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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
Barberà del Vallès

Xavier Garcés

“No ens volem tancar en
un govern en solitari”

LES SÈRIES. El més calent és a l’aigüera / Els ovnis són naus extraterrestres que visiten la Terra P6-7
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“Som creadors d’idees i d’innovació
social, un contrapès necessari i
independent de l’administració”

El meu país Pep Morella

P11

PITJOR · Un 4% de la població,
unes 300.000 persones, viu, a
més, amb la inseguretat de no
saber si la faran fora de casa

El preu de l’habitatge
porta a la pobresa
un milió de catalans
ANÀLISI · La taxa de risc de
caure-hi ja s’enfila fins al 21,3% i
l’exclusió residencial és el que
més preocupa les entitats

P8-10

EUROPA-MÓN P18,19

Els dos tiradors, a El Paso i Dayton, eren
joves blancs i les investigacions sobre el
primer apunten al terrorisme interiorLa policia, al segon tiroteig, el de Dayton ■ EFE

Trenta morts en
dues matances 
a trets als EUA

Messi diu que no es
penedeix de res i que
lluitaran, de nou, per tot

Un gol de Suárez a les
acaballes dona el títol a
un Barça que resisteix
a un Arsenal més rodat

L’ESPORTIU

El Gamper
es queda
a casa

Luis Suárez va donar la victòria al Barça ■ EFE

Els barris anteriors a la via
Laietana, en una mostra

Cultura P22,23

L’Arxiu de Fotografia exposa les
imatges d’aquests espais perduts

Anàlisi del darrer cicle electoral a
generals, europees i municipals

Nacional P14

Els comuns tornen a
l’espai d’Iniciativa



2 | EL PUNT AVUI
DILLUNS, 5 D’AGOST DEL 2019

es aigües baixen
tèrboles dins del

món independentista.
Aigües brutes, carre-
gades de retrets i, en
alguns casos, amb es-

túpids repartiments de carnets de pu-
resa. Les xarxes socials amplifiquen
aquesta sensació de disbauxa, de blas-
mes cap a totes les direccions. De
blasmes, fins i tot, contra les persones
que purguen a la presó la seva fidelitat
al compromís adquirit amb el poble de
Catalunya. Dit més clarament, 214
anys de presó per haver posat les ur-
nes i haver comès el crim d’haver fet
possible que les omplíssim. L’antipolíti-
ca i la manca d’empatia són mals aliats
de l’estratègia. I els insults i la frustra-
ció, els pitjors suports per guanyar res.

Contra aquest estat d’ànim, reco-
mano el darrer llibre de Jordi Cuixart.
Es diu Ho tornarem a fer (Ara Llibres) i
es llegeix d’una revolada. Però us
aconsello que no tingueu pressa a aca-
bar-lo, que gaudiu de cada paraula, de
cada frase. I que us imbuïu de la filoso-
fia que respira tot el text. Un text escrit

per un home que fa gairebé dos anys
que és a la presó a causa d’una ridícula
acusació de rebel·lió per haver pujat
sobre un cotxe de la Guàrdia Civil per
desconvocar una manifestació que
tots els que la vam viure sabem que va
ser escrupolosament pacífica. Malgrat
la situació personal de l’autor, tot el lli-
bre respira a parts iguals optimisme i
realisme. De fet, Cuixart ens explica
que un pres polític, com ell, com Jun-
queras o com Turull, pot ser més lliure
dins dels murs d’una presó que no pas
molta gent que està al carrer. I posa
exemples de la força històrica de la
desobediència civil, la que ha permès
anar transformant cap a millor aquest
món nostre encara avui tan imperfec-
te. Cuixart aposta per abandonar els
retrets, per no deixar ningú pel camí i
per reconstruir els grans consensos
que ens van fer tan forts. Ens exhorta a
deixar de banda els orígens i pregun-
tar-nos cap on volem anar col·lectiva-
ment. A crear punts i espais d’entesa
per a aquest 80% de la població cata-
lana que creu que parlant (i votant) la
gent s’entén.

L

Keep calm
Jordi Creus

Jordi Cuixart

Cuixart ens explica que un
pres polític, com ell, Turull o
Junqueras, pot ser més lliure
dins dels murs d’una presó
que molta gent al carrer

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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e arribat al moment en què la
Revolució d’Octubre esclata a
les pàgines d’El doctor Givago.

S’hi anunciava des que Iuri Andre-
ièvitx va tornar a Moscou. En aquell
àpat en què van menjar un ànec sal-
vatge que un caçador revolucionari va
regalar a Givago, va arribar-hi al final
una dona, Xura Schlesinger, de la qual
el narrador diu que devia venir de
qualsevol míting i que, després de sa-
ludar tothom, proclama: “Vosaltres no
sabeu res, no veieu res! Quines coses
no passen al món; quins esdeveni-
ments! Acosteu-vos a qualsevol míting
popular, amb obrers de veritat, no dels
que surten als llibres.” Xura Schlesin-
ger continua parlant abrandada (“si
sobrevivim fins que es pugui escriure
la història d’aquesta època i la llegim,
ens persuadirem que durant aquests
deu o quinze anys hem viscut més que
no pas en un segle els altres homes”)
fins concloure que Rússia està desti-
nada a ser el primer “regne socialista”:
“Quan això es compleixi, ens queda-
rem astorats per molt de temps i quan
ens refarem ens haurà fugit la memò-
ria. Haurem oblidat allò que existia

H

abans i no tractarem d’explicar-nos
l’impossible. L’ordre nou ens encercla-
rà amb la mateixa naturalitat amb què
ho fa el bosc que veiem a l’horitzó o el
núvol que plana damunt els nostres
caps.”

En aquell mateix àpat, el sacerdot
Nikolai Nikolàievitx (personatge que
he conegut a la novel·la, en no aparèi-
xer a la pel·lícula de Lean, i que té un
gran pes en la formació de Givago, el

seu nebot) manifesta la seva conversió
al bolxevisme: “No és possible una re-
novació parcial del passat: cal extir-
par-lo de soca-rel. Potser això portarà
com a conseqüència l’esfondrament de
l’edifici. I què? Pel fet que sigui terri-
ble no queda demostrat que no podrà
ser. És qüestió de temps.” L’edifici
s’esfondra poc temps després. Givago
ho sap mentre esclata una tempesta
de neu (com si hi hagués una secreta
correspondència entre allò que s’esde-
venia en el món social i el mon físic)
comprant a un vailet un diari on hi ha
imprès un comunicat del govern de
Petersburg: “La constitució del Con-
sell de Comissaris del Poble, la instau-
ració a Rússia del poder soviètic i l’es-
tabliment de la dictadura del proleta-
riat al país.” Tot i no haver participat
activament en la revolució, Givago
sent una exaltació que expressa amb
paraules de metge: “Quina operació
tan magistral! Ficar la mà i tallar d’un
sol cop tan magníficament totes les ve-
lles nafres pustuloses.” Malaurada-
ment, com una derrota de la humani-
tat, va crear-se un altre edifici nafrat
esfondrat en la Rússia pustulosa d’ara.

“Acosteu-vos a
qualsevol míting
popular, amb obrers
de veritat, no dels
que surten als llibres

La revolució en plena tempesta

Ombres d’estiu
Imma Merino

La vinyeta
Fer
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Les cares de la notícia

Donald Trump no ha premut el gallet, ni a El Paso
ni a Dayton, però cada cop és més evident que les
seves paraules, fomentant el racisme, donen ales
als radicals, als supremacistes blancs. I, a això, cal
sumar-hi la negativa a controlar les armes, que es
poden comprar als supermercats.

