Le protestes
a Hong Kong
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crisi política

Borrell deixa
Espanya sense
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Quan el ministre salti a la UE,
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no podrà designar successor
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“No volem utilitzar la
majoria absoluta”

Maria Lloveras, neta d’Arnaldo Lloveras, amb el rebut de les 9.525 pessetes requisades al seu avi a Girona el 1939 ■ M. LLADÓ
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Sentències. I
després, què?

L

es eleccions d’abril
i maig i les seves
llargues prèvies i les
posteleccions han assecat les idees de bona
part de la classe política. Merescut o no, els cal un descans fins
al setembre per carregar piles i per reflexionar. En els darrers dies hi ha hagut polítics independentistes –per citar-ne un
d’ells, el diputat al Congrés Joan Josep
Nuet, excomú i actual ERC– que han
descobert que a l’Estat pinten bastos i
que es va a totes contra el sobiranisme
català. És una descoberta amb retard,
perquè fa temps que ensenyen les urpes.
Els aparells de l’Estat, des de l’any 2010,
no fan altra cosa que vigilar qualsevol
moviment en favor de l’independentisme català. En paral·lel, bona part dels polítics espanyolistes han trobat el modus
vivendi anant en contra de l’independentisme encara que aquest no hagi fet cap
malifeta, segons els constitucionalistes,
des del setembre i octubre del 2017.
Un estira-i-arronsa permanent que té
el perill d’esgotar i que fa que darrerament hi hagi hagut moltes persones que

El nou curs està pendent de
les sentències
hagin desconnectat de la informació
política. Ara mateix es fia pràcticament tot a conèixer el resultat d’unes
sentències d’un judici que no s’hauria
d’haver produït mai si haguessin estat
capaços els uns i els altres d’haver-se
assegut en una taula de negociació.
Tot plegat ha estat la constatació més
evident del fracàs de la política. Un fracàs que encara no s’ha reconegut públicament. Puigdemont li demanava
per carta i personalment a Mariano
Rajoy que volia seure i parlar de Catalunya. La contesta va ser: “No lo veo.”
Si ho hagués vist, tot hauria estat més
fàcil. Ara haurem de veure què diuen
les sentències quan Europa no veu delictes de rebel·lió i mentre els polítics
segueixen en presó preventiva.
De cara al nou curs, per al setembre
tot està pendent de les sentències.
Una dependència de la classe política
que obliga a preguntar i queda enlaire:
I després, què? Tot i que es tracti de
les sentències més importants per a la
història contemporània de les relacions entre Catalunya i Espanya.
I després, què? Al juliol no hi ha contesta. Al setembre hi ha plans postsentències per concretar i per perfilar des
dels dos governs. Bon estiu.

Ombres d’estiu
Imma Merino

Un llibre sobre la vida

A

questa és la primera definició
del caràcter de Iuri Givago que
apareix a la novel·la de Pasternak: “Era singular i complex, i les seves idees, els seus costums i les seves
qualitats, profundament originals. Excessivament impressionable, tenia
una sensibilitat particular, indefinible.” Aquesta sensibilitat potser fa que
sigui un poeta, però, com sabem, Givago és metge. Tal definició del caràcter
arriba després que el narrador omniscient informi del fet que Givago va
doctorar-se en medicina i expliqui
que, tot i ésser gran la seva devoció
per l’art i per la història, no va vacil·lar
a l’hora d’escollir professió: “Considerava l’art fora de tota activitat pràctica, com n’estan l’alegria innata o la
tendència a la malenconia, i per això
d’elles no es pot fer una professió. Interessant-se per la física i per les ciències naturals, i considerant que en la
vida és necessari d’ocupar-se d’alguna
cosa universalment útil, havia escollit
la medicina.”
Podríem discutir llargament sobre
aquesta consideració de Givago, però
respectarem la seva decisió. Més enca-

“
El nom de
Givago, segons he

llegit, en eslau
eclesiàstic significa
“allò viu”

ra perquè, exercint com a metge, no
abandona la poesia. El cas és que és
possible intuir que Borís Pasternak
(del qual podria dir-se que va ser un
escriptor professional i que era fill de
dues persones que havien exercit l’art
com una activitat pràctica: el pintor
Leonid Pasternak i la pianista Rosa
Kaufman) va recordar-se ell mateix de

jove quan va descriure així el tarannà i
les ambicions literàries del seu personatge: “Tenia idees clares i ploma feliç.
Ja en els seus anys de col·legi, somiava
esdevenir un escriptor, escriure un llibre sobre la vida, en el qual, com l’explosió d’una amagada càrrega, expressaria el que de més meravellós havia
vist i comprès del món. Però, per abordar un semblant llibre, era massa jove;
mentrestant, componia versos, a la
manera del pintor que durant tota la
seva existència pinta estudis per a una
gran tela que duu al cap.” Es va recordar de jove mentre que, a la maduresa,
escrivia la gran novel·la que, esbossant-la com a poeta, havia dut al cap:
un llibre sobre la vida, com declara el
mateix nom de Givago, del qual he llegit que en eslau eclesiàstic significa
“allò viu”; un llibre que expressa “el
que de més meravellós havia vist i
comprès del món”, una afirmació que
podria ser de Raine Maria Rilke, a qui
havia conegut de petit perquè era
amic del seu pare. Passat el temps,
l’estiu del 1926, va establir-hi una cèlebre correspondència creuada també
amb la poeta Marina Tsvetàieva.
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continguts del web
Podràs gaudir per un dia dels
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http://epa.cat/c/vhv6qa

EDITORIAL

A la tres

David Brugué / dbrugue@elpuntavui.cat

Tal faràs, tal trobaràs

P

er allà l’octubre del 2015 feia
poc que hi havia hagut eleccions al Parlament de Catalunya. La situació no era fàcil: Artur Mas
havia guanyat les eleccions encapçalant la llista unitària de Junts pel Sí i
necessitava la CUP, que posava com a
condició el cap de Mas per avenir-se a
investir el nou govern. Finalment se’n
van sortir i Carles Puigdemont va pujar a la presidència de la Generalitat.
Mentrestant, a Madrid, es feien un tip
de riure. En plena efervescència del
procés, Rajoy i els seus atiaven la pressió sobre l’executiu dient que mira si
n’era d’inútil l’independentisme que
no servia ni per formar govern, però
que era normal tenint en compte que
s’havien de vendre als radicals de la
CUP. És clar que els del PP no eren els
únics que feien mofa de la dilació del
procés postelectoral. Els socialistes
feien el mateix: aprofitar-se de les negociacions enquistades per carregar

