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La vinyeta

Isabel-Clara Simó

Fer

Crisi

J

oan Fuster solia
dir que la policia,
totes les policies
del món, no està
pensada per defensar
el poble, sinó per defensar el poder. Si Fuster hagués viscut
el terrible judici en contra del referèndum,o hagués escoltat les interpretacions dels policies, hauria dit “ja us ho
deia jo”.
La crisi econòmica ens ha portat
molts mals, des del 2008: ha aparegut
una extrema dreta lluitadora i dinàmica,
i ai, las, que ha trobat suport en el centre. Les dretes, de tota la vida, diuen
que abaixaran els impostos, perquè així
s’eviten la política social, l’emblema de
la qual és “laissez faire, laissez passer, le
monde va de lui même”, que vol dir ja
t’espavilaràs, i si has nascut pobre,
t’aguantes, que l’enriquiment de les
classes altes vol dir mà d’obra barata i
analfabetisme dels uns enfront dels esperits cultivats i cobejosos dels altres.
Quan va esclatar la crisi econòmica,
algú va dir la paraula PIGS, que vol dir,
en anglès, porcs, o es refereix al sud

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Mai em pensava veure, en ple
segle XXI, l’agonia dels
fugitius de les catàstrofes,
desemparats, amb Salvinis
de tota mena aplaudint
d’Europa: Portugal, Itàlia, Grècia i Spain.
Els indrets on més ha crescut l’extrema
dreta.
Mai em pensava veure, en ple segle
XXI, l’agonia dels fugitius de les catàstrofes, desemparats, amb Salvinis de
tota mena aplaudint. Mai em pensava
veure que una ciutat com Madrid, que
va fer una espectacular defensa en la
guerra incivil, i que quan la repugnant
matança d’Atocha, es va bolcar al carrer; doncs ara dirigeix aquella comunitat l’extrema dreta, i també a Andalusia,
que han votat la ideologia que va matar
García Lorca.
Des del 2008 que estem en caiguda
lliure. El fanatisme espanyol sempre ha
condemnat el País Basc, Galícia i els
Països Catalans, colònies conquerides
per les armes. I qualsevol dissidència
desperta l’esperit de la reconquesta (?).
Ara la darrera crisi ha accentuat els fanatismes. Es menteix i es mira amb
sorna els qui vam perdre el poder en
una cruenta batalla. El nacionalisme espanyol és viu i ben viu.
“Quan el mal ve d’Almansa, a tots alcança”: saviesa popular.

Retirada a Camprodon

C

om cada agost, un dia d’anada i
tornada a Camprodon amb en
Toni, la Carmina i la Nuri per
atendre l’acollida que ens hi fa en Ramon, amic comú que s’hi passa tot l’estiu, d’un cap a l’altre. Contemplació
del riu: baixa molt sec, com poques vegades. Davant un forn que acaben d’inaugurar i que és motiu de conversa general, una senyora que ens trobem pel
carrer evoca quan pescava truites al
riu amb un fil i un ham precaris des de
la finestra de casa seva: “Tantes com
volíem; un dona-me’n, dona-me’n.” Jo
n’havia vist, un dia que m’acompanyava un amic melòman. Va cantussejar,
amb molta afinació, La truita de
Schubert. No s’hi veu avui cap peix.
No podrien pas respirar.
En Ramon ens du a visitar una exposició sobre la retirada pel coll d’Ares
dels civils i militars que havien perdut
la guerra, el febrer de 1939. M’impressionen i entristeixen les forquilles, culleres, cantimplores i llaunes de conserva que molts van deixar o perdre
pel camí. A Prats de Molló, a l’altra
banda de la frontera, el fotògraf local
André Alís va prendre imatges dels ho-

“
Una exposició
mostra els vençuts
que van haver de
passar el coll d’Ares

mes, dones i nens que arribaven al poble morts de fred i de gana. Les forquilles no servien per a res, les llaunes havien estat totes obertes. Sort d’André
Alís i de tots els pobles de Catalunya
que en aquell moment tenien un fotògraf: l’exposició mostra imatges de
com a aquest cantó les autoritats franquistes prenien posicions al crit de “la
guerra ha terminado”.
En una foto veig la comissaria de
policia de Camprodon. Surto a buscarla. Ja no hi és. Hi havia entrat, l’any
1973. M’havien retirat el passaport
per motius polítics, i m’urgia arribar a
la Universitat Catalana d’Estiu de Pra-

da. Vaig enfilar el coll d’Ares amb cotxe. A la sortida de Camprodon em va
aturar una parella de la Guàrdia Civil
que anava a peu. Em van demanar si
els podia portar al lloc fronterer del
cim. Què havia de dir als autoestopistes armats? Em van preguntar on anava. Els vaig dir que estudiava el romànic de la zona i m’interessava passar a
la banda de França; m’havia deixat el
passaport, però sabia que a les fronteres s’expedien uns permisos de dies
per franquejar-les. Els benemèrits només van obrir boca quan els vaig haver
dipositat a lloc després del llarg, costerut i zigzaguejant trajecte: “El permiso que dice, tiene que bajar a solicitarlo a la comisaría de Camprodon.”
Faltaven dos anys perquè Franco es
morís i encara anàvem així, amb passaports restringits i abusos policials.
Bé, els abusos encara tenen corda i la
Universitat de Prada encara es fa.
Dinar molt bo a El Pont 9, i cafè inacabable a la plaça. Tothom coneix en
Ramon i tothom s’afegeix a la taula.
Vida d’estiuejant sota els plàtans magnífics. Els deixem a les set. Tothom
parla del nou forn, novetat de l’any.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

El joc dels despropòsits

U

n paperàs. Això és el que han
fet (estan fent, de fet) tots plegats, tots, amb el capítol aquest
dels migrants de l’Open Arms. Després de dies i dies de bloqueig a alta
mar en unes condicions lamentables, i
després que tots els governs (especialment l’italià) se’n rentessin les mans,
surt Pedro Sánchez (ja ha tornat, de
vacances?) i s’ofereix a acollir (conjuntament amb Alemanya, França,
Luxemburg i Portugal) part dels passatgers de l’Open Arms. No va ser fins
després de més de vint dies de viure en
condicions inhumanes, i després que
un jutge italià va autoritzar a evacuar
els primers passatgers, que el govern
espanyol va començar a moure’s.
“Quan la situació es va fer insostenible
vam decidir enviar-hi el vaixell Audaz
de l’armada espanyola”, explicava orgullosa aquest cap de setmana la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, en una entrevista en una

