L’ús tecnològic
del català
s’encalla al mòbil
Manté la força a internet però
només es pot fer servir en un terç
de les aplicacions més populars
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Cultura i Espectacles

Borrell, salvat
per la dreta
FRONT · El PSOE s’alia amb el
PP, Ciutadans i Vox per evitar la
compareixença del ministre pel
polèmic informe d’España Global
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Mor Leopoldo Pomés,
el fotògraf de la
‘gauche divine’
Reconegut publicista,
alguns dels seus anuncis
van marcar època
Nacional

L’AFER · El titular d’Exteriors
no haurà de donar explicacions
al Congrés pel text que l’ens va
fer contra l’independentisme
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Mor Conxita Grangé,
resistent antifeixista
Era l’última supervivent catalana del
camp de concentració de Ravensbrück
Cultura i Espectacles
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Rosalía, primera catalana
guardonada en els MTV

Un moment de l’acte d’ahir, amb Piqué, Jordi Cruyff, la vídua del jugador, Danny –d’esquena–, i Messi ■ JOSEP LOSADA

Johan Cruyff ja té camp
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El meu país Josep-Lluís Carod-Rovira P12
“Mentre discutim evidències, no preparem
un projecte d’emancipació seriós, intel·ligent,
audaç, astut i amb un punt de mala llet”

El Barça estrena el nou estadi per al futbol de base en honor del futbolista
LES SÈRIES. Qui paga mana / Fer pasqua abans de rams / La gossa Laika va ser el primer animal que va passar uns quants dies a l’espai P6,7

2

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 28 D’AGOST DEL 2019

Punt de Vista
Keep calm

HERMES COMUNICACIONS SA
El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.

President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i Font
i Joan Vall i Clara.
Consell de lectors: Feu-nos arribar les opinions, els suggeriments
i les consultes que desitgeu sobre el nostre projecte editorial i els
nostres productes a conselldelectors@elpuntavui.cat. Tots els
contactes rebran resposta de la direcció.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva i local), Toni Muñoz (Serveis),
Josep Madrenas (Webs i Sistemes), Albert
París (Comunicació), Miquel Fuentes
(Administració i RH), Lluís Cama
(Producció) i Ricard Forcat.

La vinyeta

Martí Gironell

Fer

Solitud
“J

ubilats japonesos roben a les
botigues per anar a la
presó.” El titular del
principal diari nipó, el
de més tirada i distribució, el Yomiuri Shimbun, és real i crida l’atenció. Resulta que creix el nombre d’ancians japonesos que cometen
aquesta mena de delictes, petits furts,
per poder ser empresonats. Però el
que fa pensar i genera tristesa és saber l’objectiu. I no és per necessitat, tot
i que hi ha alguns casos en què les autoritats sí que han detectat que és per
pobresa. No. Majoritàriament ho fan
per no estar sols. Perquè a fora, en la
vida en llibertat, els falta el seu ikigai,
és a dir, la seva raó de ser, de viure. Entenen que ja no hi ha res en aquell món
–el de fora– que els pugui fer feliços.
No tenen companys, companyes,
amics, famílies... que per raons naturals –alguns, no tots– han traspassat.
D’altres, per diverses raons, els han arraconat. I un percentatge força elevat
ha decidit aïllar-se, estar sol per voluntat pròpia. És la paradoxa d’una socie-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Creix el nombre d’ancians
japonesos que cometen
petits delictes per poder ser
empresonats. Molts ho fan
per no estar sols
tat que és el model perquè pot presumir de tenir la població més longeva
del món i s’exporta arreu el secret per
viure més i millor. Però curiosament, la
majoria de japonesos de més de seixanta-cinc anys se senten sols i opten
per delinquir o per treure’s la vida. La
taxa de suïcidis és de les més altes del
món. I més encara entre el col·lectiu
dels de més de seixanta anys.
En un país on hi ha restaurants amb
taules aïllades on el comensal pot
menjar sol, sense que el molesti ningú.
Que han triomfat empreses de lloguer
d’amics o els karaokes amb sales individuals per cantar per tu sol la teva
melodia preferida, no és estrany que la
soledat hagi acabat arrelant en l’ànima
dels seus habitants. Fins al punt que hi
hagi molts japonesos que sàviament
valorin més la companyia d’un estrany
–que amb el pas del temps i de la condemna serà un amic– que l’escolta i li
fa companyia, per força, entre reixes,
que no pas acabar els seus dies sol i en
silenci. Per pensar-hi. No els sap cap
greu sacrificar la seva llibertat per
combatre la solitud.

Els gegants del Vendrell

A

mi em passa que cada cop m’interessen més les informacions
locals i comarcals –del “territori”, en diuen ara–, i menys les de projecció nacional o internacional. Potser
és perquè vinc de la premsa local. En
certa manera m’hi mantinc. Potser
perquè les informacions grans i transcendents es fan cada cop més antipàtiques, difícils de desentrellar i allunyades del “territori” i la seva gent. En les
informacions locals parlen els alcaldes, els pobres alcaldes sense recursos
que quan no han de patir per un os
deixat anar han de patir perquè l’estiu
és sec i els incendis són una amenaça
viva. Jo, que puc entendre que algú
vulgui ser cap de govern, no m’explico
com encara hi ha, a cada poble i sense
falla, algú disposat a dirigir un Ajuntament. El sou és escàs, l’equip humà és
curt, la pressió veïnal és intensa, la Diputació on de tant en tant s’han de reunir és remota... Parlo de pobles petits
i també de mitjans. Els grans són una
altra cosa. Són una altra cosa? Els
sous són millors, hi ha més personal al
consistori, però quan no falla l’aigua
en sobra perquè hi ha hagut una inun-

“
Cada cop
m’interessen més
les informacions
locals i comarcals

dació o apareixen rates a la platja en
ple estiu o s’ha d’atendre els que dormen al carrer. Els administrats també
s’expressen: els pagesos que veuen perillar la collita de l’avellana, aquells altres atacats pel mosquit tigre, els que
no cobren raonablement el raïm, els
ciutadans que pateixen per la seguretat o que estan alegres perquè s’acosta
la festa major. No tot són desgràcies:
les festes majors, els concerts, el carnaval, la ingesta de coques i mones, les
falles que baixen pel Pirineu, els castells, el senyor que fa violins, l’equip
humà que toca les campanes, l’equip
de futbol de quarta o cinquena divisió.

S’acaba, i comença el telenotícies “seriós”. Surten els grans estadistes, els
futbolistes milionaris. Em limito als titulars. Ja s’ho faran.
Durant uns dies els gegants del Vendrell, la Teresa i en Salvador, s’han
mantingut desapareguts. Algú havia
robat la caixa de camió que els contenia. Una caixa pintada amb motius
festius que no podia passar desapercebuda i que dona la mesura de quina
mena de lladres eren. La caixa i els gegants han estat feliçment recuperats
però durant uns dies he patit per la
gent del Vendrell. M’he posat a la seva
pell. Si a Mataró ens haguessin sostret
en Robafaves hi hauria hagut manifestacions, batudes, novenes, gent tirantse del campanar, plors. El Vendrell ha
celebrat amb molta pompa el retorn
dels gegants.. Els han examinat: ni
una rascada, els ulls immòbils de sempre, el mateix encarcarament substancial. Sortirem a celebrar que Pedro
Sánchez hagi pogut formar govern?
Ens doldrem externament del desorientat i desfibrat govern català? A
quin acord diu que han arribat, els del
G7 que ens han d’arreglar el món?
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Confrontació i diàleg

J

a està bé que ahir la portaveu del
govern, Meritxell Budó, posés els
punts sobre les is i aclarís d’una
vegada que confrontació i diàleg no
són termes incompatibles. Ja està bé
perquè fa dies, i ja en vaig parlar la setmana passada, que sembla que una cosa exclogui l’altra. Com que el president Torra va utilitzar la setmana passada a la Prada la paraula confrontació per definir quina és l’actitud que
cal tenir amb l’Estat, i com que ara
torna a estar de moda la paraula diàleg (de moda a Catalunya, perquè si
s’hi han fixat a Espanya Pedro Sánchez l’ha deixat de fer servir), sembla
que els qui defensen el diàleg s’hagin
de quedar quiets i parats mentre
aquest no arribi. A mi em sembla una
trampa. Ben parada i ben col·locada.
Arribarà un punt que ens voldran fer
creure que si no hi ha diàleg és per culpa nostra, perquè ens hem tornat tots
plegats uns radicals. I uns eixelebrats

