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Dos anys

S

ervidora rebia la
notícia de l’atemptat en un hospital públic de Barcelona, entre
contraccions, mentre
esperava el naixement
del meu fill. Les sirenes d’ambulància a
través de la finestra i el relat dels locutors
de Catalunya Ràdio a través de l’App
d’un mòbil és la banda sonora de les llargues hores d’espera del part. Hi havia hagut un atemptat terrorista a la Rambla i
se’n sabia molt poca cosa. Encara no sabíem que també hi hauria morts a Cambrils, ni sospitàvem cap relació amb l’explosió de la casa d’Alcanar. Només teníem dubtes i incerteses. El part va anar
bé, però la tristesa per les víctimes ens
colpia a tots, als professionals mèdics i a
tots i cada un de nosaltres. Ploràvem alhora pel nen mort a la Rambla i pel nen
que arribava. Li vam posar Pau.
Han passat dos anys, el meu fill ha
après a caminar, a parlar, a raonar, ha
quadruplicat el seu pes i ens demostra
cada dia la rotunda certesa d’aquella frase que diu que la canalla et fan ser conscients –més que cap altra cosa– de la dimensió del temps, de quantes coses
passen en dos anys a la vida d’algú que

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Fa dos anys dels atemptats i
seguim carregats de dubtes
acaba d’arribar al món.
I en aquests dos anys després de
l’atemptat seguim carregats de dubtes i
incerteses. No s’ha completat encara la
llista de víctimes de l’atemptat. El govern
espanyol no ha volgut aclarir mai quina
connexió hi havia entre l’imam de Ripoll i
el CNI. Ni per què la relació entre Es-Satty i els serveis secrets espanyols no es va
comunicar mai als Mossos. Ens preguntem si tenia indicis el CNI d’un possible
atemptat a Barcelona. Per què el govern
espanyol no ha iniciat una investigació?
Per què els partits del 155 han bloquejat
la comissió al Congrés?
El diari Público va publicar un documentadíssim treball d’investigació que
no ha estat rebatut pel govern espanyol.
A l’era de la transparència i davant d’un
tema tan sensible com un atemptat terrorista, que va sacsejar Barcelona i la va
posar a totes les portades dels mitjans
de comunicació d’arreu del món, dos
anys després el govern espanyol hauria
d’explicar, si més no, la seva versió dels
fets. Per respecte a les víctimes, perquè
tenir respostes ajudaria a accelerar el dol
i perquè, en definitiva, així és com s’aborden les tragèdies globals als països democràtics: aclarint què ha passat i mirar
que no es repeteixi.

A morro

E

l meu company de taula fa que el
cambrer s’emporti el vas, quan li
ha servit la cervesa que ha demanat. La beurà a morro. Fins fa uns
anys beure a morro era mal vist. La
mateixa paraula “morro” tenia una
connotació desagradable, censurable
quan et deien “no beguis a morro”. A
col·legi alguns s’amorraven a l’aixeta
de la font del pati: “Alça, nano, que hi
deixes els microbis i hi hem de beure
els altres.” Ara els microbis han quedat conjurats per les ampolles individuals esterilitzades, i bevem a morro
la cervesa, la Coca-Cola, la llimonada.
O l’aigua: a la conferència més docta,
el ponent beu directament de l’ampolleta que li han posat sobre la taula. De
vegades l’ampolleta va acompanyada
d’un vas, però molts prescindeixen de
l’intermediari. Fan una pausa, desenrosquen el tap, beuen, el tornen a enroscar... Sovint l’operació és més distreta que la mateixa conferència. L’etiqueta que diu Font Vella o Aigua de Viladrau es fa obsessionant per al públic
avorrit. Per ara als programes de la televisió els tertulians i entrevistats són
abeurats amb un vas, sense l’ampolla.

“
La tendència és
beure els líquids
directament de
l’ampolla

La televisió és conservadora. Vostès
no els veuen, però a la ràdio aquell
president de govern, aquell rector
d’universitat, aquell filòsof d’idees sublims beuen a morro. A l’hora de retirar les ampolles buides, moltes duen
una marca de pintallavis. Si el programa és paritari, meitat i meitat.
Sempre hem vist el vas amb suspicàcia, per molt detergent que es faci
servir per treure’n els “microbis” que
l’últim usuari hi hagi pogut aportar.
Per això vam inventar el porró. Amb
porró no es pot beure a morro. L’envàs
de vidre que conté el vi s’ha de mantenir allunyat dels llavis tant com el braç

permeti. El porró va passant de mà en
mà net de microbis. Al final de la ronda només s’ha d’esbandir. El llavi contra llavi el reservem per a les expressions amoroses més íntimes, quan els
microbis de l’altre o de l’altra els trobem saborosos. Els russos són més expeditius i es besen als llavis a la primera, però és que el vodka és un gran desinfectant. De totes maneres, després
de beure’l trenquen el vas.
És estrany que una cultura tan refractària al contacte labial hagi produït tants fumadors de porros. Els porros, per ser ben degustats, han de seguir el ritual de passar d’uns llavis a
uns altres. Porró, morro, porro... observo en la seqüència de paraules una
semblança i a la vegada una degradació de la higiene.
“Fa passar més la set.” Temps enrere el company de taula m’havia ponderat l’abocament de la cervesa al vas, el
control de l’escuma, el blanc que li
quedava al bigoti i es llepava amb la
llengua... ¿Un retrocés al pit de la mare o al biberó? Freud no és mai descartable. L’acudit surt espontani: mentre
no ens facin beure a galet...
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A la tres

“
Els banyistes de
Lampedusa prenen
el sol tot veient de
fons els vaixells
plens de migrants a
qui no se’ls permet
desembarcar
dia, si són a la platja, però Lampedusa
podria ser qualsevol lloc. També allà
on vostè i jo prenem el sol habitualment. I el problema seria el mateix:
l’espectacle lamentable que estan fent
els nostres governs, i Europa sencera,
amb tot plegat. “Estem fent el ridícul”,
deia ahir l’alcalde de Lampedusa, Salvatore Martelo. “És una farsa; el que