“
La intervenció
del vaixell ‘Audaz’
de l’armada
espanyola en el
rescat de migrants,
tota una metàfora
televisió estatal. Quan, ministra, va
ser “insostenible” la situació a l’Open
Arms? Al cap de vint dies? A mi em
sembla que d’insostenible, la situació
ja ho devia ser des del primer dia, no?
Però vaja... La qüestió és que, finalment, l’Audaz, un vaixell de 93 metres
d’eslora i amb una cinquantena de tripulants, va salpar de Rota (Cadis) cap
a l’illa de Lampedusa, on l’Open Arms

De reüll
Marga Moreno

Les cares de la notícia
DIRECTOR DE CINEMA

Lluís Quílez

Si la bossa
sona

Pioner a Txernòbil

E

ls furts i els robatoris amb violència al carrer no són
exclusius de Barcelona, ni tampoc d’ara, casualment
entre les municipals i l’Onze de Setembre.
Dissortadament, són de tot arreu on es belluga molta
gent i on hi ha comerç, llocs on delinqüents amb diferents
graus de cinisme, astúcia o desesperació busquen el
diner fàcil. Són un producte de la societat que “ens hem
donat entre tots”, que diria aquella... A l’estiu, Barcelona fa
olor de crema solar, de calamarsets fregits en una
guingueta de platja, d’orxata, de cervesa, de romesco i de
curri. Hi ha moltes hores de llum i els
Els problemes carrers semblen calidoscopis
que patim no sorollosos. Fa molts anys que sabem
que viure en un lloc tan privilegiat du
son res més
associats força inconvenients. Que al
que el mirall metro o als bulevards hem de dur les
de la societat motxilles al davant i les bosses ben
que hem creat tancades, que si ets dona cal anar
amb compte i que si te’n passa
alguna, al damunt, te’n poden fer responsable per com
anaves vestida. Però també sabem que ho paguem tot
una mica més car, i que quedar-nos a viure al barri dels
pares serà tasca difícil per causa de l’especulació en el
preu de l’habitatge. I sabem que les grans franquícies, les
botigues de souvenirs i els grans gegants del comerç
electrònic prenen l’espai i el negoci als comerços de tota
la vida. I que en general l’estil de vida de la gran ciutat
danya el medi ambient... I que una cosa és fer bons
diagnòstics i buscar solucions als problemes i una altra,
fer perverses i matusseres campanyes de desprestigi.

estava fondejat a un quilòmetre de la
costa i les platges plenes de turistes.
No és pas precisament ràpid, això
d’anar de la base de Rota a Lampedusa. Però, ai las, què passa quan el vaixell de l’armada espanyola hi arriba?
Doncs que va i no pot atracar al port
de Lampedusa perquè és massa gran i
no hi cap. Mare de Déu, quina planificació! L’armada espanyola, que és
aquella que ja se sap que fabrica submarins que no floten, va i hi envia un
vaixell que no cap al port de Lampedusa. I per això ahir, tot just ahir, finalment l’Audaz (audaç, segur?) va poder atracar a Sicília, on havia previst
recollir els finalment quinze (quinze!)
migrants dels quals Espanya es farà
càrrec. Brillant operació, la de tots
plegats. Era necessari, tot plegat? Em
passen pel cap molts adjectius, sobre
l’operació (improvisada, electoralista,
maldestra, matussera, ineficaç...) però en cap cas el d’audaç.

-+=

El català Lluís Quílez va ser el primer director a rodar una pel·lícula a la ciutat fantasma ucraïnesa
de Prípiat. Va ser ‘Graffiti’, a pocs quilòmetres de
la central nuclear de Txernòbil. El curt va ser finalista als Oscar, i veient l’èxit de la sèrie de moda no
cal dir que Quílez va ser una mica visionari.
PRESIDENT DE LA REPÚBLICA FRANCESA

Emmanuel Macron

Enfortit per la cimera

-+=

La trobada de set de les grans potències mundials
ha rebut dures crítiques socials, però si hi ha algú
que n’ha sortit beneficiat és el president francès.
Macron surt reforçat políticament de la cimera del
G7 per haver plantejat el tema ecologista de l’Amazònia i apaivagar el conflicte amb Iran.
VICEPRESIDENT DE MOBILITAT DE L’AMB

Antoni Poveda

Potenciació de la bicicleta

-+=

L’Àrea Metropolitana de Barcelona està fent una
decidida aposta per infraestructures que incentivin l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport.
Els aparcament de bicicletes i, ara, un mapa que
recull tots els serveis que poden ser necessaris i
empreses del sector en són alguns exemples.

L’homofòbia,
una xacra a
combatre
Mig segle després dels fets
de l’Stonwell Inn, el famós
bar novaiorquès on va començar la
rebel·lió als Estats Units pels drets
dels homosexuals i contra la repressió policial que s’exercia contra
ells, el col·lectiu LGTBI ha assolit
grans avenços en alguns països
–tot i que en bona part del planeta
la persecució i fins i tot les lleis contra els homosexuals persisteixen–.
Però fins i tot on els drets LGTBI estan reconeguts oficialment, les
pressions i les amenaces encara
són presents. A Catalunya, fa cinc
anys es va aprovar una avançada
llei per combatre l’homofòbia. Però
malgrat tot, l’Observatori Contra
l’Homofòbia comptabilitza un gran
nombre d’agressions a persones
LGTBI. Enguany n’ha registrat de
moment 111 casos, una xifra pròxima ja a la de totes les agressions registrades l’any passat. La qual cosa
indica que no n’hi ha prou amb legislar, sinó que calen recursos per
aplicar la llei i sobretot calen plans
de sensibilització social. L’administració i el conjunt de la societat ha
de fer costat a les víctimes per discriminació en l’orientació sexual, i
sobretot repudiar aquells que cometen les brutals agressions, grups
de joves en molts casos.
La societat catalana no ha avalat electoralment el rebrot feixista
aparegut a la resta de l’Estat amb
l’aparició de Vox, partit que alberga
una repugnant homofòbia. Però això no vol dir que Catalunya estigui
lliure d’homofòbia. Hi és, i en creixement. I cal actuar. Una societat en
què una part dels seus membres no
poden expressar lliurement i segura la seva condició sexual públicament no és una societat democràticament plena. Per la qual cosa l’homofòbia no és un problema del collectiu LGTBI, sinó una agressió intolerable al conjunt de la societat
que afecta tothom.

