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Dormir és
un dret

S

i abans per dormir bastava assistir a un acte protocol·lari, bo i sabent que t’esperava
un llit que, compartit o no, definies com a teu, ara la
cosa és més complexa. M’ho expliquen infermeres d’un hospital públic eivissenc, d’arreu de l’Estat. És
tan car poder dormir! Tant que
aprima, i com!, el sou que guanyes
amb la feina, sovint temporal, sense cap garantia d’estabilitat. No cal
exercir de sociòleg ni consultar dades oficials: el dret a dormir en llit
estable és un dels maldecaps més
angoixants del nostre país de països. Tant que sorprèn l’èxit residual que el tema suscita en els debats polítics, en què tots els nobles becs d’or de l’hemicicle apellen, això sí, a la Constitució.
No és una qüestió ni conjuntural
ni de temporada. Com que fa més
de setze anys que visc a Madrid,
són tantes les persones joves, o sigui l’esperança de la pàtria (o de

No cal exercir de sociòleg ni
consultar dades oficials: el
dret a dormir en llit estable
és un dels maldecaps més
angoixants del nostre país
de països
les pàtries), que han de passar una
temporada llarga a la Villa del oso
y el madroño, o que han d’anar a
Barcelona, “ciudad de ferias y de
congresos”, que et conten la tragèdia del mercat d’habitacions de lloguer. He exhaurit les poques pistes
que emmagatzemava! (S’accepten
suggeriments, amable lector/a.) I
com que darrerament he deixat
d’escoltar les sàvies tabarres de
qui ens vol manar, tornaré a vells
hàbits i prendré nota de les referències al tema, fins que s’arribi a
la normalització (?) del nostre panorama polític. Més encara: revisaré les propostes concretes dels representants de la “cosa pública”,
en clau autonòmica, amb l’esperança de poder dir als meus conveïns madrilenys que “los independentistas catalanes sí que se toman en serio eso del derecho a
dormir dignamente”. I prepararé un
assaig que aclareixi el sentit del
vers il·lustre: “És quan dormo que
hi veig clar!”

Ombres d’estiu
Imma Merino

En els altres romandràs

Q

uan mor algú del teu cercle familiar o amistós, sigui la persona traspassada més o menys
pròxima, pots sentir que tot s’enrareix. A mi em sol passar que penso en
els llocs que no tornaran a ser habitats
(i a la vegada ho seran per la seva mateixa absència) per qui s’ha mort. Recordo, cada cop més a mesura del
temps, els “meus” altres morts i em revé, poderosa i indefugible, la certesa
de la pròpia mort.
He avençat una mica en la lectura
d’El doctor Givago en una fase bastant el·líptica de la novel·la en què a
vegades el temps ha passat veloç d’un
paràgraf a l’altre: Larissa Fiodórovna i
Pàvel (Paixa) Pàvlovitx viuen casats a
Iuratin (el poble natal d’ella situat vora un gran riu navegable, el Rinva, i
per on passava una de les línies fèrries
dels Urals) i, tenint una filla de tres
anys, mantenen una relació definida
com a bona, però complexa: Lara aclapara Paixaa amb la seva bondat i ell
sempre és cordial perquè tem que ella
pugui notar un ressentiment en contra dels seus orígens burgesos o respecte a la seva tèrbola història amb

“
Quan mor algú
del teu cercle

familiar o amistós, et
revé, poderosa i
indefugible, la
certesa de la pròpia
mort

Komarovski, de manera que Pasternak fa que el narrador digui reveladorament “a còpia de rivalitzar en generositat, van acabar per complicar-ho
tot”; pel que fa a Iura (o Iuri) Andréievitx, s’ha convertit en el doctor Givago i, casat amb Tònia Aleksàndrovna,
n’acaba de tenir un fill, que ella ha parit molt dolorosament, just abans que,
atesa “una gran escassetat de personal

mèdic militar”, li diguin que li “tocarà
ensumar la pólvora” que Paixa, volent
fugir del seu estrany matrimoni amb
una dona de la qual continua immensament enamorat sense poder-hi mantenir una relació franca, ha decidit utilitzar enrolant-se en l’exèrcit rus en la
guerra que la història ha etiquetat
com la primera mundial.
Tot això i més ha passat en una cinquantena de pàgines d’El doctor Givago, però ha mort la Maria Núria Targa
i, pensant en els seus últims dies, he
reculat dins de la novel·la per trobar-hi
la conversa que Iura Andréievitx manté amb la seva mare adoptiva, Anna
Ivanovna, quan aquesta, molt malalta,
li demana que li digui alguna cosa que
pugui tranquil·litzar-la. Potser només
a les grans novel·les s’és capaç de trobar aquestes paraules: “L’ànima de
l’home és l’home present en els altres
homes, i res més. Vet aquí el que ets,
això és el que has respirat, i d’això s’ha
embriagat tota la teva vida la teva
consciència. De la teva ànima, de la teva immortalitat, de la teva vida en els
altres. ¿I doncs? Has viscut en els altres i en els altres romandràs.”
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EDITORIAL

A la tres

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

El bany de realitat

E

l president Puigdemont fa, a ReUnim-nos (aquest llibret d’editorial La Campana que acaba
d’arribar a les llibreries), una anàlisi
profunda de la situació que es viu en
aquest país des de l’1-O i que arriba a
una conclusió tan real com esfereïdora: “Avui sabem que sempre hi haurà
una paret que ens espera; tant se val si
som el 47,5% o el 65,5%: l’Estat no negociarà mai el dret d’autodeterminació de Catalunya.” I és per això, diu
Puigdemont, que sabent que “tractant-se d’Espanya sempre hi ha una
paret que ens espera” (...), “l’únic camí
que ens pot garantir l’objectiu passa,
lamentablement, per una inevitable
confrontació amb l’Estat”. El llibret
(“el que inicialment havia de ser un article d’opinió però que s’ha convertit
en un text més llarg del compte”, explica ell mateix en el pròleg) no deixa
de ser un bany de realitat. Ve a reconèixer una certa ingenuïtat en haver

“
Estem disposats
a una nova onada
repressiva? Tenim
prou força?, es
pregunta
Puigdemont

cregut tots plegats que l’1-O faria reflexionar l’Estat i, des de la defensa de
la unitat, es fa dues grans preguntes:
1. Hi estem disposats, a tornar-hi?
“Estem disposats a suportar l’onada
repressiva que, sens dubte, desfermarà l’Estat? A una repressió incrementada i generalitzada?” I 2. “Tenim
prou força i estem preparats?” N’hi ha
un munt, de reflexions, en les 57 pàgi-

De reüll

nes del llibre, però jo m’he quedat amb
aquestes dues preguntes. I amb el títol, és clar: aquest ReUnim-nos que
vol dir tantes coses però que és sobretot la reivindicació d’una unitat estratègica, d’una “direcció aliada”, per dirho en paraules seves, que plani per sobre les formacions independentistes.
Hi és, la possibilitat d’aquesta “direcció aliada” entre les formacions independentistes? Puigdemont, que com
aquell qui no vol aprofita les reflexions
del llibre per passar algunes factures
als seus socis de govern (o això m’ha
semblat a mi), no el respon, aquesta
interrogant. A mi fins i tot m’ha semblat trobar en el seu discurs –ja em diran vostès què en pensen quan ho llegeixin– un punt d’escepticisme. “Reivindico la unitat política. Per això cal
que en parlem”, diu. Ja ho veurem. ReUnim-nos, es titula el llibre. “Doncs
ReUniu-vos”, pensaran molts després
de llegir-lo.

Les cares de la notícia

Anna Carreras

TINENT D’ALCALDE DE SEGURETAT A BARCELONA

Violar
per torns

Albert Batlle

Fil a l’agulla

S

i violar per torns només és abús, proposo matar els
violadors a terminis, perquè no sigui assassinat. Soc
filòloga, conec el canvi semàntic entre abús i violació, dos
mots infames, per cert. I visc en societat i, per tant, també
sé la diferència punitiva entre els dos excessos. La gentola
que comet aquesta atrocitat repugnant, com si la violència
contra les dones fos una moda més d’aquesta societat
malalta, busca poder. Pagar prostitutes és massa senzill.
Violar és gratis. Ells han d’imposar el
domini a través de la força.
Pagar
endinyant petards a la
prostitutes és Comencen
boca dels gats, maltractant la parella. I
massa senzill. violen perquè, total, se’n dirà abús i al
carrer. Les víctimes cada dia són més
Violar és
joves, dones que encara no ho són i
gratis.
que quedaran marcades de per vida.
Ells han
Però, als bàrbars, tant els fot. Ells
d’imposar
s’estan divertint, ells són els amos, ells
són els fills de puta (no, no és cap
el domini
insult masclista) a qui protegiran uns
a través
jutges sovint tan fills de puta com ells.
de la força
Una onada de violència que acabarà
per reinstaurar l’ull per ull. Al Brasil
violen una dona cada 11 minuts, i el 70% són menors
d’edat. La dona no busca que l’agredeixin. La dona és lliure
de beure i de portar la roba que li surti de la figa. No està
demanant que la violin, no pertany a ningú. Violar mata. No
vull tornar a sentir la frase “són una colla d’animals”. Una
mica de respecte pels animals, sisplau. Ells són mamífers
amb més humanitat.