“
Què ens venen
a dir? Que defensar
un referèndum, i
defensar el que vam
fer l’1-O, és una
actitud radical?
que un bon dia van decidir convocar
unilateralment un referèndum perquè
sí. Fixin-s’hi com ara, discretament,
com aquell qui no ho vol, els tertulians, informadors i opinadors del país
(del nostre i del del costat) van diferenciant, sense dir-ho però deixant-ho
clar, entre independentistes partidaris del diàleg i el que ara ells han batejat com els radicals. Arribarà un dia, i
em sembla que el tenim a tocar, que o

De reüll
Emma Ansola

Les cares de la notícia
CANTANT

Rosalía

Plus de
perillositat

MTV Video Music Awards

L

a reincorporació a la feina, aquest any, després de les
vacances d’estiu està envoltada de cert neguit.
Treballo a Barcelona, no hi visc, i no sé pas quin ambient
em trobaré atès els nivells de violència i d’inseguretat que
es respiren pels carrers. Confesso que mai li he donat
tanta importància, però aquest any fins i tot amics i
familiars que viuen fora de Barcelona i de Catalunya s’hi
han referit i demanant informació i reclament cura.
No dubto que els índex de delictes han augmentat
atesa la intensitat turística de la ciutat, els nivells de
desigualtat creixent, el descens de la
Preocupa
inversió i la manca de recursos
generals. La suma de tot plegat, de
l’evolució a
pensar-hi, esfereeix. Però una ullada
l’alça dels
a les dades facilitades pel Ministeri
delictes, no
de l’Interior assenyala que el
tant el
problema greu, tanmateix, està en
l’evolució de les xifres de delictes que
nombre
es cometen a la ciutat. En proporció a
la densitat, no són xifres alarmants, assenyalen els
experts, tanmateix sí que ho són quan s’avalua
l’increment de les infraccions delictives respecte de l’any
passat i encara més si ens allunyem fins al 2017. Però
mentre ciutats com Madrid han pogut abaixar alguns
index de delinqüència, com els homicidis, Barcelona es
dispara. El 2018 es van produir a Barcelona 194.212
infraccions penals, 26,8% més que el 2016. Madrid, amb
el doble de població, va créixer del 4,7%, la capital ha
incrementat el turisme i els nivells de desigualtat
augmenten, la inversió també va a l’alça.

ens convertim en uns xaiets o aquells
que insisteixin a defensar un referèndum seran uns radicals. Ni que sigui
un referèndum pactat com a Escòcia.
Res. De moment, dos anys després, ja
he sentit titllar de radicals aquells que
defensen l’1-O. Quatre dies i vostè i jo
serem titllats de radicals perquè hi
vam participar. Perquè vam confrontar-nos amb l’Estat. Ahir ja vaig sentir
qui qualificava de radical el govern català per haver decidit confrontar-se
amb l’executiu espanyol i dur el govern Sánchez als tribunals per l’impagament de 1.317 milions d’euros. Ens
pengen l’etiqueta de radicals per defensar els nostres drets, i correm el
perill de creure’ns-ho. I jo em pregunto: qui són els radicals, els extremistes
i exagerats: els que pengen llaços
grocs o els qui els treuen? Els qui defensen un referèndum o els qui el neguen? Els qui van fer un 1-O pacífic o
els que van ordenar les plantofades?

-+=

La fulgurant carrera de Rosalía no para de créixer,
i ara la seva cançó Con altura ha guanyat el guardó al millor videoclip llatí dels premis MTV, en la
gala celebrada a la ciutat de Newark, als Estats
Units. Rosalía és la primera catalana que guanya
un MTV i confirma que ja és una estrella global.
PRESIDENT DEL BRASIL

Jair Bolsonaro

Un milhomes inepte

-+=

El president del Brasil ha fet gala del seu lamentable tarannà rebutjant l’ajuda del G7 per fer front
als incendis de l’Amazònia. Bolsonaro no és capaç
de fer front a aquesta crisi mediambiental i es fa
el milhomes amb una picabaralla de mal educat
amb el president de França, Emmanuel Macron.
METGESSA DE L’HOSPITAL DEL MAR

Núria Rodríguez de Dios

Avenç mèdic

-+=

En un estudi liderat per l’Hospital del Mar, dirigit per
la doctora Rodríguez de Dios, s’ha descobert que
protegir la zona de l’hipocamp de la radiació que
s’usa per evitar metàstasi al cervell en malalts de
càncer de pulmó de cèl·lula petita salvaguarda la
memòria dels pacients sense efectes negatius.

Recosir les
estripades
de Trump
El president nord-americà
Donald Trump sembla sovint
un elefant en una botiga de ceràmica, trencant-ho tot al seu pas. El
problema és que la ceràmica que
‘trenca’ el mandatari americà és sovint molt delicada i calen, després,
moltes maniobres i gestions diplomàtics per arreglar-la. El maig del
2018, Trump va agreujar la crisi amb
l’Iran, potència decisiva a l’Orient
Mitjà, i va sortir del tractat de limitació nuclear que el règim dels aiatollàs s’havia avingut a signar el juliol
del 2015 amb les principals potències mundials, entre les quals, Rússia i la Xina. Era un acord molt important, però Trump va tirar pel
dret. Ara s’està treballant per recosir-lo, però la feina no serà fàcil, malgrat la bona predisposició del president francès, Emmanuel Macron,
que va aconseguir fer venir fins a la
cimera del G7 el ministre d’Afers Estrangers iranià. El règim de Teheran,
però, tampoc posarà les coses fàcils i ahir ja va anunciar que cal que
s’aixequin les sancions que ofeguen
la seva economia abans que s’assegui a la taula amb el president nordamericà. Allò que semblava, doncs,
un gran èxit de la cimera de Biarritz,
aviat va quedar ben diluït entre els
orgulls d’uns i les necessitat d’altres. Mentrestant, la tensió a la zona
no deixa de créixer.
Trump ha dinamitat també les relacions amb la Xina, a qui vol fer
passar per l’adreçador nord-americà, ja que considera que el règim de
Pequín perjudica l’economia dels
EUA. Trump actua amb la Xina com
si estigués negociant un contracte
immobiliari, talment com si hi hagués semblances entre portar una
empresa o dirigir el país més poderós del món. En la cimera del G7 va
semblar que la situació amb la Xina
tornava al bon camí, però l’economia mundial tremola cada amb cada moviment de Trump.
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Proposta de vaga
Òmnium i l’Assemblea Nacional
Catalana proposen una vaga
l’1-O. Posen sobre la taula una
aturada de país, almenys
“d’algunes hores”.

Carina Filella

20
anys

Joan Ferrerós.

La vida i la
mort de l’art

T

anys

El PP i ETA
El govern del Partit Popular està
d’acord a establir converses
“segures i directes” amb ETA si
renuncia a la negociació política
a canvi de la pau.

Tribuna

Full de ruta

res fets han tornat a posar sobre
el llenç de l’actualitat
la figura de l’artista
Maties Palau Ferré
(Montblanc, 19212000). La publicació, per part del seu
net-nebot Francesc Marco-Palau, del
llibre El pintor que cremava els seus
quadres (Gregal); el joc iniciat aquest
estiu a les xarxes socials per l’escriptor
Màrius Serra (autor, d’altra banda, del
pròleg del llibre), on cada dia envia una
foto d’alguna de les dones pintades
per l’artista; i, el tercer, l’anunci que el
Museu Comarcal de la Conca de Barberà inaugurarà, aquest dissabte, 31
d’agost, un espai dedicat al pintor.
La primera vegada que el vaig entrevistar, a la seva casa pairal de Montblanc, ell ja s’ho mirava tot amb la melangia que dona el pas dels anys. De
posat tranquil, va voler acompanyar la
conversa amb un gotet de vi dolç. Palau Ferré era amant del bon vi, “i si és
de la Conca, millor”, deia. No va abandonar el seu somriure fins que no vam
començar a parlar d’un episodi crucial
en la seva trajectòria: després del seu
retorn de París va signar uns contractes abusius amb un marxant d’art
(confiat com era, no va llegir-se la lletra
petita) i, el maig de 1974, el Tribunal
Suprem va acabar dictaminant que,
per rescindir el contracte, havia de pintar un determinat número de metres
quadrats: condemnat a pintar més de
40 metres per entregar l’obra al marxant. Pintar per metres, per a un artista, deu venir a ser com el granger que
ha d’engreixar els porcs. L’antítesi de
l’essència de la creació. Va complir la
sentència, però, decebut amb el món,
va decidir començar a cremar els seus
quadres i a defugir els cercles artístics.
Era, segons Francesc Marco-Palau,
una reivindicació per clamar que les
galeries prostituïen l’art. Va cremar les
seves obres durant més de deu anys.
Palau Ferré reconeixia, uns anys abans
de morir, que els problemes que troben en l’art i la cultura molts intel·lectuals són els mateixos de fa deu anys,
cinquanta o tres-cents: “capelletes
tancades i moltes limitacions”. Ell, que
va donar la vida i la mort a les seves
creacions, es va mantenir volgudament allunyat d’uns circuits de l’art
marcats pel mercantilisme. Els seus
valors era massa grans per caure-hi. El
2021 se celebrarà el centenari del seu
naixement. Serà un altre bon moment
per recordar la seva figura i la seva
obra, que, malgrat la negror del món,
era de colors vius i figures vitals.
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Caiguda del PIB
L’economia espanyola acumula
una pèrdua del 4,2% del
producte interior brut al segon
trimestre, la pitjor dada des del
1970