|

4 Punt de Vista

|

Tal dia
com
avui fa...
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Diàleg real
Puigdemont veu possible un
diàleg real. Reconeix a Sánchez
el clima polític positiu i demana
una proposta sobre
autodeterminació.

Miquel Riera

20
anys

Cesc Batlle. Enginyer industrial. MBA

Manipulant la
història

E

anys

Pugna PP-PSOE
El PP consolida el seu
avantatge de prop de cinc
punts respecte al PSOE, un any
després de les primàries
socialistes

Tribuna

Full de ruta

l Ministeri de Justícia espanyol va
oferir-nos aquest cap
de setmana una prova
ben clara de com es
manipula la història
arran d’una piulada
sobre el paper d’Espanya en l’alliberament de París. Sí, tot allò que denuncien els “bojos” de l’Institut Nova Història (INH) que va passar fa uns quants
anys, en una època en què, evidentment, ningú controlava què es feia i es
desfeia des l’omnipotent monarquia
absolutista espanyola. Un servidor no
creu pas, ni de bon tros, com si fóssim
en una secta, tot allò que s’afirma des
l’INH, però negar l’opció d’una entitat
de qüestionar la història oficial, per
moltes bogeries que ens pugui semblar
que conclou, no ho trobo just, ni gaire
democràtic. Sobretot, per exemple, en
el cas de la presumpta catalanitat de
Colom, que no ha reivindicat només
l’INH, sinó també moltes altres entitats,
algunes presumiblement més serioses,
com ara el Centre d’Estudis Colombins,
dependent d’Òmnium Cultural. En tot
cas, potser el que ens hauríem de preguntar tots plegats és per què des del
món universitari pràcticament ningú ha
treballat en aquesta qüestió, com si fes
por tocar-la pel presumpte desprestigi
que comportaria fer-ho. Com si no hi
hagués prou llacunes per omplir entorn
de la figura de Colom. Un apunt més
sobre l’INH: en el periodisme hi ha un
munt de periodistes que no tenen títol i
un nombre molt més gran d’intrusos
que en cap altra professió i no ens queixem.
Sobre la piulada del ministeri de Dolores Delgado, poca cosa cal afegir-hi
que no s’hagi dit aquests dies i que el
president Torra no resumís perfectament: “El paper espanyol en la II Guerra
Mundial fou l’enviament de milers de
soldats de la División Azul a lluitar al
costat de Hitler.” Com tothom sap, als
republicans de La Nueve, Espanya els
hauria afusellat a tots si haguessin gosat posar al peu a la península.
Francament, el ridícul espanyol no
pot ser més gran, sobretot quan encara
hi ha centenars de milers de desapareguts, pràcticament tots ells republicans, enterrats en vorals i fosses comunes. Entre els quals, una de les glòries
de la poesia espanyola, Federico García
Lorca. Talment com si Proust o Hugo
fossin enterrats en lloc desconegut. Algú s’ho imagina de França? Per cert,
qui segueix enterrat amb tota glòria és
el dictador Franco. A aquest sí que ningú el qüestiona.
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La grip A
Estudien tancar aules si hi ha
tres casos de grip A. Salut i
Educació pacten el pla
d’actuació. El retorn a les
escoles no es retardarà.

27-S, Fridays For Future

F

ridays for Future és el moviment
mundial dels joves que han comprès que la crisi climàtica ja és
aquí, és aterridora, i reclamen actuacions immediates i decisives per a combatre-la, davant la passivitat d’adults i
governants. Inspirats per la vaga de
Greta Thunberg ara fa un any davant
del Parlament suec, des del novembre
passat han organitzat vagues cada divendres a tot el món. I el 27-S també hi
han convocat els adults.

rò veu un futur en el qual no hi ha esperança per al seus fills o nets i en el qual
la seva pròpia vida està en perill, ço que
l’aterreix. I veu que tenim un marge de
maniobra molt curt per a parar-ne els
pitjors efectes, i veu que no fem res.
Creu que, poc o molt, tothom és conscient del que ens ve a sobre, però, alhora, tothom sembla estar molt còmode
continuant com si res. Alguns resignats. Altres esperant una tecnologia
“màgica” que ens salvarà.

EN PARLO AMB L’AITOR URRUTICOECHEA,

VIU AMB IMPOTÈNCIA QUE ELLS, que en pa-

estudiant de tecnologies aeroespacials
de 19 anys, i un dels portaveus de Fridays for Future a Barcelona, per a mirar d’entendre com ho viu ell, en l’aspecte personal. El resultat no pot ser
gaire més colpidor.

tiran totes les conseqüències, no són
escoltats. I contempla les generacions
dels seus pares i avis amb una barreja
de fascinació, enveja, ràbia i sentiment
d’injustícia. Ells han sigut molt afortunats: han pogut tenir l’expectativa que
el futur seria millor que el passat. No
serà així per a l’Aitor i els de la seva generació: la primera en tota la història

VEU COM, DURANT EL TRANSCURS de la se-

va vida, ens ve a sobre un col·lapse mediambiental que compromet el nostre
futur com a espècie. Ell voldria un futur
en el qual poder imaginar-se sense desertificació, ni fam, ni pujades del nivell del mar, ni refugiats climàtics. Pe-

de la humanitat per a la qual el futur serà molt pitjor que el passat. Creu que
aquestes generacions haurien de voler
deixar un planeta habitable, i que haurien d’actuar de forma decisiva ja, però
no ho fan. Si tot això et revolta, i vols
que tot canviï, aquest 27-S tens una
oportunitat.
UN DELS PRINCIPALS FRENS

a l’avenç de
qualsevol causa, és la sensació que sigui minoritària: som animals socials i
ens agrada ser acceptats pels grups als
quals pertanyem. Si una causa és minoritària, a molts els costarà demostrar
públicament el seu suport. Però si és
percebuda com a majoritària, la situació gira com un mitjó, ens traíem la cotilla mental i li donem ple suport.
Aquest és el repte per al 27-S: que hi
anem tots i totes els que estem preocupats per la crisi climàtica, joves i
adults, a tot el món, per tal que ens puguem reconèixer, comptar-nos, comprendre que no estem sols, i que els polítics puguin prendre nota que han de
convertir aquesta lluita en la prioritat
màxima.

