que
qui té tal problema és l’Estat espanyol. “El problema de Catalunya es diu Estat espanyol”, va resoldre.
“El resultat de les últimes
eleccions no li concedeix el
dret a la prepotència, a governar en solitari ni a defugir els pactes”, li va etzibar
Borràs.
Per Sánchez, JxCat
s’ha “instal·lat en l’antipolítica”, viu en un “laberint”
ple “d’enganys, mentides i
victimització” i, en to de
crítica, l’acusa d’estar fent
una esmena a la totalitat a
la tasca de CiU els últims
40 anys. En aquest sentit,
el candidat es va atrevir a
repartir carnets de catalanisme, i no en va entregar
cap a Borràs. ■

Les frases

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

“No doni per
descomptada la seva
abstenció, tenen 48
hores com a màxim per
posar-se d’acord, per
nosaltres no serà”

“Siguin conscients de
l’enorme esforç de
generositat i
responsabilitat que
estem fent no parlant
amb l’estómac”

“Estem donant una
oportunitat històrica a
la paraula davant de
l’odi, a la política”
Gabriel Rufián
PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

“Si vostè tingués
sentit d’estat, hauria
de parlar de presos
polítics, hauria de
parlar ‘amb’ els presos
polítics”

“No fomenti les ‘fake
news’, a Catalunya no
hi ha cap crisi de
convivència. Qui té un
problema de
convivència és l’Estat”

“Per què l’hauríem
de votar, si amb vostè
de president s’ha
incrementat la
repressió?”
Laura Borràs

PORTAVEU DE JXCAT AL CONGRÉS
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Rebuig polèmic de
la petició de l’ANC
de publicar la DUI
a La presidència del PP va desfer l’empat a la comissió, arran

de l’absència de la CUP, ignorant el ple sorgit de les urnes

Ajuntament
d’Orís

EDICTE
Exp. 89/2019

134424-1214434L

La comissió de peticions
del Parlament va rebutjar
ahir la petició cursada per
l’ANC que sol·licitava al
Parlament i al govern que
publiquin en el DOGC la
proposta de resolució amb
la constitució de la República catalana que es va
aprovar en el ple del 27-O
passat. El rebuig va tenir
lloc després que els partits
presents ahir van igualar a
deu vots (JxCat i ERC, per
un cantó, i Cs, el PSC, els
comuns i PP, per l’altre), i
el president de la comissió,

Aprovat inicialment el “PLA I PROGRAMA DE
VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES D’ORÍS PER ALS ANYS 2019-2021”, en
el Ple de data 17 de juliol de 2019, se sotmet a
informació pública pel termini de 30 dies,
comptat des de la publicació del present anunci al DOGC.
Durant dit termini podrà ser examinada per
qualsevol interessat en les dependències municipals situades a l’avinguda del Castell, 1,
d’Orís, perquè s’hi formulin les al·legacions
que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://oris.eadministracio.cat].
Orís, 19 de juliol de 2019
Arnau Basco i Cirera. Alcalde

Ajuntament
d’Orís

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL
Exp. 208/2018

Aprovada inicialment la proposta de modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal,
juntament amb l’Estudi ambiental estratègic,
de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i amb
l’article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, se
sotmet a informació pública pel termini de 30
dies, comptat des de la publicació del present
anunci al DOGC.
Durant dit termini podrà ser examinada per
qualsevol interessat en les dependències municipals situades a l’avinguda del Castell, 1,
d’Orís, perquè s’hi formulin les al·legacions
que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://oris.eadministracio.cat].
Orís, 19 de juliol de 2019
Arnau Basco i Cirera. Alcalde

gar el vot. L’absència ahir
de representants de la CUP
va impedir previsiblement
que s’admetés directament
la tramitació de la petició,
que en tot cas no s’hauria
aprovat directament, sinó
que hauria estat derivada
als grups parlamentaris
perquè emprenguessin les
iniciatives que consideressin oportunes. JxCat i ERC
poden impugnar ara la decisió de Rodríguez davant
la mesa, que fa alguns mesos va establir que el criteri
general d’aplicació en cas
d’empat a les comissions
era el de la composició del
ple sorgida a les urnes i no