PILOT DE MOTO GP

Col·laborador necessari

Aquest cap de setmana ha tornat el campionat del
món de Moto GP i el pilot de Cervera Marc Már-
quez ha tornat a demostrar que, actualment, és
imbatible. Ahir, en el Gran Premi de la República
Txeca, es va imposar en la que és la sisena victòria
de la temporada. Ja té 63 punts més que el segon.

-+=

-+=

Recuperar el passat
Jordi Calafell

Inqüestionable
Marc Márquez

-+=

Donald Trump

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona recupera fins al 31
d’octubre la memòria visual dels barris que van
desaparèixer per la construcció de la Via Laietana,
el 1908. La mostra La ciutat dels passatges. Abans
de la Via Laietana ha estat comissariada per Jordi
Calafell i Rafel Torrella.

COMISSARI DE L’EXPOSICIÓ

PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

L’obra de la Sagrera, tot i ha-
ver-se descartat gran part

del projecte inicial, no és menor. Pe-
rò, que una dècada després de
l’inici de les obres del projecte apro-
vat finalment, només se n’hagi ex-
ecutat el 40%, és una vergonya i
una mostra més, com els accessos
viaris i ferroviaris al port de Barce-
lona, el quart cinturó, el desdobla-
ment de l’N-II o l’enllaç de l’A-2 amb
l’AP-7, de l’interès que té el Ministeri
de Foment per les infraestructures
a Catalunya. A hores d’ara, i des-
prés de l’enèsim retard, el ministeri
ha pres la decisió de no posar dates
i només, un cop descartada del tot
l’anunciada a bombo i plateret pel
PP de la pluja de milions, l’any
2020, s’atreveix a constatar que ni
en els propers dos anys veurem
acabada l’estructura de la nova es-
tació de la Sagrera. Una estació in-
termodal que reunirà en una sola
infraestructura de tres plantes una
estació del TAV de vuit vies (dues
més que les de Sants), vuit vies més
per a rodalies i parades de bus, taxi i
metro. Dels 100 previstos inicial-
ment, s’ha passat ja als 600 milions
d’euros d’inversió.

En un moment en què la pro-
moció del transport públic és
fonamental si es vol atacar de veri-
tat el problema de la contaminació i
la qualitat de l’aire, és encara més
sagnant que el que ha de ser, junta-
ment amb Sants, un dels cors del
nou sistema, estigui a les beceroles.
Les obres van estar totalment atu-
rades quatre anys, entre el 2014 i el
gener del 2018, en un episodi vergo-
nyós. A hores d’ara, només cal de-
manar que les obres no es tornin a
aturar i que avancin al més ràpida-
ment possible sense que hi hagi
més entrebancs burocràtics deri-
vats de la manca d’interès per les
obres d’infraestructura que es fan a
Catalunya habitual al Ministeri de
Foment.

La Sagrera:
deu anys de
vergonya

EDITORIAL

na de les bases perquè un país
funcioni és la conclusió que hi
ha una sèrie de normes que tot-

hom, incloent-hi l’administració, ha
de complir. Entre aquestes obliga-
cions figuren les tributàries, aquelles
que tota cuca ha d’acatar encara que
l’economia domèstica se’n ressenti.
L’administració, en tots els seus esta-
ments, és implacable: hi ha unes dates
per pagar i si no ho fas t’aplica el re-
càrrec. Si no presentes la declaració
d’hisenda et busques un problema. Si
fas obres sense haver passat per la cai-
xa de l’Ajuntament, te’n busques un
altre. I així, mil coses.

Se suposa, però, que aquests deures
són per a tots. Que les administra-
cions també tenen unes obligacions a
complir i que ho fan. I que si se les sal-
ten, seran degudament castigades. Re-
sulta que normalment és així, però
que hi ha excepcions. L’informe de la
Sindicatura de Comptes conclou que

U “Catalunya té un
problema pendent
de resoldre des
de fa dècades amb
les administracions
locals

tres de cada deu ajuntaments no els
lliura, com els hi obliga una llei del
2010, els seus comptes. I no passa res.
D’acord que aquest lliurament pretén
comprovar que els comptes generals
de les corporacions locals s’ajusten a
la normativa i que la incidència real
sobre què es detecta és menor. Però és

una obligació que molts ajuntaments
simplement se salten i no hi ha cap re-
percussió. Amb quin argument
aquests consistoris incomplidors po-
den després reclamar als seus ciuta-
dans que compleixin ells les seves obli-
gacions?

De fet, Catalunya té un problema
pendent de resoldre des de fa dècades
amb les administracions locals. Amb
els seus deures però també amb els
seus drets. El finançament dels ens no
s’ha abordat com caldria perquè és
una qüestió sobre la qual no hi ha con-
sens. N’hi ha amb el què però no amb
el com. La Generalitat, amb Joana Or-
tega al capdavant, va intentar impul-
sar la llei de governs locals catalana
com a contraposició a la que prepara-
va el PP i que era lesiva per als interes-
sos dels ajuntaments. Però ni una ni
l’altra van acabar tirant endavant.
Manca de voluntat política? Més que
res el que ha faltat és valentia.

Deures i obligacions
David Brugué / dbrugue@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Puig

Vostè mai
falla

osta d’entendre com podem estar malbaratant tot el
que es va aconseguir amb l’1-O. Certament, tot

aquell anhel no es va materialitzar amb una república
independent. Però fins i tot els més pessimistes i els
més decebuts han de reconèixer que mai en la història
contemporània del nostre país havíem arribat tan lluny.
I l’1-O ens va generar coses molt negatives: presos
polítics i exiliats i repressió de l’Estat espanyol sense fre.
Però també ens va aportar el millor que fins ara ha
aconseguit l’independentisme: orgull identitari, pèrdua

de la por, deixar de ser una minoria i
una unitat inèdita fins llavors entre
els partits polítics, les entitats
socials i la gent. I no és poc, tot això.
Perquè veníem d’on veníem. I el salt
endavant va ser espectacular.
Però el problema és que vam
quedar paralitzats, atònits,
desorientats. Els pals de la policia

durant l’1-O no van ser res comparat amb el que va venir
després. I no vam tenir resposta. O no vam poder
respondre, tant se val. La qüestió és que no ho vam fer.
I no ens hem refet d’aquella paràlisi. Aquella unitat
inèdita, aquella simbiosi de país, estem a punt de
llençar-la a les escombraries. Els primers culpables: els
partits. I ara ho estem embolicant tot una mica més –si
no era ja un gran embolic– amb la diada de l’11 de
setembre. Sí, vostè –i jo també– té ganes d’enviar-los a
tots a fer punyetes. Però vostè, a diferència d’ells, mai
falla. I aquest any tampoc ho hauria de fer.

C

La simbiosi
de país,
estem a punt
de llençar-la  
a les
escombraries
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L’agressió a un turista atia la
polèmica sobre el ‘top manta’,
una activitat que desborda
des de fa anys diversos indrets
de la ciutat.

10
anys

20
anys

La mala temporada del turisme
dispara l’atur. Catalunya té
7.664 aturats més al juliol i
torna a fregar la xifra del mig
milió.

Els grups racistes violents
s’han quintuplicat a l’Estat en
quatre anys. Catalunya, Madrid
i Andalusia són els territoris
on se n’han detectat més.