El lector escriu
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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

La gran decepció
b La força que hi havia per ser
un moviment fort i transversal
en l’independentisme s’ha
trencat. ERC, al meu parer, ha
dividit l’independentisme.
Sempre han volgut anar sols,
ni quan el president Puigdemont es va oferir d’anar de segon, darrere del Sr. Junqueras
en les europees, ni al Congrés.
A l’Ajuntament de Barcelona,
si haguessin anat junts hauria
sortit un alcalde independentista. Sorprenen també no voler investir el president Puigdemont suspenent el ple del
Parlament per part del Sr. Torrent mitja hora abans de l’inici
pactant a la mesa amb els socialistes. El poble demana unitat, i se sent traït . No valen excuses d’objectius comuns, eixamplar la base... Primer la llibertat del país; una vegada
aconseguit aquest objectiu, ja
vindrà el partidisme.
DOLORS BOTET
Barcelona

Foment Gracienc
b Lamentablement ha desaparegut el Foment Gracienc
de les Arts, una mostra més
de l’abandonament i la despreocupació de l’educació i la
cultura pel dibuix com a base
per a qualsevol de les arts i
bells oficis. Recordo aquells
anys de la postguerra quan
una colla d’artistes, i també alguns periodistes graciencs,
ens reuníem, en un principi, al
taller de l’escultor Josep Maria
Camps Arnau. Jo només tenia
12 o 13 anys i, acompanyat del
meu pare, vam ser cofundadors d’aquell tan somiat i esperançat Foment, que va ser
una realitat l’any 1947 a la Vila
de Gràcia, on vàrem néixer la
majoria dels fundadors. De
tant en tant ens reuníem en algun bar del carrer Major i també a l’hotel Vienès per parlar
del món de l’art i organitzar
exposicions. Els socis anaven
augmentant per aprendre a
dibuixar i pintar, i més enda-

vant s’hi va crear un espai per
a l’escultura; tres assignatures
que cuidaven mestres amb
generositat i desinteressadament. També s’organitzaven
viatges culturals i visites a les
exposicions de les galeries
d’art de Barcelona, i sopars.
Només quedo jo com a fundador honorari, segons la placa
d’argent que em va ser entregada en ocasió del LVII aniversari (8 de juny del 2004).
D’aquell ja històric Foment
Gracienc de les Arts, gràcies a
la generositat de persones voluntarioses i sense ànim de lucre que han anat conservant
viva la flama amb penes i treballs, fins que finalment s’ha
apagat per sempre més.
FRANCESC VILASÍS-CAPALLEJA
Barcelona

Vagues i serveis
públics
b Una vaga amb un 90% de
serveis mínims no és vaga ni
és res. Els que no treballen fan

el préssec. Una vaga que no
molesti ni la ciutadania i faci
pessigolles a l’empresa té poc
calat. Quan es tracta de serveis públics és evident que la
ciutadania no en té cap culpa,
un aspecte a tenir en compte.
Una vaga sense força per
pressionar l’empresa no és eficaç. Des del meu punt de vista, només hi ha dos camins
per resoldre el problema, un
problema complex, no ho
dubteu pas. Quan es tracta de
serveis públics o bé es fa pinya
amb els sindicats o es busca
mesures de pressió potents
com podria ser tancar-se representants dels treballadors i
de l’empresa i no sortir-ne fins
que s’arribi a un acord amb la
seguretat que es complirà. Ni
rodes de premsa ni consultes
externes. Tots plegats tancats
a pa i aigua i algun cafè fins
que el compromís sigui ferm i
al carrer tantes mobilitzacions
com sigui possible.
PILAR PORCEL I OMAR
Sabadell (Vallès Occidental)
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La frase del dia

“Ara, Societat Civil busca més contemporitzar amb el
nacionalisme que no pas la batalla sense complexos”
Carlos Carrizosa, PRESIDENT DEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS AL PARLAMENT

Tribuna

De set en set

Diccionari estiuenc

No-violència
i memòria

Enric Serra

Jaume Nolla. Periodista

A

DOCTRINAR.

Allò que fan a totes
les escoles i mitjans de comunicació espanyols, però que els catalans no podem fer. Fins i tot, n’hi ha
que ho troben lleig, no fos cas que una
suposada superioritat moral que diuen
tenir es veiés afectada.

BILINGÜISME. Anomalia

que cal fer desaparèixer de les terres catalanes a nivell social. Evidentment, a favor del català. A nivell personal un hom pot ser
bilingüe, trilingüe o llegir, parlar i entendre tantes llengües com vulgui o pugui. Els únics bilingües practicants reals som els catalanoparlants, la qual cosa caldria començar a revertir en tots
els àmbits.

CLAVEGUERES. Allò que tot urbanista ha

de construir si vol tenir una ciutat ordenada i higiènica. Canviï urbanista i
ciutat per les paraules que segurament
al lector perspicaç d’aquest diari li vindran al pensament.

ben i es consideren més espavilats del
que realment són. És un fenomen de
superioritat barata estudiat pels psicòlegs nord-americans Justin Kruger i
David Dunning i es basa en dos principis bàsics: qui ho pateix és un incompetent que tendeix a sobreestimar les seves pròpies habilitats i, en segon lloc,
aquests mateixos incompetents són incapaços de reconèixer les veritables
habilitats en els altres. La classe política catalana en general ho pateix des de
fa dècades.
IMMIGRANT.

