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El futur de
Greta Thunberg

F

a pocs mesos,
una nena de 15
anys va parlar en la
Cimera del Canvi Climàtic de les Nacions
Unides. Es diu Greta
Thunberg i amb només 16 anys s’ha
convertit en un autèntic símbol en la
lluita per intentar aturar el canvi climàtic. En la seva intervenció, Greta va
acusar els dirigents polítics de mantenir-se “amb les mateixes males idees
que ens van ficar en aquest desastre” i
els va acusar de no ser “prou madurs
per dir les coses com són”. Greta no
només va renyar els polítics per no explicar les coses com són i no fer allò
que haurien de fer, sinó que també va
posar el dit a la nafra i va remarcar que
“la nostra biosfera s’està sacrificant
perquè les persones riques en països
com el meu puguin viure de luxe. Són
els sofriments de molts dels que paguen pel luxe d’uns pocs (...)”.
L’escena és certament simbòlica.
Una nena acusant els adults d’hipotecar el futur de planeta, des destruir el
seu futur. Des de fa anys, la societat

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

La nostra generació serà la
responsable de malmetre el
futur del nostre planeta i
condicionar la vida de nens
com Greta Thunberg
està plenament conscienciada de la
necessitat d’actuar i també de la irreversibilitat dels canvis que s’estan produint. Les darreres dades del CIS són
ben concloents en aquest sentit. És
obvi que resulta impossible impulsar
qualsevol canvi, sigui del tipus que sigui, sense una consciència majoritària.
La pregunta, en aquest cas, és si som
capaços de condicionar els nostres
respectius governs i els de tot el món;
i, al mateix temps, si som a temps
d’impulsar els canvis que són necessaris per aturar el desastre. No hi ha dia
que no sentim alguna conseqüència
del canvi climàtic que s’està produït. I,
malgrat tot, s’ha produït algun canvi
substancial en la nostra forma de viure
o de consumir? I, allò que resulta més
important, s’ha produït algun canvi
significatiu en les polítiques ambientals de les principals potències del
món? Malauradament, la resposta a
aquestes preguntes és negativa; i sobre les nostres consciències pesarà la
responsabilitat d’aniquilar el futur de
totes les Gretes Thunberg que hi ha al
nostre planeta.

Caldo i jerseiet

A

la nit ha plogut una mica. Ara,
a mig matí, ho torna a fer. El cel
és molt gris. Un senyor comenta: “Avui Barcelona fa olor de caldo.”
La gent ha tret el cap per la finestra de
bon matí, ha vist el panorama i s’ha
decidit a canviar el gaspatxo o l’amanida pel caldo. Si a més del cap haguessin tret per la finestra el cos sencer
haurien comprovat que la calor persisteix, que la xafogor és molt acusada,
que preparar un caldo en aquestes
condicions és una temeritat. Tant li fa:
caldo. L’estiu i els menús inherents a
aquesta estació cansen aviat. A final
d’agost tothom que va al mercat mira
de reüll si hi ha oferta de bolets.
L’ideal serien els rovellons però tampoc cal precipitar-se. Amb els rossinyols n’hi ha prou. Dissabte, al mercat, vaig veure moniatos.
Els vaig explicar que l’altre dia vaig
passar unes hores a Camprodon. Les
verduleries del carrer València oferien
rossinyols. En Ramon, el nostre amfitrió, ens els va ensenyar amb molta illusió. “No sé d’on deuen venir.” Vinguin d’on vinguin, mentre facin gust
de rossinyols els donarem per bons.

“
Som de mal
conformar: és l’estiu
i ja esperem els
rovellons

L’aprensió d’en Ramon és deguda al
fet que, segons ens informa. aquest estiu a Camprodon ha plogut molt poc i
ha fet una calor “espantosa”, segons
paraula seva. Els rossinyols, doncs,
han de venir d’un altre lloc perquè,
com tots els bolets, exigeixen humificació. L’exigència coincideix amb la
dels estiuejants de Camprodon. Si a
l’estiu s’hi desplacen és perquè el dia,
cada dia, es comporti d’aquesta manera: al matí ha de fer un sol calent que
permeti el bany a la piscina, una excursió o una fontada. Havent dinat ha
de ser possible prendre el cafè a la plaça. Cap allà a les cinc, quarts de sis, ha

de ploure copiosament durant una horeta. En acabat, ha de sortir el sol,
molt refrescat perquè els estiuejants
puguin retornar a la plaça. Abans de
sortir de casa s’han equipat amb el jerseiet. El jerseiet el poden portar posat
o tiradet a les espatlles. El jerseiet és
com el caldo que avui és cou a les cuines de Barcelona. Per sopar, unes torradetes amb els acreditats embotits de
Camprodon. Jo parlo de Camprodon
però ja s’entén que em podria referir a
qualsevol centre d’estiueig muntanyós. A la nit, una manteta. Els diminutius afloren a final d’estiu. Aquest
any a Camprodon no han estat conjugats: ni jerseiets ni torradetes ni manteta ni tempestes que els justifiquin.
És un estiu fracassat. Ja en sumen uns
quants. Ens informa en Ramon que
cada cop hi pugen menys estiuejants.
Som de mal seient. A l’hivern observem els signes de la primavera, a la
primavera els de l’estiu... a final
d’agost, el caldo i els rossinyols. L’estiu
encara té tot el setembre. N’hi ha hagut de molt calorosos. També de tempestuosos. Els estiuejants ja són a casa. Mira, ara plou més fort.

| Punt de Vista | 3

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 29 D’AGOST DEL 2019

Edita: Hermes Comunicacions SA
http://www.elpuntavui.cat
972 18 64 00
Güell, 68. 17005. Girona

Director: Xevi Xirgo i Teixidor. Vicedirectors: Emili Gispert i Toni Muñoz. Directors adjunts: Joan Rueda, Miquel Riera,
Xevi Sala i Ferran Espada.
Caps de secció: Toni Brosa (Opinió), Carles Sabaté i David Brugué (Nacional), Anna Puig i Jordi Nadal (Comarques Gironines), Pilar Esteban (Europa-Món), Jaume Vidal i Xavier Castillón (Cultura), Montse Martínez (Apunts), Pere Gorgoll (Necrològiques), Marcela Topor (Catalonia Today), Manel Lladó (Fotografia), Jordi Molins (Disseny), Quim Puigvert (Llengua),
Jaume Batchellí (Producció) i Antoni Dalmau (Tancament).