180739-1214429L

Ajuntament de
Cercs
ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL
Aprovada inicialment l’Ordenança municipal
d’obres subjectes a règim de comunicació,
per Acord del Ple de data 17 d’abril de 2019,
de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local; 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, comptat des de l’endemà de la seva publicació
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de
la Corporació, perquè els interessats puguin
examinar l’expedient i formular-hi les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.
Durant dit termini podrà ser examinat per
qualsevol interessat en les dependències
municipals perquè s’hi formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix,
estarà a la disposició dels interessats a la
seu electrònica d’aquest Ajuntament [adreça
https://www.cercs.cat].
En el cas que no es presentin reclamacions
o suggeriments contra l’aprovació inicial de
dita Ordenança en el termini d’informació pública i audiència dels interessats, s’entendrà
aprovat definitivament dit Acord.
Es fa públic per a coneixement general, en
compliment del que preceptuen els articles
178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny.
Cercs, 26 de juny de 2019.
L’alcalde, Jesús Calderer i Palau

109004-1127790w

118566-1213779Q

El vicepresident Aragonès, en una intervenció al Parlament ■ ACN / ARXIU

l’actual, per la qual cosa podria revertir l’acord d’ahir,
com de fet ja ha passat en
casos similars anteriors. La
representant del PSC, Rosa Maria Ibarra, en tot cas,
va constatar que és “curiós” que els grups que van
votar contra la inadmissió
“ja haurien pogut fer la publicació i no ho van fer”.
Ahir es va esdevenir el
mateix cas amb dues peticions més de ciutadans que
reclamaven que es faci
efectiva la república. ■

155023-1214157L

BARCELONA

el popular Santi Rodríguez, va decidir aplicar
com a criteri de desempat
la votació ponderada segons la composició del ple
actual, que dona una majoria a l’oposició de 65 vots a
64.
Els partits independentistes van deixar constància en acta del seu rebuig
del criteri, perquè consideren que s’hauria d’aplicar el
de la composició del ple sorgida de les eleccions del 21D, que els donaria 66 vots,
atès el fet que Carles Puigdemont i Toni Comín continuen essent diputats però
ara mateix no poden dele-

134424-1214434L

Ò. Palau

Aragonès nega que hi hagi boicot

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

El vicepresident i conseller
d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, va negar en una interpel·lació al ple que va començar ahir a la tarda que la
campanya de l’ANC Consum
estratègic sigui cap boicot a
ningú, com ha denunciat Foment del Treball i li va recriminar Cs. “Podem discrepar o
estar d’acord en la seva oportunitat, però s’inventen un

boicot on no hi és, fer recomanacions de consum no és un
boicot”, va defensar Aragonès,
que va recordar que ho fan
moltes “organitzacions ambientals” i fins i tot els grups
parlamentaris quan reclamen
productes de proximitat als
menjadors escolars. “La llista
de dolents allà no hi és i els
consumidors són lliures de
seguir-la o no”, va tancar.
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
IGUALADA

Marc Castells

Alcalde d’Igualada (JxCAT)

“En política
has de
venir plorat
de casa”

FUTUR · “Cap ciutat mitjana al país tirarà endavant sense fer
una aposta pel coneixement” ESTAT ESPANYOL · “És tan
seriós i greu el que han fet que no podem dimitir de la nostra
responsabilitat de seguir ferms” MINORIA · “No m’inquieta”
David Brugué
IGUALADA

M

arc Castells ha tornat a ser
proclamat alcalde d’Igualada
però, a diferència del mandat
anterior, governarà en minoria. Parla del municipi, del pas per la presidència de la Diputació de Barcelona i
de com veu la qüestió nacional.