De reüll

Carme Vinyoles Casas

PRESIDENT DE L’ACVOT

José Vargas

Pixar fora de test

s infermera, mare d’un nen de 13 anys, Ricard, amb

un medicament per millorar la capacitat pulmonar del
seu fill. L’Azucena i la Montse, mares d’en César (11 anys)
i d’en Daniel (6 anys), afectats de Duchenne, reclamen a
la conselleria de Salut de la Generalitat que autoritzi un
tractament per atenuar els efectes degeneratius de la
malaltia. Carolina, 14 anys, amb síndrome d’alcoholisme
fetal i discapacitat intel·lectual del 79%: la conselleria de
Sanitat de Castella i Lleó li nega un
Demana un
recurs sociosanitari. Fa més de sis
medicament mesos que espera que funcioni el
TAC de l’hospital universitari La
per millorar PET
Paz perquè el seu pare, amb tumor
la capacitat
de pròstata, accedeixi a la prova
pulmonar del corresponent. El Servei Madrileny
de Salut expulsa Natàlia, de 29
seu fill
anys, del centre de rehabilitació on
es recupera lentament d’un accident cerebral vascular.
Aridia vol fer batxillerat i la conselleria d’Educació de la
Junta d’Extremadura li nega l’aula TEA (Trastorn de
l’Espectre Autista) per seguir els estudis. Què és això?
Tan sols una mínima representació de les moltes
denúncies endegades per la ciutadania a través de la
plataforma change.org. Grans lluites de persones
anònimes. Peticions de suport que no ens haurien
d’arribar perquè els drets que es reclamen –i pels quals
sovint signem– han d’estar garantits per a tothom. Un
baròmetre del país, d’una indecència massa quotidiana.

hem de fer és deixar-los baixar a tots, i
no pas amb comptagotes.” I tant. Un
ridícul. El de Matteo Salvini, el primer.
Però el d’uns quants més al darrere
seu. Pedro Sánchez inclòs. Perquè el
contrast, el contrast de veritat, el que
fa mal al cor de veritat, no és entre el
migrant dalt del vaixell i el banyista de
la platja que som vostè i jo. És entre el
que estan fent totes aquestes organitzacions humanitàries i el que no estan
fent els nostres governs. Centenars,
milers de persones que fugen del seu
país, que fugen d’unes condicions de
vida inhumanes; i aquí un grapat de
polítics disposats a convertir el sofriment d’aquestes persones en moneda
de canvi d’unes expectatives electorals. Aquesta és la seva (nostra) política? Reaccionar només quan tot es porta al límit? Ara per l’Open Arms, demà
per l’Ocean Viking i demà passat per
un altre? Sí, Salvatore Martelo: estan
fent el ridícul.

Les cares de la notícia

Grans lluites
quotidianes
fibrosi quística i ha hagut d’insistir molt perquè la
Éconselleria
de Sanitat del govern de Canàries financés

http://epa.cat/c/jgbesq

Els municipis
i el reciclatge
dels residus

El contrast

C

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

om que és diumenge i fa bon
temps, és més que probable que
algú de vostès avui llegeixi el diari des de la platja. A l’illa italiana de
Lampedusa aquests dies les seves platges també estan plenes de gom a gom.
Ahir al matí, diferents televisions
n’ensenyaven imatges: platges plenes
de banyistes i, de fons, a només un
quilòmetre de la costa, s’hi veia la
imatge del vaixell Open Arms carregat
de migrants en espera que els deixin
desembarcar (a tots!). Més d’un centenar de persones que feia dies i dies que
eren a bord en situació límit. Les càmeres no ho captaven, però si el zoom
els hagués permès anar una mica més
enllà, a les imatges s’hi veuria també
en primer terme els banyistes a la
platja i, una mica més lluny que l’Open
Arms, l’Ocean Viking, el vaixell noliejat per Metges Sense Fronteres amb
356 (356!) migrants més a bord. Quin
mal al cor! No els vull pas amargar el

Accedeix als
continguts del web

-+=

L’Associació de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (Acvot), amb la complicitat del PP, Cs, Vox i l’exdelegat Enric Millo, va muntar un acte paral·lel, “despolititzat” deien, i els va sortir un míting espanyolista
fora de lloc, posant el protagonisme mediàtic al davant de l’homenatge i el respecte a les víctimes.
VICEPRESIDENT I MINISTRE D’INTERIOR ITALIÀ

Matteo Salvini

Humanitat a contracor

-+=

El ministre d’Interior ha accedit “contra la seva
voluntat” al desembarcament a Lampedusa dels
27 menors no acompanyats que hi havia a bord
de l’Open Arms, on la situació és ja insostenible
després de 17 dies esperant port i amb un centenar de persones a bord.
PRESIDENT DE L’EQUIP RECTOR DE L’UCE

Jordi Casassas

Nova edició de l’UCE

-+=

La Universitat Catalana d’Estiu (UCE) inicia demà
una nova edició de la popular trobada educativa,
reivindicativa i lúdica a Prada de Conflent. Tot i el
pas del temps, l’UCE ha sabut mantenir el seu camí i l’esperit fundacional d’aquest oasi reivindicatiu dels Països Catalans.

Cap a un setanta per cent
dels municipis catalans, entre els quals grans poblacions com
Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat o Badalona, s’exposen a multes
de la UE si l’any vinent no separen
com cal el 50% dels residus. És una
amenaça ben real que la Generalitat està disposada a defensar perquè els ajuntaments han tingut
més de deu anys, des del 2008, per
treballar en la millora del reciclatge
dels seus residus. És a dir, que no
valen excuses, i més quan hi ha uns
quants ajuntaments que sí que han
fet els deures i no només els han
aprovat, sinó que han excel·lit, com
és el cas de Matadepera o Vilablareix, on reciclen més del 90% dels
residus que generen.
En un moment en què les alarmes sobre la salut del planeta s’han
disparat en molts àmbits, com el
dels residus plàstics, presents ara
mateix en llocs insospitats com el
gel àrtic o els fons marins més profunds, haver negligit des dels ajuntaments en el reciclatge no deixa de
sorprendre. I més quan les campanyes de conscienciació no han parat d’insistir als ciutadans sobre la
necessitat de col·laborar en la separació dels residus i reciclar-los de
manera adequada, invocant, justament, el benestar del planeta.
En tot cas, les dades demostren
que, evidentment, alguna cosa ha
fallat i que, tot i que la responsabilitat municipal era clau per a una millora progressiva, potser cal preguntar-se si els ajuntaments, escanyats econòmicament com han estat per la crisi, han rebut tot el suport possible per part del govern de
la Generalitat. Queda poc temps
per posar-se al dia i potser un darrer esforç no serà suficient per evitar perdre uns diners en multes que
podrien, justament, anar destinats
a millorar la vida dels ciutadans.
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Suport a Forn
Èxit de l’acte de suport a
Lledoners al conseller d’Interior
del 17-A. El president Quim
Torra insta a passar a l’atac i no
aturar-se fins a la República