Conseller delegat: Joan Vall i Clara.
Direcció Comercial: Eva Negre i Maria Àngels Taulats (El Punt Avui), Eduard Villacé (Agències), Josep
Sánchez (L’Esportiu) i Elsa Romero. Webs i Sistemes: Josep Madrenas (director), Joan Sarola (Sistemes) i Ramon Buch (Disseny). Recursos Humans:
Miquel Fuentes. Administració: Carme Bosch. Producció i Logística: Lluís Cama.

Accedeix als
continguts del web
Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/vupqcu

A la tres

EDITORIAL

Miquel Riera / mriera@elpuntavui.cat

Manen jutges i juristes

A

l’Estat espanyol passen coses
ben estranyes aquests últims
temps. I no parlem pas d’un rei
que assumeix més responsabilitats
que les que li atorga la Constitució, ni
de presidents en funcions eternitzats
en el càrrec per la incapacitat de negociar amb l’adversari. Tampoc no
parlem de submarins nous que s’enfonsen, ni de vaixells de rescat que
s’encallen o del viatge d’una nau militar a Itàlia per recollir una quinzena
d’immigrants, prèviament abandonats al mar pel govern, i que costarà
un ull de la cara. Ni tampoc ho fem
dels presos polítics i dels exiliats que
fa gairebé dos anys que són a la presó
o a l’estranger, perseguits pel simple
fet d’haver deixat votar el seu poble.
No, més aviat les coses estranyes
que passen les protagonitzen justament juristes, jutges i fiscals, la tercera pota dels poders de l’Estat, amb
el legislatiu i l’executiu, però, amb la

“
Jutges i juristes
prenen decisions
que condicionen la
vida política, però a
molts ja els va bé
que facin la feina
bruta
principal diferència que juristes, jutges i fiscals no els vota ningú.
De com des del Tribunal Suprem,
el Constitucional o des de l’Audiencia
Nacional s’ha condicionat la vida política els últims anys, en tenim molt
pocs dubtes. Des de la sentència de

De reüll
Anna Balcells

Les cares de la notícia
PRIMER MINISTRE DE LA GRAN BRETANYA

Boris Johnson

Històries

Cop al parlamentarisme

A

ra que s’acosta el 30è aniversari de la caiguda del
mur de Berlín, llegeixo que a Alemanya costa trobar
restes d’aquells blocs de formigó que van dividir la part
occidental de l’estat comunista de l’RDA durant gairebé
tres dècades. Sembla mentida que d’aquella muralla
omnipresent (162 km de longitud i una alçària de 3,60
metres) no en quedi més rastre que una petita mostra
conservada al seu emplaçament original com a reclam
turístic (l’East Side Gallery). Es veu que les ganes
d’oblidar aquell capítol fosc de la guerra freda –i també
l’especulació urbanística que va
Trenta anys
devorar la nova capital reunificada–
van propiciar una cursa
després de
per desmantellar el
caure, queda desenfrenada
mur. D’aquella època sinistra –en
molt poc
l’intent de travessar la paret cap a la
rastre del
part occidental hi van morir més de
mur de Berlín 200 persones, la majoria per trets
dels guàrdies de l’Est– se’n guarden
fotos commovedores, com les de les famílies separades
d’un dia per l’altre saludant-se a banda i banda del nou
teló d’acer. No és estrany que ara es vulguin recuperar
fragments d’aquells blocs de ciment que ajudin a
explicar un ahir que ara ens sembla tan llunyà. La
història és així, dinàmica, i la versió que en queda és la
que es transmet a través de les generacions. Com la
nostra, que algun dia haurà d’explicar també històries
de murs, de mars on deixem morir els que intenten
travessar-los sense haver demanat permís. No sé què
direm, però aquesta és ja una altra història.

l’Estatut del 2010 fins a les interlocutòries dels jutges Llarena o Marchena
decidint les majories parlamentàries
a Catalunya i a l’Estat, hi ha un reguitzell d’intervencions judicials bastant incomprensibles en una democràcia que presumeix de ser de les
més avançades del món. Però ja ho
sabem, que tot s’hi val quan es tracta
de salvaguardar la unitat d’Espanya.
Aquesta setmana el protagonista
ha estat l’Advocacia de l’Estat, segons la qual el govern espanyol no pot
facilitar el finançament a comptes de
les comunitats autònomes perquè està en funcions. L’informe de l’Advocacia, que dimarts esgrimia la ministra
Montero, no va aparèixer fins ahir, i
encara filtrat als mitjans. Ni la decència tenen de mostrar-lo als diputats
electes.
A Espanya manen jutges i juristes,
però cada cop és més clar que a molts
ja els va bé que facin la feina bruta.