-+=

El nou tinent d’alcalde de Seguretat ha posat fil a
l’agulla per afrontar el problema del top manta.
Era necessari i és insuficient encara, però és un
inici que s’haurà de seguir confirmant en altres
camps, perquè la seguretat a Barcelona ha caigut
i ja és la primera preocupació dels ciutadans.

Controlar el
‘top manta’
La determinació del govern
municipal de Barcelona per
fer front al problema del ‘top manta’
després de quasi dos anys de passivitat és una bona notícia, perquè els
manters, a banda de vendre mercaderia sovint il·legal i de generar un
perjudici econòmic greu al petit comerç amb una competència deslleial, també envaïen indiscriminadament l’espai públic limitant notablement la mobilitat dels vianants, generant problemes d’inseguretat i
contribuint també a degradar la
imatge de la ciutat.
El dispositiu policial conjunt de
Guàrdia Urbana, Mossos i policia del
port que des d’aquesta setmana impedeix als manters instal·lar-se a
prop del port i en altres punts cèntrics de la ciutat era, doncs, una necessitat, però és insuficient. Ho és,
primer, perquè un centenar
d’agents patrullant durant 12 hores
al dia tenen una capacitat limitada
davant els més de mil venedors ambulants que es calcula que viuen del
‘top manta’ a Barcelona. I ho és també perquè al darrere hi ha un negoci
important d’importadors i de màfies de la falsificació de productes
de marca, que són els que s’enriqueixen amb aquest fenomen.

EDITORA

Isabel Martí

Un balanç important

-+=

L’editorial La Campana ha passat a mans de Random House, amb el compromís de mantenir el segell i l’objectiu de seguir venent llibres en català.
L’editora, que no seguirà vinculada a La Campana,
ha fet una gran feina durant anys, inclosa l’edició
de quatre dels deu títols més venuts en català.
MINISTRE D’AFERS EXTERIORS EN FUNCIONS

Josep Borrell

Blanquejar l’espionatge

-+=

El ministre d’Afers Exteriors en funcions, Josep
Borrell, va ser salvat ahir d’haver de comparèixer
al Congrés per explicar el cas de l’espionatge de
l’acció exterior de la Generalitat amb el vot del
PSOE i les tres dretes, blanquejant l’estratègia de
guerra bruta contra el govern català.

Erradicar el ‘top manta’ i fenòmens similars com el dels llauners
és un petit objectiu davant el repte
que té al davant el nou govern municipal amb l’alarmant increment de
la inseguretat a Barcelona. En tot
cas és un primer pas, que exigirà
persistir en el temps i potser ampliar el dispositiu engegat, així com
també una acció conjunta amb
Mossos i Guàrdia Civil per perseguir
la mercaderia que l’alimenta. Però,
l’acció policial necessàriament ha
d’anar acompanyada per una acció
social tan àmplia com sigui possible,
que ofereixi als centenars de persones que ara es dediquen a la venda
ambulant alternatives per guanyarse la vida.
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Tal dia
com
avui fa...
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Enquistat
Els sindicats mantenen la vaga
indefinida amb els taxis al
carrer i exigeixen una solució
per al pròxim divendres com a
molt tard.

Full de ruta

10
anys

ETA a Mallorca
La banda terrorista salta a les
Illes i assassina dos guàrdies
civils. L’artefacte esclata a prop
de quatre platges amb milers
de turistes.

20
anys

Pau als Balcans
Bill Clinton promet diners a
l’oposició i a la premsa
independent iugoslava. La
cimera de Sarajevo insta els
serbis a democratitzar el país.

Tribuna

Carina Filella

Montse Barderi. Escriptora

Estem
cremats

E

l ple del Parlament va aprovar
dijous dues mocions
del PSC i els comuns
que insten el govern a
presentar d’aquí a un
mes com a màxim el conjunt d’actuacions i les ajudes econòmiques pels
afectats de l’incendi de la Ribera
d’Ebre, les Garrigues i el Segrià, que
aquest mes de juny ha cremat més de
cinc mil hectàrees de conreus i bosc.
La proposta depèn de la creació, també, de dues oficines tècniques que coordinin la restitució de conreus, xarxes
de regadius i explotacions ramaderes i
la neteja dels boscos cremats. Mentrestant, diumenge, un grups de pagesos afectats van tallar la carretera C-12
entre Flix i Maials per exigir que es
quantifiquin les ajudes. “Voleu boscos,
cuideu els pagesos” i “Estem cremats,
prou enganys” són les dues pancartes
que van lluir els manifestants, que reclamen que no es perdi més temps i
els quantifiquin les ajudes. El temps és
una arma de doble tall, després d’un
incendi forestal. Perquè el foc esdevé

El temps és una arma de
doble tall, després d’un
incendi forestal. Perquè el
foc esdevé un dels trastorns
més importants que pateixen
els ecosistemes terrestres
un dels trastorns més importants que
pateixen els ecosistemes terrestres.
Quantes desenes d’anys calen per regenerar un bosc? I quants han de passar perquè un camp de conreu recuperi la seva capacitat productiva? I
quants diners costa tot això, si hi sumen els danys que ha patit la xarxa de
regadiu? El bosc es recuperarà molt
lentament, però els propietaris de les
terres no en tenen, de temps. Al camp
tot ha de seguir un ordre perfecte –un
temps– perquè no s’acabi perdent. “Ja
n’hi ha prou, de reunions, volem que
arribin els diners per a tots els afectats
de l’incendi perquè, si no, correm el
risc de tenir un despoblament rural
gran que ocasionarà, a més dels incendis, l’erosió de la terra”, va denunciar
diumenge el president d’Asaja de Lleida, Pere Roqué, que va ser el sindicat
convocant de la protesta. Una protesta
en què no hi eren ni la resta de sindicats del sector agrari ni els alcaldes de
les poblacions afectades. I en aquest
cas, com en altres casos, si no anem
tots a una hi tenim més a perdre.

Lucas Hanth i les dones

N

ormalment no m’agrada que un home expliqui qui som perquè acostuma a no brillar-la gaire. Lars von
Trien, per posar l’exemple del geni que no
té ni idea del que parla i que converteix la
dona en una eterna mater lacrimarum, o
tants altres que ens tornen a dir qui som o
com som, o com hauríem de ser, i acostumen a rebregar un cop més el vell tòpic.
M’he quedat plena per cinc vides de la representació masculina de la dona envellida
afamada d’amor i cada cop més patètica, i
podria també citar cinc títols que són variacions sobre La primavera romana de la senyora Stone. Però sempre hi ha una primera vegada per a tot i sempre es pot canviar
d’opinió. A mi m’ha passat amb el text de
Lucas Hanth a partir d’Ibsen per parlar de
Casa de nines 20 anys després. Ja no era un
home, és a dir, ja no sentia parlar l’ésser
nascut des dels privilegis i mirant la dona
des de la seva talaia, he vist una mirada
d’una nova masculinitat capaç de parlarme a mi, des del meu nivell, i amb certa solidaritat de classe per comprendre’m i ajudar-me a emancipar-me.
EL TEXT ÉS MOLT BO. Molt equilibrat, tracta