10
anys

Guerra del PP
El PP inicia la guerra contra la
manifestació. Acusa els
promotors de la protesta de
“violentar” el Tribunal
Constitucional.

20
anys

En estat de xoc
Un terratrèmol de 7 graus en
l’escala de Richter sacseja
Turquia i causa la mort
d’almenys 2.000 persones

Tribuna

Full de ruta
Jordi Grau

Jordi Mayoral. Galerista

El diable i les
enquestes

F

alta encara molt
per al setembre i,
per tant, tot el que es
pugui escriure ara pot
quedar vell en qüestió
de dies o d’hores. Per
tant, hi pot haver un nou intent de Pedro Sánchez d’aconseguir la investidura i formar govern amb el vots d’Unides Podem i el suport, mitjançant el
vot o l’abstenció, del PNB, Bildu i, sobretot, ERC. Pot passar, però de moment no és aquesta la idea del president espanyol. Si les enquestes no es
giren, i cal tenir en compte que les enquestes les carrega el diable, sembla
que hi pot haver convocatòria d’eleccions i que per això es va viure el joc
dels disbarats a la fallida investidura del
juliol. Hi ha molta gent que no ho pot
entendre ja que Sánchez tenia aclarida
la investidura amb el partit d’Iglesias
que li ho permetia tot i unes abstencions garantides dels partits bascos i
català. Però el que expliquen veus sempre molt ben informades és que els poders reals de l’Estat, econòmic i fàctic,
fan força perquè hi hagi eleccions. Amb

Viatge a Islàndia

D

ecidir la destinació d’un viatge
forma part de l’aventura. D’opcions n’és ple el catàleg i la il·lusió d’anar o tornar a llocs meravellosos
és llarguíssima: valorem Austràlia, el
Japó, la costa oest dels Estats Units...
però finalment optem per Islàndia. I
triem aquesta illa escandinava, bàsicament, perquè ens estimula veure la natura que sembla espectacular i, alhora,
perquè en l’àmbit climatològic ens endinsarem en un país més fresc i perquè
és un viatge amb una distància prou
curta: unes quatre hores de vol. Un cop
fem la tria, el gran moment és comprar
el bitllets d’avió: quan els tens podríem
dir que el viatge ja ha començat a ser
realitat i no sol haver-hi marxa enrere.
Tot seguit, iniciem la cerca de les millors excursions, dels hotels, comprar
una guia, convé escoltar consells dels
que hi han anat i, ho vulguis o no, comences a crear expectatives fins que
arriba la vigília i és moment de fer la
maleta. La consigna és clara: roba de
tardor, quasi d’hivern.
I CAP A L’AEROPORT. La part bona de sor-

Els poders econòmic i fàctic
sembla que han decidit que
hi hagi eleccions perquè no
es refien de Cs, no volen
Podem i pretenen tornar al
bipartidisme que els convé

El lector escriu

quin objectiu? El PSOE en podria sortir
reforçat i el PP, també. Rivera ha perdut
la confiança que li van donar per fer de
partit pont perquè no els ha mostrat,
als poders, que sigui seriós. Cs havia de
donar suport ara al PSOE i demà passat al PP, els dos partits institucionals
del règim del 78. Perduda la confiança
en Rivera més que no pas en Ciutadans, veuen en les eleccions l’oportunitat d’empetitir Podem i, de retruc, Vox,
que els molesta de cara a Europa. A
més, l’economia rutlla. Vet aquí. I per això, i perquè l’independentisme català
no tingui capacitat d’influència, ja els va
bé esperar una sentència dura del Suprem. Per això els poders també volen
eleccions a Catalunya, que les enquestes diuen que seran bones per a ERC.
Volen guanyar amb un govern fort del
PSOE amb el suport extern del PP. I així,
trobar solucions per a Catalunya que
un sol partit espanyol no es pot permetre. Solucions per negociar, no per cap
referèndum. Tot pot canviar si canvien
les enquestes. I repeteixo, les enquestes les (en)carrega el diable.

b L’Onze de Setembre d’enguany hauríem de ser més actius contra el govern feixista espanyol, que cada dia anirà a
més. L’ANC i OC hauríem de
programar protestes pacífiques, però amb oradors ben
acreditats, davant dels poders
legislatiu, polític i econòmic, judicial i policial d’aquest estat
que ens té brutalment sotmesos i robats des de fa més de
tres segles (que aviat és dit).
Proposo que s’estudiïn uns
grans cordons de manifestants
fidels, 1. Al Parlament de Catalunya on hi ha partits feixistes
espanyols, completament indesitjables a casa nostra, 2. A la
seu del govern del carrer de
Mallorca, 3. A la Borsa, on es
fan els negocis més bruts, 4.
Voltar massivament les nostres
banques, Sabadell i La Caixa, 5.
El Palau de (la In) Justícia, on
l’estupidesa arriba a límits insospitats per la democràcia. 6.