-+=

El primer ministre britànic ha fet una maniobra
per tirar endavant el seu projecte de Brexit dur
sense oposició demanant a la reina Elisabet II que
suspengui el Parlament entre el 10 de setembre i
el 14 d’octubre. L’oposició ho ha qualificat d’antidemocràtic i un veritable cop al parlamentarisme.
PRESIDENT EXECUTIU D’IBERIA

Luis Gallego

Instal·lat en el conflicte

-+=

Després de setmanes s’arriba a un acord amb els
treballadors d’Iberia del Prat i es desconvoca inicialment l’aturada del cap se setmana que afectarà milers de passatgers, però finalment la companyia aèria no signa l’acord i es revifa el conflicte
per una clàusula de seguiment. Inacceptable!
INVESTIGADOR BIOMÈDIC

Manel Esteller

Lluita contra el càncer

-+=

Una nova investigació liderada pel científic mèdic
català indica que el tumor cerebral de bon pronòstic depèn d’un gen i vincula l’alteració epigenètica d’aquest gen amb els casos d’alta supervivència. La mortalitat en aquest tipus de càncer
voreja, ara per ara, el 85%.

Cara i creu
del català en
la tecnologia
Des dels inicis de la revolució
tecnològica de la comunicació, el català ha estat sempre una
llengua dinàmica que ha perseguit
tenir una presència suficient per donar normalitat al seu ús en la nova
dimensió comunicativa global. El
català ha estat, doncs, molt present
a internet des del començament,
amb alguns exemples potents, com
ara el món dels blogs o la Wikipèdia.
Creant allò que s’ha anomenat la
Catosfera, amb un gran nombre
d’internautes catalans que han estudiat i impulsat tota aquesta tecnologia comunicativa. La consecució del domini ‘.cat’ que gestiona la
Fundació puntCAT, com a identificador de l’àmbit internauta català,
n’és el punt culminant, amb un rècord fins ara de més de 110.000 dominis establert el 2017.
Però si internet és la cara, el
mòbil és clarament la creu del català en les noves tecnologies de la comunicació, en què els anomenats
‘smartphones’ han esdevingut una
peça clau i massiva. Una avaluació
de les principals apps de les botigues de Google i Appel determina
que només un 37% ofereixen l’opció
d’utilitzar el català. Arribem a la
conclusió que els catalanoparlants
tenen una voluntat inequívoca
d’usar la seva llengua en les noves
tecnologies. Com ho demostra que
a internet el seu ús estigui per sobre
de llengües molt més parlades i tingui una dinàmica equiparable a llengües globals. La limitació, doncs,
prové de les empreses gestores de
la nova comunicació en l’àmbit de la
telefonia mòbil. El català és una llengua viva, adaptada als nous temps,
però necessita la protecció de les
administracions que han d’exercir la
pressió necessària a les operadores,
o l’incentiu en el seu cas, perquè
adaptin la seva tecnologia al català,
la qual cosa no és ni difícil ni excessivament costosa.
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avui fa...
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Planta cara
El govern planta cara a la
fiscalia pels Mossos. L’executiu
exigeix al ministeri fiscal que
retiri la investigació contra la
policia per l’afer dels llaços.

Ferran Espada

20
anys

David Murillo Bonvehí. Professor del Departament de Ciències Socials d’Esade

Concretar fets
‘versus’ retòrica

A

anys

Mor Helder Camara
El bisbe brasiler Helder
Câmara, conegut com “el bisbe
roig” i pioner de la Teoria de
l’Alliberament, va morir ahir a
90 anys.

Tribuna

Full de ruta

vui dia, l’independentisme català
afronta una teòrica divergència en l’estratègia. Sectors com la
CUP i l’ANC plantegen
la unilateralitat. Òmnium es mou sota
l’eslògan “Ho tornarem a fer”. L’espai
postconvergent que lidera Puigdemont
aposta per la via de la confrontació democràtica. I l’ERC de Junqueras, per
l’acumulació de forces, altrament dit
eixamplar la base, que forci l’Estat a
negociar una sortida democràtica al
conflicte. El problema no és que hi hagi
estratègies diferents, sinó que no se
les doti de contingut. Per exemple, no
sembla gaire coherent propugnar la
unilateralitat i no exercir-la. Només exigir-la als altres. La unilateralitat és una
actitud personal i intransferible. Si
l’ANC hi creu podria haver convocat
aquesta Diada a l’aeroport del Prat
–estil Hong Kong– en comptes de la
plaça Espanya de Barcelona. O promoure un tancament de caixa patronal
ara que els seus afins governen la
Cambra de Comerç de Barcelona. El
mateix es podria dir dels ajuntaments
de la CUP que compleixen taxativament les lleis espanyoles. Òmnium ha
d’explicar què vol dir amb “Ho tornarem a fer”. Perquè segons el que sigui
casa malament amb el seu altre gran
lema “Som el 80%”. Perquè crec que el
80% dels catalans no està per fer segons què. JxCat ha d’especificar què
suposa la confrontació amb l’Estat que
propugna. Planteja que el president
Torra signi els decrets de la República
quan de moment el seu govern ni tan
sols ha pogut frenar la repressió dels
Mossos contra protestes independentistes? I ERC ha d’explicar com forçarà
l’Estat a negociar si se’n surt d’eixamplar la famosa base. Amb això no vull
treure cap legitimitat a cap de les estratègies. Tampoc crec que l’independentisme vagi de baixa. Però moltes de
les vies plantejades es mantenen en la
pura retòrica com a arma llancívola entre actors de l’independentisme. L’enfrontament desmobilitza la ciutadania,
i la retòrica buida i partidista impedeix
arribar a acords per a l’acció política.
Per això toca que cadascú no només
desenvolupi teòricament la seva estratègia, sinó que la materialitzi amb fets.
Aparcant la demagògia partidista. La
gent, que és més madura del que alguns dirigents pensen, ja triarà quina
vol que sigui la via majoritària. I potser
des d’aquesta clarificació es podrà assolir una unitat estratègica imprescindible per avançar.
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Puja d’impostos
El govern espanyol apuja
impostos en plena crisi de
beneficis. Anuncia un augment
tributari “temporal” per eixugar
el dèficit.