els temes fonamentals d’una manera efec-

tiva i molt natural, és una obra sobre la llibertat, els secrets, les injustícies, els rols de
gènere com a imposició social. No cau en
cap extrem, en cap pamflet, no té trucs barats per emocionar, ni és resultón. És un
gran text, i brilla com brillen els diamants i
la plata bona. A partir del text, la direcció de
Sílvia Munt que vol que el plat no distregui
en cap moment de la menja. És un envàs de
vidre límpid al servei de l’elixir de l’obra. No
m’estranya que Sílvia Munt o Emma Vilarasau es puguin sentir còmodes amb una
matèria primera creada per un home però
que pot conviure amb la seva intel·ligència.
EMMA VILARASAU ha treballat una Nora
dolça, empàtica, insegura i a la vegada valenta, decidida, i amb un enorme sentit de
la justícia. Algú que ha pogut trobar-se a si
mateixa tot i que el preu a pagar hagi estat
car, un preu que tornaria a pagar perquè, al
cap i a la fi, som allò que decidim ser capaços de viure. Ramon Madaula construeix
un Torvald d’una masculinitat desorientada, incapaç de veure què necessita l’altra,
com acostar-s’hi, i del tot humà i comprensible. I Júlia Truyol construeix una filla
pràctica, resolutiva, i plena d’una emotivitat continguda, capaç d’aguantar i sortir ai-

rosa del trepidant tête a tête amb la Vilarasau. Déu-n’hi-do. I Isabel Rocatti fa una minyona que tal vegada contrasta, per la seva
intensitat, en aquesta obra d’ambient nòrdic, Bergmanià, on els sentiments són més
suggerits que manifestats.
I QUÈ PASSA QUAN el text és bo, tot és tan

límpid, purista, minimalista, autèntic, les
interpretacions són tan bones? Doncs que
sents que has vist una obra clàssica. Què és
una obra clàssica? Aquella que veus per primera vegada i que et resulta familiar, que
reconeixes, que entens, que perdura en la
memòria. Llegeixes Zweig, mires una comèdia de Billy Wilder, llegeixes un poema
de la Marçal o qualsevol capítol de la Yourcenar, i ho saps. Saps que és nou i profundament entranyable. I que un home hagi
escrit un personatge com el de la nova Nora, escriptora, gens convencional, idealista, justa, amorosa, que assumeix el dolor
que ha causat sense sentir-se culpable, i
que desafia prejudicis com que el gran destí
d’una dona és el de ser mare, aleshores saps
que anem bé, que el futur pot ser dels homes i les dones capaços de mirar-se directament als ulls, sense que uns vagin a cavall
i les altres, caminant darrere.

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

Les Santes ploren
b Em disposo a escriure
aquest article dissabte 27 de
juliol de 2019, dia de festa
major a Mataró. El dia és gris
i plou. Visc a la ciutat des de
fa 12 anys, per tant no soc
mataronina de naixement i
soc conscient que el meu
punt de vista no serà compartit per una part important
dels mataronins. He buscat
el pressupost de les Santes
d’enguany i ha estat impossible de trobar. Hi ha molta informació a la xarxa i em
sembla curiós que una dada
així no surti enlloc. En un article a la revista Capgròs de
2017 he trobat el pressupost
per aquell any, que era de
580.000 €, després que el
2016 ens gastéssim 755.000
€. Amb les necessitats que
té la ciutat trobo del tot desmesurat i insostenible que
utilitzem aquests diners per
uns dies de festa. És necessari programar activitats du-

rant deu dies? Cal que la ciutat es converteixi en un circ
de tres pistes perquè es puguin fer diferents espectacles alhora? Per què el dia de
les Santes ens hem de despertar amb el soroll dels trabucs durant dues hores de
rellotge? Algú ha pensat en
la gent malalta? En l’estrès
que pateixen els animals? I la
brutícia que es genera? I la
pudor que fa la ciutat? Tot
plegat és una mica grotesc,
caldria replantejar les Santes
perquè realment fos una festa i no un despropòsit.
MON FOLCH
Mataró (Maresme)

La banda reial
b Tothom parla de ministeris sí o ministeris no i s’especula sobre si PSOE o Podem
volen això o allò.
L’única veritat és: “¿Qué
es ley? Lo que manda el Rey”.
I aquí no hi ha cap polític que
sigui capaç de plantar-li cara,

al rei. En Sánchez hi posa mil
excuses per no dir que el rei
no vol que pactin amb Podem perquè Podem demana
parlar amb Catalunya. El rei i
Catalunya són en el fons de
la qüestió.
El rei ja sap que Catalunya
és una república i que aquí
no hi ha res a fer. Per això els
polítics han de fer el que digui el rei, o sigui, la dictadura
militar. Tant si volen com si
no volen.
Si això no és veritat, en
Sánchez i l’Iglesias són vertaders inútils, cosa que també podria ser. O sigui que,
per a mi, el més probable de
tot aquest teatre, és que la
banda sigui la banda reial.
FRANCESC CAPELL I VINYA
Calders (Moianès)

El bosc
b Joan Baiget i Solé (Incendis
forestals, El Punt Avui,
29/7/2019) diu, amb raó, que
“els boscos cremen perquè

s’han abandonat” (també per
l’escalfament global!) i es lamenta perquè “ja és més barat desforestar injustament
un país pobre i remot que explotar el bosc de proximitat”.
La solució que proposa: “retornar als vells usos de la biomassa i trobar-ne de nous. I
conrear tota la terra [...] i redreçar una societat arrelada
al territori”. Si és factible,
aquesta solució em sembla
perfecta, però el fet que “és
de justícia” no determina que
pugui ser realitzable. Són encomiables tots els esforços
per “posar les bases d’una societat que torni al medi”, però
seria il·lús imaginar que això
pugui bastar. Crec que l’única
solució viable als grandíssims
incendis forestals seria una
política generalitzada de creació de grans tallafocs efectius.
Si no, qualsevol dia viurem la
devastació incontrolable d’immenses àrees boscoses.
HENRY ETTINGHAUSEN
La Pera (Baix Empordà)
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“Amb relació a Catalunya, un govern del PP o del PSOE
és el mateix”

La frase del dia

Carles Puigdemont, PRESIDENT DE LA GENERALITAT A L’EXILI

Tribuna

De set en set

Espais i expectatives

Ens
uniformen

Manuel Castaño

Melcior Comes. Escriptor

E

ls que vam anar desxifrant els
múltiples meandres de la política
catalana durant els anys del pujolisme, hem vist refer –i refregir– massa
de vegades l’espai ideològic que dins del
catalanisme representa el centredreta
més o menys liberal. El pujolisme era
una manera d’entendre Espanya i
Catalunya, una mentalitat molt menys
dogmàtica i rància del que ara ve de
gust recordar des d’un present que
sempre empeny a la caricatura. Aquella concepció del país no era condensable en un plegat de consignes senzilles i llamineres, de les que es posen a
Twitter i hom queda com un artista de
l’epigrama.

cia, que anava molt bé per a navegar en la
prosperitat d’una Espanya autonòmica
que per fi començava a assemblar-se, en la
superfície, a d’altres països occidentals. El
pujolisme, més que una revolució dels
somriures, hauria emprès una revolta
dels fronts arrugats en senyal d’enuig.
d’observar com
han estat les elits polítiques del postpujolisme les que han fet l’aposta més arriscada i fins i tot rampelluda perquè el país pogués votar i autodeterminar-se. L’espanyolisme centralista fins i tot ha aconseguit treure de polleguera els més estoics
de la tribu, que potser ara es penedeixen
d’on els ha portat enfilar-se a la corda fluixa de la rauxa.

PERÒ TAMBÉ ÉS CURIÓS

EL PUJOLISME sobretot era una verbositat

incansable, perquè es basava en la idea de
la insistència i de la tenacitat, de l’etern
retorn de Catalunya dins el context espanyol per a governar-la, fer-la prosperar i
ajudar-la a madurar democràticament
dins del marc europeu. No era una concepció ideològica identificable amb cap
discurs de dretes ni d’esquerres; participava astutament tant del conservadorisme com de l’esperit socialdemòcrata, i posava per davant de tot els interessos del
país i la necessitat d’anar ampliant dins
dels marges del possibilisme l’autogovern
autonòmic.
AIXÒ VA ANAR ENFORTINT amb el pas dels

anys les bases d’un patriotisme cívic que
s’adreçava a qualsevol que “visqués i treballés a Catalunya” per sobre d’orígens i
cultures; un fonament democràtic i infatigablement dialogant que, quan ha topat
amb la impossibilitat d’aconseguir un autogovern a l’altura de les necessitats del
país, s’ha deixat convèncer que calia fer
apostes més arriscades. És bastant evident que des del pujolisme clàssic no
s’hauria iniciat una estratègia de confrontació directa com la que ha donat embranzida al procés d’autodeterminació. El pujolisme sobretot era una forma de prudèn-

Sísif
Jordi
Soler

LA CENTRALITAT d’una dreta liberal que es

va saber aliar amb l’esquerra nacional ha
fet possible que es pogués operar l’envit
més arriscat que Espanya ha hagut d’encarar des que es va refer el franquisme sota la directriu de la Constitució de 1978.