Ha tornat a guanyar, però sense majoria.
Com han canviat les coses?
L’anàlisi que fem de les municipals és
que ens han votat les mateixes persones
que fa quatre anys. Per tant, hem mantingut els 7.500 vots, que el 2015 van ser
un resultat extraordinari i que ara també ho són. L’alta participació i el fet que
no hi hagués moltes llistes han provocat
la pèrdua de la majoria, però en el fons
sentim el mateix suport de sempre.

vam tornar a oferir. Els vam demanar un
gest en la investidura que no es va fer i
ara no tenim el clima de confiança que
seria necessari. Governarem en minoria.
Tem governar amb l’espasa de Dàmocles
damunt?
No. Tot i tenir majoria absoluta, diria
que el 80-85% de les decisions que es van
prendre en l’anterior mandat es van votar per més d’un grup. La dinàmica està
feta. De fet, hi ha poquíssimes coses que
necessiten una majoria absoluta, com les
modificacions del pla general. Moltes coses, amb abstencions, es poden tirar endavant. No m’inquieta.

L’oposició va intentar presentar alternativa per deixar-lo a vostè a l’oposició.
ERC va fer tot el possible per articular
una majoria contra la llista guanyadora,
però no se’n va sortir.

Quins han de ser els objectius aquests
propers quatre anys?
Continuar les línies estratègiques que
hem iniciat, que no poden estroncar-se
de cap de les maneres. Creiem que cap
ciutat mitjana del país tirarà endavant
sense fer una aposta pel coneixement.
Per tant, la nostra és l’aposta universitària. L’objectiu és arribar als 1.000 estudiants, cosa que en una població de
40.000 persones suposa de les ràtios
més elevades del país.

I vostè per què no ha estat capaç d’articular un pacte que li doni la majoria?
El 2011, quan vaig guanyar per primer
cop, vaig fer un pacte amb ERC que va
ser molt bo, en uns moments molt complicats per a la ciutat i per al país. Va
anar molt bé. El 2015, amb la majoria absoluta, ERC no va voler entrar i ara els ho

A través de quins estudis?
Ara mateix al campus del Pla de la Massa
hi ha els estudis vinculats a les enginyeries, i al que obrirem al setembre, a la Teneria, hi haurà fisioteràpia i nutrició, a
més d’infermeria. El futur passa per seguir ampliant el campus. En farem un a
l’antic hospital, on s’hi posaran més estu-
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ERC PSC CUP DI-E
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Junts
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dis. Els propers que ha anunciat la Universitat de Lleida és el grau en administració i direcció d’empreses en anglès,
que tenim la sensació que animarà aquella gent que ara ha de marxar d’Igualada.
I ho complementarem amb màsters,
postgraus i formació continuada amb
l’objectiu de convertir l’hospital en hospitalari universitari.
I pel que fa a espai públic?
Estem tancant ja l’anella verda de la ciutat i tenim la sort que la Via Blava passa
per Igualada, per tal que, caminant, en
bicicleta o a cavall, es puguin recórrer
300 quilòmetres des de Castellar de
n’Hug fins al mar seguint els afluents del
Llobregat, el Cardener i l’Anoia. Això farà que d’aquí a pocs d’anys es pugui anar
en bicicleta des de la plaça Major d’Igualada, per exemple, i banyar-se al mar en
tres hores, perquè també s’haurà d’estar
en forma. Estem articulant fórmules per
després poder carregar la bicicleta al