Abecé de les mobilitzacions

L

a setmana passada prop de tres
mil sociòlegs i similars s’aplegaven a Manchester per discutir de
multitud de temes. Des de l’impacte social de les polítiques d’austeritat, al futur dels sindicats, el nou feminisme o
l’actualitat dels moviments socials. En
aquest darrer apartat, investigadors
de tota mena i condició exposaven les
seves explicacions sobre el passat i el
present de les manifestacions anti-Putin, l’impacte de la revolució àrab a
Egipte, la sorprenent durada de les manifestacions de les armilles grogues a
França o el rol de les elits espanyoles en
la crisi catalana.

ment o l’oportunitat política per a les
mobilitzacions és una finestra que
s’obre i es tanca. Tres. La participació
individual en els moviments socials és
variable i depèn de la resta de factors.
Quatre. Els factors de fracàs en l’organització d’aquestes mobilitzacions
descansen en tres factors: la incapacitat de mantenir el suport de les bases,
el fraccionament de les organitzacions
que li donen suport, i la rigidesa a l’hora
d’adaptar-se a les noves condicions de
l’entorn. Cinc. Els elements de control
social actuen sobre les mobilitzacions
via repressió, amenaça, visibilització o
ocultació de la protesta.

ENTRE ELS APRENENTATGES del panell so-

CAP SANT GRIAL FINS AQUÍ. Tanmateix, sí

bre mobilitzacions socials n’hi ha que
afecten el que individus i organitzacions poden fer per mantenir la mobilització i d’altres que expliquen els mecanismes de control social utilitzats
per reprimir o desmobilitzar les masses. Anem a pams. Una (constatació).
La vida política d’un país va molt més
enllà de la política visible en les institucions. Afortunadament. Dues. El mo-

algunes pistes estretes, sobretot, a partir de l’experiència francesa. Una. Els
acords de mínims sobre què uneix els
qui es mobilitzen són sempre possi-

bles, particularment quan la presència
de les forces de control extern ajuden a
la pervivència de la mobilització i no
fan desaparèixer els motius de la protesta. Dues. En la tensió entre inclusivitat-radicalitat cal pensar sempre en
un acord que no alieni els principals impulsors de la protesta: les classes mitjanes. Tres. Els greuges de tipus socioeconòmic sempre són més inclusius que
no pas els fets estrictament sobre una
base ideològica (i ja no diguem ètnica o
cultural) i es fonamenten en la voluntat de (re)polititzar allò que unes elits
han considerat que està fora de la taula
de discussió. Quatre. Cal fugir de les sobrerepresentacions institucionals o
personals: un moviment és el que és
per la seva capacitat de teixir consensos transversals. Cinc. La gent pot i vol
involucrar-se per causes més grans que
el propi interès. Cal, però, no esgotar
aquest suport ni demanar heroïcitats a
cop d’impaciència. La gent va i ve en
funció dels elements anteriors i cal acceptar aquesta fluctuació com un fet.
Sis. Cal fugir de les coherències absolutes. No existeixen. Au, bona Diada.

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

El problema
espanyol
b Es parla del problema català, però jo crec que el problema és l’obsessió castellana
per la unitat d’Espanya. Igual
que els francs van voler reconstruir l’imperi romà en
clau francesa, els castellans
han volgut reconstruir l’antiga
Hispania en clau castellana.
No hi ha llengua espanyola, sinó castellana. I no és de tots
els espanyols, sinó de Castella
i territoris assimilats (Lleó, Astúries i Aragó). Galícia, Euskadi, Catalunya, etc. tenen la seva pròpia llengua que el nacionalisme espanyol ha intentat
combatre utilitzant des de la
repressió fins a omplir
aquests territoris d’immigració castellanoparlant, passant
pel control de l’escola i l’administració.
La solució seria que Castella acceptés un model lingüístic i territorial com el suís (una
confederació on als cantons

francòfons i itàlics no és obligatori el coneixement del
suís-alemany i a l’inrevés) o
reduir Espanya al Regne de
Castella tot reconeixent que
Euskal Herria i Països Catalans som diferents de Castella
i més val ser bons veïns que
mals compatriotes. Això a
Sèrbia ha anat molt bé.
JORDI AZNAR I MARTÍNEZ
Barcelona

Les normes, a la
butxaca
b Crec que la DGT hauria de
tenir molt en compte les infraccions que sovint fan els
conductors dels cotxes. Quan
han de girar en una rotonda,
no és habitual que posin l’intermitent per girar i a sobre
van pel carril inadequat. La
policia sí que està veient a vegades els cotxes, però en fa
cas omís.
No solament condueixen
malament a les rotondes, sinó
sempre, no fan ús dels inter-

mitents en qualsevol carretera. Crec important que es tingui això en compte, perquè
qui condueix bé pot tenir un
accident per culpa d’aquests
que es fiquen les normes de
circulació a la butxaca.
GLÒRIA CHACORI MONREAL
L’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)

El Vaticà no hi té
res a dir?
b El 26 de març de 1967 es
promulgava Populorum Progressio, encíclica del papa Pau
VI, la base argumental de la
qual era la necessitat de promoure el desenvolupament
dels pobles i la cooperació entre ells. En conseqüència, es
posava especial èmfasi en el
desequilibri entre els països
rics i els països pobres. Des de
llavors han passat 52 anys i és
obvi que el “problema” no solament persisteix sinó que
s’ha agreujat, perquè les diferències entre uns i altres s’in-

crementen de forma progressiva. Només així es poden entendre els corrents migratoris
que afecten Europa, en especial i per situació geogràfica,
els països del sud. Com de
costum, al llarg d’aquest poc
més de mig segle, l’Església
catòlica, quan li ha convingut,
no ha deixat mai de manifestar-se sobre “temes terrenals”
apel·lant sempre a l’Evangeli.
Em pregunto el motiu pel qual
guarda silenci davant l’aberració que representa la resposta
a la tasca humanitària d’Open
Arms per part de les institucions europees. Tot sembla indicar que en aquest cas, en
tractar-se d’un “tema aquàtic”, no es considera oportú ni
convenient pronunciar-se. La
típica prudència que sempre
s’esmenta com a argument
recurrent o covardia? I dit això, des del Vaticà, Populorum
Progressio es considera vigent
o ha passat a millor vida?
JAUME FARRÉS I BOADA
Olesa de Montserrat (B. Llobregat)
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La frase del dia