“
Hem aconseguit
que la política
atregui el pitjor de
cada casa, quan
havia de ser la
vocació de posar-se
al servei dels altres i
de concretar i
solucionar
problemes

Espanya va poder adonar-se de fins a quin
extrem és insatisfactòria per a bona part
de la seva població, que es troba, després
de la retallada al seu Estatut, amb un govern que li va ser escamotejat, destituït,
empresonat i exiliat, alhora que electoralment no minvava ni un mil·límetre l’aspiració per a intentar com a mínim aconseguir el dret d’autodeterminar-se.
QUAN A CÒPIA DE REPRESSIÓ toca tornar a

governar el país des de l’estretor d’un possibilisme que et fan sentir com impossible
davant de les infinites negatives a negociar res, no és estrany que la mentalitat
pujolista torni a treure el cap, ara que fa
cinc anys que es va fer pública la notícia
del llegat econòmic ocult a l’estranger
d’aquest polític que, és obvi constatar-ho,
serà recordat com el més important del
país del passat segle XX.
PER AL SEGLE XXI tocarà una altra manera

de fer política, quan sembla que fer-ne ja
és una pràctica obsoleta en el temps de la
imatge, la consigna i el populisme del que
cada dia sembla que et perdonen la vida.
El que trobem ara és el govern dels barruts, dels aprofitats que abeurats en la insatisfacció i la mentida, busquen fer-se un
lloc a l’ombra de les institucions. Hem
aconseguit que la política atregui el pitjor
de cada casa, quan havia de ser la vocació
de posar-se al servei dels altres i de concretar i solucionar problemes el que movia
certes persones dotades de magnanimitat a liderar partits i aliances de rivals. Ara
mateix, tot plegat és una piconadora.
TOTES LES FORMES de rearmament moral

que puguem concebre es basen a saber
fins a quin punt l’estat espanyol serà o no
inamovible, i fins a on poden arribar les
sentències massa previsiblement condemnatòries contra els nostres representants sobiranistes. La resta serà aguantar
i persistir, o negociar indults que potser et
donaran a canvi d’un immobilisme constitucional garantit.

C

om més va més
ens assemblem
tots. Així com el
prêt-à-porter va eliminar l’elegància individual, l’arquitectura i l’urbanisme
estan fent que pobles i ciutats d’arreu del món s’assemblin cada cop
més. Quan els noticiaris transmeten imatges de nuclis antics, per
poc que hom conegui el seu país és
fàcil identificar d’on es tracta; quan
són carrers i edificis de mig segle
ençà, es nota que hi ha hagut un
procés d’assimilació. En els edificis
públics, la tendència s’accelera. Fa
falta arribar fins a la porta per distingir una escola d’un ambulatori,
una biblioteca d’un jutjat, una estació d’autobusos d’una presó. No és
estrany que de tot això ara en diguin “equipaments”, com si es tractés dels uniformes d’un exèrcit. Totes les capitals tenen zones turístiques i avingudes comercials que
són calcades les unes de les altres,
amb tècniques culinàries convergents i les mateixes marques globals exhibint els mateixos productes; només en varien els monuments històrics on fer-se la foto per
poder dir que s’ha viatjat. Aviat tenir un pont de Calatrava, d’inutilitat
i dispendi garantits, es considerarà
un dret social en tots els llocs que
vulguin atreure l’atenció dels operadors turístics. Abans hom es vestia
o es feia una casa per distingir-se,
que vol dir elevar-se per damunt del
comú –qualsevol dia suprimiran
aquesta accepció del diccionari–,
ara tothom compra les mateixes
merdetes tèxtils fabricades a
l’Orient llunyà i viu en aglomeracions urbanes que es complauen a
arrasar les diferències i a esdevenir
barris d’una megalòpolis única.
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Torra i Colau
posen fi a
la paràlisi
institucional

Es podrien
desbloquejar
els pressupostos
de la Generalitat
i l’Ajuntament

Puigdemont
alerta que
“no anem bé”

UNIÓ · Publica el llibre ‘Re-Unim-Nos’, on reflexiona sobre la necessitat d’una
acció política independentista coordinada CRÍTIC · Carrega contra els
últims pactes i les accions des del 21-D que han “blanquejat” el PSOE
FUTUR · Planteja un conflicte no-violent per superar “la paret” de l’Estat
Jordi Alemany
BARCELONA

La unitat com a principi i,
sobretot, com a final del
procés cap a la república
catalana. Aquesta és la
idea que l’expresident de
la Generalitat ara a l’exili,
Carles Puigdemont, torna
a llançar a les 57 pàgines
del llibret editat per La
Campana amb el títol prou
eloqüent de Re-UnimNos. No era la seva intenció fer-lo, com reconeix en
el seu epíleg, però va passar d’un possible article
d’opinió sobre els darrers
pactes sorgits dels comicis, a una reflexió i un clam
per posar en alerta que la
desunió de l’independentisme polític viscuda després del referèndum de
l’1-O i les eleccions del 21
de desembre del 2017
–que no social ni ciutadana, assegura–, l’ha portat
a afirmar que “la idea que
no anem bé és més que
una percepció” de la gent.
Puigdemont també fa
un mea culpa en la seva
anàlisi de per què s’ha arribat fins a aquest punt. “No
ho hem fet bé, almenys ho
sento i visc així”, assegura.
Considera que tots els partits favorables a la independència, sense haver
actuat amb unió, han generat “preocupació, con-

Les frases

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

“Els resultats de l’estratègia
de la desunió i la consegüent
confrontació entre aliats han
conduït a un determinat
fracàs”
fusió i desmobilització”
que ens “ha retornat pràctiques polítiques que tant
havíem criticat en els anys
de l’autonomisme”, aclarint que no les considera,
però, “il·legítimes, ni antidemocràtiques, ni antipatriòtiques”.
Això sí, en la seva anàlisi considera que “els avaladors estratègics d’aquesta
desunió” i “i la consegüent
confrontació entre aliats”
els ha allunyat dels seus
objectius amb els resultats
a la mà i “l’independentisme no governa” a Barcelona i no presideix la Diputació “per la decisió legítima
de qui va creure que anar
per separat era la garantia
del contrari”. Pel president, això ha sembrat un
desconcert preocupant” i
que “es consolidi una certa
idea de renúncia”.
Puigdemont diu que el
llibre és fruit de reflexions,
preguntes, escrits, trobades, reunions, videoconferències i cartes que ha

“Alguns consideren que
la unitat política s’assoleix
amb l’hegemonia del seu
partit i l’aniquilació o
anorreament dels altres”

anat acumulant durant
els 21 mesos a l’exili, i deixa clar que no són les d’un
“extremista” ni d’un “nàufrag abandonat en una illa
solitària” com volen fer
veure des d’estaments de
l’Estat. I és en aquest punt
on abunda en el concepte
de les percepcions, “que
s’alimenten de la nostra
proverbial bona disposició” i “ha fet ballar el cap a
una part de l’independentisme”, per posar en relleu
que s’ha instal·lat la que
“Pedro Sánchez pot obrir
la porta del diàleg polític”.
Per Puigdemont, la realitat és que “la repressió es
manté intacta”, no ha fet
una sola proposta empàtica i mostra un total desinterès pel “màxim anhel de
més de dos milions de persones”. I ho atribueix a la
tradició política espanyola
que “la pàtria sempre és
més important que les
persones que hi viuen”.
Hi torna a insistir més
endavant definint-ho com

“la paret de
l’Estat” que al
final sempre
esperarà perquè “no negociarà mai el dret a
l’autodeterminació
de Catalunya”. Si
cal, afegeix, tornaran a pressionar empreses per marxar,
enviaran
policies,
desplegaran una intensa activitat diplomàtica, fake news,
“tindran a disposició el poder judicial”
i el “suport bel·ligerant del cap de l’Estat”, suspendran
l’autonomia i diputats per alterar les
majories al Parlament o el dissoldran, presentara querelles a líders polítics i
contra ciutadans. I, al seu
parer, en el
pitjor dels casos, suspen-