“
Una persona
que és incapaç

d’arribar a acords
amb ningú ho
té pelut per dirigir
un estat
contra l’independentisme. I ho feia
per boca de Pedro Sánchez.
Diuen que el temps posa tothom al
seu lloc. A Catalunya finalment hi va
haver govern i va venir el que va venir
després. En canvi, Mariano Rajoy es
veia obligat a repetir amb posterioritat unes eleccions generals perquè

De reüll

ningú no volia pactar amb ell. I el que
ha passat amb Pedro Sánchez va pel
mateix camí.
L’arrogància que els dos presidents
espanyols han demostrat a l’hora d’haver d’iniciar negociacions que els permeti una majoria a la investidura és
antològica. Ni els uns ni els altres han
tingut cintura per cedir ni un mil·límetre en les seves pretensions. La fatxenderia del PP, sobretot mentre ha
tingut majoria absoluta, ha estat incontestable. Per tant, que ells no s’entenguin amb ningú fora del seu cercle,
no és sorprenent. Però en el cas de
Sánchez denota que la Ñ és igual per a
tots, sigui de la banda que sigui. Una
persona que és incapaç d’arribar a
acords amb ningú ho té pelut per dirigir un estat. Tot i unes abstencions
gratuïtes donades per moltes formacions. És clar que les alternatives són
tant o més terrorífiques. Mentrestant,
el panorama continua sent desolador.

Les cares de la notícia

Anna Puig

PRESIDENT EXECUTIU D’IBERIA

Més units
que mai!

Luis Gallego Martín

Responsabilitat clara

D

esprés del segon fracàs estrepitós del PSOE i
Unides Podem per formar govern a Espanya, de les
coses més lamentables que es van veure, sentir i llegir
posteriorment van ser les recriminacions entre JxCat i
ERC per veure qui era més independentista. Els primers,
acusaven els republicans de donar suport a un dels
avaladors de la repressió del 155 com són els socialistes.
I, els segons, titllaven d’irresponsables els del partit de
Puigdemont per votar el mateix que PP, Ciutadans i Vox.
Un xic ridícul tot plegat, sincerament. Una vegada més
–i quantes són, ja?– els partits
ERC i JxCat
independentistes catalans són
ni tan sols són incapaços d’anar junts en la
defensa del país i, ni tan sols, són
capaços de
capaços de respectar-se les
respectar-se estratègies i no llençar-se els plats
les
pel cap. Que, en definitiva, acaba
sent el mínim dels mínims que se’ls
estratègies
hauria d’exigir per mantenir un bri
d’esperança. Molt trist veure com uns i altres intentaven
donar lliçons a través de les xarxes socials quan ningú
es pot sentir francament orgullós de com estem
gestionant l’etapa post-referèndum. I que l’epicentre de
la discussió sigui la formació d’un govern que ens nega
el dret a l’autodeterminació –sigui qui sigui qui el
presideixi–, ens sotmet a la repressió més dura –sigui
qui sigui qui el presideixi– i no té intenció de fer cap
mena de gest polític –sigui qui sigui qui el presideixi–
encara provoca més desànim. Tot perfecte amb vista a
una tardor en què hauríem d’estar més units que mai!

-+=

El personal de terra d’Iberia del Prat fa un nombre similar d’operacions que el de Barajas, però a un ritme
més alt, perquè el personal de Barajas quintuplica en
nombre el del Prat. La vaga, les 160 cancel·lacions,
els retards i la falta de consideració per als usuaris de
l’aeroport barceloní, són responsabilitat d’Iberia.
PRIMERA MINISTRA DEL GOVERN DE HONG KONG

Carrie Lam

La raó de la força

-+=

La policia de Hong Kong continua reprimint amb
violència les protestes dels manifestants contraris al govern proxinès de Carrie Lam. Aquest cop
protestaven per les agressions d’escamots proPequín que han entomat aquesta setmana. La
resposta, la brutalitat dels antiavalots.
CANTAUTORA

Joan Baez

Comiat a Catalunya

-+=

La mítica cantautora nord-americana va omplir
un cop més l’Espai Port del Festival de la Porta
Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per fer la seva última actuació a Catalunya, com a part de la gira
mundial en què posarà punt final a la seva llarga i
prolífica trajectòria musical.

L’impune
saqueig del
franquisme
La repressió desfermada per
la dictadura franquista durant dècades a l’Estat espanyol té
com a cara més crua i visible l’empresonament i l’assassinat de milers de persones. Però darrere
aquesta barbàrie hi ha moltes altres terribles accions repressives.
La confiscació d’una immensa
quantitat de documentació privada
i d’institucions. El robatori de nadons. O un gran saqueig a cop de
fusell com el que va comportar la
confiscació de milers d’immobles o
d’una important suma de diners en
molts municipis. Obligats a entregar tota la moneda de la República
que es tingués sense cap contraprestació, molts ciutadans van perdre tot el que tenien. Un espoli que
no pot quedar impune i que obliga
l’Estat a compensar els afectats. Si
es va fer a Alemanya, on el nazisme
va ser derrotat i jutjat, encara amb
més motiu es pot fer a l’Estat espanyol, on el pas de la dictadura a l’actual règim es va produir sense solució de continuïtat ni ruptura i per
tant n’ha heretat la responsabilitat.
No parlem de pocs diners. Al
poble gironí de Sant Julià de Ramis
es van entregar 818.684 pessetes,
que ara serien 11,5 milions d’euros.
O en el cas de Vilademuls la xifra arribaria a 60 milions d’euros. Alguns
municipis que han conservat rebuts i altres proves documentals
han iniciat la reclamació perquè el
govern espanyol retorni els diners
robats fa més de 80 anys. El Consell
de Ministres ha de respondre abans
del novembre. L’executiu ha d’afrontar aquesta demanda i hauria de
marcar un protocol de compensacions com s’ha fet en altres països
europeus que han patit ferotges
dictadures. Rebutjar-ho i forçar una
llarga pugna judicial seria una nova
mostra de la falta de fonament democràtic amb què l’Estat espanyol
afronta el seu passat dictatorial.
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Tal dia
com
avui fa...