“Som en un conflicte polític, i això implica confrontació,
encara que mai sigui volguda”
Marta Rovira, SECRETÀRIA GENERAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Tribuna

De set en set

Ressons del vell autonomisme

L’essència de
la República

Òscar Palau

Julià de Jòdar. Escriptor

(I)F

a tretze anys, mig país
catalanista estava en
peu de guerra contra
l’altre mig... i nosaltres sense perruquer a la cantonada per fer-nos la permanent! (Eren temps en què Joan
Puigcercós parlava d’un “independentisme de saló” com ara n’hi ha que podrien parlar d’un “independentisme de
moqueta”...)
LA BATALLA NO SOLS ERA per

dirimir hegemonies, sinó per tractar de qui deixava la terra eixorca amb més rapidesa, més amateurisme i més víctimes directes i/o col·laterals. Mala peça al teler, doncs, per als ciutadans de peu. Els
altres, els que portaven “c” a les sigles i
calçaven botes de muntar (o de set llegües, per tal d’assegurar-se el domini
de la caverna mediàtica a la Hispania
Citerior, que, a la Ulterior, Federico no
tenia pas vocació d’Honori per repartir-se l’imperi amb l’Arcadi), ja procuraven, per poc que els deixessin, llançar-nos als peus dels cavalls de pura raça espanyola.
JUSTAMENT UN DELS INSULTS

que sovintejaven entre tots dos bàndols catalanistes era el d’estar més o menys venuts als espanyols per interessos de
partit. De vençuts a venuts, la distància era una “c” tan trencada com les
hostilitats entre amics, veïns, familiars, contertulians i tota la fauna polititzada d’aquest país. Que n’eren legió,
si fèiem cas del que corria per llocs i
blocs interessats. Tanta passió referendària i electoral com saturava l’ambient, i vam acabar tenint més opinadors i analistes per ratlla d’internet
que electors farts d’anar a les urnes a
que els fessin fer el préssec. Però el cert
és que la guerra al carrer, als mitjans, a
la xarxa, tenia un paral·lelisme inquietant amb la que es donava entre els mateixos partits. I no semblava pas que es
tractés d’un tongo vulgar i corrent. Als

Sísif
Jordi
Soler

que pensaven que, si les coses venien
mal dades per a un futur nou tripartit,
ERC podria refer els ponts trencats
amb CiU, se’ls recomanava que s’hi posessin fulles o que es fessin mirar la vista. El greuge d’una part era tan xardorós com desfermada l’ambició de l’altra. I amb passions d’aquella magnitud,
exposades a la llum del dia, els partits
revelaven una condició humana que,
lluny de sensibleries inútils i de reduccionismes mecanicistes, resultava més
amenaçadora que no pas reconfortant.
AL PARE PUTATIU CONVERGENT i a la mare

putativa republicana, en definitiva, la
nena encomanada no se’ls feia. En tot
cas, no amb la rapidesa que desitjaven
els pretendents, que utilitzaven totes
les armes i potineries per doblegar la
voluntat dels protectors. ¿Què dimonis
tindria aquella criatura, que no acabava de fer-se, però que tothom desitjava? ¿Quin reconstituent li convenia?
¿Era una consentida i li calia xarop
d’estopa? ¿Patia neurastènies inconfesses i necessitava un doctor complaent, compassiu, còmplice? ¿Què tenia la princesa? El seu secret era cosa
misteriosa. De moment, havia posat
camí del divorci definitiu el papa i la

“
Fa tretze anys,
mig país catalanista
estava en peu de
guerra contra l’altre
mig... i nosaltres
sense perruquer a la
cantonada per
fer-nos la permanent!

mama –sisplau, putatius, no anéssim a
equivocar-nos. N’ha fet just tretze
anys, de tot plegat...
(II) FA ELS MATEIXOS TRETZE ANYS, el Prin-

cipat acabava l’estiu ben desconcertat.
¿Havia de ser com volien que fos els que
esperaven un nou tripartit: avorrida i
múrria, seriosa i limitada, formal i
claudicant…? ¿O li caldria seguir el tarannà que hom atribuïa als que havien
manat tants anys i ara els tocava de
passar a l’oposició: deseixida i subordinada, calculadora i poruga, essencialista i llosca…? Però, si anem a mirar,
¿n’era tanta, la diferència, entre una i
altra manera de fer? Entre ser murris i
calculadors, limitats i porucs, claudicants i subordinats, les diferències
eren de forma, no pas de substància. De
lèxic, no pas de contingut. Tot plegat
remetia a estretor, migradesa, conservadorisme. Catalunya era un país que
anava a remolc. A remolc de la globalització. A remolc d’Europa. A remolc
d’Espanya. I a remolc, sobretot, del
desconcert enfront de si mateixa. Més
que mai, era una nació que podia estarse de demostrar els seus atributs. Com
els nostres polítics d’aleshores. Potser
era el que tocava, fer la viu-viu per no
desaparèixer entre les trafiques de la
globalització. Ara bé: de polítics, capaços de canviar el discurs per tenir el
nostre vot, sempre se’n van poder trobar. Menys segur era que ajudessin a
conservar el lligam simbòlic entre la
nació i el poble, diguessin el que diguessin els que abominaven del nostre victimisme. Trencat aquell llaç –que és subtil, però que necessita manifestar-se i
reforçar-se en moments alterosos, com
els d’ara mateix–, la política esdevenia,
definitivament, gestió de les coses i
propaganda des del poder. Llavors potser ja estàvem definitivament homologats –això, sí, sense atributs.
¿Havíem dit que n’ha fet just tretze
anys, de tot plegat?