Ultimàtum
dels
treballadors
d’Ibèria

Els empleats faran
més mobilitzacions
si la direcció no
s’asseu a negociar
abans de divendres
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L’APUNT

Segons l’entitat internacional Global Footprint Network, a data de 29 de juliol d’aquest any la humanitat
ja ha esgotat el pressupost disponible i els recursos
naturals del planeta previstos per a tot l’any. Aquest
deute ecològic que en el dia d’avui tenim tots els humans s’afegeix a la pol·lució de cada dia que ens embruta l’aire per l’abús del cotxe privat, l’ús excessiu de

Els recursos
del planeta
Mireia Rourera

dran programes electorals, candidatures i il·legalitzaran organitzacions
polítiques i socials. En el
millor dels casos, i en el supòsit d’obtenir àmplies
majories, a l’Estat espanyol “l’obligaran a gastar
més diners, a cedir alguna
posició en l’esfera internacional i potser a posar damunt la taula una proposta concreta de millora de
l’autogovern” sense superar mai el llindar de l’Estatut retallat pel Tribunal
Constitucional el 2010.
Lliçó apresa
I és aquí és on el president
a l’exili admet que “una de
les moltes lliçons apreses
de l’octubre del 2017” és
que “hem de treballar
amb la realitat, no amb
la fantasia ni amb la
màgia” que suposen
pensar que a l’Estat

estan pel “diàleg, la negociació i el referèndum
acordat”.
Amb tot aquest argumentari i altres que exposa, Puigdemont defensa
que cal la unitat política
per lluitar cap a la independència si és que la intenció no és assolir altres
objectius polítics “igual de
nobles i legítims”. I desplega el que per a ell significa
aquest concepte d’unitat,
que no passa per l’hegemonia d’un partit i “l’aniquilació i anorreament dels altres” o per una única candidatura que es presenti a
totes les eleccions. Tampoc per la dissolució dels
actuals partits, ni fer una
llista posant gent de diversos partits. Per Puigdemont, es tractaria de fer
una direcció política coordinada i apoderada que
pugui imposar-se “a les in-

tat, iniciats amb la gestió
de la moció de censura a
Mariano Rajoy, que va
“obrir la porta a blanquejar els socialistes”, però
que van continuar amb els
dubtes sobre què fer amb
els pressupostos de l’Estat, “l’adopció del mantra
d’aturar la dreta” en els comicis espanyols, passant
per l’acord a la mesa del
Parlament amb el PSC per
suspendre’l com a diputat
i els darrers pactes postelectorals als municipis,
consells comarcals i a la
Diputació de Barcelona.
Amb tot aquest panorama que descriu i les lliçons
apreses, el president a
l’exili assegura que arribar
a la independència i una
resolució dialogada “sense
passar abans per una nova
etapa de confrontació” no
és realista i “temo que ara
ja tampoc no és honest”.

Les frases

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

“Obrir la porta a pactar
amb socialistes, i en les
actuals circumstàncies,
és possiblement un
error”

“Hem de treballar amb la realitat,
no amb la fantasia ni amb la màgia.
El diàleg, la negociació, el
referèndum acordat avui sabem
que són fantasies. És una il·lusió”

plàstics (ahir corria per Twitter una empresa que embolica amb plàstic els melons, un per un) i unes temperatures infernals conseqüència del canvi climàtic.
Els ecologistes critiquen el turisme de masses i l’ús
abusiu de vaixells de creuer i avions. No és escabellat.
Hem de començar a pensar-hi i a canviar els nostres
costums perquè d’aquí a quatre dies haurem fet tard.

El Parlament va aprovar la reforma, després anul·lada pel TC, el 4 de maig del 2018 ■ A. PUIG

Aval inútil del TC al
tràmit per canviar
la llei de presidència
a Desestima el recurs del PSC al·legant que es fes d’urgència i
per lectura única a Ja en va anul·lar el contingut al març
Òscar Palau
BARCELONA

evitables tensions partidistes que sorgeixin”, amb
una estratègia, un objectiu comú, línies vermelles,
respecte als diferents rols i
“una única actitud davant
dels nostres repressors”. I,
tot i que no ho torna a esmentar, a la segona pàgina
assegura que l’impuls de
“La Crida Nacional per la
República és l’expressió
d’aquesta voluntat” que
ha procurat fomentar per
encarar la nova etapa.

Puigdemont
ha fet arribar el
llibre als parlamentaris
d’ERC, JxCat i la CUP,
membres del govern i
als presos polítics
■ ACN

No pactar amb el PSOE
Amb la manca d’aquesta
direcció aliada i aliança estratègica,
Puigdemont
considera que “obrir la
porta a pactar amb els socialistes, i en les actuals
circumstàncies, seria un
error”, que no ho seria si
entre tots ho haguessin
convingut per “consolidar
posicions o per evitar segons què”. I és en aquest
punt on torna a parlar dels
errors comesos en no ferse des de la lògica de la uni-

Una confrontació de llarg
recorregut
“moderna
amb un Estat antiquat” i
sense violència “com a
aposta tàctica i metodològica” a les provocacions
que arribin. I clou el darrer punt de l’escrit apellant a la necessitat de respondre en l’àmbit polític,
social i individual a les
preguntes de si “estem
disposats” a suportar una
onada repressiva incrementada i generalitzada i
“si tenim prou força i estem preparats per superar aquesta paret”.
Hi haurà tercera entrega literària de Puigdemont amb les notes que va
escriure des que va ser nomenat president de la Generalitat el gener del
2016, on explicarà què
van decidir fer abans i després de l’octubre del 2017.
Avisa que algunes de les
coses que explicarà “poden ferir, o poden desconcertar o confirmar temors
i sospites”. ■

El TC ha desestimat, en
una sentència del 15 de juliol que tanmateix no es va
conèixer fins ahir, el recurs d’empara que va presentar el grup del PSCUnits per Avançar a la tramitació pel procediment
d’urgència i en lectura única que la mesa del Parlament va ratificar el 23 de
març del 2018, en desestimar-ne la petició de reconsideració a la seva primera
decisió del 19 de març, per
poder dur al ple la modificació de la llei de la presidència de la Generalitat.
El canvi, amb què es pretenia introduir la possibilitat explícita que un president fos investit a distància, s’havia entrat a registre al febrer, després que
el mateix TC prohibís amb
unes inèdites mesures
cautelars el ple del 30 de
gener que havia de reinvestir el president Carles
Puigdemont a distància.
La modificació es va acabar aprovant en el ple del 4

de maig, tot i les crítiques
dels grups de l’oposició que
consideraven que el procediment vulnerava els seus
drets parlamentaris. Això
sí, el dia que es va publicar
al DOGC el govern espanyol
va dur la llei al TC, que de
manera immediata la va
suspendre
provisionalment, i va pronunciar-se
sobre el fons el 27 de març
passat, quan va anul·lar definitivament els aspectes
de la reforma que facilitaven una investidura a distància i que les reunions de
govern poguessin fer-se
també telemàticament.
En una decisió que no
deixa de ser simbòlica i
sense cap efecte pràctic
perquè no afectarà per a res
l’anul·lació del març, tot i
que serà una de les escasses
victòries judicials fins ara
de l’independentisme a les
instàncies estatals, el TC
resol ara que el recurs del
PSC no tenia raó de ser perquè no es pot considerar
que l’acord de la mesa incomplís les mesures cautelars que havia dictat al gener, i tampoc va vulnerar

el dret dels recurrents
perquè el procediment
triat “ni impedeix als parlamentaris l’exercici del càrrec públic ni en comporta
una restricció”.
Costa s’envalenteix
El vicepresident de la mesa,
Josep Costa, que lamentava ahir que de la sentència
“ni se’n va fer cap nota de
premsa ni es troba al web
del TC”, s’envalentia a
Twitter en recordar “les
crítiques de l’oposició i el
dictamen del Consell de
Garanties, que deien que
aquesta reforma no es podia fer per lectura única o
que s’havia de fer via reforma del reglament. Dels que
ens varen posar una querella per desobediència no cal
dir-ne res”, acabava, en allusió a la de Vox que el TSJC
ja va arxivar al novembre.
Com a alternativa, el gener
passat es va constituir una
ponència conjunta per elaborar una proposta de reforma del reglament del
Parlament, si bé fins ara la
tramitació no ha avançat
més. ■
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Torra i Colau pacten posar
fi a la paràlisi institucional

a El president acorda amb la líder dels comuns explorar un acord per aprovar els pressupostos de
la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona a La ciutat reclama més diners i més policies al govern
Jordi Panyella
BARCELONA