tir a la matinada és que t’estalvies les
cues. Quan tot just ens enlairem, em
connecto al wifi de l’avió. Així, puc anar
consultant les xarxes socials i saber
com van les vacances –sempre radiants, lluminoses i amb cares d’alegria– dels amics, coneguts i saludats.
Arribem sense turbulències i a l’hotel
s’albira aquell moment màgic. Certament, obrir la porta de l’habitació és
d’aquells instants litúrgics, tot esperant que les fotos del web corresponent
no siguin exagerades. Tot bé. Desfem
maletes i anem a fer un tomb per Reykjavík: una capital petita, agradable i
avançada.
L’ENDEMÀ COMENCEM les excursions: lle-

var-se d’hora, anar ben preparat i fer
moltes fotos és el somni de qualsevol turista i ens posem en marxa cap al Cercle
Daurat. Sensacional! I seguim amb una
visita a la península de Snaefellsnes i,
un dia després, fem l’excursió a la costa
sud de l’illa. Ens relaxem una mica però,
és clar, cal aprofitar i tastar la gastronomia local (boníssim, com a tot arreu, si
esculls els restaurants) i fem algunes

excursions més curtes (anem al Blue
Lagoon, veiem les balenes, visitem un
museu i ens endinsem en una cova increïble). Per al final ens deixem un plat
fort: el glaciar Lagoon.
I TOT S’ACABA I COMENCEM a

fer les conclusions: 1) Islàndia és un país amb una
naturalesa extraordinària (la pròxima
cimera sobre l’emergència climàtica
s’hauria de celebrar en territori islandès i parlar amb els seus ciutadans
abans de negociar). 2) Evidentment,
ens hem trobat catalans i, com era d’esperar, se’ns han adreçat en sentir-nos
parlar. i 3) El balanç del viatge és –costarà que algú us digui el contrari, vagi
on vagi– boníssim: Islàndia val molt la
pena; és car, però ja se sap; ens ho hem
passat d’allò més bé; ens ha fet bastant
bon temps; hem desconnectat un
munt; no ens ha afectat cap vaga de l’aeroport del Prat i, és clar, estem una mica cansats. Ah, i hem portat uns regalets –no calien, però mai fan nosa. Un
cop ubicats de nou a casa i, abans que
s’acabi prohibint el turisme, comencem
a rumiar on anirem pròximament.

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 reseva 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
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Casernes de l’Exèrcit i de la Policía Nacional, i 7. Si hi hagués
un local de la Unió Europea, hi
podríem fer també un bon
acordonament ja que la seva
actuació –ofegats diaris a
part– és inqualificable.
JORDI FOLCH I SOLER
Vilassar de Dalt (Maresme)

Europa comença
als Pirineus
b Al llarg dels darrers anys, no
hem deixat de sentir, des de les
instàncies del poder espanyol,
la següent afirmació: “El sobiranisme català vol construir
nous estats i fronteres en el
moment en què els processos
d’integració en estructures supranacionals, com la Unió Europea palesament, és el signe
del temps”. Resulta colpidor
acarar aquestes afirmacions
amb la realitat de l’Estat espanyol i les seves estructures de
poder, que nega informes de
l’ONU sobre els presos polítics
catalans, o que menysté les de-

cisions preses per organisme
jurisdiccionals transfronterers,
quan això posa en qüestió la
justícia pàtria. El darrer cas ha
estat la decisió del Tribunal Suprem espanyol de negar a Oriol
Junqueras el dret a ser parlamentari. Per tal d’accedir a
aquesta condició calien tres
condicions: ser escollit pels ciutadans, jurar o prometre la
Constitució de l’Estat que correspongués i prendre possessió de l’acta de diputat. Com
que la llista de l’Oriol Junqueras
havia obtingut més d’un milió
de vots, la primer part quedava
coberta. Per a la segona, el pres
encara no sentenciat (continua
en presó preventiva) va demanar permís al Tribunal Suprem
que el jutja per anar a jurar la
Constitució espanyola al Parlament espanyol, i complir així la
segona de les condicions. La
resposta va ser no. Segons els
jutges, això posaria en irreversible perill les finalitats del procés, ja que implicaria d’entrada,
la pèrdua del control jurisdic-

cional sobre la mesura cautelar
que l’afecta i això des de l’instant mateix que l’acusat abandonés el territori espanyol, per
tal d’agafar l’acta de diputat
europeu que, amb tots els
drets intactes, havia guanyat
democràticament.
Fixin-se que el perill no és
que deixés d’estar sotmès a
control judicial, sinó que aquesta justícia estaria dictada en el
marc de la Unió Europea. Què
els fa por? Que quedin paleses
la manca de garanties a l’Estat
espanyol? Que arribat el cas
se’l jutgi pels seus fets, i no per
les seves idees? Que els testimonis de la fiscalia no puguin
mentir amb el vistiplau del tribunal, com ha passat al llarg de
la farsa de judici a Espanya?
El recurs retòric a la Unió Europea ha estat un argument
llancívol contra l’independentisme català. Però quan ha de
fer-se efectiu, és l’Estat espanyol qui l’arracona.
MANUEL PÉREZ NESPEREIRA
Barcelona
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La frase del dia

“Ara mateix no hi ha cap amenaça terrorista sobre
Barcelona”
Ada Colau, ALCALDESSA DE BARCELONA

Tribuna

De set en set

El règim espanyol

Nazis
terroristes

Frank Bayer

Josep-Lluís Carod-Rovira. Filòleg i escriptor

E

s pot dir de més maneres, però,
ara, al bo de l’estiu, la que em surt
és aquesta: la transversalitat del
règim polític espanyol, al llarg de la història, es basa en el nacionalisme espanyol i
en l’al·lèrgia i l’hostilitat contra la diversitat nacional, cultural i lingüística dels
territoris del seu estat. I això és així en
monarquia i en república, en dictadura i
en democràcia, manin les dretes o ho facin les esquerres, amb poques excepcions personals. A Espanya, doncs, només hi ha espai per a una llengua, una cultura, una bandera, un himne, una nació i
una sobirania única: les seves. Tant se val
si parlem de 1923, de 1931 o de 1978. El
menyspreu espanyol és palès en l’ocultació d’idiomes com l’asturià i l’aragonès i
en la bel·ligerància de polítics, periodistes, intel·lectuals i funcionaris públics, civils i uniformats, contra llengües l’oficialitat formal de les quals no han pogut evitar, com el català, el basc, el gallec i l’occità. Per a ells, només el castellà, “la llengua
espanyola oficial de l’estat”, representa
Espanya, hi té tots els drets i és objecte de
respecte.
LA LLUITA CONTRA LA DIVERSITAT