‘Turistes, sirenes...’

T

uristes, sirenes i gent del país,
de Manel Costa-Pau (19362016) és una obra que ens explica aquesta terra a la manera de Nosaltres els valencians de Joan Fuster, Les
formes de vida catalana de Ferrater
Mora, Notícia de Catalunya de Jaume
Vicens Vives o part de l’obra de Josep
Pla i d’Agustí Calvet-Gaziel. Publicada
el 1966, feia anys que era introbable;
una vegada més la deixadesa institucional s’ha manifestat no reeditant un
dels llibres de capçalera –o de referència que se’n diu ara– per mirar d’entendre uns Països Catalans que, a més, tenen el turisme com a principal modus
vivendi. Ara la soferta iniciativa privada hi ha posat remei: Llibres del Segle
ha republicat (2019) un dels llibres bàsics per interpretar la nostra segona
meitat del segle XX des d’una talaia
que contempla molts altres aspectes
enllà de la primera indústria nacional.
FA 53 ANYS COSTA-PAU VA PREVEURE

amb
molta exactitud l’esdevenir turístic de
la Costa Brava, talment com Yvette
Barbaza (Le paysage humain de la

Costa Brava (1966; en català 22 anys
després). Ambdós absolutament vorejats per les institucions polítiques
i de cultureta, que deia aquell, i per les
forces vives de la indústria, el negoci i
la inversió; tan ignorats que avui només ens queda entonar el clàssic
nostrat “Déu nos en guard d’un ja està
fet”. Barbaza va declarar: “Me decepcionaron [els catalans] porque han
traicionado a su país, a su espacio y
dejaron hacer cosas espantosas... y
confiar más y más responsabilidades
del comercio y la fabricación a... unos
poderes económicos españoles y extranjeros.”
‘TURISTES, SIRENES I GENT DEL PAÍS’,

per
plaer del lector, és de gran amenitat.
Les fonts de Costa-Pau són l’observació directa, la premsa dels anys seixanta i persones, amigues o distants. Els
pintors figuerencs Meu Massot i Felip
Vilà, l’un vivia a l’Estocolm de les mítiques sueques, i l’altre, a Ceret (frontera, duana, Guàrdia Civil...). Robert
Graves, que a Londres sent dir a dues
noies: “On és Mallorca?” I l’altra res-

pon: “No ho sé, vaig anar-hi en avió”;
Graves certifica el sun, sand and sex,
tant li fot on els hagin consumit. Lawrence d’Aràbia que, amb el desert, havia descobert uns altres suds. L’Ulisses
d’Homer, el primer mediterranista.
Ricardo de la Cierva i el jove Joaquim
Muns –un del règim i l’altre de fora muralla– il·lustren oficialment i realment
l’obra. Etcètera. De primer ordre són
els contrastos entre locals i turistes.
Els eroticosexuals: desinhibició pública i púbica, nudisme del club polinèsic
de cala Montjoi i Méditerranée de Cadaqués. Els capellans del poble i els civils (inevitable record d’En Baldiri de
la Costa). Xiringuitos i boîtes, després
nigth-clubs i després discoteques. Pagesos, botiguers, pijos (amb o sense
Teresa) i immigració espanyola. Gitanos, guitarres i faralaes. Fraga Iribarne (Información y Turismo), sangria i
paella tenyida de groc. Vendre la vinya,
fer la viu-viu i fer calés. La bella il·lusió
del mediterranisme noucentista a can
Pistraus. No acabaríem mai de girar el
calidoscopi de Turistes, sirenes i gent
del país. Creguin-me: llegeixin-lo.

El lector escriu

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Salvem la
Diagonal
b Tristament, el govern de la
Generalitat de Catalunya ha
donat el vistiplau perquè es
dugui a terme la destrucció de
la Diagonal amb la implantació del ferrocarril urbà de superfície, que, amb vies, cables
i catenàries, posarà fi per
sempre més a l’elegància i la
bellesa urbana d’una de les
icones més preuades de la
ciutat de Barcelona. Serà sens
dubte un autèntic “crim urbanístic”, perquè un cop comès
no tindrà marxa enrere.
La Diagonal deixarà d’existir
per convertir-se en una frontera perillosa dins de la ciutat.
Barcelona quedarà brutalment dividida i el seu Eixample, model del millor urbanisme del món, serà severament
mutilat.
Ara que el bus elèctric és la
solució adoptada a moltes
ciutats, Barcelona gastarà
centenars de milions per un

projecte absurd, costós, antiquat i destructiu.
Els signants d’aquesta carta, la plataforma Salvem la
Diagonal hem lluitat i seguirem lluitant per salvar la nostra avinguda més preuada. O
si més no, deixarem constància de quins van ser els responsables de la més gran
agressió urbanística que mai
hagi sofert Barcelona.
PLATAFORMA SALVEM LA DIAGONAL
Barcelona

Peatges
discriminatoris
b A propòsit d’aquesta ideaprojecte que circula pels mitjans de comunicació públics i
privats, de posar un peatge
per poder entrar a Barcelona
amb cotxe.
Permetin que expressi el
punt de vista d’algú que, com
molts d’altres, viu en un municipi on els mitjans de transport públic no passen de ser

una figura retòrica o una entelèquia.
A Barcelona hi vaig algunes
vegades pel gust de gaudir de
la gran ciutat, però moltes
més per raons relacionades
amb gestions administratives,
comercials, familiars, socials,
culturals o fins i tot de salut,
gestions que són degudes al
fet que la ciutat s’ha convertit
en un megahub que concentra un seguit de serveis, molts
dels quals, els públics, s’han
creat i es mantenen amb diners de tothom i que fan indispensable que t’hi facis present.
Contràriament al que seria
lògic, per a una població –la
de Barcelona– que desitjaria
deixar de sentir els efectes
perniciosos de tanta concentració humana i contaminació
atmosfèrica, les classes dirigents, públiques i privades,
que la governen, no paren
d’estimular l’arribada de més
gent, més turistes, més empreses, més i més...