4

2

Cs

PP

1

PSC CUP

21
REGIDORS

1

tren, per exemple. Fa 30 anys el riu era
una claveguera i ara li donem valor. També projectem l’ampliació del parc Central, que serà decidit pels infants a través
d’un procés participatiu.
Quin ha de ser l’encaix del Rec?
El procés que es va fer ens ha anat molt
bé perquè gent de fora ens ha abocat tot
d’idees en un barri molt important que
l’Institut del Paisatge el considera singular. Ara tenim el repte de combinar-hi indústria, serveis i habitatge. Treballem
amb la Generalitat per trobar un instrument urbanístic singular per poder fer el
projecte sobre tot el barri. Tenim el concurs fet i gent que el coneix molt bé i un
Ajuntament que ara en coneix l’estat
parcel·la per parcel·la. I el Rec també es
veurà beneficiat pel projecte d’enllaç de
la ronda sud d’Igualada, que permetrà
canviar a partir de l’any vinent la mobilitat de la ciutat. Ara tothom entra pel
nord i es podrà entrar pel sud. I també el
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El ‘Lucky Luke’ que
no creu en la
disciplina de partit
Nascut a Igualada el 1972, és alcalde de la seva ciutat des del
2011. Ha estat president del
Consell Comarcal de l’Anoia i
de la Diputació de Barcelona.
Se’l considera un valor a l’alça dins del PDeCAT, però ell
reconeix que té poca admiració per la disciplina de
partit. Assegura que li
agrada donar la seva opinió fora de dogmatismes i
de la rigidesa i ortodòxia
del partit. És dels que pensen que s’han de trencar
les dinàmiques de partits i
que la gent pugui dir més
el que li sembla. “Em sento
una mica com Puigdemont“, diu per reconèixer
que li agrada anar per lliure. A
l’alcaldia, al costat de l’espai on rep
les visites, hi ha dues fotos. Una del
president Torra i una altra de Puigdemont signada amb una dedicatòria:
“Per al meu amic i alcalde”. Al seu costat, una figureta de Lucky Luke els
acompanya. Li van regalar perquè una
vegada algú li va dir, justament per
aquesta manera de fer que té, que té un
deix que el fa assemblar al ‘cowboy’ del
còmic.

❝

❝

❝

Els catalans hauríem
de suspendre la
militància als partits
polítics per militar
només per a Catalunya

Amb ERC ens uneixen
moltes coses i hem de
bastir ponts per tornar al
projecte polític. No el dels
partits, sinó el de la gent

ERC va fer tot el
possible per articular una
majoria contra la llista
guanyadora a Igualada,
però no se’n va sortir

desdoblament dels primers quilòmetres
de la C-15 facilitarà aquest canvi, que
també afavorirà la captació d’inversions
a la ciutat.

la Diputació de Barcelona. Trobava a faltar fer només d’alcalde?
La veritat? Sí. És on em brillen els ulls.
Disfruto molt fent d’alcalde, veient com
la ciutat es transforma, atenent els ciutadans, fent projectes... soc feliç. La política local és una injecció d’il·lusió.

la Diputació, mai vaig pensar que seria
possible. He après a no fer-me preguntes
en aquest sentit.

Igualada ha estat una ciutat tradicionalment industrial.
A Igualada queden empreses molt importants, però també gent que treballa
en petits tallers. La indústria de la pell ha
sabut reconvertir-se i ara exporta gairebé el 80% de la seva producció. Totes les
marques de luxe del món compren la seva pell a Igualada i aquesta és una singularitat que fa que li donem valor afegit. A
més som uns grans recuperadors, pioners ambientals! Si no reutilitzéssim la
pell de les 12.000 vedelles que es maten
setmanalment, s’hauria de llançar a un
abocador. Jo intento anar vestit íntegrament amb productes fets a Igualada,
tant de dins com de fora.
En l’anterior mandat va ser president de

Troba a faltar la presidència?
No. Ja ho he fet i ho he passat. Ha estat
un honor presidir la tercera institució
del país perquè m’ha permès conèixer i
aprendre molt. N’estic orgullós. Ha estat
un màster increïble, però era una responsabilitat molt gran que treu molta
energia per a altres temes.
Vostè és un dels valors de futur del PDeCAT. Hi ha més carrera darrere l’alcaldia?
La primera vegada que em van proposar
ser alcalde, vaig pensar que era una broma i mai vaig imaginar que ho seria.
Quan em van proposar ser president de