Persona de la qual no se’n
pot parlar malament, encara que delinqueixi (violentament o no) perquè els
controladors del pensament general
“bonista” et poden titllar de feixista o
xenòfob en un tres i no res. Només si
fas disbarats i ets de raça blanca i proTrump, els informatius diran els teus
orígens racials i pensament polític sense embuts.

MÓN. Allò que deien que ens mirava tot
DIADA.

Festa Nacional de Catalunya a
punt de caure en la divisió. Fou cèlebre
durant uns anys. Alguns patriotes amb
poca vista hi aniran de mala gana només perquè des de Madrid no diguin
que l’independentisme ha punxat. Però la realitat és que ha punxat. De fet,
l’han rebentat des de dins, els mateixos
que anys enrere van prometre als catalans allò que ni tan sols no van preparar
mínimament. Com sempre, caldrà esperar el dictamen de la història, però
cal avançar per a la posteritat que
molts dels que ara fan la víctima tenen
gran part de culpa que en aquests moments no siguem un estat lliure i lluny
de la rèmora espanyola.
EFECTE DUNNING-KRUGER.

És la relació
entre estultícia i vanitat. Les persones
que justegen a nivell intel·lectual i cultural tendeixen constantment a pensar que saben més del que realment sa-

Sísif
Jordi
Soler

sovint. De fet, sí que van estar pendents de nosaltres poc abans i poc després de l’1-O. Un cop es va veure clarament que tot plegat fou una catxa, ens
van deixar de mirar per no perdre més
el temps. Ara aquest món està més pendent de Hong Kong que no pas de Lledoners.

“
El món ens va
mirar l’1-O. Ara està
més pendent de
Hong Kong que no
pas de Lledoners

NEGOCIACIÓ. “Tots som conscients que
mai no hi haurà una negociació d’igual
a igual a l’Estat espanyol fins que nosaltres [els catalans] no siguem un estat.
És impossible iniciar cap procés de negociació en el qual nosaltres som una
part d’un tot, que és un tot que ja ens ha
dit moltíssimes vegades que no té res a
negociar amb nosaltres. Encara més,
que, quan negocia amb nosaltres, després no compleix.” Paraules literals
d’un pres polític abans de l’1-O que, seguint qui sap quines estratègies, ara
diu tot el contrari.
UNILATERALITAT. Tot i que la majoria dels

independentistes de tota la vida sabíem que era i és l’únic camí possible, finalment els nou vinguts a aquest pensament s’adonen que és l’única opció
amb Espanya (i, àdhuc, amb França).
És quelcom possible, sempre que es facin els preparatius que calen sense badar, es facin els amics correctes i se sàpiga que hi ha alguns preus a pagar (i
no són precisament aquells que primer
han vingut al magí al lector).
VERITAT.

A l’Evangeli de sant Joan, Jesús diu davant Pilat que Ell ha vingut al
món per a donar testimoni de la Veritat. Aleshores el governador romà li
pregunta: I què és la Veritat? I allò més
interessant de la conversa és que Jesús
no va respondre (Jn 18, 37-38). Això és
el que succeeix a casa nostra: tothom
demana la Veritat del que va passar
abans i després de l’1-O, però de moment, els protagonistes fan com el rabí
de Natzaret: no responen. I quan finalment donin testimoni dels fets, haurem de recompondre un trencaclosques, el qual, per anys que passin, sempre tindrem la sensació que algú ens va
aixecar la camisa. Tot i que diuen que la
Veritat, al capdavall, sempre sura, temo molt que en aquest cas mai no sabrem del tot el que de debò va passar.

A

NC i Òmnium
han aprofitat la
litúrgia de la Universitat Catalana d’Estiu,
a Prada de Conflent,
per anunciar una nova
fase de l’ofensiva independentista inspirada en la lluita no-violenta. Considerant que la no-violència sempre ha
estat definitòria de les accions del moviment sobiranista català, tant l’Assemblea com Òmnium hauran d’explicar molt bé que el que ara proposen
no té res a veure amb contemplar
passivament com l’Estat passa pel
damunt de les propostes de diàleg,
ni amb parar les dues galtes quan respon amb trompades i condemnes, ni
que cap partit català faci favors a cap
partit espanyolista a canvi de res, ni
encara menys a canvi de paraules sense futur.
Perquè si en l’arrel d’aquesta ressituació hi ha d’haver la determinació de
fer veure a l’Estat espanyol que Catalunya no pateix una febrada passatgera
sinó que experimenta una metamorfosi, de fer-lo adonar que la millor manera de solucionar els problemes que el
nostre país li ocasiona és que el deixi
anar, cal comptar que res d’això no
passarà sense sacrificis ni sense costos, ni tampoc sense recosir tot allò
que ens va portar fins a l’1 d’Octubre.
Si aquell dia dos milions i mig de
persones (també cal comptar els vots
sostrets) van materialitzar a les urnes
la seva desconnexió d’Espanya, va ser
perquè els empenyia una argumentació incontestable de raons històriques,
culturals, polítiques i econòmiques.
Aquells dies remoguts de l’octubre del
2017 i la repressió posterior ens han
entelat dels ulls i la iniciativa ha canviat
de mans. Si no ho revertim, si no mantenim tots els raonaments, un dia ens
podríem trobar preguntant-nos els
sentit de tot plegat.
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Negociacions
“contra rellotge”
per a la unitat
estratègica

a ERC insta que “s’intensifiquin” els contactes que ja hi ha
hagut per tenir full de ruta abans de la sentència a Artadi

coincideix que diàleg i confrontació no són contradictoris
Òscar Palau
BARCELONA

La portaveu d’ERC, Marta
Vilalta, va reconèixer ahir
que entitats i partits sobiranistes treballen “contra rellotge” per mirar de
lligar un full de ruta estratègic comú atesa la probable “immediatesa” de la
sentència del Suprem en
el judici a l’1-O, que podria
arribar aquest setembre.
“Convé intensificar la feina en els dies que venen;
per això fem una crida a
fer-ho”, assenyalava, sense arribar a fixar-se un termini màxim per a l’acord,
després de la primera reunió de la direcció postvacances. Tot i que el principal fòrum en què es debat
el futur full de ruta continuen sent les reunions del
Consell per la República
a l’exterior, on hi ha representats la majoria d’actors
socials i polítics, la portaveu va confirmar que
aquest estiu hi està havent
molts contactes “en clau