Conflicte enquistat Atur disparat Grups violentsTal dia
com
avui fa...

a frase que titula
aquesta columna

és d’aquelles que
s’han instal·lat al voca-
bulari de la política
moderna però que de-

fineixen un concepte prou vell: sortir als
mitjans de comunicació és un dels prin-
cipals objectius del manual de supervi-
vència dels representants públics. Di-
marts passat, el mateix dia que el con-
seller de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, criticava públicament l’Estat
perquè en relació amb Catalunya “no
pressuposta el que toca i no liquida el
que ha previst”, l’alcaldessa de Barcelo-
na, Ada Colau, reclamava al govern de
la Generalitat 280 milions en concepte
de serveis bàsics que no s’han pagat a
la ciutat. La batalla pel relat ja les té,
aquestes coses: surts a criticar la palla
a l’ull de l’adversari i tot seguit t’asse-
nyalen la biga que s’ha ficat al teu. De
raó segurament en tenen tant Calvet
com Colau però avui ens fixarem so-
bretot en les declaracions del conseller,
que va descarregar damunt l’Estat un
molt ben argumentat discurs sobre els

incompliments acumulats. Calvet re-
cordava que la disposició addicional
tercera de l’Estatut –que preveu mesu-
res econòmiques correctores per com-
pensar la desinversió estatal– s’ignora
sistemàticament any rere any. També
denunciava que mentre que a Catalu-
nya el nivell de compliment inversor es-
tatal és només del seixanta-sis per
cent, a d’altres zones com a Madrid els
pressupostos també s’han modificat,
però a l’alça. I tot això afegit als famo-
sos setze mil milions que cada any se’n
van cap a Madrid i no tornen.

Els números ja fa temps que són ben
clars, però la batalla pel relat no s’acaba
de guanyar a fora de Catalunya. Per ai-
xò no hauria de passar desapercebuda
la frase que Gabriel Rufián va pronun-
ciar al darrer ple de la fallida investidura
de Pedro Sánchez. “Jo no soc dels que
pensen que Espanya ens roba. Jo pen-
so que ens roben els Rato, els Bárce-
nas, els Millet i els Pujol.” Una bona ma-
nera de regirar un lema que ens ha fet
més mal que bé i que sí ajuda a gua-
nyar la batalla pel relat.

L

Full de ruta
Xevi Sala

La batalla pel
relat

Sortir als mitjans és un dels
principals objectius del
manual de supervivència
dels representants públics.
Ara d’això se’n diu la batalla
pel relat

“L’edat és
un invent de les
institucions que
fan funcionar
els rellotges
i els calendaris

iuen (i resulta prou cert) que
l’estiu, la calor, les vacances ens
porten a un relaxament general

de la conducta. Diuen (i deu ser prou
cert) que durant les grans calors esti-
uenques és quan fem més bestieses i es
practiquen activitats que la resta de
l’any serien poc menys que vergonyo-
ses. Que es pensa menys, que es jau més
i que es cau més sovint en excessos gas-
tronòmics i eixelebrats. Diderot escriu
establint una mena de classificació mo-
ral dels sentits: la vista seria el més su-
perficial; l’oïda, el més orgullós; l’olfac-
te, el més voluptuós; el gust, el més su-
persticiós, i el tacte, el més profund.

TAMBÉ DEU SER durant l’estiu quan els
humans (en general) vivim en un estat
de neutralitat sensorial més elevat.
Sembla com si en temps de calorades
només un cop molt fort, inesperat i/o
dramàtic ens fes prendre consciència
dels nostres sentits, i encara només du-
rant un temps determinat –que sol ser
curt. L’exemple resum de tot plegat se-
ria aquesta gran indiferència davant
desastres que no ens toquen directa-

D ment. Sembla com si el funcionament
del nostre cos estigués mal encarrilat i
potser ho podríem concretar en els sen-
tits. I és que ens hem d’empassar massa
coses: les imatges de la televisió i de di-
verses pantalles, les fresses eixordado-
res, el seguit de males notícies, la per-
cepció d’una quantitat excessiva i con-
tinuada de lletjors, la mala jeia i altres
excessos que patim especialment a l’es-
tiu, han de deixar per força alguna mar-
ca dins nostre.

NO HO SÉ (potser és l’edat), però em cos-
ta d’entendre per què cal celebrar fes-

tes afegint encara més fressa i disbauxa
a tota la fressa i disbauxa que la cosa ja
porta de fàbrica, oimés durant les nits
d’estiu que conviden més a la calma que
no pas a córrer com un desesperat
d’aquí d’allà, cridar, beure i xarbotar el
cos amb qualsevol excusa. Tot això té a
veure amb l’edat, i en dedueixo que els
joves són indispensables si volem que,
d’aquí a 30 anys, encara hi hagin vells
per dir mal dels joves.

DE FET, PERÒ, NO ÉS pas ben bé la mare na-
tura la que determina l’edat, un invent
de les institucions que són les que fan
funcionar els rellotges i els calendaris i
marquen a quina hora vostè té edat, o
no la té, i a quina hora ja li ha passat
l’edat. No serveix de res apel·lar a l’edat
de les artèries, de les il·lusions, a la for-
ça dels anys, a l’edat de la poca-solta o a
la tercera. És clar que la mare natura hi
té alguna cosa a veure, però sobre el ca-
nemàs de la vida (perdonin l’expressió
“puntaire de la costa”), la societat hi ha
brodat d’una manera tan arbitrària que
l’edat només arriba a ser una pauta
classificatòria.

Josep Valls. Escriptor

Ufffff…
Tribuna

Català al jutjat,
condemnat?
b Les estadístiques parlen
periòdicament: el català als
jutjats, avall, avall, a l’infern
de la condemna més roïna.
Els arguments més usats
són dos –i certs–: molts
jutges són de fora, no fan
l’esforç ni tenen interès per
aprendre’l perquè alguns
estan de pas i marxaran a
un altre territori de l’Estat. I
l’Estat no ha fet cap esforç
per aplicar els criteris de la
Carta Europea de les Llen-
gües Regionals i Minorità-
ries. Però hi ha un tema del
qual quasi no se’n parla: a
Catalunya també hi ha jut-
ges d’aquí, catalans, que hi
treballen fa anys i no el fan
servir en les seves sentèn-
cies. “No el domino gaire, a
àmbit jurídic; no vaig estu-
diar la carrera en català...”, i
altres arguments per no
fer-lo servir. No n’hi ha cap
que s’aguanti, d’excusa

d’aquestes. És un tema
d’autoestima, de prendre
consciència de la situació
en la qual ens trobem i op-
tar de forma natural però
decidida per l’ús del català.
Els normalitzadors lingüís-
tica dels jutjats fan molt
bona feina de suport als
jutges, si els ho demanen.
No és un problema de difi-
cultat. Els jutges són perso-
nes cultes, no pas maldes-
tres. Si no usen el català és
perquè no volen. Deixadesa
total. I ara com ara, sense
lleis justes en aquest sentit,
tot queda en la bona volun-
tat dels jutges. I de tant en
tant, estadístiques per ar-
rencar a córrer.
VICENÇ MACH JULIANA
Sabadell (Vallès Occidental)

Que ningú
s’enganyi
b Des que va començar la
investidura de Pedro Sán-
chez, ja alguns intuíem que

el govern de coalició amb
Pablo Iglesias seria una qui-
mera de difícil realitat, per-
què La Moncloa és un objec-
tiu molt preuat en el qual hi
juguen un conglomerat de
poders fàctics que incidei-
xen molt intensament, sigui
quina sigui la seva ideologia
política, en el comporta-
ment del dirigent que ocupa
la presidència, i avui, el seu
inquilí pateix aquesta in-
fluència reaccionant amb
funcions antinaturals, ja que
la seva llibertat d’acció es
veu àmpliament condiciona-
da.