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 29 DE JULIOL DEL 2019

1
any

Restituït
El president Puigdemont torna
a Bèlgica i avisa Pedro Sánchez
que el període de gràcia
s’acaba i deixa clar que el seu
objectiu és “la plena restitució”.

Full de ruta

10
anys

Cas Gürtel
El tresorer del PP, Luis
Bárcenas, afirma que deixa
el càrrec fins que es demostri
la seva innocència en el cas
Gürtel.

20
anys

Llei de seleccions
El Parlament de Catalunya
dona via lliure a la creació de
seleccions esportives catalanes
i a la presència de Catalunya en
qualsevol tipus de competició.

Tribuna

Jaume Vidal

Núria Esponellà. Escriptora

‘Friquisme’
il·lustrat

F

a tres dècades la
intel·lectualitat citava Marx, Freud, Kant
o Nietzsche en els
seus textos o al·locucions. Ara es cita els
personatges de Jocs de Trons o House
of Cards. L’actual cultura popular nascuda del que abans era un camp
menystingut per la gent del pensament i la política, l’anomenada cultura
escombraria, ara ha esdevingut plat de
paladars exquisits. Jordi Costa, nomenat la setmana passada nou responsable d’exposicions del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB),
va ser una de les plomes mediàtiques
que veia clar per on es dirigia la cultura
de masses en un moment en què ja es
començava a sentir el canvi de segle. I
va ajudar a configurar el friquisme illustrat actual.
El CCCB és un espai que ha anat explorant la moderna cultura moderna
de masses amb exposicions sobre els
còmics de Bruguera, la reflexió sobre
el cinema de quinquis de principis dels
anys vuitanta o al món de la televisió.

Jordi Costa, nou responsable
d’exposicions del CCCB, és un
analista de la cultura pop en
totes les seves vessants i en
diferents suports: mostres,
llibres i articles de premsa
Aquestes mostres, i altres de característiques similars, han portat a fets
com ara que actualment el Museu
d’Art de Catalunya (MNAC) no tingui
prejudicis i hagi encabit el còmic underground en el seu discurs museístic.
Això demostra que la cultura mai és
marginal, sinó que sovint determinades expressions no són enteses i s’exclouen de l’oficialisme cultural per la
cultura dominant. Costa té certa familiaritat amb el CCCB, ja que va ser comissari de l’exposició Cultura porqueria: una especiologia del gust i J.G. Ballard, autòpsia del nou mil·lenni. Jordi
Costa va començar de ben jovenet fent
crítica de còmic a les pàgines d’El Víbora i des d’aleshores ha exercit com
un gran analista de la cultura pop en
tots els seus vessants: literatura, còmic i cinema, en diferents mitjans de
comunicació. Jordi Costa, nascut a
Barcelona l’any 1966, és llicenciat en filologia hispànica per la Universitat de
Barcelona (1989). Ha obtingut el càrrec per concurs públic i s’ha imposat a
trenta candidats més.

Joguines sense control

M’

he refrenat moltes vegades
de mostrar fotos familiars
per la xarxa i, abans de penjar alguna imatge del meu net, si els
seus pares me’n donen permís, m’ho
penso dues vegades. Mostrar el que
més estimes als altres és una temptació comprensible, que no sempre saps
evitar o mesurar. Tampoc és fàcil controlar de quina manera i fins quant de
temps pots deixar que una criatura miri la pantalla del mòbil. Constato, però,
que molts pares ho consideren un joc
de distracció ben útil, perquè contínuament veig nens i nenes de pocs mesos
que s’entretenen dins el cotxet amb un
mòbil a la falda.
això passa ben poc, perquè el nen és molt petit i sé que no és
aconsellable donar-l’hi fins que no hagi
complert els dos anys. Com que procuro no ser radical en res, de tant en tant,
quan el net es cansa de jugar i de mirar
contes, permeto que escolti cançons
infantils a YouTube, a distància prudent. A mesura que vagi passant el
temps, ja aniré decidint –procurant de

EN EL MEU CAS

no contradir gaire els pares– quin ús
fem del mòbil i de les xarxes socials.
Després pot passar el que acostuma a
ser habitual: els pares compren un mòbil als fills per poder parlar amb ells, i
ells acaben entrant on volen. Molt sovint obren un perfil a Instagram amb
algun pseudònim inidentificable i esquiven les mesures de control fent
constar que són majors d’edat.
EN PARLO AIXÍ, perquè conec bé el tema,

com a tutora de classes d’adolescents
d’ESO. Al darrer institut on he treballat durant uns quants cursos seguits,
els mòbils estan prohibits, excepte per
a les activitats de recerca d’informació
i els treballs acadèmics dins l’aula. Tot i
aquesta restricció, que considero encertada perquè evita que utilitzin
l’smartphone contínuament, també hi
ha problemes, ja que molts dels conflictes es fabriquen a través de converses
per WhatsApp o Instagram, en hores
no lectives, fora dels instituts. I l’endemà reapareixen a classe. Realment és
un tema complex per al qual no tenim
cap llibre d’instruccions. Anem força

venuts, en aquest sentit. Les darreres
setmanes, a més, s’ha tornat a encendre la polèmica sobre l’ús que fan determinades apps de les nostres dades i la
possibilitat que les imatges dels nostres fills i nets, que pengem alegrement
a la xarxa, acabin formant part d’alguna llista de reproducció de vídeos eròtics, com ha passat a YouTube. La sola
idea que aprofitin imatges quotidianes
de nenes menors d’edat que ballen, juguen a la piscina o fan activitats quotidianes per fabricar vídeos d’aquesta
mena esgarrifa.
EN REALITAT, se’ns escapen moltes coses
a l’hora de preservar els seus drets. No
n’hi ha prou exigint a les companyies
que ofereixen serveis de xarxes socials
que gestionin bé les nostres dades personals. Tampoc podem abandonar el
camí de l’exemple –fa mandra, ja ho sé,
però és el més efectiu– i educar els menors i adolescents en la cultura humanista i en l’esperit crític, molt especialment a casa. I això implica també oferir
cursos orientatius als pares que van
perduts.