JxCAT ha perdut la presidència de la Diputació en favor del PSC. Estrany?
Si ERC pot pactar amb el PSC, també ho
deu poder fer JxCAT. Les dinàmiques
dels pactes en aquest país hem vist que
són molt variades. Un cop abandonada la
unitat de país... Ho diu algú que fa dos
anys davant de 70.000 persones a Montjuïc va dir que els catalans hauríem de
suspendre la militància als partits polítics per militar només per a Catalunya. O
es milita per a Catalunya o es milita per
als partits. En la lògica de Catalunya, que
és en la que jo crec, la lògica és la unitat.
Des de l’opció política que jo represento
l’hem intentat el 21-D, el 30 de gener, a
les europees amb Carles Puigdemont
anant de 2, a l’Ajuntament de Barcelona,
on ja tindríem un alcalde independentista... A tot se’ns ha dit que no. Un cop s’ha

trencat tot això, impera la dinàmica dels
partits. Jo soc dels que apel·len a mirar
de construir un projecte unitari per al futur que permeti tornar a recuperar aquella energia i positivisme que van fer possible l’heroïcitat de l’1-O. Ara la gent ho
viu amb un punt de decepció. Amb ERC
ens uneixen moltíssimes coses i hem de
bastir ponts per tornar a aquella unitat
que va permetre fer gran el projecte polític. No el dels partits, sinó el de la gent.
Espero que tornem a encarrilar el país
cap a la unitat i cap a tornar a militar per
a Catalunya. Soc partidari de militar per
a Catalunya.
A vostè també se’l nota decebut.
Un punt decebut ho puc estar. Realment
són molt incomprensibles algunes actituds que he vist. He vist coses que no es
creurien. Crec que en política s’ha de venir plorat de casa. Les decepcions s’han
de guardar fora de l’àmbit més polític i si
vols les pots posar en el teu àmbit més
personal. Ara el que toca és tornar a generar cadenes d’il·lusió i de confiança
que generin noves esperances que el futur pot ser millor.
D’acord. Però per generar tot això els
partits hi tenen molt a veure. I qui han
estat incapaços de posar-se d’acord són
justament els partits.
Penso que s’han de fer processos de reflexió, d’autocrítica. I socialitzar-los. Això és el que ens demana la gent. L’absoluta exposició pública continuada genera
molta fressa i poca endreça. Hem de ser
capaços de trobar-ho i crec que finalment ho aconseguirem. Hi ha gent a tots
els partits que tenen voluntat de generar
aquestes dinàmiques.
Però, tot i així, tots han pactat amb un
dels partits promotors del 155.
És el que deia. Quan abandones la dinàmica de Catalunya i entres en la dinàmica dels partits, hem de poder jugar-hi
tots. Perquè el que no pot ser és que només hi jugui un.
Però la gent no n’està farta de repressió
i de manca de democràcia? També gent
dels partits?
Quan et trobes amb gent a la presó o a
l’exili per culpa d’un Estat amb fòbia a la
democràcia i repressiu... És tan seriós i
greu el que han fet que no podem dimitir
de la nostra responsabilitat de seguir
ferms.
Parla de recuperar la unitat. De quina
manera? Perquè les confiances estan
força trencades.
Per això parlo d’autocrítica i espais comuns que permetin fer coses com les que
vam fer no fa massa temps. El poble és
qui mana, i si és el que ens demanda, és
el que s’ha d’aconseguir. Jo, des de la meva formació política, tinc la sensació
d’haver-la defensat a peu i a cavall: hi ha
uns que sempre diuen que sí i uns altres
que sempre diuen que no.
Però en aquestes coses, les culpes no
acaben essent mai d’un sol. És com en
un divorci, que les culpes solen ser compartides.
Quan el president Puigdemont fa el gest
extremament generós d’oferir-se com a
número 2 en una llista, quan diuen que
no a això..., a mi em costa d’entendre. ■
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Bayo insta a
aclarir el 17-A per
esvair els dubtes
a Admet que els informes del CNI publicats són posteriors