No vull anomenar aquests
poders perquè són del tot
coneguts per l’opinió públi-
ca, encara que insistiré una i
altra vegada que no volen
que Podem formi part del
govern d’Espanya perquè la
seva ideologia plenament
social pot derogar la refor-
ma laboral, la pobresa ener-
gètica i tot el que la dreta vol
conservar, sense que canviï

res que beneficiï la classe
mitjana de l’espectre espa-
nyol.

Les fictícies negociacions
ja trencades entre Pedro i
Pablo ens porten a un esce-
nari en què el PP, Cs i Vox
momentàniament tampoc
volen donar suport al PSOE,
però coneixent-los, això po-
den variar-ho si abans el
president en funcions no su-
ma amb les abstencions de
Podem, catalans i bascos.

Raonant la “caparrada”de
Sánchez que rebutja l’es-
querra, el perill són la dreta i
els ultres, convencent-lo
amb la seva aritmètica, però
si a Sánchez li fa vergonya,
ben segur que optarà per
avançar eleccions generals,
fiant-se de les enquestes
que ara li són a favor, però
que amb l’emprenyada de
l’electorat, molt bé podrien
variar el proper 10 de no-
vembre.
LLUÍS VINUESA SERRATE
Terrassa (Vallès Occidental)

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

El lector escriu
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Roger Torrent, PRESIDENT DEL PARLAMENT

“És absurd que Europa es bunqueritzi, cal que Catalunya
tingui competències per acollir”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“La vida ens
ofereix oportunitats
i itineraris ben
diversos, però
al final resulta que
tots anem a raure
allà mateix

a gent sol recordar el seu casa-
ment com el més impactant al
qual ha assistit. Jo tinc clavades

al cervell les noces de Juan José More-
no, el Vaquilla, conegut com un dels de-
linqüents més famosos de tots els
temps, de vida llegendària. En el meu
cas l’empremta indeleble en el llistat de
casaments als quals he assistit l’han
deixat les seves noces. Moreno ostenta-
va l’honor de ser considerat un crimi-
nal hàbil noticiable quan jo començava
a exercir el periodisme en aquest diari,
a la Girona dels anys noranta. Jo em vo-
lia dedicar al periodisme religiós, i
mentre n’anava aprenent, de tant en
tant també em formava en el periodis-
me de tribunals i successos. En dèiem
Punt Divers i a mi la diversitat sempre
m’ha fascinat. Periodísticament par-
lant, haver anat a cobrir per al diari el
casament del Vaquilla va ser per a mi
comparable amb l’impacte emocional
que he tingut més tard en saludar el pa-
pa o escoltar Hugo Chávez. No són per-
sonatges equiparables, però la força de
la seva personalitat és quelcom que no
puc extirpar de la memòria.

HI HA PERSONES que se t’entravessen al
cervell, i com diria en versos Rilke, en-
cara que te’l cremessin, les retrobaries
a les cendres. Vaig assistir al casament
no perquè fos amiga dels nuvis, a qui no
coneixia, sinó perquè el periodista que
ho cobria, Fidel Balés, va tenir la genti-
lesa de deixar-m’hi anar, com a jove pe-
riodista en pràctiques que jo era, àvida
de seguir la notícia i explicar-la, que és
el més bonic de la professió de periodis-
ta. No hi havia gaire gent, sí premsa, i
d’ell i de la cerimònia en tinc records
confusos, però amb molta nitidesa tinc
claríssima la seva mirada. Estem par-
lant d’una senyora mirada, una d’aque-
lles panoràmiques en què es bolca tota
una vida en un esguard. La picada
d’ullet del Vaquilla, una de les seves ar-
mes de seducció, era mítica. El Vaqui-

L lla, encantat que les seves noces fossin
notícia, sabia que la presó continuaria
sent el seu horitzó, i va aprofitar aquell
dia per mirar tothom i saludar amb les
seves pestanyes tothom que es va si-
tuar en el seu radi.

EL VAQUILLA ERA UN SUPERVIVENT, una
persona que saltava obstacles i tenia
incorporada aquella vivacitat que no-
més he vist en qui ha tocat l’abisme.
Aquesta gent és molt interessant. El
Vaquilla no tenia l’autocomplaença
dels opulents i pagats de si mateixos,
sinó que irradiava ànsies de sobreviu-
re. El Vaquilla certament no era un
sant, però tampoc un dimoni. No va te-
nir sort. La seva família era delinqüent
i el seu entorn, també. Ell mateix va
néixer en una presó, on estava interna-
da la mare. Va viure al Camp de la Bota i
a la Mina, on he anat a passejar mentre
pensava en aquest article. El seu pare
va morir quan ell era petit i ell va viure
la mort dels seus tres germans, tots ells
en circumstàncies vinculades als delic-

tes: un en un tiroteig, un altre escapant
d’un hospital i el tercer en accident
mortal mentre fugia de la policia. La
mare també va morir, a la presó. Ell co-
mença a robar en bancs i joieries i als
tretze anys ja ingressa a la Model. Va
morir amb només 42 anys el 2003 de
cirrosi a l’hospital badaloní de Can Ru-
ti. El sobrenom li venia per les envesti-
des que feia i perquè dins de la seva co-
munitat gitana li deien així de petit. El
seu pare era un cantaor de qui es va en-
amorar la mare en un casament.

VA FLIRTEJAR AMB L’HEROÏNA, i va contra-
ure la sida. El Vaquilla en el fons era un
gat, i queia sempre bé. Fins i tot té una
pel·lícula, Yo, el Vaquilla, que va ser tot
un èxit, i als anys vuitanta es van popu-
laritzar cançons com les de Los Chi-
chos o Los Chunguitos que lloaven la
seva figura de bandit però de bon cor.

EL VAQUILLA REPOSA AL CEMENTIRI de Gi-
rona, on si tot segueix el seu curs és
previsible que jo algun dia també vagi a
parar. La vida ens ofereix oportunitats
i itineraris ben diversos, però al final
resulta que tots anem a raure allà ma-
teix. Les oportunitats ens condicionen,
i podem menar una vida o una altra, po-
sant-hi voluntat, tenint sort i bons
companys de viatge. Però hi ha també
la força d’alguns destins i l’obstinació
d’alguns personatges que ensopeguen
mil vegades amb el mateix, que cauen
en xarxes on desempallegar-se’n és
una quimera. Hi ha vides de pel·lícula,
amb tots els ingredients per triomfar a
la pantalla i fracassar a la vida. Com vi-
des que són tot un èxit existencialment
parlant, i que serien un desastre en el
cinema i no funcionarien gens. El Va-
quilla va tenir els seus moments de fa-
ma, i és un català atípic que ens inco-
moda. Com si els delinqüents fossin
sempre els altres. Tants anys després,
però, jo en la seva mirada també us hi
veig. També ens hi veig.

Míriam Díez Bosch

El Vaquilla i jo
Tribuna

luís Obiols, arxiver
municipal de la

Seu d’Urgell, acaba de
publicar el llibre El go-
vern de la ciutat d’Ur-
gell al segle XVI: Jeroni

Grau i el seu tractat per al govern munici-
pal (la Seu d’Urgell: Anem Editors, 2019).
Josep Capdeferro, professor de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, n’ha escrit el
pròleg.