R

ecordava encertadament el professor d’economia
mallorquí Joan Mir, en
un curs a l’UCE, com
el sí a la independència d’Escòcia va guanyar en barris obrers de vot tradicionalment laborista perquè van adonarse, ras i curt, que era l’única manera de
desempallegar-se per sempre dels cíclics governs tories de Londres, que els
dirigien a l’infaust record de Thatcher.
L’argument, ben racional, s’ha explotat
en canvi poc a Catalunya: els beneficis
de governar-te des de dins i no des de
fora, amb tot el que el coneixement, la
proximitat i l’amor pel país implica de
positiu, i d’imbatible, a l’hora de triar
les polítiques que millor van a l’economia, la societat, la cultura i la idiosincràsia pròpia, més progressista. És
cert que, tot i que segueix d’esquena a
la realitat catalana, el raonament costa
més de fer veure amb el PSOE a La
Moncloa, però cal insistir-hi perquè la
dreta, ultra quan parla de Catalunya,
tard o d’hora tornarà a manar, i ho farà
com sempre en col·lisió amb el país.
És clar que Mir defensava aquí que
copiar l’estratègia escocesa és erroni
perquè s’exclouria una gran i històrica
base de votants de CiU si s’associen al
republicanisme només valors progressistes, com segons ell va passar amb el
tripartit. I aquí discrepo, perquè aquesta bossa està tan a les antípodes com
la d’esquerres de l’Espanya del PP, Cs i
Vox, hereva d’Aznar. I resulta que moltes tesis del centredreta català són
tant o més progressistes que les del
centreesquerra espanyol. També a Prada ho suggeria la portaveu d’ERC, Marta Vilalta: perquè més gent es faci seu
el projecte republicà cal fugir del soroll
polític quotidià i tornar a l’arrel, a explicar per què honestament creiem que
la independència és el millor que li pot
passar a tothom que viu a Catalunya.
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Territori, Damià Calvet, ja
avançava que si era possible per al 2020 prioritzarien el tram central de la línia 9 del metro.
Amb aquesta proposta
el govern espera poder
convèncer alguns grups de
l’oposició per tirar endavant els pressupostos, que
actualment estan prorrogats des de l’any 2017, ja
que el 2018 es va aplicar el
155 i l’any passat el govern
no va aconseguir cap suport, tot i esgrimir l’argument que augmentaven
els recursos per a despesa
social.

El vicepresident del govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, dimarts passat en la reunió de l’executiu a la Generalitat ■ ACN

Més inversió social per buscar
suports als comptes del 2020
a El govern incrementa els recursos fins als 2.500 milions d’euros, 795 més que els fallits del 2019, per
a educació, seguretat i sanitat a L’oposició, entre prudent i crítica en espera de la documentació
Jordi Alemany
BARCELONA

Les negociacions per buscar suport a l’aprovació
dels pressupostos de la Generalitat del 2020 ja són
una realitat. Dimarts la
portaveu del govern, Meritxell Budó, anunciava
que el Departament d’Economia i Hisenda que encapçala el vicepresident,
Pere Aragonès, ho faria de
“forma immediata” i, a
banda de presentar els primers números als grups
parlamentaris del govern
(ERC i JxCat), ahir ja es va
començar a filtrar la proposta per intentar seduir
els grups de l’oposició, sobretot CatECP i la CUP,
amb l’esquer de l’increment de la inversió destinada a despesa social.
En concret, Catalunya
Ràdio i RAC1 van avançar
que l’esborrany preveu
que la inversió en despesa

social s’incrementi 795
milions d’euros respecte
als comptes fallits del
2019, que no van superar
la tramitació parlamentària, fins a arribar als 2.500
milions. El destí final, però, és el mateix: l’ampliació de la plantilla de Mossos d’Esquadra i Bombers,
la contractació de nous docents i el finançament de
les escoles bressol, la rebaixa de les taxes universitàries o la millora de les
condicions laborals dels
professionals de la salut,
dels temps d’espera, i reforçar l’atenció primària,
urgències i emergències,
entre altres.
Una part d’aquesta inversió, que suposaria recuperar el nivell anterior a
les retallades del 2010,
també ha d’anar destinada a una inversió important en una infraestructura. Tot i que no s’especificava quina, el conseller de

Les frases

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

“Si volen comptar
amb el PSC, és
incompatible amb
l’aposta per una
secessió unilateral”

“Estem a
l’expectativa de
conèixer amb detall la
proposta i disposats a
un diàleg sincer”

“Volem més rigor i
fets, i menys
propaganda, menys
vendre fum i menys
actes de campanya”

Ferran Pedret

David Cid

Maria Sirvent

DIPUTAT DEL PSC

DIPUTAT DE CATECP

DIPUTADA DE LA CUP

JxCat avisa que no vol “renúncies nacionals”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els diputats Albert Batet, Teresa Pallarès i Jordi Munell, de
JxCat, van ser dels primers a
reunir-se amb el vicepresident, Pere Aragonès, per conèixer la proposta del govern
dels pressupostos del 2020 i
van advertir al republicà que
obtenir suports per a la seva
aprovació no signifiqui “renúncies nacionals”. En aquest
sentit, fonts del partit van explicar a Efe que aposten per
buscar la “unitat independen-

tista” per tirar-los endavant,
cosa que significa buscar de
forma prioritària el suport del
grup parlamentari de la CUP.
Per a la formació aquesta és
la fórmula més vàlida, seguint
la lògica que va permetre la
investidura de Quim Torra, tot
i no tancar la porta a altres
opcions. Després de la trobada a la seu del Departament
d’Economia, Albert Batet va
assegurar: “Volem pressupostos, però no els volem a

qualsevol preu.” I hi va afegir
que no els interessen uns
comptes “que ens facin renunciar al procés d’independència de Catalunya”.
Fa uns dies el diputat de la
CUP Carles Riera va advertir
de la necessitat d’arribar a un
acord amb el govern sobre “el
rumb” per avançar cap a l’autodeterminació” perquè si no
“difícilment ens posarem
d’acord en altres qüestions
com ara el pressupost”.