Podria semblar un contrasentit, si no fos que en el fons
el que es pretén és convertir la
ciutat en un lloc on només hi
puguin viure aquells que tinguin els mitjans per pagars’ho.
Per tant, abans de fer cap
bestiesa discriminatòria, d’incert resultat i dubtosa eficàcia, potser seria convenient
que es posessin els bous davant del carro i s’establís un
pla format per mesures positives, tals com l’establiment
d’àrees d’estacionament en
llocs estratègics connectades
amb el transport públic, un
augment molt significatiu del
transport interurbà en freqüència i confort i una política
decidida en favor de l’equilibri
i redistribució de la població
de Catalunya.
Amb tot això per endavant,
estic convençut que del peatge ja no se’n parlarà més, per
innecessari.
JOAN PUIG LLISTUELLA
Dosrius/Canyamars (Maresme)
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La frase del dia

“S’està treballant per donar una resposta conjunta a la
sentència; no n’acceptarem cap que no sigui l’absolució”
Meritxell Budó, CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA I PORTAVEU DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

FOMO i ‘tattoo’

El món que ve

Manuel Castaño

Josep Vallverdú. Escriptor

M

entre tothom sap o endevina
que tattoo és el tatuatge, caldrà explicar què vol dir la nova
paraula FOMO, que traduïm exactament “por de perdre-s’ho” (Fear Of Missing Out). L’important aquí és aquest
“ho”, la cosa que hom tem de deixar-se
escapar i no poder recuperar. En el
món d’avui, que es pretén tan comunicat, milions de persones, joves i no tan
joves, acaben pendents de tota manifestació de novetat, des d’un detall d’indumentària que s’ha fet popular, a un
videojoc, un local inaugurat, un film,
una gestualitat, un videoclip, àdhuc
una piulada. Cal estar a la darrera novetat, i si tens la fatalitat de no pescarla o d’arribar tard, ets una persona desgraciada. Per això diem sovint, en primera accepció: “No t’ho perdis!”

ben diferent del temor fonamentat de
perdre el tren o l’avió si veiem que, efectivament, per raons inevitables, ha estat impossible la puntualitat. La por de
perdre el tren, el repartiment de vals de
localitats gratuïtes, és quelcom molt
concret, que té un complement directe: la FOMO, en canvi, és, simplement,
l’estat d’ànim difús i expectant per no
deixar-se escapar el que sigui que ha de
produir-se. El o la fomista, simplement
està en alerta dolorós, amb l’ànima artrítica, perquè sempre pensa que se li
pot escapar quelcom. I aquest quelcom
no és la salut, no és un ésser estimat, no
és la fortuna global: és allò que potser
ha d’esdevenir-se en qualsevol racó de
la Terra i que, ben analitzat, pot no ser

transcendent; si em perdo l’estrena
d’un rap, la primera fila dels que entraran a la botiga a les rebaixes, un model
de samarreta de producció limitada,
etc., prou em queden a la vida altres coses importants de què preocupar-me i
àdhuc de què doldre’m. Tornarem a llegir La rebelión de las masas, d’Ortega y
Gasset i trobarem una de les primeres
reflexions que es van fer sobre el gust
massificat, la irrupció de la massa al
prosceni del gran teatre del món,
acompanyada dels seus gustos; i un cop
els esmentats gustos han estat ben visibles, els models que la publicitat dins la
societat de consum ha divulgat seran
exactament aquells. Ara: el gust vulgar
esborra tota tria individual, enrasa les
volicions en un sol sentit, la mera imitació. La FOMO s’origina en la tirania
de la imitació.

LA DETERMINACIÓ de no perdre’s allò que

s’està imposant gràcies a les incitacions de les xarxes o a la pública propaganda, és la FOMO, la por a què al·ludia
abans. Perquè és un autèntic terror, un
pànic, en raó de la histèria col·lectiva i
encomanadissa que s’ afilia inexorablement a una malaltissa alerta. Malaltissa, perquè produeix angoixa. Són
molts els precedents d’aquesta por,
abans no qualificable ni identificable
tan dramàticament; els anys setantes
del passat segle, després de la catarsi
produïda per les convulsions del 1968,
les modes noves del vestir, de la freqüentació amical, de la “gent guapa”, la
Cova del Drac, Tuset Street, els “còmics”, l’escamoteig de la censura... tot
això creava una mena d’addicció, que
feia que fes gràcia allò d’estar a l’última, entrar en els motlles nous. Si t’ho
perdies, no passava res. Deduiríem,
doncs, que en el fons de la FOMO hi ha
un grau inicial de simple mimetisme:
hom vol fer, dir, manifestar-se, tal com
el model fa, diu i es manifesta. I també
podríem dir que una càrrega d’infantilisme és latent en aquesta atracció. És

Sísif
Jordi
Soler

QUÈ DIREM DELS TATUATGES? Els hem vist

“
Ara: el gust
vulgar esborra tota
tria individual,
enrasa les volicions
en un sol sentit, la
mera imitació

pel carrer, a les esquenes, cames, sines,
clatells (i altres superfícies suposades).
S’han multiplicat exponencialment, i
les temporades de clima benigne o càlid
afavoreixen la visió de bons pams de
pell humana decorada al foc i les anilines, i de vegades amb filigranes estilístiques, paisatges lírics o trets truculents. No insinuem crítica ni sàtira, només constatem que la multiplicació de
tatuatges obeeix a la imitació. Un tatuatge, en les novel·les antigues, singularitzava, corresponia exhibir-lo al personatge pintoresc o funest, no al comú
dels personatges: ara tendeix a proliferar, sobretot entre els joves, però
n’hem vist darrerament al canell de
gent gran, d’executius i de dames discretes. Potser tots ells i elles són víctimes de la FOMO, i temen perdre’s, no el
tatuatge en ell mateix, sinó la pertinença a la massa futura, que al pas que
anem, serà tota tatuada i al mateix
temps viurà aterrida per la por de perdre’s qualsevol cosa, qualsevol, que la
publicitat li posi davant els nassos.

L’

atenció constant als esdeveniments de cada dia,
agreujada per les reaccions viscerals exhibides en les xarxes socials, ens pot
fer perdre de vista el sentit que tenen i
fins a quin punt són evitables o inevitables. Sempre convé tenir una perspectiva més àmplia de les coses, i això vol
dir, entre altres, atendre la geopolítica.
L’últim llibre de Robert Kaplan –en
versió espanyola: El retorno del mundo
de Marco Polo– conté un estudi de fa
tres anys destinat al Pentàgon –això
vol dir que, poc o molt, el tindran en
compte–, que és un croquis del món
que ve. Des de certs àmbits catalans
pot semblar una bona notícia que els
estats tal com els coneixem, el sistema

Tornen les velles realitats
imperials, i el més inquietant
és el declivi d’Europa
sorgit de la Pau de Westfàlia (1648),
tendeixin a dissoldre’s, però no ho serà
tant que les velles realitats imperials
–Rússia, Turquia, Xina, Índia– retornin
amb força. El més inquietant és que
es dona per fet el declivi d’Europa, incapaç de recuperar el creixement econòmic, de revertir la caiguda de la natalitat i d’impedir l’entrada d’onades
de refugiats provinents de la riba sud
de la Mediterrània. Diu Kaplan: “El rebrot actual de nacionalisme populista
no és més que el cant del cigne
d’aquella època que veiem com més
va més llunyana.” La democràcia conté
un sobreentès: que els afers públics
es poden administrar més bé i que els
individus poden prosperar. Si això desapareix, si els poderosos del món ja
han dictat sentència sobre el futur que
ens espera, Europa –la UE, per descomptat– es dissoldrà enmig de tensions irresolubles. Si no hi ha remei,
veurem o resignació o desesperació.
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Nacional

El consell executiu
acorda iniciar el
litigi per reclamar
els 1.317 milions
pendents de cobrar

El govern
activa el
contenciós
amb l’Estat

La Generalitat
aprova la mesura
que permetrà als
infermers dispensar
algunes medecines

El decret per
la prescripció
infermera tira
endavant

El català prospera a la xarxa
però s’encalla amb el mòbil
RÀNQUING El .cat recupera el creixement en nombre de dominis, n’augmenta la fidelització i és el tercer del món en densitat
d’informació FEINA PER FER Només un terç de les aplicacions més populars es poden fer servir en català

Distribució geogràfica dels usuaris del .cat*
Nombre
d’usuaris
del domini
.cat per
comarques

en les apps més populars

Pallars
Alta Sobirà
Ribagorça
Alt Urgell

3
Pallars
Jussà

De 25
a 400

De 4.000
a 5.000
9.645
33.724

Noguera

Alt
Empordà

Ripollès

Garrotxa
Pla de
l’Estany

Berguedà
Solsonès

De 400
a 1.000

Osona
Bages Moianès

Gironès Baix
Empordà

Selva

Segarra
Pla
Vallès
d’Urgell
Oriental
e
Anoia
Urgell
Segrià
Vallès
esm
Occidental Mar
Conca
Garrigues de Barberà
Alt Penedès Baix Barcelonès
Alt
Llobregat
Camp Baix
Priorat
Penedès Garraf
Ribera
Tarragonès
Baix
Terra d’Ebre
Camp
Alta
Baix Ebre
Montsià