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

Art a l’hort
b Antoni Camarasa, Laura Piqué, Caballé Sumalla, Roger
(lo Picot) i Lupe Ribot són un
grup d’artistes lleidatans que
volen trencar motlles. A Santa
Linya (Noguera), a l’hort del
carrer de les Eres, els dies 27 i
28 de juliol i 3 i 4 d’agost, en
horari de sol a sol, hi fan una
exposició de les seves darreres creacions. L’art que ha
brollat del pinzell, o del ferro, o
del llapis o de la pedra treballada, o de l’ordinador o de
l’experimentació o del pigment, o de la recerca….i ha generat unes escultures, una
obra pictòrica, unes aquarelles…, es trobarà amb les bledes, els espinacs, l’enciam, etcètera. Quin goig! Al migdia i a
la tarda, farà falta un barret.
L’impulsor i pal de paller
d’aquesta exposició és el primer dels anomenats i reconegut artista, Antoni Camarasa.
JAUME PORTA I JOSA
Amposta (Montsià)

Aplicar la
normativa
acústica
b Em pregunto si l’Ajuntament, abans de donar una llicència a un bar o una discoteca, estudia una mica l’impacte
negatiu per als veïns.
Ho dic perquè des de fa un
temps al Castell de Lleida, al
lloc de la Suda, hi ha un bar o
una discoteca (no ho sé exactament) que tenen la música
tan elevada que els veïns del
carrer Bonaire l’hem de suportar fins més tard de les 12
de la nit.
He fet arribar queixes al 112,
directament a l’ajuntament...,
però sembla que el tema no
preocupa gaire a l’Ajuntament
o, fins i tot, vull creure que no
arriba la informació correctament.
I a través d’aquest mitjà vull
fer arribar a l’Ajuntament que
faci complir les normatives del
soroll de la ciutat, perquè

creiem que el descans de la
ciutadania també és important.
ANA RAMÍREZ LLARÀS
Lleida

L’antifranquisme
és franquista
b A l’Estat hispànic, l’antifranquisme, pel que fa als catalans, és franquista. “Antes roja
que rota” = “Dejaríamos pasar
a Franco si Cataluña...” La mateixa idea del 155 es manté
ben viva en gairebé tot el món
hereu de l’antifranquisme.
No he sentit mai a representants d’aquests “moviments d’esquerra” exigir als
palestins que deixin de ser homòfobs o als tibetans que, per
ser un estat, primer haurien
de deixar de ser tan religiosos.
En canvi, als catalans, només
pel fet de voler ser independents, se’ns titlla de burgesos,
nazis o populistes. A més a
més, el nostre Parlament, tot i
legislar en la línia progressista,

social, ecologista..., que no
pot executar en no ser un estat, sempre deixa indiferent a
aquesta esquerra, que segueix atacant l’independentisme amb més mentides lerrouxistes. Qui pot ser d’esquerres i no defensar els drets
universals? Qui pot ser demòcrata i no lluitar, de veritat, per
l’autodeterminació?
Ara els catalans patim terrorisme d’estat, en canvi l’etnocidi continua com sempre.
Tanmateix, hi ha tanta gent
que no els molesta ni una cosa ni l’altra. Aquesta fredor sobre el nostre patiment només
pot provenir d’una quantitat
d’odi i ressentiment immens
cap al nostre poble, la nostra
llengua, els nostres drets i anhels. En som conscients, que
aquest odi s’adoba des de fa
segles? Som una nació que
hauria de ser morta. Per què
no som morts? Part de la resposta és a l’INH.
EDUARD BARÓ I GUILLAMON
Preixens (Ribera del Sió)
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“No espero grans moviments a favor de la solució per part
de Sánchez, però tampoc agressions més importants”

La frase del dia

Artur Mas, EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

Egòlatres i trilers

Ratafia
per la vena

Anna Carreras

Manuel Milián Mestre. Periodista i consultor d’empreses

N

o em sento caritatiu davant el que
hem vist al recent debat d’investidura de Pedro Sánchez. Tampoc
és la pietat la que mou la meva ploma davant tal desori. Els que de la política en tenim una concepció seriosa i clàssica, tan
sols podem estimar amb avaluació positiva la facilitat d’esgrima dialèctica d’uns i altres. Però entre la forma i el fons no sembla
haver existit relació. Com va dir Rufián en
una cita clàssica, potser fora del seu abast
cultural, “fortiter in re” (consistent en el
fons de la tesi) poc hi va comparèixer el
“suaviter in manera” (suau en la forma),
atès que les formes van ser denses i amb
arestes, i el fons sovint va resultar una lletania d’al·lusions històriques (Vox) o un
repertori d’egos transcendits de la seva
pròpia dimensió.

devora...! Però si la UE exigeix retallades i
sacrificis per aprimar el dèficit de l’Estat!
Què li deu importar a aquest professor que
professa totes les demagògies i utopies
més extremes del neocomunisme? Es reparteix el que hi ha, no es garanteix l’impossible. En aquest cas l’engany és obra de
trilers. Això del joc del gat i la rata en les suposades negociacions per un repartiment
de carteres, de funcions o disfuncions, va
ser com una exhibició de màgia entre dos
notables mentiders. ¿De veritat es creuen
els dos líders de l’esquerra que tot caprici
es pot convertir en dret i qualsevol proposta és capaç de fabricar els recursos necessaris? Tot un monument a la vanitat o potser a la banalitat d’una esquerra que viu al
territori dels somnis.
A LES DRETES va haver-hi de tot: uns “trigè-