oscil·la
entre la guerra santa dels uns i el silenci
còmplice dels altres, però no dubto que, si
tocant un botó es pogués eliminar la pluralitat nacional, cultural i lingüística
existent, no serien pocs en tots els partits
els que el tocarien, sense pensar-s’ho gaire i sense penedir-se’n gens, per desempallegar-se d’aquesta incomoditat. Poden tenir, dreta i esquerra, diferències
sobre aspectes de política social o democràtica, però, per damunt d’aquestes divergències, hi ha un aspecte superior que
els uneix: la integritat territorial de l’estat i la superioritat legal, moral i cultural
de l’Espanya castellana sobre els territoris que no en formen part. El nacionalisme espanyol és un factor de cohesió social i una coartada per al manteniment
del poder polític i econòmic de les elits de
sempre.

Sísif
Jordi
Soler

AQUESTA ESPANYA NACIONALISTA, la real,

la que va de Vox al PSOE i, com a partit,
en deixa fora el món de Podemos, té una
complicitat no escrita, però existent, que
fa que, en les qüestions d’estat, s’ajudin
entre ells i comparteixin valors, principis
i prioritats, i no sols a l’hora de suspendre
l’autonomia de Catalunya amb l’aplicació
del 155. Allò que s’anomena el règim del
78 n’és, de fet, una mostra magnífica. Als
44 anys de la mort del dictador i, per tant,
se suposa que als 44 de la fi del seu règim,
militars colpistes continuen donant nom
a fundacions legals, carrers, places, avingudes, topònims, estàtues i títols nobiliaris, mantinguts, renovats i sostinguts al
marge de si, al govern d’Espanya, hi ha la
dreta o l’esquerra. El mateix va ocórrer
amb militars, policies, jutges i alts funcionaris de l’estat que van fer el pas de la dictadura a la democràcia sense solució de
continuïtat i que van anar de servir un rè-

“
El règim polític
espanyol es basa en
el nacionalisme
espanyol i en
l’al·lèrgia i l’hostilitat
contra la diversitat
nacional, cultural i
lingüística del seu
estat... en monarquia
i república, en
dictadura i
democràcia, manin
dretes o esquerres

gim dictatorial i assassí a fer el mateix
amb un règim democràtic, perquè en cap
moment van deixar d’estar al servei de
l’Espanya una, única i uniforme, lleialtat
considerada prioritària en qualsevol context.
VET AQUÍ LA DIFERÈNCIA

existent entre
ruptura i reforma. A l’Estat espanyol, es
va optar per la reforma del règim franquista per accedir a un sistema multipartidista, fins al punt que fou Franco qui en
nomenà, personalment, el seu successor
com a cap d’estat. Si la primera institució
fou de designació franquista, no ha de fer
gens estrany que els càrrecs inferiors
continuessin en la seva comesa, a l’exèrcit, la policia, la justícia i l’administració,
tot i el canvi estètic de nom d’alguns organismes, fins al punt que, avui, coneguts
torturadors continuen rebent pensions i
distincions tot i haver-hi un govern socialista.

A ALEMANYA, ITÀLIA I PORTUGAL, el que es

produí fou un trencament evident amb el
sistema dictatorial existent en cadascun
d’aquests països (nazisme, feixisme, salazarisme) i això explica molt bé el perquè
de la qualitat democràtica de què disposen i la seva distància enorme amb la situació espanyola. A diferència d’aquests
països, aquí el franquisme no ha estat mai
considerat un delicte, ni ningú ha estat
mai condemnat pel fet de ser franquista.
L’amnistia, presentada com l’oblit i el perdó dels pretesos delictes que els lluitadors
antifranquistes havien comès durant la
dictadura, en realitat era una mesura
pensada per a ells, per a amnistiar els
franquistes, perquè ningú, mai, no tingués la temptació de passar comptes als
que havien fet possible els afusellaments,
la repressió, la presó, l’exili, les multes, la
persecució, la prohibició dels drets democràtics més elementals o l’intent de genocidi cultural. Ben mirat, aquests sí que
van anar, per la via directa, de la llei a la
llei. I encara dura la broma.

E

ls feixistes il·lustrats dels trenta
recorrien a la manipulació del llenguatge i a la conseqüent
deshumanització del
rival polític per justificar qualsevol
mesura de coacció, i ara mateix salta
a la vista els paral·lelismes entre
aquest modus operandi i la befa feta
per Salvini enviant de festa a Eivissa
els refugiats de l’Open Arms, o, més a
prop encara, la voracitat d’alguns
partits de l’Estat de definir certs rivals polítics com a comunistes radicals, colpistes totalitaris i amics terroristes d’Otegi. L’objectiu d’aquesta
devaluació dels mots és penjar una
etiqueta amoral que justifiqui l’aïllament parlamentari dels proscrits i etzibi el cop de gràcia definitiu al
PSOE: definir-lo com a no constitucionalista per haver gaudit de l’abstenció dels pistolers a Navarra i haver pactat amb nazis sense esvàstica
a Catalunya. De totes maneres, en un
país on el passat crema per gairebé
tothom, val la pena analitzar com els
practicants d’aquest argot són els
blanquejadors dels seus papàs polítics, els mateixos que ja violaven el
llenguatge per defenestrar la dissidència a una dictadura i ara mateix,
siguin de blau originari o de taronja
trànsfuga, prenen un partit fàcilment
definible com d’extrema dreta i el situen dins el sac del centre liberal
ignorant la vertadera naturalesa del
liberalisme. En definitiva, abans de
qualsevol reforma de cartó pedra és
urgent vèncer la lluita per la veritat
establerta en el llenguatge, ja que només des del bon ús de les paraules
es construeix una bona democràcia,
un axioma, tot sigui dit, aplicable
també als activistes que parlen de fer
República mentre refermen les bases
de l’autonomisme.
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Laura Foraster i Lloret Secretària general del Diplocat