de govern, de Parlament i
de partit”, ja que es volen
“destinar tants esforços
com es pugui a fer que reïxi” la unitat estratègica.
“Protesta i proposta”
Vilalta està convençuda
que es pot “trobar el consens” aprofundint en la
proposta dels republicans
que ella mateixa va exposar
dijous a la Universitat Catalana d’Estiu, basada a “fer
compatibles” la confrontació democràtica, que va defensar també a Prada el
president Quim Torra, i el
diàleg que propugna ERC,
al qual ja va avisar que
continuarà apel·lant, i que
“mai hi renunciarà” tot i
les reiterades negatives del
govern espanyol. “Els nous
passos no poden excloure
el diàleg, perquè ens fa
forts internament i a escala internacional, és en si
mateix un fi i un mitjà alhora”, defensava, abans de
resumir: “Hem d’articular
protesta i proposta.”
Precisament, a la tarda,

la número 2 de JxCat a
Barcelona, Elsa Artadi, coincidia des de Sants que
la confrontació i la negociació no són apostes
“contradictòries”, i matisava que la porta del diàleg
sempre “estarà oberta”,
per bé que això no vol dir
que no es constati que
aquest diàleg “no existeix”
ni per part del govern ni
dels partits unionistes. Artadi demanava obrir una
etapa “propositiva i constructiva” en l’independentisme, amb un debat tant
intern com públic per parlar “del que es vol fer” i en
què els partits deixin d’assenyalar-se “els uns als altres”, ja que això “no ha
portat enlloc en l’últim
any”. “No competeixen
entre si, hem d’anar més
units que mai”, reblava.
“El que es reclama és una
determinació i un «ho tornarem a fer»”, resumia.
En tot cas, ERC confia
que, per bé que la proposta
de nou full de ruta encara
no està tancada, s’han fet

Marta Vilalta, en la compareixença ahir davant la premsa a la seu d’ERC ■ SÍLVIA JARDÍ / ACN

prou avenços per poder-hi
donar una última empenta en les properes setmanes, abans que es doni a
conèixer la sentència. El
mínim comú denominador podria ser continuar
des del Parlament i el govern la “confrontació institucional” per denunciar els
abusos de l’Estat i defensar
els grans consensos de
país, referèndum inclòs,
mentre en paral·lel s’organitzen des de la societat civil accions de desgast, desobediència civil i no-cooperació envers els poders fàctics de l’Estat que forcin el
seu executiu a asseure’s a
parlar. Això sí, el problema
ara rau a baixar a concretar la teoria, i Vilalta evitava donar pistes per “afavorir el consens”: “Ho hem de
poder debatre en els espais
adients”, cloïa. ■

Vilalta evita contestar a Bonvehí
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Després que el president del
PDeCAT, David Bonvehí, acusés diumenge ERC d’“aparcar l’independentisme i abraçar” les tesis de l’antiga CiU
amb un fi electoral, Vilalta no
va voler ahir entrar en polèmica. “Insisteixo en el que
vaig dir, que cal superar les dinàmiques autodestructives
que hem vist últimament.
No entrem a valorar declaracions encara que ens ataquin
directament perquè no volem
entrar en aquesta dinàmica”,
argumentava, mentre insistia
que la manera de generar “el
millor clima” és que cada força busqui complicitats en el
seu espai. “Seguirem treballant per trobar punts d’acord
i no per acusar-nos”, resumia.
En aquesta línia, va retreu-

re que es vulgui “ridiculitzar”
l’aposta d’ERC per “acumular
forces”, ja que això “és contraproduent i debilita el moviment”. “No hi ha cap dilema,
volem ser alhora més forts i
més determinats”, insistia.
Per això veu la Diada com una
“oportunitat” per superar recels i avançar junts, i treia importància, perquè “no es pot
fer de l’anècdota categoria”,
als tuits d’exconsellers d’ERC
que deien que no hi aniran. Així, feia una crida a participar
en totes les activitats programades perquè siguin un “èxit
cívic massiu” i no el “fracàs”
que molts desitgen, en la línia
que també seguia Artadi: “Ha
de servir per recuperar la il·lusió, la determinació i la unió
del moviment”, insistia.

El PSC i els comuns qüestionen la
despesa del govern en publicitat
Redacció
BARCELONA

El PSC i Catalunya en Comú Podem volen saber a
què es deu “l’augment de la
despesa publicitària” del
govern de la Generalitat,
després que el 2018 es destinés a publicitat institucional del 2018 32,47 milions d’euros, tres vegades

més que el 2011, i encara
més en un “context de retallades i amb pressupostos prorrogats”. La formació dels comuns s’afegia
ahir a la petició del PSC arran d’una informació publicada al diari Expansión.
Els socialistes també han
sol·licitat una còpia de tots
els expedients, amb inclusió dels briefings, de ca-

dascuna de les campanyes
de publicitat institucional
dels anys 2018 i 2019.“Volem que ens expliquin
aquest increment tan significatiu de la despesa, sobretot tenint en compte
que 2018 és un any en què
no es van aprovar pressupostos”, va dir el diputat
del PSC Ferran Pedret. Però mentre el PSC reclama

la compareixença a la comissió d’Afers Institucionals d’una representació
de la comissió assessora de
Publicitat Institucional,
que depèn del Departament d’Economia, en
mans d’ERC, els comuns
han optat per demanar explicacions a la portaveu del
govern i consellera, Meritxell Budó. ■

El líder del PSC Miquel Iceta, assegut al seu escó en un ple
del Parlament, el maig passat ■ ACN
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L’ANÀLISI