ELS ENTRETENIMENTS argumentals sovint

tenien més relació amb la matemàtica dels
egos que amb la substància de les urgències polítiques del moment. El mestre Sánchez va recórrer a predecessors seus de la
“secta del gos”, aquells genis de la Grècia
clàssica que matisaven la paraula al seu
gust com a excel·lents sofistes ensinistrats
per l’específica circumstància. Pedro Sánchez hi va posar ganes a un discurs que
més s’assemblava a una carta als Mags
d’Orient que a una respectable proposta
programàtica “Alícia al país de les meravelles”. Rigorosament impracticable. En les
rèpliques recorreria a la lògica dels cínics
en lloc de persuadir.
EL MESTRE DELS EGOS –Sánchez a part– va

esdevenir Pablo Iglesias, venedor de fantasies imaginàries i de somnis que no aguanten la regla de multiplicar i dividir a l’hora
d’una psicoanàlisi. El van titllar d’“estalinista” i es va empassar l’envit. Li van sobrar arguments de triler a l’hora del repartiment de gràcies i de béns, regals de la butxaca aliena de la martiritzada classe mitjana, i es va quedar tan tranquil. D’on vindrien aquests rius de diners per complir tal
diarrea d’oferiments? Però si el Deute ens

Sísif
Jordi
Soler

mins” –va dir enginyosament Rufián– que
en res s’assemblen a les nostres ancestrals
Pili i Mili, sinó que cada un apunta el nas
cap al seu racó. Casado probablement va
ser el més encertat. Algú més solvent que
el desastrós estrateg de les eleccions generals de l’abril passat, li devia esmolar el llapis en el seu serè discurs. Va exercir de líder de l’oposició en la mesura de la seva
prudència. Ni va oferir impossibles ni el
van seduir els rampells que en grau exagerat van ploure de la boca d’un Albert Rivera
cada dia més desconcertant.
sembla molt senzill: el
poder a qualsevol preu. Es tracta de l’Everest de l’egolatria. Però la fàcil dialèctica de
Rivera es va perdre a la jungla de “la banda”

EL ‘PLA SÁNCHEZ’

“
Ni entesa ni
govern; quasi tres
mesos perduts i a
començar de nou

(òbviament tots els afectes al nacionalisme perifèric), una apel·lació per ofendre
innecessàriament als que constitueixen el
nexe del problema més greu de l’Espanya
d’avui, cada dia més machadiana, més polaritzada en aquest conflictiu nord-est peninsular: Euskadi, Navarra i Catalunya.
Just del que no va voler ni volia parlar Pedro Sánchez, conscient del joc satànic que
comporta per a la futura estabilitat d’Espanya, més que per a la seva pretesa unitat,
perquè de recursos a la Constitució ja n’hi
ha. Però, en paraules de santa Teresa
d’Àvila, “el diable sap més per vell que per
diable”, ergo, ni esmentar-lo.
tremendista de
Vox i el grapat de “mixtos” amb afany de
destacar. Laura Borràs accentuant la seva
exagerada impostura; Rufián recorrent al
santoral d’Oriol Junqueras i apadrinant el
pacte de Sánchez amb Iglesias (¿tan d’esquerres són els d’ERC?); el navarrès tirant
en cara el despropòsit d’un govern antinatural en els seus feus; mentre el càntabre,
entestat a imitar el PNB per rendibilitzar
el seu únic vot; els canaris a la seva, com el
bonàs de Baldoví, que tracta d’investir
sant Vicent Ferrer per arreglar el nyap, etcètera. I el PNB a la seva també, a recollir
privilegis sota la capa d’estadistes.

I EN AQUELLA CRIDÒRIA

pitjor que van començar. Ni pactes ni entesa ni govern; quasi
tres mesos perduts i a començar de nou. La
conclusió surt sola: a) una generació de líders lluny de ser-ho; b) una falta total de
responsabilitat davant les urgències que
Espanya té plantejades; c) una sobredosi
d’estratègies; d) un eclipsi d’estadistes
amb talent; e) abundància de mediocritat;
f) un escenari polític en què l’aspirant a governar va voler estalviar-se l’espoleta del
moment: Catalunya. Al final, necessari retorn a les fonts del classicisme: “Fins quan,
Catilina, abusaràs de la nostra paciència?”
(Ciceró a les seves Catilinàries, en el seu
discurs de 8 de novembre del 63 aC). Jo només explico el que he vist.

AIXÍ, VAN ACABAR

V

int-i-nou capítols,
vint-i-nou cançons dels grans pòtols místics de l’època daurada del
rock’n’roll (Jimi Hendrix, The Pixies, The Police, Johnny
Cash, Lou Reed, Marilyn Manson, The
Doors...) i una coda final: l’original estructura de la novel·la Ratafia supernova, la tercera (primera en català)
de l’amic Jordi Casals. Més que trepidant, el llibre és crepitant. L’humor
descordat i l’embolica-que-fa-fort són
marca de la casa. En Pere, alumne
d’una aula d’escriptura, ha parit una
novel·la que, de tan negra, és gairebé
blau zulu. Té talent però no es veu viscuda. Oh, pecat! La versemblança tremola segons la mestra repel·lent. El
lletraferit aposta per l’autoficció radical, per la sinceritat brutal, surt a la
carretera i penetra el món de la delinqüència, la droga, les sirenes-filles-deputa i la violència del lumpen. Ha d’escriure veritat. Reflexió sobre els límits
de l’autoficció, les màscares i el realisme brut, i també road history en primera persona que riu-te dels Monty
Python. Els inferns creatius són apassionants. Que preguntin a Bukowski o
als guionistes de les sèries de l’HBO.
Novel·la gamberra de rednecks, amb
escenaris coneguts, la cara salvatge
de l’Empordà idíl·lic amb penya bronzejada i vestida de blanc. En Pere fa
una llista de tasques xungues al seu
quadern blau, com Paul Auster, i les
tatxa a mesura que les acompleix, com
a Kill Bill. Es fot merda fins a les celles,
condueix com un tarat, es busca al
mirall i no s’hi troba. La novel·la és un
flashback, una cursa de trams elaessadians. Com ha arribat a aquest punt?
Ell només volia ser com Émile Zola.
Un pop, pulp, noir a l’era dels youtubers. Que potser Tolkien va viure entre
elfs o Bram Stoker entre vampirs?
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les funcions del Ministeri
de Política Territorial i
Funció Pública passava a
ser administrat pel ministre d’Agricultura, Pesca i
Alimentació en funcions,
Luis Planas. El traspàs que
va tenir lloc en l’inici de la
tretzena legislatura estatal
ja va posar al descobert la
falta de poder de Sánchez
en funcions, però llavors ell
creia que desvestir un sant
per vestir-ne un altre seria
un pedaç que es resoldria
aviat amb la reelecció. D’això ja fa seixanta dies i el 23
de setembre en farà 120.