* L'11% dels
dominis .cat
són fora dels
territoris de
parla catalana

Percentatge
d’usuaris
als Països
Catalans
84,6%
2,8%

PROVEÏMENT DE LA
L LLAR

Dominis
Cerdanya

De 1.000
a 4.000

Disponibilitat del català

Val
d’Aran

País
València

1,1%

Illes Balears
l'Alguer

per quantitat
d’elements que
contenen informació.
2019

.museum
.travel
.cat
.jobs
.coop
.org
.mobi
.com
.net
.name
.info
.asia
.biz
.tel
.pro

Facebook

Pinterest

T bl
Tumblr

Foursquare

Twitter

b
Caprabo

Meetic

Vimeo

Youtube

Linkedin

Badoo

Amazon

Tinder

TikT k
TikTok

MISSATGERIA

BARCELONA

ram

El .cat continua amb la seva ferma consolidació i ha
tornat a créixer en nombre de dominis, després
que l’any passat la xifra total caigués per primera vegada des que es va inaugurar, el setembre del 2005.
Els responsables de la
Fundació puntCAT celebren que aquest creixement és també qualitatiu,
ja que la fidelització dels
clients ha establert un nou
rècord (83%) i és el tercer
del món amb més densitat
de contingut. Tot plegat,
fa del .cat un domini “sa,
fort i amb futur”, segons

Ryanair

TripAdvisor

Iberia

Whatsapp

WeChat

Airbnb

eDreams
Travel

VVueling
eliling

Skype

Line

Google
Earth

Atrapalo

BlaBlaCar

109.110

“El creixement
quantitatiu i qualitatiu
demostra que el .cat
és un domini sa, fort
i amb futur”

no ha pogut superar el nivell marcat el 2017 i es
queda en 109.110.
“D’aquests dominis, el
74% té contingut web, dada que posa de manifest
l’esforç perquè el .cat no sigui només una xifra que va
creixent any a any, sinó
que sigui el domini d’ex-

Mi Carrefour
C
f

Snapchat

La frase

dominis .cat estaven registrats a principis de 2019, segons les dades de l’Observatori de la Fundació puntCAT.

Booking

Hangouts

La xifra

—————————————————————————————————

AliE
AliExpress

Zara Home

VIATGES

El meu
Condis

Privalia

0,3%

els seus impulsors.
Des de la fita històrica
del seu naixement, el domini propi de la llengua i
cultura catalana, pioner
d’aquesta mena, ha passat
per diferents fases. Dels
espectaculars percentatges de creixement inicial
es va passar a uns guarismes més modestos però
constants, a mesura que el
domini s’escampava per
diferents sectors.
El 2017 el .cat va establir el seu propi rècord,
amb 110.129 dominis.
L’any passat va experimentar el primer descens
de la seva història, situant-se en 108.134, però
enguany ha créixer, si bé

Instagram

L oy
Ler
Leroy
Merlin

Ikea

B
nge

*Només escriptori

Xavi Aguilar

r

Bon preu Mercadona
d

—————————————————————————————————

Carles Salvadó

PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ PUNTCAT

cel·lència dels Països Catalans”, afirmen des de la
Fundació puntCAT.
Dominis renovats
Un altre indicador de bona
salut és la taxa de fidelitat,
que també creix any rere
any i aquest any ha assolit
el millor resultat de la seva

MÚSICA I CINEMA

història: un 83% dels dominis registrats es renoven anualment.
En l’àmbit mundial, el
.cat és un dels pocs dominis de primer nivell que
creixen cada any. Aquest
any, cal destacar l’augment de dominis principalment a Catalunya i, en
segon lloc, a les Illes Balears. Pel que fa a la distribució geogràfica, el .cat té
un 89% dels dominis situats en territoris de parla
catalana. D’aquests, la
gran majoria són al Principat i un 40% es concentren a les comarques del
Barcelonès, el Vallès
—l’occidental és la comarca que més ha crescut—, el

Spotify Prime Video

HBO

Netflix

Shazam
h

Gironès i el Maresme.
L’evolució del la llengua
i la cultura catalanes a internet contrasta amb el
desenvolupament que ha
tingut en les apps. L’Observatori puntCAT va analitzar més d’una vuitantena de les aplicacions més
descarregades de les botigues de Google i Apple i va
determinar que només un
37% ofereixen l’opció de
ser utilitzades en català.
Les de temàtica musical,
cinematogràfica i els jocs
en general són les que demostren menys sensibilitat i utilitzar-les en la llengua pròpia resulta pràcticament impossible [vegeu
el gràfic]. ■
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L’APUNT

L’exemple de
Conxita Grangé
Francesc Espiga

La seva ha estat una existència que es podria resumir
amb paraules com ara compromís o persistència. En
uns temps, els actuals, en què la banalització de l’extrema dreta ja arriba a nivells irrespirables, figures
com la de Conxita Grangé simbolitzen un dels últims
referents de dignitat a què aferrar-se davant d’un panorama que esgarrifa. Cal destacar, d’entrada, que

MÉS LLENGUA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La fundació tindrà un espai
digital nou per als usuaris
La Fundació puntCAT llançarà el febrer del 2020 la Comunitat.cat, un espai digital
dedicat als usuaris del .cat.
L’objectiu és esdevenir una
plataforma catalitzadora de
projectes, entitats i persones

que disposen d’un domini
.cat per compartir formacions, voluntariat de professionals TIC, un Marketplace
de negocis i projectes i també
recollir avantatges pels usuaris que en formin part.

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Només el .travel i
el .museum tenen
més densitat

El domini propi de
Catalunya s’ubica
en 90 estats

Entre els dominis genèrics,
aquells que no són propis
d’un estat, el .cat es troba en
la tercera posició, per sota de
.museum i .travel, quant a la
densitat d’informació en els
seus llocs web.

Més de l’11% de dominis .cat
es troben fora dels territoris
de parla catalana. Estan present a 90 estats i també amb
bona salut. Només a França,
Canadà i Rússia s’observa un
petit descens interanual.

Un telèfon mòbil amb configuració en català ■ J. LOSADA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Electrònica i automoció,
els més reticents al català
Els sectors de l’automoció,
l’electrònica i la cosmètica
són els més reticents a usar
el català a les seves planes a
internet. Només un 4% dels
webs de vehicles són en català, mentre que els altres ho

fan en un 14 i 16% dels casos,
respectivament. Els que més
hi aposten, segons les dades
del baròmetre del’Associació
WICCAC, són les universitats
(100%) i els sectors teatral
(100%) i vinícola (96%).

com a supervivent d’un camp de concentració nazi ha
reivindicat la memòria. Les atrocitats que ella va viure,
i patir, les ha explicat tant com ha volgut, sobretot entre aquells que ja les veuen com una cosa llunyana i difusa. Però Conxita Grangé és també exemple de lluita.
Perquè davant el feixisme, no hi valen ni eufemismes
ni contemporitzar. Se’l combat, i punt.

Aprendre català
quan no te’l parlen
CAMPANYA · Estrangers residents a Catalunya inicien una campanya per
conscienciar de la importància de no canviar la llengua ÈXIT · Valoren molt
positivament la rebuda de la gent, que consideren que està entenent el missatge
Aleix Pujol
BARCELONA

F

a aproximadament tres mesos, una psicòloga nascuda
al Perú, Rosario Palomino,
va iniciar una campanya a
través de les xarxes socials per tal
de reclamar que s’adrecessin a ella
i a la resta de persones estrangeres
en català, i que no se’ls canviés la
llengua per la seva fisonomia o pel
seu nom. Amb el lema No em canviïs la llengua, la iniciativa, amb
la col·laboració de diverses persones nascudes en països d’Europa,
l’Amèrica del Sud i l’Àfrica, pretén
conscienciar els catalanoparlants
de la importància de parlar en català als nouvinguts, que moltes vegades volen aprendre la llengua,
però es troben amb interlocutors
poc proactius a l’hora d’ajudar-los.
Per Palomino, “en l’inconscient
col·lectiu” existeix “un prejudici
fruit de la història de Catalunya
que fa que, per respecte, s’hagi de
canviar la llengua al castellà” quan
et dirigeixes a algú que no coneixes. En una línia similar, Maarten
de Jongh, nascut a Holanda i collaborador de la campanya, considera que “la mentalitat catalana,
sobretot a Barcelona, està molt impregnada d’un subconscient que
porta a parlar directament en castellà si no se sap en quin idioma
parla algú”. A més, els dos coincideixen a afirmar que “si veuen que
parles en català, canvien i es dirigeixen a tu en aquesta llengua”,
però que “costa molt arribar a
aquest punt”. Per ells, aquesta situació fa que “molts estrangers no
parlin de manera fluida en català
perquè els catalans no hi ajuden
gaire”, ja que “es pensen que els
fan un favor parlant-los en castellà
i moltes vegades no els ajuden,
perquè el que volen aquestes persones és aprendre el català”.
Tot i això, Palomino va constatar que no només cal un canvi en
la societat civil, sinó també en
l’àmbit institucional. La promo-