Obiols edita el manuscrit de l’Arxiu
Comarcal de l’Alt Urgell procedent del
fons municipal de la Seu d’Urgell que
Jeroni Grau va escriure el 1570. Grau, de
nissaga urgellenca amb ramificacions a
Barcelona, va dedicar la seva vida al dret i
va desplegar la seva activitat professio-
nal a Cervera, Andorra, Barcelona i la
Seu. Va ocupar magistratures de la més
alta representació municipal a la Seu i ju-
risdiccional a Andorra.

L’ edició del manuscrit de 1570 es
complementa amb la inclusió també
d’un annex amb l’edició de les Usances
del 1430. Obiols subratlla el domini de les
fonts per part de Jeroni Grau, des del
dret romà, i el coneixement dels clàssics
grecs i llatins, així com les esmentades
Usances a les quals remet sovint. Obiols
transcriu, edita el manuscrit i abans re-
construeix la biografia familiar i política
de Jeroni Grau i la situa en el context de
la Catalunya del segle XVI.

El manuscrit circula per totes les esfe-
res de la vida ciutadana i en defineix els
fonaments de dret. El govern, l’economia
i la vida ciutadana. Toca el més general i
el més concret fins “l’herba del prat de
Segre”. Obiols remarca la importància del
text editat: “Potser, després d’analitzar el
tractat per al govern municipal de la Seu
d’Urgell, ens hauríem de plantejar si el
primer manual d’economia política en
català conegut a data d’avui seria el que
va escriure Jeroni Grau l’any 1570”.

Ja sabem que el decret de Nova Plan-
ta del 1716 va escombrar tota aquesta
tradició de governança “republicana”
en el més pur sentit de l’expressió.

L

De set en set
Joaquim Nadal i Farreras

Urgell



Si avui i ara hagués d’escriure sobre la
meva visió de país pel que fa a l’associacio-
nisme, sense cap mena de dubte cauria en
el desencís i tindria una davallada creati-
va que em faria plantejar què estem fem,
per què i per a qui ho fem. Però no em vull
deixar portar pel pessimisme que corre
pels carrers, vull seguir creient en el que
faig i en el que podem fer des de la Federa-
ció d’Ateneus de Catalunya per millorar el
dia a dia de les nostres entitats.

Som una societat que des de sempre ha
mostrat tenir fal·lera per agremiar-se. Ens
agrada compartir vivències i plantejar
reptes. Tenim la voluntat de crear i trans-
metre les nostres tradicions, el nostre pa-
trimoni i els nostres valors culturals que
neixen a partir d’experiències col·lectives.

Sovint penso que no sabem actuar de
forma individual; fem penyes, colles, caus,
equips, qualsevol agrupament és bo per
trobar-nos i gaudir d’estar amb la gent. I
el més important d’aquest desig de trobar-
se és tota la riquesa que es comparteix i
que apodera la societat fent-la més plural,
democràtica i participativa.

Els ateneus catalans som aglutinadors
de totes aquestes inquietuds. Amb un
gran respecte per la nostra història volem
ser els transmissors a les següents gene-
racions de tot aquest patrimoni cultural
immaterial. Ara toca reinventar-se, adap-
tar-se, incorporar les noves tecnologies i
saber comunicar el que fem.

Som creadors d’idees i d’innovació so-
cial, un contrapès necessari i independent
de l’administració. És molt important que
donem valor al que som i que creiem en el
que fem per augmentar la nostra autoesti-
ma, malgrat la situació política actual que
ens genera neguit i inseguretat.

Necessiten una administració forta i
que defensi els interessos de la ciutada-
nia, tant se val de quin color polític sigui
el o la que està al capdavant, necessitem
conèixer les polítiques culturals i amb
quins recursos compten. Amb els pressu-
postos prorrogats les entitats han de fer
mans i mànigues per complir amb la seva
finalitat fundacional i quadrar els comp-
tes sense saber si hi haurà subvenció ni
quan arribarà.

En el món associatiu estem avesats a
fer grans projectes amb pocs mitjans, per-
què ho fem perquè volem fer-ho, per això
posem el temps, la voluntarietat i sobre-

tot l’ànima perquè sigui un èxit.
Hem de veure el futur amb esperança,

el moviment associatiu sempre ha estat
optimista i valent, altrament no hi hauria,
només en l’àmbit de la cultura, més de
30.000 associacions escampades per tot el
nostre país. Ara és el moment de fer pun-
ta al llapis i treure aquesta creativitat que
portem dins.

El moviment associatiu i l’administra-
ció, principalment la local, ha de ser capaç
de marcar estratègies per treballar ple-
gats amb l’objectiu de millorar la vida cul-
tural del municipi. Ara no és el moment
de veure qui té el logotip més gran, ni de
contraprogramar activitats a preu rebai-
xat, sinó de saber què vol la població i de
veure qui pot donar una millor resposta i,
sobretot, que sigui accessible per a tot-
hom. Amb aquest objectiu la Federació
d’Ateneus ha creat el programa de beques
Tots hi tenim lloc, per oferir a les entitats
recursos econòmics per facilitar l’accés
per poder participar de la vida associativa
del seu ateneu amb total normalitat.

Tot i que ja hi ha poblacions que han co-
mençat a treballar conjuntament amb les
administracions encara són moltes les en-
titats a les quals se’ls posen bastons a les
rodes. Tots hauríem de tenir la voluntat
de crear sinergies per aconseguir una ma-
teixa finalitat.

Us imagineu què podríem ser capaços
de fer si l’administració i les entitats ca-
minéssim junts i amb un projecte en co-
mú? Doncs fem-ho!

“Som creadors
d’idees i d’innovació
social, un contrapès
necessari i
independent de
l’administració

President de la Federació d’Ateneus de Catalunya

El meu país

Imatge de grup de la primera Trobada Nacional d’Ateneus, a Figueres, el maig del 2018 ■ ORIOL JORDAN

Pep Morella Murcia

Associacionisme
positiu
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El president del Parla-
ment, Roger Torrent, de-
fensa que Catalunya tin-
gui competències per po-
der acollir refugiats com
vol “la majoria de la socie-
tat catalana”, segons va
declarar ahir a l’ACN des
de la tanca d’Idomeni, a
Grècia. Recordant que ai-
xí ho va reiterar amb una
moció una àmplia majoria
parlamentària la setmana
passada, Torrent lamen-
tava en el segon dia de viat-
ge als camps de refugiats
grecs que “és absurd que
Europa es bunqueritzi”.
Torrent també va visitar el
camp de Nea Kabala, on
malviuen 1.200 refugiats
sirians i afganesos. ■

Torrent vol
competències
per poder
acollir

Redacció
BARCELONA

Torrent, a Idomeni ■ ACN

El vicepresident Pere Ara-
gonès no descarta “ni un
avançament electoral ni
un govern de concentra-
ció” en què entrin els co-
muns i la CUP, un escenari
que abans caldria avaluar
amb JxCat però que podria
servir per instar l’Estat a
obrir una negociació com a
resposta a una condemna
del Suprem en el judici a
l’1-O. Aragonès va defen-
sar ahir a EFE que “per
prendre les millors deci-
sions no s’ha d’anar amb
prejudicis” sobre cap possi-
ble alternativa, i cal “tenir-
les totes sobre la taula”. ■

Aragonès
no descarta
un govern de
concentració

Redacció
BARCELONA
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Emili Bella
BARBERÀ DEL VALLÈS

uan es va constituir l’Ajunta-
ment de Barberà del Vallès el
2015, es va arribar a una majoria
absoluta de govern d’11 regidors

de 21 amb un pacte entre Plataforma
Ciutadana per Barberà (PCPB), Junts
per Barberà (no confondre amb Junts
per Catalunya), que, per simplificar, era
una coalició integrada per la CUP i Po-
dem; i ERC. El 2017 els republicans van
trencar l’acord després que l’alcaldessa,
Sílvia Fuster (PCPB), declinés cedir lo-
cals per a l’1-O. Tres mesos abans del 26-
M, els Mossos d’Esquadra van detenir
l’exalcaldessa socialista Ana del Frago,
que repetia com a candidata, per una
presumpta trama de malversació de fons
públics i prevaricació relacionada amb la
gestió de la ràdio municipal. El PSC va
canviar de cap de cartell i va escollir Xa-
vier Garcés, el nou alcalde.