Òscar Palau

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

L’independentisme s’autoexamina
E

829430-1207863Q

n plena batalla interna en
l’independentisme per l’estratègia de futur a adoptar,
la Universitat Catalana d’Estiu arribava la setmana passada en un
moment delicat, perquè hi sobrevolava el perill d’aprofundir en la
divisió més que en l’exploració de
vies d’acord. Potser per això les
crides a posar punt final al pimpam-pum intern van arribar des
de tots els àmbits. En alguns actes, això sí, es va fer palès que un
sector notable del moviment pensa poc en consonància amb les
tesis dels grans partits, als quals
van arribar a criticar durament, si
bé la sang no va arribar al riu, i els
retrets, que hi van ser, no van derivar en moments de tensió, sinó
en un diàleg respectuós i fins i tot
constructiu des de la divergència,
conscients tots que la unitat s’ha
de reforçar i no debilitar amb vista als mesos decisius que venen.
Bon exemple de tot plegat és
la taula rodona que va reunir l’alcalde que fa deu anys va impulsar
la consulta d’Arenys de Munt, Josep Manel Ximenis; l’exconsellera
Irene Rigau (JxCat), i l’alcalde de
Moià i portaveu d’ERC a la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras. “Els partits ens estan impedint avançar cap a la independència”, etzibava d’entrada Ximenis,
que ja recordava com fins a deu
dies abans de la votació al seu
poble cap força li havia donat suport. Entre aplaudiments, l’exalcalde reclamava “noves organitzacions que no tinguin una infraestructura interna”. “Els partits
s’han de repartir molts diners, i
això fa que siguin eminentment
conservadors”, burxava. Lògicament, els companys de taula van
sortir a rebatre’l. “Doncs com ho

Les reflexions dels debats i ponències de Prada van ser un bon barem intern de l’independentisme ■ J.M. MONTANER

articulem, sense partits?”, es preguntava Rigau, que advocava per
“millorar-los”. “Des del 1975 que
els polítics no s’havien jugat així
la pell”, recordava, mentre defensava que havien sabut “interpretar la gosadia cívica” per fer avançar el procés. Això sí, davant el
parer estès que no s’entenen les
baralles partidistes i que aquesta
decepció desgasta el moviment,
l’exconsellera es preguntava “per
què en moments clau apareix una
divisió inoportuna” i aprofitava
per defensar la fórmula de Junts
pel Sí. “Vam aprendre a discutir”,
reflexionava, i va acabar amb un
segon dard a ERC, a la qual abans
ja havia retret que al seu dia demanés el cap de la vicepresidenta
Joana Ortega: “Preferim mantenir
l’objectiu clar que diluir el projecte per tenir-hi més gent”, indicava.
Rigau ho deia en resposta a

Guiteras, que va defensar la tesi
que no es tracta de ser el primer
a fer el cim, sinó que hi arribi tothom, “encara que es trigui més”.
“Al costat nostre hi ha gent que
no pensa el mateix; farem països
dins de països?”, havia plantejat.
Guiteras va haver de jugar a la defensiva. “És normal que qui estigui
deu passes enllà digui que s’està
frenant el procés, però aquí venim
a treballar per la república i no la
podem fer pas bipolar”, exposava.
I davant els xiuxiuejos de l’auditori,
prosseguia: “Si no voleu, no em
voteu, però no ens barallem i acabem dividits i acovardits com vol
l’Estat, no fem que sigui un fracàs
aquest procés que tant esperàvem”, acabava, amb algun tímid
aplaudiment entre els assistents.
ERC era segurament el partit
més exposat a les crítiques, però
no es va amagar i fins i tot va po-

tenciar la presència a Prada amb
pesos pesants com els consellers
Bargalló i Vergés, i l’exconseller
Huguet, ell en el marc de les jornades de la Fundació Irla. I si bé
tots van ser aplaudits, també cal
dir que van aixecar força més interès i entusiasme els crítics del
————————————————————————————————————————

Les desavinences sobre
l’estratègia es van fer
notar a l’UCE, però el
debat va ser constructiu
————————————————————————————————————————

partit, que van aprofitar la cita per
rebre un bany de masses, com ho
van ser també els actes protagonitzats per una altra crítica amb
els partits que es va mesurar en
les apreciacions, la presidenta de
l’ANC, Elisenda Paluzie.
És clar que la portaveu d’ERC,

Marta Vilalta, també es va exposar
al veredicte públic en un acte força
menys concorregut, en què va haver de sentir retrets sobre la posició ambigua amb relació a la investidura de Sánchez, sobre la buidor i inconcreció del concepte eixamplar la base i sobre un perill:
que ens convertim en “presoners
dels presos”. Això sí, fins i tot hi ha
qui li va defensar d’entrada un estat confederal com a pas intermedi per guanyar-se els comuns. Vilalta, en tot cas, va instar a “fugir”
de la simplificació d’idees i del soroll –“tots juguem en el mateix
equip”, subratllava– i va demanar
“entendre” totes les aproximacions per trobar el desllorigador.
“El discurs antipartits tampoc ens
ajuda a enfortir-nos”, lamentava
igualment. També a la sala, Ximenis, que ja havia topat amb Guiteras perquè, a diferència d’ell, creu
que “amb un 50%+1 n’hi ha prou”
per tirar endavant unilateralment,
va insistir i va instar Vilalta a implantar la república si abans de la
sentència l’executiu espanyol no
ha acceptat dialogar. “Ho recullo,
però si ho fas també els estàs donant incentius per no asseure’s, i
tornem a ser on érem: tenim les
condicions per aguantar una declaració d’independència?”, reblava. “Quan ho fem, ho hem de poder fer real, i dir que ara no tenim
les condicions no vol dir que hi renunciem”, etzibava.
És clar que el més aplaudit va
ser l’històric exiliat Ramon Gual,
que en un dels últims debats va
retreure a la gent que, com en el
franquisme, s’esperi que la solució
arribi d’exiliats i institucions de fora: “No teniu vergonya, si no us
moveu no hi arribareu mai, i no val
la pena continuar discutint.” ■
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Debat sobre els
canvis educatius