Rosario Palomino és la iniciadora de la campanya ‘No em canviïs la llengua’,
que el 26 de setembre farà el seu primer acte ■ RAÜL G. ARANZUEQUE

tora de la iniciativa va visitar una
desena de consolats establerts a
la capital catalana i va observar
que només en dos d’aquests ens
hi havia treballadors que parlaven
català. Per aquest motiu, De
Jongh considera que no només
“cal conscienciar els catalans de
————————————————————————————————————————————

“Moltes persones
comencen a veure que,
si no canvien la llengua,
els contesten en català”
————————————————————————————————————————————

tota la vida que no han de canviar
de llengua”, sinó que “també cal
fer veure als nascuts fora de Catalunya que el català és maco,
t’aporta coses i t’ajuda a entendre
més punts de vista”.
Des que es va iniciar la campanya a les xarxes socials, No em
canviïs la llengua ha experimen-

tat un creixement exponencial i,
segons Palomino, “des del primer
dia moltes persones estan fent cas
de l’eslògan i comencen a veure
que, si no canvien la llengua, molta
gent els contesta en català”.
A partir de la tardor, per tal
d’aconseguir fer més extensiu el
seu missatge, començaran una sèrie d’actes que compten que els
portaran a diversos punts del territori. Aquests actes combinaran
qüestions de la cultura catalana
amb testimonis de membres de la
campanya i música catalana. De
moment, només han confirmat el
primer acte, que tindrà lloc el dia
26 de setembre a l’Auditori Orfeó
Martinenc de Barcelona, i en el
qual intervindran l’humorista Toni Albà, l’escriptor d’origen britànic i resident des de fa anys a Catalunya Matthew Tree i la promotora de No em canviïs la llengua,
Rosario Palomino. ■
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Via lliure per al contenciós
amb l’Estat pels impagaments

a El govern considera que s’incompleix la llei i acorda reclamar els 1.317 milions de la recaptació del 2019
i de l’IVA del 2017 a Lamenta que s’escudin en un informe de l’advocacia de l’Estat que no existeix

Els integrants del Consell Executiu del govern de la Generalitat reunits ahir al matí al Palau ■ GENERALITAT DE CATALUNYA

Jordi Alemany
BARCELONA

El Consell Executiu del govern de la Generalitat,
com havia avançat el passat 21 d’agost al Parlament el vicepresident del
govern i conseller d’Economia, Pere Aragonès, va
acordar iniciar les accions
legals corresponents, i que
es traduiran en la presentació d’un contenciós administratiu contra l’Estat
els propers dies, per reclamar els 1.317 milions
d’euros pendents de paga-

ment, corresponents a
bestretes del finançament
del 2019 (874 milions) i de
la liquidació de l’IVA del
2017 (443 milions).
La portaveu del govern,
Meritxell Budó, va explicar ahir que aquests són
recursos propis que ja van
reclamar al Ministeri d’Hisenda el 22 de febrer passat i que l’executiu en funcions de Pedro Sánchez té
retinguts incomplint les
obligacions
financeres
que fixa la llei 22/2009, reguladora del sistema de finançament de les comuni-

tats autònomes de règim
comú i les ciutats amb estatut d’autonomia. La seva homòloga del govern espanyol en funcions, Isabel
Celáa, va argumentar fa
uns dies que no poden fer
l’avançament de finançament corresponent a
aquest 2019 perquè l’executiu “no està en plenitud
de funcions” i, a més, no
havia prosperat l’aprovació dels pressupostos generals. En aquest sentit,
Budó va assegurar que en
haver aprovat el Consell
de Ministres l’avantpro-

Més “confrontació democràtica”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president de la Generalitat,
Quim Torra, té previst seguir
amb la línia del discurs de la
“confrontació democràtica”
que va exposar a la Universitat Catalana d’Estiu en una
xerrada el proper dia 5 a Madrid en la qual estarà acompanyat per diversos membres del govern. La portaveu
del govern, Meritxell Budó, va
dir que aquesta és una idea
que comparteix l’executiu,
entesa com la necessitat

d’“afrontar políticament un
problema que és polític”, “no
cedir davant la repressió i no
acceptar cap sentència que
no sigui l’absolució”, una actuació que és compatible
amb “el diàleg”. Budó també
va descartar vincular un
avançament electoral com a
resposta a la sentència del judici de l’1-O, i va lloar els esforços de JxCat i ERC per buscar
la unitat estratègica i un full
de ruta abans de la sentència.

jecte de llei ja es complien
els requisits legals per fer
efectives les bestretes. “És
un argument legal que no
podem admetre perquè
els ingressos sol·licitats
són acció d’administració
ordinària i, per tant, legalment exigibles a un govern en funcions”, va etzibar.
Budó va admetre que altres governs com el de
Castella i Lleó i Galícia els
havien comunicat que no
descartaven anar als tribunals. Va lamentar, a
més, no disposar d’un suposat informe de l’advocacia de l’Estat sobre aquesta qüestió que també han
reclamat diputats de
JxCat i ERC, i que fins i tot
el PP va reclamar dilluns al
Congrés. Un informe que
Hisenda encara està en espera de rebre, tot i que la
ministra María Jesús
Montero havia justificat la
negativa a pagar les bestretes dient que ho havia
consultat amb l’advocacia.
Per aquest motiu, i acusant-la de “mentir”, el PP
va demanar la seva dimissió. Aragonès també va lamentar en una piulada que
l’Estat “s’excusa en informes que no existeixen per
no pagar allò que és dels
ciutadans de Catalunya”.
Ahir, amb els vots en contra del PSOE a la Diputació
Permanent del Senat, es
va negar la petició de compareixença de Montero feta pel PP per informar sobre l’estat dels pagaments
a les comunitats de l’any
2019 i debatre-ho.
D’altra banda, una de les
prioritats que Budó va
traslladar després de la reunió de l’executiu és que el
vicepresident Aragonès
obrirà al setembre una roda de contactes amb tots
els grups per negociar el
pressupost del 2020. ■

Cs descarta una coalició
amb el PP a Catalunya
Redacció
BARCELONA

La líder de Cs a Catalunya,
Lorena Roldán, va descartar ahir en una entrevista a
Catalunya Ràdio una possible coalició de la formació
taronja amb el PP en unes
futures eleccions al Parlament. Roldán, que va destacar l’“èxit demostrat” de

la coalició de Navarra Suma, va tancar la porta a repetir la fórmula a Catalunya, també per a uns possibles comicis al Congrés.
Segons Roldán, el motiu
per descartar-ho és que
“els projectes de C’s i el PP
són diferents”.
Aquesta negativa es
contraposa amb el registre
com a partit de la Lliga De-

mocràtica. La nova formació, constituïda fa gairebé
tres setmanes, va sorgir de
l’entorn de Manuel Valls,
que es va presentar a l’alcaldia de Barcelona amb
una candidatura amb el
suport de Cs. La Lliga, presidida per Astrid Barrio,
pretén aglutinar el catalanisme autonomista i no independentista. ■

Lorena Roldán considera que Cs i el PP tenen projectes polítics diferents ■ ACN
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Les dretes salven
Borrell d’explicar
la tesi violenta
d’España Global
a El PP, Cs i Vox fan costat al PSOE perquè el ministre no

vagi al Congrés per l’informe als ambaixadors que nega el
pacifisme i parla de tumults a Podem vota amb ERC i JxCat
David Portabella
MADRID

“Fals: El moviment independentista és pacífic.
Verdader: Hi ha hagut sectors que s’han radicalitzat
i s’han implicat en actes
violents. Exemple d’això
és l’assetjament tumultuari al Departament d’Economia de la Generalitat el
20 de setembre del 2017.”
Amb arguments com
aquest de què és fals o verdader, España Global, la
secretaria d’estat que ocupa l’exdiputada d’UPyD
Irene Lozano, ha elaborat
l’informe La realitat sobre
la realitat del procés independentista per auxiliar
ambaixadors espanyols a
l’hora de no perdre la batalla internacional pel relat.
Tot i que l’informe alimenta la tesi violenta abans
que ho abordi el Suprem i
fins i tot parla dels “tumults” com ho fa el delicte
de sedició en el Codi Penal
(article 544), el PP, Ciutadans i Vox van sortir al rescat de Josep Borrell i van