als fets, però reitera que l’organisme seguia els terroristes
Redacció
BARCELONA

Carlos Enrique Bayo, el
periodista de Público que
ha informat de la relació
entre els serveis secrets
del CNI i el cervell dels
atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils, va admetre ahir a la comissió
d’investigació del Parlament que els informes que
ha publicat del CNI estan
elaborats després dels
atemptats, però reitera
que inclouen dades que
només es poden obtenir
d’un seguiment anterior i
demana que s’investigui
oficialment el cas en
comptes de criticar la seva
feina. Davant el fet que els
portaveus de Ciutadans, el
PSC, Catalunya en Comú i
la CUP van insinuar que la
informació de Público
semblava basar-se més en
conjectures que en pro-

ves, tal com li han retret
periodistes d’altres mitjans, Bayo va reiterar els
fets que, segons ell, mostren que el CNI feia una seguiment de la cèl·lula terrorista i de l’imam de Ripoll i cervell dels atemptats, Abdelbaki Es Satty.
Bayo va admetre ahir
que la seva informació es
basa en fragments de diversos informes elaborats
pel CNI força després dels
atemptats. Aquesta és una
de les principals ombres de
dubte que retreuen a les
seves informacions. Segons aquesta hipòtesi, seria després dels atemptats
quan el CNI aconseguiria
tota la informació dels moviments que havien fet
membres de la cèl·lula a
partir de la reconstrucció
de trucades i la geolocalització.
Bayo reitera que en els
informes s’identifiquen els

noms falsos amb què van
adquirir targetes SIM de
mòbil a França i les van activar abans de travessar la
frontera el 15 d’agost del
2017, dos dies abans dels
atemptats. Segons ell, la
compra de targetes amb
un nom fals no es pot saber
a posteriori si no has fet
un seguiment previ de les
persones. “Com es pot dir
que una persona talla les
paraules en una conversa
telefònica si no s’ha escoltat aquesta conversa?”, es
va preguntar, a més, el periodista en relació amb la
frase d’un fragment publicat d’un informe en què els
agents secrets explicarien
aquest
comportament
d’un dels autors materials
dels atemptats a l’hora de
comunicar-se amb un altre membre de la cèl·lula.
“I com saben que van pagar en efectiu?”, hi afegeix
també Bayo, que sosté que

El periodista de Público Carlos Enrique Bayo va comparèixer ahir al Parlament ■ ACN

aquests integrants de la
cèl·lula, que eren adolescents de Ripoll que no tenien antecedents, van ser
vigilats pels serveis secrets
per França i Suïssa. Per reforçar la seva posició, Bayo
va afirmar que el CNI no té
els mòbils dels autors materials dels atemptats perquè els van recuperar els
Mossos, que es limiten a
lliurar-los al jutge, i és
aquest qui encarrega a tècnics informàtics que en facin un buidatge: “El CNI no
cita dels mòbils sinó que
ho sabia anteriorment. El

contingut [dels informes]
indica que moltes dades no
procedeixen de fonts d’intel·ligència estrangera ni
dels mòbils.”
Bayo, que va refermar
que és una “aberració”
veure en els fets una conspiració del CNI, sí que va
reiterar que hi va haver un
“error evident”. També va
reafirmar que la fitxa d’Es
Satty com a confident dels
serveis secrets no es va esborrar fins a l’endemà dels
atemptats: “No són conscients que havia mort a
l’explosió d’Alcanar el dia

16.” Per això no van avisar
els cossos policials, defensa. Bayo afirma que el CNI
agafa Es Satty com a confident quan surt de la presó
de Castelló sabent que és
un gihadista radical, no se
l’expulsa amb informes
d’arrelament que el jutge
té en compte per damunt
dels informes d’Institucions Penitenciàries sobre
la seva radicalització.
Quan arriba a Ripoll com a
imam, els seus antecedents han desaparegut:
“Que algú m’ho expliqui.” ■
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Una gran passa