A mesura que l’educació guanya centralitat es multipliquen els debats sobre quins
són els reptes prioritaris a Catalunya. Un
país amb un model educatiu que ofereix
oportunitats a tothom genera adhesió i
cohesió. Afortunadament, les aspiracions
educatives d’alumnes i famílies incrementen i és el moment de demostrar que
l’educació de qualitat ja no serà un privilegi sinó un dret efectiu per a cada alumne
de la nostra societat. La pitjor educació és
la que no tindràs. El pitjor fracàs escolar
és deixar d’estudiar. L’indicador més alarmant és el que ens diu que un 17% dels
nostres joves abandonen prematurament
els estudis després de l’etapa obligatòria,
molt per sobre de la mitjana europea.
Sabem que aquest abandonament està
incentivat pel nostre mercat de treball,
que ofereix als joves una fugida vers feines precàries i desqualificades. De fet, durant la crisi econòmica la manca de feines
ha fet baixar l’abandonament del 33% al
17%. Hem de combatre aquest mercat, però l’abandonament també és el símptoma
d’un sistema educatiu que hem de repensar.
Quins canvis necessita l’educació al
nostre país? Veurem que la majoria de les
apostes per afrontar l’abandonament són
les que aporten qualitat a tots els alumnes. Ja disposem de moltes evidències que
ens indiquen cap on hem d’anar. La recerca mostra que és efectiu garantir una escola bressol de qualitat i gratuïta, especialment per als alumnes amb més necessitats socials.
Ens caldrà revertir la vergonyosa segregació escolar i sobreinvertir en les escoles
amb més alumnes en desavantatge social,
valorant estudiant polítiques de suport als
alumnes de famílies immigrades. L’escola
ha de ser gratuïta, sense copagaments de
cap tipus. Per tots aquests motius es fa
urgent revisar el model d’educació concertada. També haurem de bastir un sistema
de beques que no siguin una política simplement assistencial. Una escola amb qualitat i equitat és la que ofereix un aprenentatge personalitzat i tutoritzat que
desenvolupa el potencial de cada alumne.
Necessitem una escola inclusiva, i millorar les ràtios al servei de pedagogies més
efectives i avançades que activen l’esforç i
la motivació per l’aprenentatge. Això demana una reforma profunda del model

Alumnes d’FP de fusteria treballant en la construcció d’una aula sostenible de fusta ■ JUANMA RAMOS

“
Fa anys que
necessitem també
una gran empenta al
model de formació
professional com una
alternativa prestigiada
i de qualitat

d’educació secundària.
El model d’orientació i l’acompanyament tutorial haurà de ser la clau de qualitat i prevenció educativa. Fa anys que
necessitem també una gran empenta al
model de formació professional com una
alternativa prestigiada i de qualitat.
Integrar i connectar els aprenentatges
escolars amb la riquesa dels aprenentatges extraescolars i comunitaris al barri o
a la ciutat és el nou horitzó de qualitat
educativa. I també és l’oportunitat de
crear un ecosistema que ofereixi suports
educatius que compensin desigualtats familiars. Tot plegat necessita governs que
apostin per l’autonomia dels centres i docents, reforcin el lideratge de les xarxes i

dels municipis, inverteixin més en formació i selecció de mestres i promoguin unes
polítiques i pràctiques més basades en
l’avaluació i l’evidència científica. Es pot
qüestionar que amb la baixa inversió actual això no es podrà afrontar, i és ben
cert. Això ens obliga a reclamar més inversió i ens retorna a les propostes de l’article: què serà prioritari?
És un error contraposar la qualitat educativa al suport als alumnes més necessitats. Es tracta d’un debat ja superat: els
països de referència que destaquen en excel·lència també destaquen en equitat. Sovint sentireu que la principal responsabilitat la tenen les famílies. També és cert: el
potencial de la família per fomentar la lectura o transmetre valors i hàbits és decisiva. Però això no pot servir per tancar un
debat, sinó precisament per obrir-lo. Com
aprenen les famílies a fer-ho? Qui els pot
donar suport? Quina escola i quina comunitat oferirà als seus fills i filles allò que
aquestes no saben o no poden fer?
Pot semblar una agenda massa ambiciosa, però no tenim alternatives de futur que no passin per la millora de l’educació. Potser algunes d’aquestes fites
semblen d’un futur llunyà, però les bastides del futur es construeixen amb canvis del present. A Catalunya tenim algunes polítiques que han començat aquest
camí, i una gran quantitat de docents,
centres, xarxes i municipis que són els
nostres pioners.

Cs vol el
govern en la
conferència de
presidents
Redacció
BARCELONA

El diputat de Cs David Mejía va instar ahir el vicepresident del govern, Pere
Aragonès, a assistir a la
conferència de presidents
autonòmics si creu que ha
de reclamar un finançament millor per a Catalunya. En una entrevista a
Ser Catalunya, Mejía va
criticar que el conseller
d’Economia deixés la cadira buida en l’última trobada entre els representants
de les comunitats autònomes: “Si creu que hi ha deficiència cal anar al fòrum
on es parla del sistema de
finançament.”
D’altra
banda, el diputat de Cs va
rebutjar una coalició entre
el partit taronja i el PP de
cara a les pròximes eleccions al Parlament. Tot i
això, ha obert la porta als
populars per formar un govern que posi fi al procés.
“Si Aragonès té res a dir
sobre el finançament, no
hauria de deixar la cadira
buida a la conferència”, va
subratllar Mejía després
d’apel·lar a les “responsabilitats” del vicepresident
en matèria econòmica. A
hores d’ara, amb la investidura encara pendent, no
hi ha data per celebrar la
conferència. ■

Turull surt de
la presó per
anar a veure
el seu pare
Redacció
BARCELONA

La sala de vacances del Tribunal Suprem va concedir
ahir un permís extraordinari perquè Jordi Turull
sortís de la presó de Lledoners ahir mateix per visitar durant quatre hores a
l’hospital el seu pare, que
hi està ingressat per una
malaltia greu, segons va
informar el Suprem en un
comunicat. Josep Rull
també va sortir de la presó,
el 20 d’agost, per acompanyar el seu fill en una operació. Jordi Cuixart també
ho ha sol·licitat pel naixement del quart fill. ■