801175-1214753L

La frase

—————————————————————————————————

“L’informe és una
autèntica campanya a
favor de la culpabilitat
de les preses i els
presos polítics”
Montse Bassa

DIPUTADA D’ERC AL CONGRÉS

sumar els seus vots als del
PSOE ahir a la diputació
permanent per evitar que
prosperés la petició d’ERC
i JxCat –avalada per Unides Podem– perquè el ministre d’Afers Exteriors
expliqués al Congrés per
què una secretaria d’estat
seva viola la presumpció
d’innocència dels presos
polítics i anticipa tipus penals abans que el Tribunal
Suprem dicti una sentència.
Nou auxili al front dretà
Si bé Pedro Sánchez i el
PSOE es refereixen com a
“soci preferent” a Unides
Podem, cada cop que es
tracta de salvar Borrell, la

majoria que surt a l’auxili
del PSOE és la de les tres
dretes que encarnen Pablo
Casado, Albert Rivera i
Santiago Abascal, i que es
van manifestar juntes a la
plaça de Colón de Madrid
el 10 de febrer. La primera
missió de socors tenia lloc
també a la diputació permanent –l’òrgan que substitueix el ple del Congrés
en períodes inhàbils com
ara l’estiu– el 30 de juliol,
quan el PP, Cs i Vox van fer
costat al PSOE per salvar
Borrell d’haver d’explicar
–com li exigien ERC i
JxCat– el presumpte espionatge sobre les ambaixades catalanes.
Per Laura Borràs
(JxCat), l’informe d’España Global abonant la violència és inacceptable perquè té “expressions idèntiques a l’escrit d’acusació
dels fiscals” i viola el conveni de drets humans quan
en l’article 6 parla del dret
a un judici just. Borràs va
recordar que la vicepresidenta Carmen Calvo ha
donat per fets “delictes” i

La diputada Laura Borràs (JxCat) intervenint ahir en la diputació permanent ■ MARISCAL / EFE

que la mateixa Lozano ho
ha fet equiparant el procés
amb una violació sexual.
Pel fet de tenir rang de secretària d’estat, Lozano
–autora del Manual de resistencia que firma Sánchez– cobra un sou de
110.000 euros, que supera
el del president.
A favor de la culpabilitat
Des d’ERC, la diputada
Montse Bassa es va sumar
a la denúncia de l’informe
de 70 pàgines enviat als
ambaixadors perquè, va
dir, és “una autèntica campanya mediàtica a favor de
la culpabilitat de les preses
i els presos polítics”. “A

més repressió, més voluntat de mobilització. I gràcies a l’incansable treball
de desprestigii dirigit per
Borrell a escala internacional, ens estan ajudant
enormement que el moviment independentista sigui cada cop més transversal”, va reblar Bassa. “L’intent de desmuntar el procés és tan cutre que evidencia la debilitat d’un estat que no ha sabut donar
una resposta democràtica
al conflicte”, reprotxava al
PSOE la diputada d’En Comú Podem Aina Vidal.
Borrell, pendent de fer
el salt a la UE com a cap de
la diplomàcia europea, re-

bia el suport d’Edmundo
Bal, diputat de Cs que va ser
destituït com a advocat de
l’Estat pel govern de Sánchez i Borrell per haver volgut mantenir la tesi de la rebel·lió violenta, i d’Ignacio
Garriga (Vox), que troba
“tebi” l’informe d’España
Global. En nom del PSC,
José Zaragoza va defensar
un “document diàfan que
explica amb racionalitat i
senzillesa” i va carregar
contra ERC i JxCat i alhora
contra el PP, Cs i Vox pel
debat que “no produeix
res que solucioni” el conflicte i aviva una “dinàmica en
què s’abusa de la fe i no
s’usa la raó”. ■
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El meu país

Josep-Lluís Carod-Rovira
Exvicepresident del govern de la Generalitat de Catalunya

El TJUE fixa la
data pel cas
de l’euroordre
de Valtònyc
Redacció
BRUSSEL·LES

Discutir evidències

L’independentisme es mou entre eixamplar-ne la base o bé la unilateralitat.
Les dues idees són inseparables i necessàries, però no antagòniques, incompatibles
i irreconciliables. I, mentre dura el desconcert, mancats de direcció política,
tants caps tants barrets, el vaixell independentista continua perdut enmig de la
mar, sense brúixola, ni carta de navegació, ni ningú al timó, però ple de gent a coberta.
Costa d’entendre que algú vulgui que
no hi hagi més independentistes dels que
hi ha ara, perquè si és clar que, amb els
que ara som, vam fer molt i vam arribar
molt lluny, no és menys cert que no vam
assolir tot el que volíem. No som independents, no tenim República Catalana, i,
després del salt a la piscina sense aigua,
tenim gent a l’exili i a la presó. Pot semblar una obvietat, però tres milions de
persones ben organitzades, amb objectius
clars, poden fer més que dos i, encara,
més poden fer quatre. Ampliar la base social, doncs, és un desig tan lògic com imprescindible. I amb un coixí social més sòlid del que, feliçment, ja tenim ara, es poden emprendre objectius més ambiciosos
i contundents, sempre pacífics, més enllà
de les performances patriòtiques anuals.
La independència nacional la proclames tu, no te la proclamen uns altres.
Sempre acaba sent, per tant, un gest unilateral, en tots els casos, fins i tot quan
s’ha hagut de negociar. Perquè sempre
s’acaba negociant, ni que sigui per decidir
com es reparteixen els deutes o què passa
amb el patrimoni immobiliari de l’Estat
espanyol, civil i militar, aquí, o bé amb els
edificis d’ambaixades i consolats d’Espanya, arreu del món. El dia més important
de la història contemporània de Catalunya va ser l’1 d’octubre i va ser un gest
unilateral. Quan Espanya no sols no ha renunciat a la violència contra el poble català, sinó que l’ha exercida i està disposada
a tornar-ho a fer, igual o pitjor, és inacceptable que algú pretengui que renunciem a
la unilateralitat, la nostra única força sobirana. Perquè aquesta sí que és una manifestació democràtica i popular de sobirania nacional, una decisió que no depèn
de Madrid, sinó nomes de nosaltres mateixos. I a aquesta, ben feta, sí que la temen.
Exercir la unilateralitat des de la feble-

El Tribunal de Justícia de
la Unió Europea (TJUE)
ha fixat pel 16 de setembre la vista oral sobre l’euroordre de l’Estat espanyol contra el cantant Josep Miquel Arenas, àlies
Valtònyc. Les parts implicades estan citades a dos
quarts de tres del migdia al
tribunal amb seu a Luxemburg per presentar les
seves al·legacions sobre el
cas. La petició d’extradició
emesa per l’Estat està paralitzada al Tribunal
d’Apel·lació de Gant, a Bèlgica. Aquest va exposar el
novembre del 2018 dues
qüestions prejudicials al
TJUE davant els dubtes
que tenia sobre l’aplicació
de l’ordre europea de detenció pel delicte d’enaltiment del terrorisme, un
dels tres que consten en
l’euroordre contra Valtònyc. Un cop se celebri la
vista, l’advocat general de
l’alt tribunal haurà de donar la seva opinió sobre el
cas. Segons fonts del tribunal, aquest podria trigar “un parell de mesos” a
pronunciar-se i, a partir de
llavors, els magistrats
emetrien la sentència en
un període d’entre dos i
quatre mesos. ■

El dia més important de la història contemporània catalana va ser l’1 d’octubre, segons Carod-Rovira ■

“
Mentre discutim
evidències, no
preparem un projecte
d’emancipació seriós,
intel·ligent, audaç,
astut i amb un punt de
mala llet

sa, l’absència de projecte i sense la feina
prèvia feta, ens condemna al fracàs, a la
decepció i al desconcert, que és on ara
som. “Espanya no pacta, no pacta mai”,
afirmava Jordi Carbonell, expresident
d’ERC. Si algú creu que, un dia, el govern
espanyol de torn tindrà un rampell demo-

cràtic o un instant de lucidesa autodeterminista, per iniciativa pròpia, ja pot esperar-se assegut. Espanya només s’avindrà a
asseure’s per trobar una sortida a les urnes, al conflicte que manté amb Catalunya, no per voluntat pròpia, sinó forçada
per les circumstàncies. Només hi haurà
pressió internacional sobre Espanya si
abans hi ha pressió nacional al nostre
país, prou forta per fer que Europa i el
món reaccionin. Hem de crear un bon
problema a l’estabilitat econòmica i política d’Espanya per tal de forçar una bona
solució.
Si som més, podrem fer més. Però,
també, si fem més amb els que ja som,
atraurem més gent a la nostra causa. Milers de persones reclamant els seus drets,
de manera organitzada, tant electorals
com canviant d’empresa en les finances,
l’energia, la comunicació o l’alimentació,
poden provocar grans canvis, més que
gestos individuals espontanis de protesta.
Mentre discutim evidències, no preparem
un projecte d’emancipació seriós, intel·ligent, audaç, astut i amb un punt de mala
llet. Per tornar-ho a fer, sí, però ben fet.