El ministre Borrell aplaudia Sánchez dijous al Congrés durant el ple d’investidura juntament amb la vicepresidenta Calvo i la resta del PSOE ■ BALLESTEROS / EFE

Borrell deixarà l’Estat sense
diplomàcia si fa el salt a la UE

a Una repetició electoral el 10-N impediria a Sánchez designar un titular d’Afers Estrangers perquè en
funcions no es pot a El ministre se sotmetrà a l’examen europeu d’alt representant a finals de setembre
David Portabella
MADRID

La possibilitat de llançar
de nou els daus de les urnes i provar sort en la repetició de les eleccions espanyoles el 10 de novembre
és una temptació a la war
room –aquest era el nom
del seu blog d’estratègia
política– en què el guru
Iván Redondo i el president Pedro Sánchez analitzen a La Moncloa l’actual bloqueig, però viure
en funcions té conseqüències i el govern les patirà.
Un dels efectes és que l’Estat espanyol quedi sense
diplomàcia: el ministre Josep Borrell té l’examen
decisiu a finals de setembre al Parlament Europeu
per esdevenir alt representant per a la Política
Exterior i, si fa el salt a la
UE, Sánchez no podrà
substituir-lo en funcions.
Assumint el rècord de

ser el primer president
amb dues investidures fallides després de la derrota
per 155 vots en contra de
dijous passat, ara Sánchez
viu les limitacions d’eternitzar-se en funcions. A
més de ser l’únic període
en què ell no té el poder
de dissoldre les Corts, que
es dissoldran automàticament el 23 de setembre si
no hi ha una investidura,
la segona gran adversitat
de la interinitat a La Moncloa és la pèrdua de l’atribució presidencial de nomenar ministres.
El precedent de Batet
La debilitat de presidir en
funcions ja es va veure el
21 de maig amb el precedent de la ministra Meritxell Batet. Quan Sánchez
va proposar-la com a presidenta del Congrés, el BOE
va haver de publicar un reial decret immediat pel
qual el despatx ordinari de

Les frases

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

“Jo soc més útil
de ministre que
d’eurodiputat en una
eurocambra que
d’aquí a quatre dies
se’n va de vacances”

“És evident que hi
haurà dos ministres
catalans. D’aquí a poc
hi haurà una vacant”
Josep Borrell

MINISTRE D’AFERS ESTRANGERS
EN FUNCIONS

“Seria un cercle
espectacular que el
Sánchez del «no és no»
acabés en minicoalició
amb el PP”
Aitor Esteban

PORTAVEU DEL PNB AL CONGRÉS

Cs dirà no al setembre i el PNB anima el PSOE i Podem
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tant el president en funcions
Pedro Sánchez com el PSOE
carreguen sobre el PP i Cs la
pressió des d’ara i fins al dia límit del 23 de setembre per arrossegar-los des del no a facilitar la investidura que eviti les
noves eleccions el 10 de novembre. La nova líder de Cs a
Catalunya, Lorena Roldán, però, reitera el no: “Ni ara ni al setembre tampoc.”
Fracassat l’intent de fer la
coalició amb Unides Podem i

amb Sánchez donant per
morta tota via d’entesa amb
Pablo Iglesias, Albert Rivera i
Pablo Casado són ara els dos
actors sobre els quals el PSOE
posa la lupa. Si bé el 2016 Cs
va incomplir la promesa de no
votar Rajoy i el va investir, ara
Roldán aposta per complir la
promesa electoral de votar
sempre no a Sánchez.
Amb la repetició electoral,
un dels que més hi perdrien
és el PNB, i el seu portaveu al

Congrés, Aitor Esteban, insta
Sánchez i Iglesias a negociar
a l’agost per intentar una investidura real a finals de mes
o a principis de setembre. I no
vol que Sánchez miri al PP i
a Cs exigint-los abstencions
per no estar en funcions quan
hi hagi sentència del Suprem.
“Seria un cercle espectacular
que Sánchez hagués començat pel «no és no» a Rajoy i
acabés en una minicoalició
amb el PP”, alerta Esteban.

Sense ministre ‘sine die’
Quan el 26 de juny Borrell
va deixar el seu escó d’eurodiputat tot i haver estat
el guanyador estatal de les
europees del 26 de maig,
l’adeu el va justificar al·ludint a les dificultats que
veia perquè Sánchez fos
investit i al risc d’allargarse en funcions. “No sembla
que la investidura estigui
garantida; pot ser que sigui
després de l’estiu. I jo soc
més útil de ministre que
en una eurocambra que
d’aquí a quatre dies se’n va
de vacances”, va dir.
La realitat és que Borrell
aleshores no aspirava a res
i ara serà l’alt representant
o cap de la diplomàcia de
la UE si supera l’examen o
hearing que el Parlament
Europeu li farà a finals
de setembre o a principis
d’octubre per saber si és
apte. I ningú no preveu
que, si supera l’examen,
Borrell repeteixi el gest del
26 de juny i es quedi amb
Sánchez pel fet de no ser
investit tot i que Espanya
perdi un ministre sine die.
El problema per a Sánchez
és que perdria el titular
d’Afers Estrangers –hauria d’assignar la cartera a
un dels ministres en funcions– quan s’espera la
sentència del Suprem als
presos i el Brexit, fixat el
31 d’octubre. El president
espanyol preveu abordar
aquest atzucac amb Ursula von der Leyen, l’alemanya futura presidenta de
l’executiu comunitari, que
demà passat serà de visita
oficial a Madrid.
“És evident que hi haurà
dos ministres catalans.
D’aquí a poc hi haurà una
vacant”, prometia Borrell
a l’escola d’estiu del PSC.
Però tot està en mans de
Sánchez i la vacant no pot
ser coberta si Sánchez
no surt del laberint fallit de
les investidures fracassades i el 10 de novembre es
viu una repetició electoral
com la del 2016. ■
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
OLOT