E

n la crisi econòmica vam perdre pràcticament tot el sector de caixes propi i que era
un orgull i una gran riquesa, i també moltes empreses, per mala praxi i per una gestió imprudent d’un
endeutament desmesurat. Sembla
que hem après la lliçó amb sang,
suor i llàgrimes, això sí, i ens hem
internacionalitzat molt i el pes de
la construcció respecte al PIB s’ha
reduït, canviant la composició de
l’economia que passava de ser poc
intensiva en l’aplicació tecnològica,
a incorporar molta més tecnologia
i amb més exportacions industrials. Aquests anys de creixement
s’han aprofitat per alleugerir l’endeutament empresarial dotant-se
de més múscul propi, i reduint-ne
la dependència i el risc que sempre
provoca l’endeutament excessiu

en possibles restriccions creditícies.
En un país normal les perspectives de Catalunya haurien de ser
espectacularment bones, però tenim un parany constant i que no
podem evitar ni oblidar: la dependència d’Espanya. Aquest fet tampoc hauria de ser necessàriament
perjudicial, però fa anys que la nostra relació amb Espanya és d’una
submissió política i econòmica
aclaparadora i ens és escandalosament perjudicial. Mirem qualsevol
dels indicadors que són responsabilitat de l’Estat i que afecten Catalunya, hi veurem un constant incompliment i discriminacions que
ens penalitzen l’economia i la productivitat.
Fa set anys que no tenim model
de finançament, un incompliment

imputable tant als governs del PP
com del PSOE. La setmana passada parlàvem de l’acumulat del
pressupost que no s’ha realitzat en
infraestructures, un estudi que va
fer Foment i que és molt revelador.
El dèficit fiscal anual no minva i fa
dècades que no hi ha cap voluntat
de solucionar-ho mínimament. I
darrerament hem vist com des
dels poders espanyols es tenia una
activitat molt clara d’acció contrària als interessos econòmics de
Catalunya. El fet que a l’octubre
passat un seguit d’empreses canviessin la seva seu obligades, pressionades pel govern espanyol i per
la monarquia, demostra com de difícil és mantenir un creixement
econòmic com el que hem tingut
aquests darrers trimestres i la potència del nostre teixit empresarial.
Però no cal imaginar massa per
endevinar que sense aquestes
complicacions i amb un entorn espanyol, ja no favorable, només que

fos neutral i equitatiu, el creixement seria molt més fort.
Per El Confidencial, ens vàrem
assabentar que vuit empreses de
l’Ibex 35 varen ser requerides pel
govern de Rajoy perquè paguessin
una campanya internacional contra el “procés” català. Una campanya que per amagar l’autoria del
govern espanyol es va canalitzar a
través del Real Instituto Elcano.
Aquest fet, que se sumava en el
temps amb el trasllat de seus socials, demostra fins a quin punt les
empreses de l’Ibex 35 són manipulades i manipulables i intervingudes pel poder polític. Jo tinc
dubtes que totes vuit fossin entusiastes d’aquest projecte perquè
sabien i saben els costos d’imatge
que els podria comportar a Catalunya, el mercat més important
que totes tenen, en cas de saberse, com realment ha passat.
És per això que no s’entén la reacció de Foment davant la iniciati-

va de l’ANC amb la campanya
“consum estratègic”, que només
podria tenir una justificació, però
tota força moral decau quan Foment ha estat incapaç de defensar
aquestes empreses denunciant en
el seu moment les pressions governamentals com les retirades de
diners de les empreses estatals
dels bancs catalans, per obligarles al canvi de seu, i aquesta mena
d’impost revolucionari d’aportar finançament a una campanya que
des de tots els punts de vista no
és pròpia d’empreses i menys
quan pot perjudicar la seva imatge
en un territori on tenen quotes de
mercat importants. Per cert, també els sindicats han callat. En certs
casos, la política del que ningú
se’ns enfadi acaba tenint uns costos molt més elevats i no seria estrany que algun dia alguna d’aquestes empreses digués: prou, jo em
dec als meus clients. Després haurem fet una gran passa.