Prudència i crítiques
Precisament des dels
grups de l’oposició es van
agafar aquestes primeres
dades amb prudència, però també van criticar les
formes utilitzades pel govern per haver-se filtrat
sense tenir cap document
encara. A banda del ja esperat pronunciament de
Ciutadans en boca de Lorena Roldán, que va assegurar que no tenen “cap
esperança” que l’executiu
tingui una prioritat diferent del procés, tant el
PSC com els comuns van
preferir apel·lar a la “prudència” abans de fer valoracions de l’“anunci d’estiu”, fins que no tinguin
tota la documentació en
les trobades previstes per
a la setmana vinent. Tot i
això, el socialista Ferran
Pedret ja advertia que el
govern no comptés amb
ells si atiava una nova
aventura “arrauxada o
no” de confrontació amb
el govern espanyol o mantenia l’aposta per una
“secessió unilateral”. Per
la seva banda, David Cid
(CatECP) deixava clar que
ni oferirien un xec en
blanc a Aragonès ni estaven disposats a formar
part de la seva “campanya
electoral”, en al·lusió a la
possibilitat d’un avançament dels comicis. Els comuns van demanar en les
anteriors negociacions reformes fiscals per eliminar privilegis en els impostos de successions, donacions i patrimoni o la reforma de l’IRPF, entre altres.
La diputada de la CUP
Maria Sirvent va ser contundent en afirmar que el
debat –estan citats per
Aragonès el 3 de setembre–
començava “amb mal peu”
amb les filtracions, i va demanar a l’executiu més rigor i “menys propaganda,
menys vendre fum i menys
actes de campanya”. ■
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El PP fa seguidisme
del govern i vol que
Montero citi el CPFF
a La ministra d’Hisenda fia les entregues a compte a tenir
Sánchez investit a Busca vies per a la Generalitat i la resta
David Portabella
MADRID

801175-1214751L

Les entregues a compte
del finançament del 2019 i
les compensacions per
l’ajustament de l’IVA del
2017 és un front de batalla
que obria el vicepresident
Pere Aragonès, i el PP, que
governa cinc comunitats i
reté Madrid amb Isabel
Díaz Ayuso gràcies a Ciutadans i Vox, copia ara la
determinació del govern a
l’hora de reclamar a l’Estat
els fons pendents. Mentre
els barons populars volen
una reunió del Consell de
Política Fiscal i Financera

Montero, ministra d’Hisenda en funcions ■ PACO CAMPOS / EFE

(CPFF) –que aplega autonomies i Hisenda–, la ministra María Jesús Montero avisa que el més ràpid
seria tenir Pedro Sánchez
investit però diu que “bus-

ca fórmules” per desbloquejar transferències per
un valor total de 7.200 milions i que, en el cas català,
son de 1.300 milions.
El PP sosté que no imita

Aragonès perquè no vol
dur per ara l’Estat als tribunals, però el cert és que
el fervor per les entregues
pendents ha sorgit aquesta setmana només a partir
del clam del vicepresident.
El gallec Alberto Núñez
Feijóo avisa que “govern
en funcions no és govern
sense funcions” i que està
en joc la prestació dels serveis. Ayuso acusa Montero
de refugiar-se en “un informe inexistent de l’advocacia de l’Estat per no abonar
a Madrid 1.315 milions”.
Ayuso, Feijóo i l’andalús
Juanma Moreno reclamen
la reunió immediata del
CPFF, que s’havia de fer al
juliol per beneir l’objectiu
d’estabilitat del 2020 i que
no es va reunir perquè Pedro Sánchez està en funcions i no té pressupost
per al 2020. Tot i buscar
com pagar el que per Aragonès són diners retinguts
il·legalment, Montero diu
que està tenallada per un
polèmic informe de l’advocacia de l’Estat –ella admet que inicialment era
verbal i que ara és escrit–
que aconsella no condicionar l’executiu entrant. ■

Marta Rovira admet
que la confrontació
política és inevitable
a Avisa que el diàleg

és essencial i que la
“repressió ha vingut
per quedar-se”

Redacció
GINEBRA

La secretària general
d’ERC, Marta Rovira, ha
admès que la tan darrerament esmentada confrontació política amb Espanya és gairebé inevitable.
“Hi ha un conflicte polític i
això implica confrontació,
encara que mai sigui volguda”, ha afirmat en una
entrevista concedida a
l’ACN. Tot i això, la republicana no menysté l’estratègia de la negociació
amb l’Estat i refusa de “regalar la bandera del diàleg
a Pedro Sánchez”. Rovira
avisa que és essencial
mantenir aquesta voluntat tant dins com fora de

Rovira fa un any que viu a
Ginebra exiliada ■ ACN

Catalunya i admet que “la
repressió de l’Estat” forma
part del panorama polític
català. També adverteix
que amb les noves estratègies
independentistes
s’haurà d’assumir que es
continuarà patint. “La repressió ha vingut per quedar-se”, sentencia. ■
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Ribó insisteix
a comparèixer
pels suposats
regals rebuts