“Hem aprofitat
l’aturada forçosa
del Diplocat per
repensar-nos”
FILOSOFIA · “Ho hem revisat tot: missió, visió i una manera de treballar
més transversal i consorciada” FUTUR · “Volem que ens deixin fer feina;
ja en fèiem molta i només es fixaven en la part més política i l’esbiaixaven”
Òscar Palau
BARCELONA

J

a està del tot operatiu
Diplocat? O no es va arribar a liquidar com presumia el govern del PP?
No es va liquidar, perquè és un
consorci publicoprivat que mai
va perdre la personalitat jurídica, i gràcies a això es va poder
reactivar fàcilment. És cert que
el Consell de Ministres va destituir l’anterior secretari general,
Albert Royo, en l’ordre de supressió, però els treballadors estàvem contractats pel consorci i
vam seguir anant a l’oficina perquè no se’ns havia acomiadat.
Vam elaborar la memòria d’activitats de cada any i vam seguir
fent coses internes fins que es
va rebre una indicació del Consell de Ministres, que designava
un òrgan liquidador per fer el
procés de liquidació, que finalment, sis mesos després, culminava amb l’ERO, el 13 d’abril del
2018. Però, per liquidar un consorci, la llei estatal de règim del
sector públic diu que cal convocar el màxim òrgan de govern,
el ple, i això no es va fer mai.
Encara és als jutjats la qüestió?
Algunes entitats consorciades,
com l’Ajuntament de Barcelona
Pimec, Femcat, CCOO, la UGT
i l’ACM, van presentar contenciosos administratius contra
l’aplicació del 155 i la supressió
del consorci, perquè no s’havia
consultat als membres. Ja hi ha
hagut sentència, i la resposta
del Suprem és que sota l’excepcionalitat del 155 tot hi cabia.

❝

No hem de ser sols en
els debats globals;
també en aquells en
què podem aportar
coses o aprendre

Així ja no hi ha més via judicial?
No. Una altra cosa és que, un
cop reactivats pel nou govern el
juny del 2018, el primer que va
decidir el ple va ser aturar la liquidació. Simplement calia convocar-lo i preguntar als membres si volien reactivar l’entitat.
I ara amb el pla estratègic culmineu un any de reactivació...
Sí, el juliol del 2018 el ple reactiva l’ens, i comença la feina interna amb el suport d’Exteriors
i Presidència: buscar local i fer
el procés de selecció de personal, perquè a mi em van nomenar al desembre, però estava sola, ens havien acomiadat a tots.
I tothom ha tornat?
Es va fer concurs públic obert i
transparent, per mèrit i capacitats, i qui va voler s’hi va poder
presentar. Hi ha companys que
havien trobat feina i ja no han
tornat. Però ara en som menys:
n’érem 18 i ara en serem 12.
Com és això?
El personal ha minvat perquè

només han sortit a concurs les
places dotades en el pressupost
com a fixes, les que eren contractes d’obra i servei no són en
l’estructura. L’aportació de la
Generalitat és la mateixa, perquè està prorrogada, uns dos
milions, però estem en fase de
reactivar les altres aportacions,
perquè va desaparèixer tot, i no
podíem anar a negociar amb les
entitats consorciades sense un
pla de treball. Dependrà d’elles
tornar a l’estructura d’abans...
Ara s’ha aprovat el pla estratègic 2019-22. Què en destaca?
El més important és que ha estat molt participatiu, l’hem elaborat tots els membres i tots
s’hi senten identificats; ens
hem reunit amb cada entitat,
n’hem recollit el punt de vista i
les necessitats, per saber què
pot fer Diplocat per ells. Com a
consorci plural i transversal que
és, ha de poder acompanyar, si
ho demanen, totes les seves entitats, però també la societat civil, fins i tot els ciutadans que
vulguin ser presents en l’esfera
internacional. Som aquí per poder facilitar aquesta connexió
amb el món, en els dos sentits.
Què diferenciarà el nou Diplocat de l’antic?
Les eines són les que ja fèiem servir abans: programes de visitants
internacionals, intercanvis de
bones pràctiques, jornades i seminaris, ús de les xarxes… Dit
això, en el pla estratègic expliquem per què cal fer el canvi: hi
ha hagut una aturada forçosa de
l’entitat, però l’aprofitem... Ja

que som aquí, repensem-nos!
Ho hem revisat tot: la missió, la
visió, una manera de treballar
més transversal i consorciada,
que ja teníem en projectes concrets, però que ara volem que es
visualitzi més en general, a través de tots els membres... També
hi ha una part molt important de
conceptualització del rol de Diplocat, perquè no som un cos diplomàtic, no fem diplomàcia tradicional sinó pública, que si cal
poden exercir els governs, però
també les institucions i els ciutadans a títol individual, a través
de les xarxes, perquè avui no hi
ha barreres ni fronteres per a
ningú, i per això la diplomàcia digital és tan important.
Parleu de tres grans eixos: connectar, projectar i capacitar...
Sí, primer cal millorar la part de
comunicació i explicar què fem.
Fem diàleg internacional, i connectar és el pilar principal de la
diplomàcia pública: escoltar i ser
escoltats. En dirigir-te a un interlocutor internacional, per poder
aportar un millor diàleg i millorar la connexió, primer has d’escoltar: què és?, què fa?, què li interessa?, què tenim en comú o
què puc aprendre d’ell? Si no es-