El PSC ha tornat a guanyar i amb un re-
gidor més. A què ho atribueix?
S’han produït diferents factors. Barberà
entra en unes dinàmiques d’àrea metro-
politana i el factor estatal, després
d’unes generals que s’havien produït feia
poc temps, també hi ha ajudat, igual com
un candidatura molt renovada amb per-
sones joves en llocs significatius, que ens
ha apropat a la ciutadania. L’efecte Pe-
dro Sánchez és clarament un dels fac-
tors, però també n’hi ha de locals que hi

Q
han influït. Hi ha hagut molta unitat a
l’equip de campanya, a l’executiva i entre
els simpatitzants i militants de la nostra
agrupació local. Les dues campanyes
consecutives, generals i municipals, ens
han portat a aquest resultat positiu.

I això que us van detenir la candidata
poc abans de les eleccions.
Sí, hi havia una candidata prèvia, però es
va decidir en un moment determinat fer
un canvi de candidatura. Això va signifi-
car afrontar un repte col·lectiu, però
també personal per la meva part, però
hem rebut un suport molt gran dels sim-
patitzants i militants, s’ha hagut de fer
un treball molt intens, però els resultats
han estat positius.

Ja s’ha aixecat el secret de sumari. Vos-
tè creu que no hi ha cas.
Sincerament, no parlo només per la per-
sona que portava la candidatura del
PSC, sinó per totes les persones implica-
des en aquest procés, polítics i tècnics
municipals. No soc jurista, però crec que
sortirà que no hi ha hagut cas, és la meva
opinió personal. Crec que cap de les per-
sones que estan investigades en aquest
cas. Al final sortirà tot de forma normal.

Vostè va haver d’assumir, doncs, la can-
didatura per sorpresa. Com ho va viure?
Ja porto un llarg recorregut polític al mu-
nicipi i és d’aquelles coses que pensava
que era possible que un dia arribés. Va
arribar com va arribar i es va haver
d’afrontar. Des d’aquest punt de vista,

em vaig veure molt reforçat; tota l’agru-
pació em va donar suport i vaig entendre
que era el moment que havia de fer
aquest pas, i aquí estem. Després
d’aquest procés hem arribat a poder
assolir l’alcaldia de Barberà.

A les eleccions europees el PSC inclús
va obtenir més bon resultat.
A Barberà no coincidien les candidatures
que hi havia a les europees, en què hi ha
partits que no hi participen, i això fa que
hi hagi un traspàs de vots. No només li va
passar al PSC. En sentit contrari, per ex-
emple, si agaféssim el resultat de les eu-
ropees, hi ha partits que haurien arribat
al 5% però, en canvi, en les municipals
no hi van arribar i, per tant, no van obte-
nir representació al ple municipal.

Estem parlant del PP o de JxCat. De fet,
JxCat té menys vots a les municipals
que Vox. Com ho llegeix, això?
És complicat. Una de les tendències que

es dibuixaven és que com que hi havia
molts partits i moltes candidatures, hi
hauria una dispersió del vot molt gran i
molta fragmentació al ple, i el que hem
vist, a molts llocs, no només a Barberà,
és que s’ha produït una concentració del
vot, un vot útil. Aquesta concentració del
vot, és igual si mirem la dinàmica social
esquerra-dreta o la dinàmica de país o de
procés, més independentisme o més es-
tatalisme o federalisme, com n’hi vul-
guem dir, a cada municipi ha tingut uns
comportaments diferents. En el cas de
Barberà, l’independentisme se n’ha anat
més cap a ERC. A més, JxCat va tenir un
canvi de candidatura, que no va ser el cas
d’ERC. Són temes que ells hauran analit-
zat internament més que nosaltres.

El fet que hi hagi 300/400 veïns que vo-
tin Vox el preocupa?
Si mirem tota la comarca o el conjunt de
Catalunya, el percentatge de Barberà
tampoc és que sigui gaire alt i tampoc és

ENTESA · “D’alguns grups estem rebent una resposta
positiva de col·laboració i ERC és un d’ells” 1-O · “Tampoc ha
passat res tan greu, la gent simplement ha volgut opinar i
posar sobre la taula un objectiu. Els objectius són legítims”

ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
BARBERÀ DEL VALLÈS

“No ens
volem tancar
en un govern
en solitari”

ORIOL DURAN

2015 2019

21
R E G I D O R S

ERC
2 Podem

2

PCPB
5

PBPB
6 ERC

4
PP
2

PSC
6

PSC
7

21
R E G I D O R S

Cs
2

Recuperem 
Barberà

2

Junts per 
Barberà-CAV

4

Xavier Garcés
Alcalde (PSC)
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un tema del 2019. En altres eleccions ja
es van presentar altres partits d’extrema
dreta, Plataforma per Catalunya, i tam-
bé van obtenir aquest percentatge de
vot. El vot és lliure i democràtic i respec-
tem aquestes persones. La nostra opinió
és que preferim que no hi hagi represen-
tacions radicals en cap sentit, entenem
que una política centrada és el millor per
a tothom, en lloc d’algú que posi al da-
vant interessos que no siguin socials i de
la comunitat.

Amb qui explora pactes?
Nosaltres ens sentim còmodes amb la
forma de governar a la portuguesa.

En minoria amb suports puntuals.
Això no vol dir que no busquem suports
més amplis. Ens agradaria tenir una es-
tabilitat i poder arribar a un acord amb
tots. No m’importaria poder tenir repre-
sentació de tots els grups municipals al
govern, però no s’ha d’estar per força

dins un govern per poder ajudar i tirar
endavant els objectius de ciutat. Estem
oberts a tothom que vulgui col·laborar
amb nosaltres amb molta transparència
en la gestió, posant sobre la taula tota la
informació de forma permanent. A par-
tir d’aquí, aconseguir un consens unàni-
me, millor; si no, com a mínim el màxim
de suports possibles.

Es planteja governar en solitari els qua-
tre anys?
És una opció. No ens tanquem a fer un
pas més gran, de més equilibri i estabili-
tat el 2020 amb alguns d’aquests grups
amb qui hàgim estat col·laborant durant
un any o un any i mig. El nostre objectiu
no és tancar-nos en un govern en solitari
sí o sí.