El president de la Generalitat, Quim Torra, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, van assentar ahir
les bases per enfilar el camí de la normalització institucional comprometentse a entrar en un estadi de
negociació que podria acabar amb l’aprovació dels
pressupostos de la primera i la segona administració pública del país, respectivament. Ara com ara,
tant la Generalitat com
l’Ajuntament estan treballant amb els pressupostos
prorrogats, fruit de les
minories que sustenten
els dos governs, i un acord
que desbloquegés els
comptes permetria que
agafés volada una nova era
de gestió i nous projectes.
La voluntat de negociar
els números per al 2020 és
la mostra més evident de
la bona sintonia que va
presidir ahir la primera
reunió entre els dos mandataris després que Colau
assumís l’alcaldia en ser
reelegida el 15 de juny.
En aquest marc d’acord i
col·laboració es va acordar
convocar per a l’octubre
vinent la comissió mixta
que ha d’estudiar la col·laboració entre les dues institucions en aquells àmbits en què comparteixen
competències.

dessa va explicar que
anualment la Generalitat
inverteix 190 milions
d’euros a Barcelona en diversos conceptes de serveis bàsics i que la pretensió del consistori és ampliar-ho fins a 225 milions
cada any. D’aquestes partides, ben segur que se’n
parlarà tant en la comissió
mixta com en les negociacions de pressupostos, en
què també es debatrà sobre la necessitat de reforçar la presència d’agents
dels Mossos d’Esquadra
per garantir la seguretat
a Barcelona.
L’alcaldessa Colau va
considerar
insuficient
l’anunci fet recentment
per Interior que 320 nous
mossos reforçaran la seguretat de la capital i va
demanar ampliar aquesta

La frase

—————————————————————————————————

“La ciutadania està
cansada de
l’excepcionalitat i vol
que les institucions
col·laborin més”
Ada Colau

ALCALDESSA DE BARCELONA

Torra i Colau, saludant-se a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat, abans de començar la reunió ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

La mare dels ous de la
comissió serà, com no pot
ser d’una altra manera,
el finançament d’aquestes
competències i les diferències en la manera de comptar els diners que aporta
cada administració. Des
d’aquest punt de vista,
Ada Colau va explicar ahir
que havia traslladat a Torra la seva preocupació pel
fet que entre els anys 2011
i 2019 el govern català ha
“desinvertit” a Barcelona,
i és per aquest motiu que
l’Ajuntament reclama a la

Generalitat un deute de
280 milions d’euros en
concepte de serveis bàsics
que no s’haurien pagat.
Pel que fa al detall
d’aquesta quantitat, en
va discrepar el conseller
de Territori, Damià Calvet, que va actuar de portaveu del govern davant la
premsa i va explicar que
els números presentats
per Ada Colau s’havien
d’observar des de la perspectiva del dèficit fiscal
que viu el país.
Sigui com sigui, l’alcal-

Miquel Buch, la gran discòrdia
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Miquel Buch, conseller d’Interior, va tornar a aparèixer
ahir com el gran punt de discòrdia entre els governs de
la Generalitat i de Barcelona.
Abans de les eleccions, Colau
ja va acusar el conseller d’estar desaparegut i deixar de
la ma de Déu la seguretat de
Barcelona, i ahir el va tornar a
atacar com a rèplica a unes
declaracions del mateix conseller, que al matí havia vin-

gut a dir que ja era hora que
la ciutat plantés cara al fenomen del top manta. Colau
va replicar afirmant que celebra que “Interior hagi tornat a dedicar-se a la seguretat de Barcelona”, i va assegurar que durant l’últim any la
Guàrdia Urbana s’havia sentit
molt sola en la persecució
dels delictes lligats al món de
la droga i la presència de la
venda il·legal al carrer.

quantitat. Tant el govern
local com la Generalitat
estan d’acord que aquests
agents de policia podrien
sortir dels efectius que
avui vigilen les dependències dels jutjats.
La trobada entre Torra
i Colau també va abordar
un possible escenari per a
després de la sentència
contra els líders del procés. L’alcaldessa es va
mostrar partidària de
buscar una resposta que
fugi de l’enfrontament i
la judicialització de la vida
política. “Hem de trobar
solucions”, va demanar
Colau. ■

Crides a l’entesa de PSOE i Podem
en la presa de possessió de Knörr
Redacció
BARCELONA

La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, va
presidir ahir el traspàs de
funcions al nou delegat de
la Generalitat a Madrid,
Gorka Knörr, en un acte a
la capital espanyola en què
també hi va ser el vicecon-

seller de la Presidència per
al desplegament de l’Autogovern, Pau Villòria. Knörr
va admetre que assumeix
el càrrec en un moment polític “complicat” però que
intentarà contribuir a “establir ponts de diàleg” i iniciar el camí de la resolució
del conflicte. Després de
l’acte, davant de la premsa
Budó va instar el PSOE i

Podem a treballar per formar govern i “sortir de la
provisionalitat”, tal com ja
havia insistit abans a RNE.
“Estan demostrant la seva
incapacitat de fer un nou
govern de coalició”, lamentava, en un moment en què
aquest tipus d’executius
són norma a Europa i també a Catalunya i al País
Basc. Pel que fa a les multes

de la Junta Electoral Central a Quim Torra per no haver retirat els llaços grocs
de Palau i pel contingut del
discurs i la carta que va enviar als funcionaris per
Sant Jordi, Budó va reiterar que el president no té la
intenció de pagar-les com a
gest en defensa de la llibertat d’expressió que la multa
“pretén coartar”. ■

Meritxell Budó, Gorka Knörr i Pau Villòria, ahir a la
delegació de la Generalitat a Madrid ■ ACN
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El PSOE i la dreta
salven Borrell
en l’espionatge

a Tomben el prec d’ERC i JxCat i ell no explicarà al Congrés
si espia el govern a ERC presidirà la comissió d’Indústria
David Portabella
MADRID

El ministre d’Afers Estrangers, Josep Borrell, va ser
salvat de comparèixer al
Congrés per l’espionatge
de l’acció exterior de la Generalitat, i en l’operació de
salvament el PSOE ahir va
tenir l’auxili de les dretes
del PP, Ciutadans i Vox. En
la Diputació Permanent,
l’òrgan que substitueix el
ple del Congrés en períodes
inhàbils com ara el juliol
i l’agost, la petició d’ERC i
JxCat per esclarir les “tasques d’espionatge” sobre
les ambaixades catalanes
era derrotada tot i l’aval del
PNB i EH Bildu i l’abstenció d’Unides Podem.
ERC i JxCat coincidien
a denunciar l’“estratègia
de guerra bruta”. “Qualsevol escàndol democràtic
està justificat si és contra

La frase

—————————————————————————————————

“Considera, senyora
Arrimadas, que [en
l’Orgull] hi havia cares
d’odi? I que haurien
d’anar a la presó?”
Montse Bassa

DIPUTADA D’ERC AL CONGRÉS

Catalunya”, va reprovar
Carolina Telechea (ERC).
La diputada republicana
va censurar l’ús de recursos de l’Estat per “espiar i
perseguir com a mínim” el
conseller d’Exteriors; els
delegats del govern a Berlín, Londres i Ginebra, i
electes europeus, com s’ha
denunciat a Westminster
i el Bundestag. Des de
JxCat, la portaveu, Laura
Borràs, sentia “vergonya
aliena” pel fet que Borrell
sigui promocionat a la UE:

“És capaç de prioritzar el
seu tradicional boicot a Catalunya abans que els reptes de la UE; l’Estat se’n penedirà.” Borràs exigia saber les delegacions espiades, per ordre de qui i amb
quin cost. “Considera que
aquestes pràctiques ajuden a millorar la imatge de
l’Estat a l’exterior?”, va demanar. Pels comuns, Joan
Mena admetia fiscalitzar
Borrell, però no “alimentar
teories conspiranoiques”.
Amb Borrell aspirant a
alt representant diplomàtic de la UE, la sessió es va
convertir en una lluita del
PP, Cs i Vox per defensar el
bon nom del ministre amb
més passió que el PSOE.
“El ministeri no té espies:
el que fa és complir amb la
seva comesa de vigilància i
la seva obligació de salvaguardar l’interès i la reputació d’Espanya”, deia Ana