Pep Berga
Alcalde d’Olot (Junts per Catalunya)

“No volem
utilitzar la
majoria
absoluta”

MAJORIA. Afirma que té clar que les olotines i els olotins
van escollir vint-i-un regidors i no només els seus onze
VOLCANS. La construcció d’un centre d’interpretació del
vulcanisme és un dels grans objectius del seu equip
Jordi Casas
OLOT

P

ep Berga afirma que la proximitat dels vuit anys anteriors amb
les olotins i els olotins ha estat
clau per aconseguir la majoria
absoluta a Olot. Diu que ja la preveien,
però només com una possibilitat pendent del context electoral. El flamant alcalde hi afegeix que administrarà aquesta majoria tenint en compte tots els regidors i destaca el museu dels volcans, la
biblioteca i centre social del Carme i la
piscina coberta com els grans projectes
del mandat.
Parli de les sensacions dels primers
dies...
La primera sensació que vaig tenir va ser
de molt d’agraïment i de descobrir que la
ciutat acaba reconeixent la dedicació i
que estiguis als actes que la gent organitza, que trobis temps per a ells i que no et
mostris distant. I és sincer això que et
dic.

No va ser un resultat inesperat, perquè
la majoria absoluta era una possibilitat
que prevèiem. Es va confirmar un resultat que se’ns va posar en dubte un mes
abans quan els resultats de les generals
en donaven un de molt diferent I, per
tant, dono més sentit a aquella frase que
s’acostuma a dir dels ajuntaments: que
la gent té molt en compte el nom de les
persones i no només les sigles.
A què atribueix aquests bons resultats?
És una suma de factors. Veníem de dos
mandats en què les coses havien sortit
bé o molt bé, que temes molt importants
la ciutat els ha afrontat bé en anys de crisi econòmica, que tenim una taxa d’atur
baixa, serveis de qualitat.. I un altre factor clau és l’equip de persones que ens
presentàvem, totes triades amb molta
cura, i un projecte de futur que va il·lusionar més que els d’altres formacions,
amb temes com ara la biblioteca, la piscina coberta o l’Espai Cràter.

Més sensacions?
La segona sensació que em va sorprendre
és la gran diferència que la gent atorga a
l’alcalde o a un regidor. He estat vuit anys
primer tinent d’alcalde i no m’havia trobat mai aquesta consideració tan especial que et donen com a alcalde. La gent,
fins i tot, em demanen selfies pel carrer.

Gestionar una majoria absoluta no és fàcil.
No, i per això les meves primeres declaracions la mateixa nit electoral van ser
donant les gràcies i recordant que la ciutat havia escollit vint-i-un regidors i no
només onze. És important que tots vinti-un identifiquem bé l’objectiu de la nostra acció de govern, que és fer créixer la
ciutat i no fer créixer els partits polítics
dels quals formem part.

Valori el resultat de les eleccions.

Ara han passat dies. Com s’ha traduït ai-

JORDI CASAS

2015
CiU

9

2019
ERC CUP

5

3

PSC

3

JxCat

11

ERC

5

Olot en
Comú

21

xò que explica?
En donar molt de temps als grups que no
estan al govern per fer aportacions als
punts que portem al ple o a la junta de
govern, en la qual poden participar. Per
tant, no volem caure en la temptació de
fer servir la majoria absoluta i volem
aconseguir que tot s’aprovi amb els vots
del màxim nombre possible de partits.
En el primer ple ordinari, però, vostè es
va queixar perquè li van demanar més
informació i més temps per analitzar-la.
Em vaig queixar perquè em van retreure
que havien tingut poc temps per a un tema pel qual els havia convocat tres vegades. Treballar plegats implica l’esforç de
tots i no només dels que governem.
Vostè és un alcalde d’una ciutat important del país, amb experiència i jove, i,
lògicament, el festejaran.
Des del primer dia he tingut clar que em
volia dedicar només a l’Ajuntament, pre-

3
C
CUP

2

1

REGIDORS

PSC

21

REGIDORS

cisament, per conservar aquesta proximitat i dedicació que la gent agraeix. El
temps és limitat. Entenc que hi poden
haver molts altres projectes polítics que
facin il·lusió, però, en el meu cas, vull dedicar tota la concentració a Olot. El compromís és per a quatre anys, no subjecte
a cap tipus de temptació.
En què es diferenciarà el seu govern del
seu antecessor?
Els governs municipals es defineixen sobretot per les persones que en formen
part i penso que, més enllà que la sigla
del partit que governa sigui la mateixa,
quan comences un projecte amb 11 regidores i regidors on només 3 provenen de
mandat anterior, és un projecte del tot
nou. Canvien persones, els lideratges i
els projectes i objectius. Els projectes de
futur acostumen a estar marcats pels lideratges i, en el meu cas concret, provinc de regidories dedicades directament a les persones: benestar social, cul-
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Un polític que s’ha fet
al carrer i que no vol
marxar d’Olot
Natural d’Olot, Pep Berga té 54 anys, està
casat i té dos fills i és funcionari de la Generalitat. Militant del PDeCAT des del
2007, és a l’Ajuntament des del 2003, els
primers vuit anys a l’oposició i els
últims vuit al govern de Josep
Maria Corominas. També ha
estat vicepresident del Consell Comarcal de la Garrotxa
durant dotze anys. Berga
és un polític foguejat al
carrer. Durant els vuit
anys del govern de Josep Maria Corominas,
ha estat un habitual
als actes i les activitats que han dut a terme les entitats de la ciutat.
Aquesta presència, lògicament, es va incrementar
encara més els dos últims
anys del mandat de l’anterior alcalde. Bregat també
en conflictes polítics –li va
tocar defensar, per exemple,
la polèmica posició inicial de
la Generalitat com a conseller
comarcal en el tema del ‘fracking’ a Riudaura–, Berga s’ha
convertit en un dels polítics de
Junts per Catalunya amb més
projecció. Ell, no obstant, sentencia que només vol treballar
per a Olot.