El meu país

Lluís Foix
Periodista

Redacció
BARCELONA

Sortir de l’entrebanc

Una cosa en què molts podem estar
d’acord és que les coses no han anat bé a
Catalunya o, dit altrament, els resultats
dels procés polític engegat amb la sentència del Tribunal Constitucional el juliol de
2010 no ha portat enlloc.
Penso que no es tracta de qui ha tingut
més o menys responsabilitats en tots els
esdeveniments polítics i emocionals dels
últims anys. La història ja començarà a
dir el que ha passat quan estudiï els primers esborranys, les llums i les ombres,
de tota la literatura produïda en els últims
anys, l’actitud del govern Rajoy, la precipitació en aprovar les lleis del 6 i 7 de setembre de 2017, la proclamació momentània de la independència, l’aplicació del
155, l’empresonament de mig govern, la
marxa del president i quatre consellers a
l’estranger, un judici al Tribunal Suprem
que dictarà sentència en els propers mesos, divisions en els partits tan constitucionalistes com independentistes... Tantes coses sense aportar solucions per cap
de les bandes no han produït un balanç
positiu.
Ha estat un error el manteniment en
presó preventiva durant gairebé dos anys
dels presos jutjats per la sala del Suprem
presidida pel jutge Marchena.
La propera Diada estarà marcada pel
cansament de tanta gestualitat, de tantes
manifestacions, de les emocions de centenars de milers de catalans que es pensaven que la independència estava a l’abast
si es volia forçar l’Estat a no tenir més remei que atorgar-la.
Una primera aproximació per sortir de
l’entrebanc en què ens trobem seria admetre que el procés, tal com s’ha plantejat
i arran dels esdeveniments que tots hem
viscut, ha entrat en un carrer sense sortida. Voler repetir el procés, tal com insisteixen alguns sectors de l’independentisme em semblaria una temeritat. Res fa
pensar que els fets serien molt diferents.
Un govern presidit per Pedro Sánchez
podria ser més comprensiu amb la realitat
catalana i construir ponts en les dues direccions des d’Espanya cap a Catalunya
que es poguessin transitar amb tots els recels per les dues bandes, però que no fossin camins plens de trampes sorprenents

Missatge reivindicatiu de la independència en la manifestació de la Diada del 2018 ■ ORIOL DURAN

“
La independència
de Catalunya no es
produirà en contra
d’Espanya i sense la
complicitat i el
reconeixement
d’Europa

de forma habitual.
Una segona aproximació seria la de
prendre’s molt seriosament l’equilibri de
forces que conformen la societat catalana,
tant la independentista com la que no ho
és. Construir un paisatge polític en què
una gran majoria pugui estar d’acord, s’hi
trobi a gust, no se senti estrany a casa seva. Que es pugui, en definitiva, defensar el
dret a voler ser el que es vulgui sense esborrar la llibertat dels que pensin altrament i tinguin una idea alternativa. Es
tractaria d’acceptar la realitat social i política del país retornant als paràmetres
d’una convivència política, oberta, plural i
respectuosa.
Qui pensa que la unilateralitat pot ser
una via recomanable després del que hem

viscut en els últims anys em sembla que
no té en compte una idea que he expressat repetidament en aquests darrers anys
i que es podria formular dient que la independència de Catalunya no es produirà en
contra d’Espanya i sense la complicitat i
el reconeixement d’Europa.
La independència d’un país pot produirse de forma precipitada com a conseqüència dels conflictes que ens envolten. Les
fronteres traçades a Europa com a conseqüència de la Conferència de París en acabar la Gran Guerra eren impensables deu
anys abans. Però al caure els imperis centrals naixeren un reguitzell d’estats amb
fronteres que encara avui no estan del tot
acceptades per les parts. Hongria és un
dels exemples més emblemàtics. És cert
que el Brexit pot produir una fragmentació del Regne Unit i, fins i tot, la unitat
d’Irlanda per la qual els irlandesos feren
un aixecament la Pasqua de 1916, una
guerra civil, el ressorgiment de la violència de l’IRA (3.000 morts) per acabar en
els acords del Divendres Sant de 1998 que
encara estan vigents. Veient el que ha
passat a Crimea, al Caixmir i el que s’està
vivint aquestes setmanes a Hong Kong,
no veig que les grans potències afavoreixin la idea de la independència unilateral.
La independència de Catalunya, en tot
cas, em sembla que no s’aconseguirà des
de dintre, i encara menys amb el suport
internacional. Caldrà fer veure a Espanya,
alhora, que les coses no poden continuar
com fins ara.

El síndic de greuges, Rafael
Ribó, va defensar ahir que
ja ha demanat dos cops la
seva compareixença al
Parlament per donar explicacions sobre les informacions que l’assenyalen
com a receptor d’obsequis
de la trama del 3%. Després d’haver-ho sol·licitat
totes dues vegades per carta, Ribó va manifestar que
ahir mateix trucaria al president del Parlament per
tornar-li-ho a demanar.
La polèmica deriva d’un
suposat viatge a Berlín per
veure la final de la lliga de
campions del 2015 i que
hauria pagat Jordi Soler,
acusat de finançar CDC,
segons El Periódico. Cs va
acusar Ribó de ser “el síndic del procés” i va tornar a
reclamar-ne la compareixença en un ple extraordinari. El PSC també va demanar que comparegués,
però a la comissió d’Afers
Institucionals.
Ribó, que va exposar
que no entraria a debatre
la veracitat de les informacions publicades, va explicar que el síndic fa públics
tots els obsequis des de
l’any 2008, abans de l’entrada en vigor de la llei de
transparència. ■

El Consell per
la República
es presenta
al Priorat
Redacció
FALSET

El Consell per la República
es presentarà divendres al
vespre al Priorat, en un acte organitzat per l’ANC
que tindrà lloc a l’Artesana
de Falset. Els ponents seran els membres del Consell de Govern Aurora Madaula, de JxCat, Guillem
Fuster, de Poble Lliure, i
Isaac Peraire, d’ERC. A
més, Marta Bellot, de Fem
Consell, presentarà l’acte i
dinamitzarà una inscripció col·lectiva al Consell
per la República amb el
mòbil a tots els assistents
que s’hi vulguin afegir. ■