Amb ERC arribaríeu a la majoria absolu-
ta. Quina relació hi teniu?
Nosaltres posem les coses sobre la taula
de manera oberta i transparent. A tots

els acords a què puguem arribar, perfec-
te. Si hi ha algun tema en què tenen dis-
crepàncies amb nosaltres, de manera
oberta n’hem de poder parlar. Transpa-
rència, comunicació i mà allargada a tots
els grups, no estem fent diferenciacions,
el que passa és que després hi ha la res-
posta que rebem. Amb alguns grups es-
tem rebent una resposta positiva de col-
laboració i ERC és un d’aquests grups
que està entenent el que estem posant
sobre la taula, mantenint les distàncies
lògiques del que significa fer una oposició
responsable, que és el que ERC està fent
a Barberà, punxant en aquells temes que
ells creuen que són convenients que mi-
llorin i que el govern no s’adormi i hi tre-
balli, i en aquells temes que els hem pro-
posat i s’han sentit còmodes i veuen que
es poden tirar endavant ens estan do-
nant el seu suport, com altres grups.
Som només cinc grups al ple i amb tots
estem intentant que se sentin còmodes i
col·laborar-hi al màxim.

Amb Podem, també? Ho dic perquè Po-
dem és qui va portar el tema de l’exalcal-
dessa a la fiscalia.
Sí, però l’objectiu és mirar al futur. La
resta ja es resoldrà pels camins que s’han
tirat endavant. Nosaltres hem convidat
tots els grups a participar en la represen-
tació de tots els òrgans i empreses muni-
cipals, a diferència del 2015 quan, tot i
havent guanyat nosaltres les eleccions,
en vam quedar exclosos. Estem inten-
tant que el que ha passat els últims qua-
tre anys no sigui la base de l’inici del tre-
ball d’aquest nou mandat. Com a mínim
ho intentarem. Si algú no ho entén, no
podem lluitar contra les posicions que
puguin adoptar lliurement altres grups.

Què pensa quan sent que diuen que el
PSC és carceller dels presos polítics?
La gent es pot expressar com vulgui. Des
d’un punt de vista municipal, a Barberà
hi ha pau. Hi ha gent que opina d’una
manera en aquest tema i d’altres d’una
altra, però el 99% vol que hi hagi convi-
vència i dins d’aquesta convivència, nos-
altres, mà allargada. Això s’ha de resol-
dre ràpid i amb consens. Realment, tam-
poc ha passat res tan greu, la gent sim-
plement ha volgut opinar i posar sobre la
taula un objectiu. Els objectius són legí-
tims, sempre que s’expressin democràti-
cament i de forma oberta, i jo crec que és
el que s’ha anat produint. 

Com es va viure l’1-O a Barberà?
Amb bastanta normalitat. Va ser un ex-
emple de civisme, tothom que va voler
participar-hi ho va fer i qui no, no. A Bar-
berà es va donar una circumstància inte-
ressant, que és que molta gent va votar
no, però va anar a votar. Sentien que vo-
lien expressar la seva veu.

Com descriuria el mandat anterior?
No m’agradaria posar adjectius negatius.
Ha estat un parèntesi en què s’han fet
coses positives que m’agradaria ressal-
tar. En violència de gènere s’ha fet una
tasca molt important per part de l’ante-
rior govern que és digna de ressaltar i to-
ta la lluita contra la LGBTIfòbia s’ha tre-
ballat molt bé. Són temes de consens. El
que no ens ha agradat és que es va voler
fer una gestió només dels membres de
l’equip de govern i a la resta del consisto-
ri ens van deixar fora de les decisions,
això és el que vull trencar. 

Quins són els principals reptes del mandat?
No volem entrar en dinàmica d’obres i
construcció d’edificis. A Barberà ja es va
fer una tasca molt important fins al
2010, durant vint anys d’ajuntaments
democràtics, en què es van tirar enda-
vant equipaments esportius, el teatre, la
biblioteca municipal... A Barberà ja es va
construir i ara el que hem de fer és donar
contingut, que sigui una ciutat per viure-
la i no una ciutat dormitori. Sí que hi ha
consens a ampliar l’ajuntament, ja que
quan es va construir als seixanta érem
3.000 habitants i ara en som 33.000. Els
serveis als ciutadans passen també per
millorar la qualitat del treball dels fun-
cionaris. Tenim la sort que hi ha un solar
municipal contigu que havia estat un an-
tic poliesportiu que ara es fa servir de
magatzem i la idea és, mantenint la faça-
na, ampliar l’ajuntament amb un edifici
modern pensat per a una administració
electrònica d’un govern digital. ■

Va néixer a Sabadell el febrer del 1963 però
es considera de Barberà, on els seus avis
van anar a viure el 1959 amb els fills,
provinents de la comarca de Cala-
tayud (Aragó). Quan aquells fills es
van voler independitzar, a Barberà
encara no hi havia habitatge i en
van trobar a la capital del Vallès,
però quan tenia vuit anys van
poder tornar-hi. “Van fer re-
agrupament familiar”, bromeja.
Per la gran nevada de 1962, per
Nadal estaven tots a casa els
avis i aquella nit la seva mare,
embarassada, no va poder tor-
nar a Sabadell. “Jo ja vaig dormir
a Barberà sense haver nascut”, ex-
clama. Té dos fills, de 26 i 24 anys. No
va poder fer els estudis secundaris a la
ciutat perquè no hi havia institut. Va cur-
sar econòmiques a la UAB. No va aca-
bar la carrera per la política i l’esport
(bàsquet), encara que ha desenvolupat
tota la seva tasca professional en el món
de l’economia com a responsable de
comptabilitat en empreses multinacio-
nals. També va ser empresari un temps
dins la consultoria informàtica del soft-
ware SAP. Porta en política més de 30
anys, sempre lligat a l’agrupació local
del PSC. Abans de ser alcalde va ser
dotze anys regidor, vuit dels quals res-
ponsable de Finances i Promoció Eco-
nòmica.

A Barberà abans
de néixer

❝Estem intentant que el que
ha passat els últims quatre
anys no sigui la base de
l’inici del treball d’aquest
nou mandat

❝A Barberà es va donar una
circumstància interessant
l’1-O, que és que molta
gent va votar no, però
va anar a votar

Hem convidat tots els grups a
participar en la representació
de tots els òrgans municipals.
Nosaltres el 2015 en vam
quedar exclosos

❝
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Mentre era secretària ge-
neral de Podem a Catalu-
nya el 2015, la politòloga
Gemma Ubasart va definir
l’èxit de la CUP com el de la
“formigueta” i el compara-
va amb el de Podem, que
identificava amb un “tsu-
nami”. Tot i que ella va ple-
gar abans d’un any per di-
ferències amb Pablo Igle-
sias en el que seria un dels
primers símptomes de les
crisis estratègiques i per-
sonals constants de l’espai,
Ubasart l’encertava amb
la imatge identificativa de
l’espai dels comuns. Van
arribar com un tsunami
electoral, sobretot a Cata-
lunya, però les aigües d’un
tsunami acaben retroce-
dint i tornant a lloc.