❝

❝

❝

La clau és un equip de
persones triades molt
acuradament i un projecte
de futur que ha il·lusionat a
molta gent

Provinc de regidories
dedicades directament a
les persones i això es
notarà a l’hora de
prioritzar

No és acceptable que
aquests propers quatre
anys no es resolgui una
variant per a la ciutat
d’Olot

tura, educació, esports. I això es notarà a
l’hora de prioritzar.

Aquest nou equipament ha de ser un
museu on domini la tecnologia, les produccions audiovisuals, i estarà situat al
centre de la ciutat, a can Marcé.

ternes, acabaran definint les línies estratègiques d’aquest projecte. Ni jo ni cap
regidor hi intervenim. Només experts.
Està conduït per professionals i la Generalitat perquè ha de servir de model per a
processos semblants en altres equipaments del país.

Quines responsabilitats té, a part de l’alcaldia?
He volgut continuar a la regidoria de Cultura i a la de Drets Civils. La primera per
la centralitat que penso que mereix i la
segona perquè en el nostre projecte la intolerància o la discriminació no són acceptables i ha de ser el mateix alcalde qui
les ha de censurar.
El projecte de museu dels volcans és el
projecte estel·lar?
L’anomenem Espai Cràter i és un dels
més importants. Olot és el centre del
Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. La ciutat està totalment encerclada de parc natural i la valoració
d’aquest patrimoni natural, la seva divulgació, coneixement i protecció passa per
disposar d’un nou equipament que complementi les visites a l’espai natural.

Ara per ara, però, no hi ha consens sobre
aquest projecte.
En aquest moment, no, però intentarem
aconseguir-lo i m’hi esforçaré al màxim
perquè és un equipament important per
a la ciutat i sobretot per a la protecció del
Parc Natural de la Garrotxa. En aquest
moment s’està seguint un procés de cocreació inèdit al país, que inclou científics, pedagogs, tècnics del parc natural,
agents turístics, agents econòmics en general, veïns, etcètera, que ha de definir
les línies estratègies d’aquest equipament.
En què es diferencia d’un procés de participació?
En què és on realment les persones que
en formen part, sense interferències ex-

De quin tipus de museu es parla?
Em costa fer servir la paraula museu,
perquè implica tenir fons. Per això parlem d’un centre d’interpretació. Tindrà
continguts audiovisuals i tecnològics que
et permetran viure un erupció volcànica,
tenir l’experiència des de dins. La tecnologia t’ho permet.
Vostè ha recordat en més d’una ocasió
que fa vuit anys que treballen per a la
promoció d’Olot. L’Espai Cràter consolidarà aquesta aposta?
Sí. Hi ha un principi molt simple, que és
que les persones no anem als llocs perquè sí, sinó perquè hi passa alguna cosa.

L’obertura de l’eix Vic-Olot pel túnel de
Bracons ha facilitat que moltes persones
vinguin a Olot a gaudir d’esdeveniments
extraordinaris com ara la Fira Orígens,
la campanya de promoció Olotx2, la Fira
de l’Embotit, esdeveniments culturals de
referència nacional com ara els festivals
MOT, Sismògraf i Lluèrnia...
Pensen en alguna nova proposta en
aquest àmbit?
Les persones demanem novetats i viure
experiències noves contínuament. Per
tant, en aquests propers quatre anys
haurem de dissenyar nous esdeveniments culturals o propostes com l’Espai
Cràter, que estarà en funcionament la
primavera del 2021.
Altres projectes de mandat?
El projecte de ciutat més il·lusionant és
el de la nova biblioteca entesa com a centre cultural i espai de relació a semblança dels que els darrers anys s’han fet al
nord d’Europa. Les d’Holanda, Dinamarca i Finlàndia són les que hem anat a
veure.
Com són aquests espais?
Tenen, a més de biblioteca, zona d’estudi, espais per reunir-s’hi, espais de creació a disposició per fer-hi qualsevol cosa,
sala d’actes, etcètera, i funcionen amb
una franja horària molt àmplia els set
dies de la setmana.
Qualifica aquest projecte d’il·lusionant.
Per què?
És il·lusionant perquè no n’hi ha cap al
país, però, a més a més, perquè estarà a
la zona del centre de la ciutat més deprimida i un equipament com aquest ha de
ser un element per revitalitzar l’última
zona del barri vell que queda per revitalitzar.
Tenen clars els usos dels espais tancats
de l’antic hospital de Sant Jaume?
Encara hi queda un trenta per cent d’espai per utilitzar i volem que sigui íntegrament per donar serveis assistencials a la
gent gran, donant continuïtat al geriàtric actual. Ho farem seguint el model
d’unitats de convivència, d’un màxim de
quinze persones, d’ambient més familiar…
Més de trenta anys esperant la variant...
Es resoldrà ara?
És una obra que no depèn de l’Ajuntament, sinó de l’Estat i de la Generalitat.
No és acceptable que aquests propers
quatre anys no es resolgui una variant
per a la ciutat d’Olot, que és capital de comarca.
Quin paper creu que ha tenir Olot en el
mapa de ciutats mitjanes de Catalunya?
M’agradaria que continuï essent una de
les millors ciutats on viure-hi i podem tenir un paper important en temes relacionats amb la transició energètica i com a
ciutat saludable.
Quin paper tindrà Olot quant a les aspiracions sobiranistes del país?
El compromís que aquest equip de govern tenim amb la ciutat també el tenim
amb el procés nacional per la independència de Catalunya. Pensem que la independència milloraria molt la vida de
les persones d’aquest país. ■