La Diputació Permanent del Congrés en la comissió del reglament, ahir ■ EFE

Belén Fernández (PSOE).
Més vehement va ser José
Ignacio Echániz (PP), que
justifica vigilar una “xarxa
de propagació d’insídies i
falsedats” sobre Espanya.
“Diplocat amaga tota una
maquinària per atemptar
contra la imatge d’Espanya i desqualificar-la”, sosté. “L’obligació del ministeri és vetllar per la bona reputació d’Espanya i defensar les seves competències
exclusives a l’exterior”, deia afegint-se al fervor Edmundo Bal (Cs), l’advocat

de l’Estat que volia imputar als presos el delicte de
rebel·lió i que va ser destituït per Pedro Sánchez.
“Els escolta Illes Feroe i
prou”, assenyalava Bal
fent mofa. Per Vox, Javier
Ortega es va vantar de fer
costat a qui combat els que
es dediquen al “desprestigi d’Espanya o a activitats
delictives i a la recerca de
fons” per finançar la secessió. En el debat sobre la
compareixença –rebutjada– de Fernando GrandeMarlaska pel xoc de Cs i

Frec a frec d’ERC
i Vox mentre el
PSOE es dispara
a El CIS dona el 41%

a Sánchez i l’anima a
fer eleccions el 10-N
perquè triplica el PP

D. Portabella
MADRID

El CIS que dirigeix José
Félix Tezanos és fidel a la
polèmica que acompanya
cadascun dels últims baròmetres i anima Pedro Sánchez a voler la repetició
electoral del 10 de novembre concedint-li ara un
41,3% dels vots, més del
triple que el PP (13,7%),
Podem (13,1%) i Cs

(12,3%). El desinflament
de la ultradreta de Vox
obre un frec a frec entre
Santiago Abascal (4,6%) i
ERC (4,5%) per ser el cinquè partit del Congrés. A
gran distància dels republicans es queden JxCat
(1,6%) i el PNB (1,4%).
Que el baròmetre del
CIS beneeixi l’estratègia
d’un Sánchez no investit i
que té la temptació d’anar
de nou a les urnes el 10-N a
millorar la sort rumb a la
majoria absoluta, suscita
les ironies de l’oposició en
bloc. “Segons el CIS del
PSOE, Sánchez no necessita negociar amb ningú

l’Orgull, Montse Bassa
(ERC) va fer el seu debut i
va evocar la germana Dolors el dia que complia 525
dies a la presó. “Considera,
senyora Arrimadas, que
les persones tenien cara
d’odi? I que els organitzadors haurien d’anar a la
presó per això? Cs va fer
que es parlés d’Arrimadas
i no dels drets LGTBI. Viu
d’enfrontament i odi”, va
etzibar Bassa a Cs.
ERC fa valer el seu pes i
presidirà la comissió d’Indústria del Congrés. ■

Un 2,5% cita la
independència
com a problema
—————————————————————————————————

José Félix Tezanos és el màxim responsable del CIS ■ EFE

perquè, si decideix obligar
els espanyols a tornar a votar, trauria un 127% dels
vots i seria elegit rei d’Espanya, president de la Comissió Europea, papa de
Roma i emperador de
l’univers. Ai, el relat”, va ridiculitzar Pablo Echeni-

que, negociador d’Unides
Podem. En un mes (el sondeig es va fer entre l’1 i l’11
de juliol), el bloqueig d’una
classe política incapaç de
sortir de la interinitat es
cobra un ascens de 10
punts en el percentatge
dels que desqualifiquen el

moment polític (64,4%),
contra el 4,4% que l’elogia.
Sánchez inspira notes ambivalents: un majoritari
36,5% dels enquestats manifesta la preferència per
Sánchez de president, tot i
que, a un 66%, li inspira poca o nul·la confiança. ■

Tot i que Pedro Sánchez ha
convertit en un lema no fer
dependre el seu govern de
l’independentisme català i
que el PP i Cs invoquen el
procés per no doblegar-se a
investir-lo, el cert és que una
independència de Catalunya
només és citada com el seu
primer problema per un insignificant 1,3% dels espanyols enquestats pel CIS i un
altre 0,7% el citen com el seu
segon o tercer problema vital.
En contrast amb això, els problemes econòmics són citats
pel 26,7% i l’atur és citat com
a principal maldecap pel
27,1%. Un cop més, el CIS se
censura i no pregunta per la
monarquia. El 50,8% considera que la independència de
la justícia espanyola és bastant baixa o molt baixa.
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
SANT PERE DE RIBES

Abigail Garrido
Alcaldessa de Sant Pere de Ribes (PSC)

“El Garraf
està
maltractat
pel peatge”
ECOLOGIA · “Actuar en l’àmbit local és bàsic perquè la
petjada global sigui positiva” PARTICIPACIÓ · “No s’hi
val que els veïns i les veïnes votin un cop cada quatre anys i
després ens oblidem del contacte continu amb la gent”
Raül Garcia i Aranzueque
SANT PERE DE RIBES

A

bigail Garrido és una de les sis
alcaldesses que hi ha a la comarca del Garraf. Garrido, del
PSC, va guanyar les eleccions
per majoria absoluta i ara afronta un segon mandat al capdavant de Sant Pere
de Ribes.

Com és que hi ha tantes dones exercint
l’alcaldia al Garraf?
En aquesta legislatura ha coincidit que
totes som dones. És veritat que som una
comarca petita, amb sis municipis, i ha
coincidit que totes les alcaldies les ocupem dones.
És casualitat, doncs.
Jo crec que si féssim un estudi més generalitzat veuríem que hi ha moltes més
dones que han accedit a l’alcaldia. És
per estar-ne contents, perquè hi ha hagut una feina per visibilitzar el paper de
la dona en llocs directius, tradicionalment reservats als homes. Està molt bé
que les administracions públiques donin
exemple.
Vostè afronta el segon mandat com a alcaldessa, després d’haver estat elegida
per majoria absoluta. Quines són les
prioritats per als propers quatre anys?
Hi ha diverses prioritats i totes tenen un
eix comú: treballar per millorar la vida
de la gent. Això és el que em mou i em re-

laciona amb el servei públic. Que les persones del municipi se sentin molt més a
gust al lloc on viuen, que la gent se senti
més feliç. I això implica tenir millors condicions al municipi en diversos àmbits.
Que tinguem equipaments dignes n’és
un: que els equipaments escolars, sanitaris, culturals i esportius siguin equipaments dignes. En segon lloc, tenir els
carrers i els serveis bàsics en condicions,
i això vol dir apostar perquè els serveis
bàsics es prestin de manera correcta. A
més a més, volem donar més importància a la sostenibilitat i el medi ambient.
Tot el que fem ho fem pensant no sols en
el present, sinó també en el futur.
Poseu molt d’èmfasi en aquesta qüestió
i, fins i tot, en el canvi climàtic. Què s’hi
pot fer des d’un poble com el seu?
Actuar en l’àmbit local és bàsic perquè
després la petjada global sigui una petjada
positiva i no pas negativa com la que tenim. Estem treballant en un canvi de model en la recollida i el tractament dels residus, en la manera com apliquem la tecnologia per ser més eficients, per exemple,
en l’enllumenat públic. En això hem obtingut recursos europeus, perquè tenim
un projecte ambiciós de canvi massiu de
l’enllumenat públic. També ens hem
plantejat com en els nostres edificis podem ser més eficients. Ja hem instal·lat la
primera caldera de biomassa en l’espai
d’aigües, amb la qual ja estem estalviant
un 50% d’energia en la factura final.
Entre els seus projectes, hi ha la creació
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d’un consell consultiu ciutadà. En què
consisteix?
En aquests quatre anys que he estat alcaldessa, per a mi ha estat molt important la relació directa amb la ciutadania.
Jo crec que no s’hi val que els veïns i veïnes votin un cop cada quatre anys i després ens oblidem del contacte continu.
Aquest consell ciutadà és una nova aposta per a aquesta legislatura. L’integraran
un grup de veïns i veïnes triats a l’atzar,
que podran declinar o no participar-hi.
La idea és que sigui un consell consultiu
en el qual puguem proposar els projectes
més importants, les línies estratègiques
del municipi, i que sigui un àmbit en què
persones amb diversos tipus de pensament, edats, etc. puguin, de manera
transparent i natural, treballar per millorar i validar els projectes del municipi.
Sant Pere de Ribes és un municipi amb
dos grans nuclis: Ribes i les Roquetes.
Com es gestiona, això?