coltes i només parles de tu, no
saps si li interesses, així que hem
capgirat una mica el pes i hi intervenen molt els programes
d’intercanvi i bones pràctiques.
Projectar es refereix a explicar
actius i valors del país a través
dels diversos membres i vessants, i la tercera pota és capacitar i formar, per exemple amb un
màster de diplomàcia i acció exterior, del qual hem tancat la cinquena edició i que es continuarà
fent, però reenfocant-lo.
I treballareu amb els municipis.
Sí, farem un pla específic per al
món local, incloses diputacions,
perquè ara ens hem trobat que
hi havia eleccions i els interlocutors podien canviar. Vam establir contactes que van fer unes
aportacions transversals que
han quedat recollides, però l’especificitat del món local l’esperem treballar l’últim trimestre,
quan ja estaran tots els ajuntaments nous consolidats. Per
exemple, es va plantejar una
proposta de l’FMC, que altres
entitats troben interessant, per
analitzar el distintiu europeu
Eloge de bona governança i veure com es pot guanyar per al
món local. Un altre tema seria la
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més contingut polític, ara sembla més multidisciplinari…
Exacte, treballarem d’acord amb
tots els àmbits de treball encarregats en el pla. Alguns són reptes globals que creiem que preocupen tothom... Diplocat ja havia fet una feina en aquest aspecte, però no se’n parlava. Els àmbits que hem fixat com d’interès
global, com ara la nova economia,
els treballarem, igual que aquells
en què Catalunya és o vol ser capdavantera: si volem ser un referent en les start-ups, innovació,
turisme sostenible… No és només
el que interessa arreu del món i
els debats globals en els quals has
de ser tant sí com no, sinó també
aquells en què podem fer una
aportació o aprendre del món.
Les delegacions s’encarregaran
del tema més polític, s’entén?
Exacte, així també és més fàcil
fer la distinció. Com a consorci,
hem de poder parlar de tot, però
tenim una representació plural
i de diversos partits, depenent
també dels resultats electorals.
A les activitats del passat, ja s’hi
convidava tothom, i al principi
el PP i Cs havien vingut, i també
entitats civils de totes les opcions. Ara encara no n’hem fet
cap, tret de Sant Jordi, més específica, però suposem que serà
més fàcil que puguin venir.

formació de càrrecs electes en
temes de diplomàcia pública i
relacions internacionals.
També fareu una enquesta de
percepció de Catalunya…
Sí, el monitoratge de mitjans és
molt important per saber com
se’ns percep i què hem de millorar. Demanarem a les universitats catalanes si tenen grups de
recerca interessats –que ja sabem que n’hi ha alguns– a elaborar un monitoratge de com els
mitjans estrangers parlen de Catalunya. Es tractaria de fer una
selecció de diversos països de la
UE, que són el nostre focus principal, i del Mediterrani, i miraríem què s’ha dit el 2019 de Catalunya als mitjans internacionals.
Potser abans el Diplocat tenia

164927-1187897Q

El retorn
Amb una ja notable trajectòria
internacional,
Laura Foraster
(Barcelona,
1976) va agafar
al desembre les
regnes d’un Diplocat que mai
es va arribar a liquidar,si bé no
ha estat fins ara
–amb l’aprovació del pla estratègic– que s’ha
reactivat del tot.
I amb orientació
renovada,més
pluridisciplinària,i menys enfocament polític.
■ ORIOL DURAN

Heu tingut més topades amb
l’Estat des de la reactivació?
Creiem que no ha d’haver-hi cap
problema, però qualsevol explicació que calgui la donarem
amb la màxima transparència.
Ara que tenim pla estratègic,
properament reobrirem el web,
que es va tancar. Totes les activitats tenen una part de comunicació intrínseca, i seguim a la
seva disposició, com hi estàvem
en l’etapa en liquidació sempre
que se’ns requeria.
Ara sortireu del punt de mira…
El que volem és que ens deixin
fer feina, perquè abans ja en fèiem molta i només es fixaven en
la part més política i l’esbiaixaven dient que tractàvem només
uns temes i ens oblidàvem dels
altres, quan a més teníem sempre un mandat del ple. Ara no
volem mirar al passat, mirem al
futur amb un pla estratègic en
què ja ens ve tot molt pautat. ■

Bona part dels alumnes ja van arribar ahir des d’arreu dels Països Catalans ■ J.M. MONTANER

Vergés enceta avui
la 51a Universitat
Catalana d’Estiu
a La consellera serà a la inauguració amb el vicepresident
de la Cambra de Barcelona a Torra tanca el 50è aniversari
Ò.P.J.
BARCELONA

Amb la presència de la consellera de Salut, Alba Vergés, i una lliçó inaugural a
càrrec del vicepresident de
la Cambra de Comerç de
Barcelona, Pere Barrios,
sobre empresa i compromís, aquest migdia comença a Prada la 51a edició de
la Universitat Catalana
d’Estiu (UCE), amb el lema Un alè d’esperança a
Europa. Com és habitual,
la cita de la Catalunya del
Nord, que s’allargarà fins
dissabte vinent, destaca
pel vessant polític i cultural, si bé arriba farcida de
cursos acadèmics en àrees
com dret, història, llengua, literatura, economia
o ciències de la salut, en
col·laboració amb professors i universitats de tots
els Països Catalans. Així
mateix, a més de concerts,
tallers i actes culturals paral·lels, es preveuen diver-

ses jornades, com les de
l’Assemblea Nacional Catalana, la Fundació Josep
Irla, la Societat Andorrana
de Ciències i l’Obra Cultural de l’Alguer; debats, com
el que protagonitzaran dimecres els presidents de
les entitats sobiranistes de
Catalunya, el País Valencià i les Illes, com Elisenda
Paluzie de l’ANC; commemoracions, com la del desè
aniversari de les primeres
consultes populars, a més
d’homenatges pòstums a
la historiadora Eva Serra o
la filòloga Aina Moll. Divendres la Plataforma de Dones per la República també
homenatjarà les preses i
exiliades.
En el programa previst,
destaca la presència dimarts, per segon any consecutiu, del president de la
Generalitat, Quim Torra,
que tancarà oficialment la
celebració dels 50 anys de
l’UCE, que se celebra ininterrompudament cada es-

tiu des del 1969 al Liceu
Renouvier de la vila del
Conflent. La setmana entrant també visitaran Prada altres membres de
l’executiu, com ara la consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga, dijous per
entregar el premi Canigó
al músic Jordi Savall –que
també rebrà l’editor Vicent Olmos– i dissabte, en
la clausura, el conseller
d’Ensenyament
Josep
Bargalló. També passaran
per l’UCE, entre altres, la
portaveu d’ERC, Marta Vilalta; el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; els advocats dels exiliats Gonzalo Boye i Neus
Torbisco-Casals, i els exconsellers Josep Huguet i
Irene Rigau. A més, participaran en una taula rodona els representants polítics nord-catalans que han
impulsat diverses iniciatives a l’Estat francès en suport del procés sobiranista. ■
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El meu país