Amb la promesa del re-
ferèndum d’autodetermi-
nació acordat, En Comú
Podem aconseguia aquell
any guanyar amb més de
900.000 vots les eleccions
espanyoles, i substituïa
el PSOE com a vot útil al
Congrés –enmig del 15-M i
del procés independentis-
ta, el PSC-PSOE estava en
crisi després d’haver vist
com el 2011 CiU li guanya-
va les eleccions espanyoles
per primer cop des de la
reinstauració democràti-
ca–. L’avís important de
l’èxit de la confluència d’es-
pais que suposaven els co-
muns ja s’havia produït a
Barcelona, on l’activista
Ada Colau havia aconse-
guit, amb 176.000 vots,
guanyar les eleccions i l’al-
caldia contra tot pronòs-
tic, partint de zero i sim-
bolitzant la nova esquerra
inconformista i decebuda

amb els socialistes. De fet,
l’èxit del nou espai polític
tenia la base al cinturó roig
de l’àrea metropolitana de
Barcelona, com demostra
el fet que gairebé 800.000
d’aquells vots d’En Comú
Podem en les espanyoles
s’aconseguissin a la de-
marcació de Barcelona i
que la formació arrabassés
la victòria als socialistes en
els grans feus històrics me-
tropolitans on manté l’al-
caldia de majoria absoluta
en majoria absoluta.

Conscients que serien
absorbits pels nous actors,
ICV i EUiA havien fet el pas
de confluir en l’espai de Ca-

talunya en Comú i En Co-
mú Podem. Però les elec-
cions al Parlament mos-
traven al nou espai quins
podien ser els seus límits.
Amb crides al vot plebisci-
tari, l’electorat havia de
triar entre l’independen-
tisme i l’unionisme, i Cata-
lunya Sí que es Pot obtenia
367.000 vots, més del que
havia obtingut ICV feia
quatre anys, però sense
trencar cap sostre impor-
tant. I, a més, amb un grup
dividit i amb discrepàncies
constants entre ecosocia-
listes i nous líders dels co-
muns i Podem.

Amb el xoc institucional
de la tardor del 2017 i l’evi-

dència que un referèndum
pactat és avui una quime-
ra, l’espai esclata en una
crisi estratègica amb forts
components personals. De
fet, amb la suspensió de
l’autogovern per part de
l’executiu del PP amb el su-
port de Ciutadans i el
PSOE, i l’empresonament
dels líders independentis-
tes per part de la justícia
espanyola, l’espai de Cata-
lunya en Comú es divideix
pel que fa a l’estratègia i la
primera víctima és qui ha-
via liderat la confluència
en l’àmbit català, Xavier
Domènech, que decideix
no només abandonar la
presidència de la formació,
sinó també la primera línia
política.

Abans del llarg cicle
electoral d’enguany, la
seva marxa encetava la cri-
si entre els partidaris
d’apropar-se a l’indepen-
dentisme i la majoria de
la direcció, que optava per
mantenir el perfil de sem-
pre d’ICV, bel·ligerant so-
bretot amb CiU i ERC
abans, i amb JxCat i ERC
ara. La portaveu al Parla-
ment, Elisenda Alamany,
i el coordinador d’EUiA,
Joan Josep Nuet, encapça-
laven el sector sobiranista i
acabaven a les files d’ERC a
l’Ajuntament i al Congrés,
respectivament. I el tsuna-
mi electoral tornava a ma-
re.

Colau, l’últim bastió
Els resultats en les elec-
cions espanyoles i munici-
pals han confirmat la fi de
la fugaç hegemonia de la
nova esquerra. En els co-
micis al Congrés han per-
dut 315.000 vots respecte
a fa quatre anys –a la de-

marcació de Barcelona,
gairebé 260.000– i ERC ha
agafat el relleu d’En Comú
Podem com a primera for-
ça. Amb tot, un altre cop a
Barcelona com a plaça for-
ta del moviment, Ada Co-
lau ha pogut revalidar l’al-
caldia amb un pacte amb el
PSC, però ja després d’ha-
ver perdut per poc les elec-
cions davant d’ERC i ha-
ver-se deixat pel camí uns
20.000 vots. El resultat
global de les diverses con-
fluències d’En Comú Gua-
nyem juntament amb els

de Podem als ajuntaments
no és més falaguer. Perden
uns 15.000 vots respecte
als 372.000 que va obtenir
la marca Entesa d’ICV i
EUiA en les municipals del
2015.

El 26 de maig, també
perdien més de 80.000
vots en les eleccions al Par-
lament Europeu respecte a
la suma dels resultats per
separat d’ICV i Podem del
2014.

Més enllà dels resultats
electorals, els problemes i
la crisi interna per l’orien-

tació de la formació encara
no s’han acabat. Sense cap
protagonisme ni expecta-
tiva com a marca i amb un
deute inabastable del qual
s’ha desentès Catalunya
en Comú, ICV ha declarat
concurs de creditors. I
EUiA ha entrat en una es-
piral d’enfrontaments i
maniobres en el si dels òr-
gans de direcció per con-
trolar la marca entre els
afins a l’apropament a
ERC i els partidaris de con-
tinuar a Catalunya en Co-
mú. ■

Xavier Miró
BARCELONA

Els comuns
tornen a l’espai
d’ICV després
del “tsunami”
a Perden 300.000 vots en les espanyoles i 83.000 a Europa
a Les candidatures locals d’En Comú Guanyem i Podem no
superen els darrers resultats de l’Entesa, la marca d’ICV

Evolució del vot

2015

Barcelona

2016

28 d’abril
del 2019

Eleccions generals

Eleccions europees

Nombre de vots (percentatge) / diputats

 929.880
 (24,71%)  853.102

 (24,53%)

117.115
 (4,67%)

 258.573
 (10,30%)

 614.738
 (14,89%)

 292.088
 (8,44%)

 768.235
 (26,88%)

 694.315
 (26,26%)

 9 508.428
 (16,36%)

 9  6

 12  12
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Entesa 
(ICV-EUiA)

Eleccions municipals Nombre de vots (percentatge) / regidors

Nombre de vots (percentatge) 

 372.878
 (11,97%)

 29.772
 (0,85%)

 327.869
 (9,38%)

 369

 258

2015 26 de maig del 2019

2014 26 de maig
 del 2019

2015 26 de maig del 2019

En Comú 
Guanyem

18
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La fi d’ICV no és el resultat de
la caiguda electoral, sinó d’un
greu deute que diversos par-
tits han vist condonat o refi-
nançat pels bancs. Els 9,2 mi-
lions de deute s’han fet inas-
sumibles per a una formació
que ja no es pot beneficiar del
finançament per representa-
ció parlamentària o supra-
municipal. Tampoc ha acon-
seguit vendre la seu central
de Barcelona per un preu que
li permetés amortitzar l’en-
deutament. Amb un ERO i

concurs de creditors decla-
rats aquest juliol, el darrer
pas anunciat serà la dissolu-
ció d’aquesta marca, que va
substituir el PSUC. La greu
crisi interna d’EUiA, en canvi,
és una conseqüència directa
de les divergències ideològi-
ques i estratègiques de l’es-
pai dels comuns. En una deci-
sió que va obrir la caixa dels
trons, el coordinador Joan Jo-
sep Nuet abandonava el càr-
rec al mateix temps que s’in-
tegrava a les llistes d’ERC al

Congrés. En una situació d’in-
terinatge i després de desti-
tuir fins a una quinzena de
membres crítics amb Nuet,
la direcció afí a ell manté les
regnes fins que, passades les
properes eleccions catalanes,
una assemblea triï nova exe-
cutiva i nous lideratges. Com
a resposta, els afins a Catalu-
nya en Comú liderats pel di-
putat Joan Mena han fet la
primera assemblea d’Esquer-
ra Unida de Catalunya. El pri-
mer pas per a l’escissió.

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

Procés de dissolució a ICV i guerra interna a EUiA

20.000
vots ha perdut la Barcelona
en Comú de Colau, que, amb
tot, ha aconseguit perdre per
poc i revalidar l’alcaldia.

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