ERC
FEM Comú

1

21

REGIDORS

Cs

1

Nosaltres som del parer que cal acostar
l’administració i la gestió i la presa de decisions a les persones. Hem procurat que
les persones, allà on visquin, tinguin de
tot. Tenim un servei d’ambulatori a les
Roquetes i un altre a Ribes, un pavelló
esportiu a cada lloc, escoles i instituts
en un lloc i en un altre i un ajuntament
allà i un altre aquí. Es tracta que la gent
se senti atesa allà on viu. Malgrat això,
també cal potenciar la interrelació entre
dos pobles diferents i tenim propostes en
les quals s’interrelacionen uns i altres.
Per exemple, al Consell d’Infants, s’hi
troben nens i nenes de les Roquetes i de
Ribes. En aquest consell ciutadà també
hi haurà persones de Ribes, de les Roquetes i de les urbanitzacions.
Una de les principals reivindicacions del
municipi és la de més recursos en l’àmbit sanitari.
Fa molt poc que es va construir el nou
ambulatori, que estava en un edifici que
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Una mestra amb
vocació de servei
al poble
Abigail Garrido va néixer a les Roquetes,
entitat del municipi de Sant Pere de Ribes, l’any 1961. Allà va entrar, de seguida, en contacte amb el món de les reivindicacions socials. A les Roquetes
–explica l’alcaldessa– no hi havia escoles i tenien greus mancances en
els serveis més bàsics i, des de petita, va veure com la seva família s’implicava en la lluita per millorar les
condicions de vida de la gent. Eren
temps de manifestacions, de talls
de carreteres per fer-se sentir,
d’activisme constant. “Forma part
del meu ADN familiar”, diu. A l’adolescència va canalitzar les seves inquietuds cap a altres causes com la
col·laboració amb Amnistia Internacional i, després, va venir la política. “Va ser un pas natural que em
permetia involucrar-me a millorar les
condicions de vida de la gent i fer que les
coses canviïn”, explica. La seva professió,
la de mestra, també lliga amb la vocació de
servei que l’ha acompanyat al llarg de tota
la vida. “Em vaig fer mestra per vocació i
per passió”, afirma Garrido, que està convençuda que la pedagogia és una bona eina per treballar en l’àmbit de la política,
tant municipal com nacional.

❝

❝

❝

La ciutadania està molesta
perquè no tenim servei
de pediatria ni servei
d’urgències 24 hores
a Sant Pere de Ribes

Els pactes entre diferents
grups són importants
perquè deixem de banda
el que ens separa i posem
en comú el que ens uneix

El procés ha impactat en
la convivència dels veïns
i veïnes del municipi.
Hi ha hagut moments
de moltíssima tensió

ja no complia amb els estàndards. El nou
edifici que tenim a Ribes és molt maco i
ara s’ha de fer l’ampliació del de les Roquetes, però el contingut no està funcionant. Tenim una falta real de pediatres i una desatenció. És veritat que
aquesta realitat també es dona en altres
municipis, però nosaltres lluitem perquè
el municipi sigui atès. A més, el nostre
municipi és municipi de referència de
dos municipis més de la comarca com
són Olivella i Canyelles, la població dels
quals ve a visitar-se aquí. Ateses totes
aquestes circumstàncies, el servei no
està dimensionat per a les necessitats
reals que hi ha. També en les urgències
24 hores. La ciutadania està molesta perquè no tenim aquest servei a Sant Pere
de Ribes. Hem anat a veure la consellera
de Salut al Parlament i farem una reunió
per veure quines són les vies de solució a
aquest problema. Esperem que la Generalitat compleixi amb la paraula de voler
solucionar el problema.

En què consisteix el pla de reactivació
municipal?
És un instrument per invertir diners al
municipi i, alhora, crear ocupació. És
una estratègia per treballar amb les empreses petites i mitjanes del municipi i
locals o comarcals amb les quals hem fet
un treball previ d’acompanyament sobre
com treballar amb l’administració pública. Nosaltres tenim una taxa d’atur per
sobre de la mitjana de la comarca i de
Catalunya i, ja que estem sanejats econòmicament, tenim la possibilitat de fer inversions per a la millora d’equipaments,
per a l’espai públic. Intentem que les empreses mitjanes i petites de la comarca
treballin amb nosaltres i també a través
de plans d’ocupació.

ment, no s’ha fet una bona planificació
tenint en compte els equilibris del territori i a nosaltres ens ha produït un desequilibri important, tant a les persones
que viuen aquí com a les que treballen fora i s’han de desplaçar diàriament. Hi ha
empreses que voldrien implantar-se al
Garraf i el peatge és un hàndicap. S’afavoreix el Baix Llobregat i la primera corona metropolitana i nosaltres quedem
en segon terme. És un maltractament al
territori. Hem reivindicat i continuarem
reivindicant que la Generalitat prengui
una decisió d’una vegada. Creiem que això ens està fent minvar la competitivitat
i la generació de llocs de treball que se’n
deriva. Tenim una mobilitat forçada perquè la gent ha de buscar feina fora
d’aquí. Hi ha prou arguments per no tocar constantment la butxaca dels ciutadans que vivim en aquest racó.

Una altra de les reivindicacions històriques de la comarca és la del peatge.
Estem maltractats. Directament. La comarca del Garraf està maltractada pel
tema dels peatges. Crec que, històrica-

Vostè serà la presidenta del Consell Comarcal del Garraf els dos propers anys.

Hi ha hagut polèmica pel pacte entre
Junts per Catalunya i el PSC. Com ha
viscut aquesta controvèrsia?
Jo crec que els temes nacionals s’han de
deixar per als fòrums en què realment
s’hi pot treballar com ara el Parlament,
que és el lloc on s’han de debatre els temes nacionals i prendre posicions. Nosaltres, com a alcaldes i alcaldesses, hem
estat escollits per treballar per la ciutadania i els problemes reals de la gent i les
nostres competències, que són les competències locals. També parlem dels consells comarcals, que és on els municipis
ens unim en el fòrum supramunicipal
per treballar per aquelles coses que ens
poden ajudar a tots plegats com ara els
fons europeus, que hem obtingut perquè
hem anat junts. Aquesta és la veritable
funció que hem de tenir els ajuntaments
i els consells comarcals.
Com que l’acord al Consell Comarcal ha
coincidit amb el de la Diputació de Barcelona, sembla que hi hagi un acord a
gran escala entre JxCat i el PSC.
Si així fos, jo crec que tampoc hi hauria
cap problema. Altres partits també han
fet acords en ajuntaments, consells comarcals, etc., i crec que són tan legítims
els uns com els altres. No crec que hàgim
de tenir apriorismes per un pacte, com
el nostre, amb l’objectiu de millorar la vida de la gent i amb tota una sèrie d’eixos
estratègics en els quals la prioritat absoluta són les persones que viuen al territori i no altres temes d’àmbit nacional.
Crec que els pactes entre diferents
grups tenen un valor important perquè
deixem de banda el que ens separa i posem en comú el que ens uneix, que és la
feina per la gent.
Com veu la situació del país? Hi pot fer
res un municipi com el seu?
Crec que la situació és complicada i ho
dic amb tristesa. No m’agrada com està
el país i com els temes nacionals impacten, a través de diferents estratègies polítiques, en la vida i la relació de la gent.
A mi m’agrada la convivència i m’agrada
la convivència entre persones diferents.
La convivència té més valor quan podem
conviure malgrat la diferència d’opinions
i jo crec que tot el tema del procés ha impactat en la convivència dels veïns i les
veïnes del municipi. Hi ha hagut moments de moltíssima tensió i moments
en els quals semblava que una part de la
població sobrava o que l’altra part de la
població tenia més drets que la resta. Jo
crec que, malauradament, això ha estat
fruit d’una gestió política equivocada,
malgrat que les reivindicacions, vinguin
d’on vinguin i siguin les que siguin, puguin ser legítimes.
I què hem de fer?
Ho hem de reconduir. El diàleg és l’única
manera de donar solució als problemes
que es plantegen i amb el diàleg saps que
no sempre obtindràs el que tu vols al
100%, ni per un cantó ni per l’altre. Haurem d’acordar el que fem perquè el pitjor
que hi ha és tenir un país paralitzat i que,
justament, les institucions que han estat
escollides i pensades perquè els municipis avancin cap a la millora de la vida de
la gent s’aturin per aquestes qüestions.
Demano als polítics que tenen aquesta
responsabilitat a escala nacional que trobin una solució dialogada. ■