Pepe Serra
Director del Museu Nacional d’Art Contemporani (MNAC)

Vivint el present
i imaginant el futur
Being human. Aquest és el títol que es llegeix a la coberta de la memòria 2018/19
del British Museum que tot just acabo de
rebre, en el pròleg de la qual el seu director, Hartwig Fischer, escriu: “Els nostres
visitants venen perquè el museu és un
lloc on pots aprendre coses sobre els éssers humans: allò que han assolit, els seus
reptes, la seva capacitat per crear coses
belles i útils.”
No puc estar-hi més d’acord: aquest és
el repte, avui, dels museus, estar oberts a
tothom i ser rellevants, útils i plens de
sentit també per a tothom. Es tracta d’un
canvi de gran profunditat, en què els museus ens trobem immersos des de fa anys,
i tot indica que hi seguirem força temps
més. I és que, tot mantenint a la base de
la nostra activitat l’increment, la conservació, l’estudi i la difusió de les nostres
col·leccions, el nostre rol s’ha transformat i ampliat enormement, de manera
que l’orientació al visitant i a l’usuari –a
la societat en definitiva– n’és ara, per fortuna, una prioritat inqüestionable.
I malgrat el llarg camí que queda per
recórrer, ja que sabem, per exemple, en el
cas del nostre país, que vora un 70% de la
societat no visita mai un museu, no hi ha
dubte que aquesta transformació ja és viva i present als nostres museus. La nostra
manera de treballar ha canviat completament: ara és més col·laboratiu, orientat a
la comunitat i busca obertament el diàleg
i la participació d’aquells que donen sentit al museu, els seus visitants, ja siguin
reals o virtuals. El museu ja no té un únic
relat per a allò que abans anomenàvem
“públic” com si es tractés d’un col·lectiu
homogeni, sinó que en vol oferir tants
com sigui possible per a milers de minories diverses que formen la nostra societat, i, sobretot, ha de permetre que els
seus usuaris en generin de propis, en diàleg amb les propostes del museu o amb els
altres visitants. Les veus han de ser moltes, múltiples i des de fora del museu. Entitats, artistes, estudiants i mestres, collectius diversos, veïns, i molts altres
agents socials han de trobar en el museu
l’espai per satisfer els seus propis interessos o necessitats: gaudir, aprendre, conèixer, fer-se preguntes, i tantes altres opcions com sigui possible. Entendre, repensar i participar, en definitiva, en el
món en què vivim.

POLÍTICA

Continua la
campanya de
Ponts per la
Llibertat a Girona
L’ANC Girona va continuar
ahir, coincidint amb l’augment
de vehicles per l’operació sortida de l’agost, amb la campanya Ponts per la Llibertat, que
al llarg de l’estiu realitza en diverses de les estructures que
travessen l’AP-7 –a la foto, ahir
a l’altura de Salt– al seu pas
per les comarques gironines,
on penja estelades i pancartes
reclamant la República Catalana i la llibertat dels presos i
exiliats polítics. La campanya,
que es realitza per segon any
consecutiu, pretén donar a
conèixer la situació política als
milers de turistes estrangers
que en aquestes dates transiten per la via. Les primeres
convocatòries enguany, de fet,
ja es van fer els dissabtes 27
de juliol i 3 d’agost, i encara
n’hi ha una altra de prevista, el
31 d’agost. L’ANC sempre
aconsella als participants portar gorra i crema solar per
protegir-se del sol, així com aigua per hidratar-se. ■ REDACCIÓ / D.B.

Una dona visita l’exposició sobre Bermejo d’aquest any al MNAC ■ JOSEP LOSADA

“
Els museus tenim
una revolució pendent,
i és combatre i eliminar
la gran desigualtat
existent en l’accés a la
cultura, per aconseguir
més centralitat i
legitimitat social
És evident que resulta molt complicat
aplicar totes aquestes voluntats a la realitat diària del museu, però també ho és
que fixar-les com a prioritat és el primer
pas per aconseguir que formin part en un
futur proper de la vida del museu, que
conviu amb un moment de canvis extraordinaris a la societat, una revolució tec-

nològica d’abast encara per entendre i
una precarietat de recursos per afrontar
aquest context de complexitat i incertesa
constants.
El Museu Nacional d’Art de Catalunya
ha començat just aquest any 2019 el seu
nou pla d’acció i estratègia per als propers anys, en què la dimensió social i educativa són les grans protagonistes. Després d’uns anys de gran desplegament de
la institució, en un treball molt intens de
tot el col·lectiu que la forma –el patronat,
els equips del museu i la societat que
l’acompanya en formes de col·laboració
molt diverses–, el museu ha doblat el seu
nombre de visitants, ha incrementat molt
notablement la seva presència i rellevància i ha augmentat molt la seva activitat i
la difusió de les seves col·leccions tant a
la ciutat de Barcelona i a Catalunya com a
la resta de l’Estat i en l’àmbit internacional. Ara toca continuar, centrats especialment a combatre i eliminar la gran desigualtat existent en l’accés a la cultura que
abans esmentava, la gran revolució pendent als museus, que els atorgui més centralitat i els legitimi socialment.

POLÍTICA

Cs vol explicacions
per l’augment
de les entitats de
foment del català
El grup de Ciutadans ha demanat aquesta setmana la
compareixença davant la comissió d’Afers Institucionals
del Parlament de la directora
general de Política Lingüística,
Ester Franquesa, perquè expliqui “el sobrevingut augment”
del nombre d’entitats –segons ells, fins i tot s’ha triplicat– que el govern considera
que fomenten la llengua catalana, fet que els permet desgravar a efecte de rebre alguns beneficis fiscals “a costa
dels ingressos públics”. Segons la diputada Sonia Sierra,
“moltes d’aquestes entitats
són de dubtosa utilitat per als
interessos generals de tots els
catalans”, ja que estan situades a la Catalunya del Nord o
a l’Alguer, en el que ells consideren “països estrangers”,
França i Itàlia. ■ REDACCIÓ