CatECP vol
explicacions
per la carta
d’Endesa
Redacció
BARCELONA

El grup parlamentari de
CatECP ha demanat la
compareixença del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El
Homrani, arran de la carta
enviada per Endesa als
ajuntaments en què reclama el pagament del 50%
del deute de famílies vulnerables. El grup vol que
El Homrani expliqui quines mesures ha emprès la
Generalitat. Segons el diputat David Cid, “la carta
d’Endesa és del tot intolerable tant pel fons com per
la forma”. ■
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Les inscripcions per a la Diada
es disparen el cap de setmana

a El nombre d’inscrits creix en un 60%, però l’ANC manté la crida perquè la ciutadania s’apunti al gran
acte de Barcelona a L’espai reservat serà aquest any per a persones i col·lectius represaliats pel procés
David Brugué
BARCELONA

140550-1215490Q

La crida a la participació
que va fer l’ANC la setmana passada amb vista a la
Diada ha obtingut bons resultats. Durant el cap de
setmana, el nombre d’inscrits ha augmentat a un
ritme exponencial i s’ha
passat de les 37.500 persones registrades a les
60.000. Això significa que
en només dos dies la pujada ha estat del 60%, dada
que contrasta amb la davallada del 25% que l’ANC
havia detectat la setmana
passada respecte a l’any
passat. Pel que fa a la venda de samarretes, també
ha augmentat. En només

La xifra

—————————————————————————————————

60

per cent ha pujat el nombre
d’inscripcions durant el cap
de setmana per participar en
la Diada, i ja n’hi ha 60.000.

un cap de setmana, s’ha
arribat fins a les 185.000
unitats venudes. El nombre d’autocars contractats a hores d’ara per garantir el desplaçament a
Barcelona des de diversos
punts del territori català
se situa en els 460.
Malgrat que les xifres
demostren un repunt sig-

Participants en l’11-S de l’any passat, sostenint cartells amb els rostres dels presos i exiliats ■ J.R.

nificatiu i un canvi de tendència, l’ANC manté la crida a continuar engrossint
el nombre d’inscripcions,
ja que són una eina necessària per garantir l’èxit
de la jornada, perquè tots
els trams estiguin plens i
per assegurar-ne una bona
organització.
Espai per a represaliats
D’altra banda, la zona de
convidats d’aquesta Diada
variarà lleugerament respecte a altres edicions.
Normalment es reservava
un espai per a les autoritats i convidats especials, però en aquesta ocasió es reservarà per a una
representació de persones
i col·lectius represaliats.
És a dir, entre d’altres, familiars de les persones
exiliades i empresonades.
Segons l’ANC, aquesta
decisió és una aposta clara per homenatjar la societat civil que pateix directament la repressió de
l’Estat espanyol i que,
malgrat tot, hi continua
plantant cara i no renuncia ni a la independència
ni a una estratègia unitària per assolir-la. ■
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Mor Conxita Grangé,
última supervivent
dels camps nazis
a El 1944 va ser empresonada a Ravensbrück per haver
ajudat la resistència a El juliol passat va rebre un homenatge
Redacció
BARCELONA

Una lluitadora antifeixista tan tenaç com insubornable. Aquesta és la descripció més coincident
que amics i coneguts feien
de Conxita Grangé, la darrera supervivent catalana
dels camps de concentració nazis i que va morir
ahir als 94 anys a Tolosa
de Llenguadoc. Un traspàs
que es produeix just després que el 26 de juliol passat es fes un homenatge a
la Vall Fosca a una personalitat que ja acumulava
múltiples reconeixements
i condecoracions –la Legió
d’Honor del govern francès o la Medalla al Mèrit

Nacional, entre d’altres–
per la seva trajectòria i el
seu compromís.
Nascuda el 1925 a Espui, al Pallars Jussà, amb
només dos anys es va haver de traslladar a França
per una malaltia de la seva
mare. Amb l’esclat, però,
de la Guerra Civil va tornar a Catalunya per lluitar
al costat del bàndol republicà, i durant la Segona
Guerra Mundial va fer
d’enllaç entre els maquis i
els guerrillers antifeixistes. El 24 de maig de 1944
va ser detinguda amb dos
familiars –cosina i tieta–
per milicians de Pétain
per haver amagat a casa
un grup de guerrillers de la
resistència. Totes tres van

ser lliurades a la Gestapo,
torturades i enviades al
camp de concentració de
Ravensbrück, al nord de
Berlín, on van ingressar el
9 de setembre de 1944.
S’hi van estar fins a la seva
destrucció el 1945, quan
l’exèrcit alemany va obligar els seus presoners, entre ells Grangé, a marxar a
peu fins a Berlín, fins que
van topar amb les tropes
aliades. Eren les temudes
marxes de la mort.
Després del seu alliberament, Grangé es va establir a Tolosa. Des d’aleshores va ser incansable a
l’hora d’explicar la seva experiència als més joves i
fer memòria sobre les dones represaliades ■

Conxita Grangé, en una imatge de jove, va néixer el 1925 a la Vall Fosca ■ ACN

El govern català lloa la seva figura i el seu compromís
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La notícia de la mort de
Grangé va provocar una cascada de reaccions des de
l’àmbit social i polític, començant per la del mateix president de la Generalitat. A través del seu compte de Twitter, Quim Torra va destacar
que l’expresonera “no va dei-

La música serà l’element
principal de les festes de
Santa Tecla, a Tarragona
a Des del 13 fins al 24

de setembre hi haurà
més de 60 actuacions
de tots els estils

Redacció
TARRAGONA

Oques Grasses actuaran, amb Segonamà, el dilluns 16 ■ ACN

García, Joan Colomo o
Marc Parrot.
Més enllà de la música,
una de les principals novetats serà el nou format del
pregó, que anirà a càrrec
del restaurador Eduard
Boada. Per primer any,
aquest es farà des del balcó
principal de l’ajuntament i
no a la sala de plens. Segons Ricomà, s’ha canviat

de lloc perquè es volia que
el pregó fos “de cara a la
gent i festiu perquè l’Ajuntament és la casa dels ciutadans i no només dels representants electes”.
Com ja va passar per les
festes de Sant Magí, es farà un sorteig per poder accedir a les balconades de
l’ajuntament per viure-hi
les diades castelleres. ■

851266-1214530Q

La ciutat de Tarragona es
prepara per a la celebració
de les festes de Santa Tecla, que tindran lloc del 13
al 24 de setembre. Per a
aquesta edició hi ha programats més de 450 actes,
amb la música com a principal protagonista.
Entre els macroconcerts, els concerts íntims i
la música de festa, hi haurà més de 60 actuacions
musicals. Segons l’alcalde
de la ciutat, Pau Ricomà,
el nombre d’actuacions
programades convertirà
aquesta edició en “la més
musical que es recorda”.
Entre els artistes que hi tocaran destaquen Mägo de
Oz, Oques Grasses, Alfred

xar mai d’explicar als joves la
barbàrie feixista”, una tasca
que també va ser glossada
per la consellera de Justícia,
Ester Capella, que va afegir
que les lluites de memòria
que faci la Generalitat “hauran d’estar a l’altura del seu
llegat”. Des de l’àmbit social o

associatiu, Òmnium Cultural
va destacar que el record de
Grangé “perviurà en la memòria de la resistència antifeixista”, i l’Amical Ravensbrück la recordava “com una
de les valeroses dones que
van lluitar pel govern legítim
de l’Estat espanyol”.

