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Oh Ah
Cantona

E

scrius “passejant
per l’Eixample” a
Google i el primer que
t’apareix és la informació d’un diari esportiu que es fa ressò
de la foto que va penjar a Instagram el
porter del Barça Marc ter Stegen amb
aquesta frase escrita en català. “Quina
ximpleria”, pensarà vostè. I és el primer
que vaig pensar jo. Ho he començat a
pensar menys quan he vist que el seu
compte el segueixen gairebé 10 milions de persones i que ahir la seva foto
amb aquest simple comentari sobre el
districte creat per Ildefons Cerdà tenia
428.121 likes i més de 1.768 comentaris. Aquesta és la potència d’una estrella del futbol, que et pot promocionar
un pla urbanístic o una llengua amb
qualsevol ximpleria. I això explica els
peus de plom amb què van tots els esportistes a l’hora d’obrir la boca. Per la
repercussió, bona o dolenta, que pot
tenir qualsevol cosa que facin o diguin.
Per això em sembla una excel·lent notícia la inauguració de l’estadi Eric
Cantona a Argelers. Perquè s’ha fet ex-

Vuits i nous

Gran notícia, la inauguració
de l’estadi Eric Cantona a
Argelers, com a homenatge
als refugiats republicans

Els reis de la màgia

plícitament com a homenatge als refugiats republicans que van passar penes en aquella platja, entre els quals,
els avis de la llegenda del United: Pere
Raurich i Paquita Farnos. Massa anys
de silenci d’una història que les mateixes autoritats locals cada vegada fan
més evident, però que necessita encara ser explicada una i altra vegada, perquè una i altra vegada Europa cau en el
mateix error. Això sí, a vegades als esportistes els caldria un guionista. Cantona va rebre fa uns dies un premi de la
FIFA. Va dir: “Nosaltres som per als
déus el mateix que les mosques per
als nens. Ens maten per esport. Aviat
la ciència no només serà capaç de frenar l’envelliment de les cèl·lules, sinó
que també les repararà i així serem
eterns. Només els accidents, els crims,
les guerres ens mataran, però malauradament els crims i les guerres es
multiplicaran. Estimo el futbol. Gràcies.” La cara de Messi i Cristiano era la
de les vaques mirant passar els trens a
l’Índia. Per això Gary Lineker ha dit que
el sorteig de la Champions l’hauria de
fer Cantona. Potser no tindria sentit,
però seria menys avorrit.

Manuel Cuyàs

F

ins ara, quan parlàvem de “catalans universals” en referíem a un
violoncel·lista, a un cirurgià, a
un o dos pintors, a un o dos cantants
d’òpera... Ara donem al món il·lusionistes. El Mago Pop omple escenaris
allà on va, em diuen. És un jove nascut
a Badia del Vallès, antiga Ciutat Badia,
lloc de major concentració dels immigrants dels anys cinquanta i seixanta,
i se li nota i en blasona. Un altre és el
Mag Lari. Vesteix de senyor per posar
més engany a l’engany: increpa el públic, de vegades amb bromes que serien ofensives si no fos que la clientela
va a veure’l predisposada. M’han parlat d’un mag de Cervera que triomfa
als Estats Units. No s’ha foguejat aquí,
diria. No el conec i no en puc dir res.
El Mag Lari omple el Coliseum de
Barcelona. Serra i travessa amb l’espasa senyores, fa desaparèixer senyors...
El Mago Pop, que acapara les audiències de TV3, ha comprat per al seu ús
el Teatre Victòria del Paral·lel, un dels
més grans de Catalunya. Fa màgia de
proximitat. Els de la tercera fila, veuran alguna cosa? ¿Veuran les cartes
marcades, els mocadors de paper,

“
Tot d’una, els
“catalans universals”
són ara els
il·lusionistes

l’ampolla que s’omple miraculosament? Parlem de màgia: segurament
que ho veuran, i els espectadors de la
remota última fila, també.
¿A què és deguda la profusió de
mags en aquest precís moment, i el
seu èxit? Alguna resposta hi hem de
trobar. El Teatre Victòria ara en possessió del mag de Badia havia allotjat
durant moltes temporades el vaixell
pirata de Mar i cel, conduït per la companyia Dagoll Dagom. El seu director,
Joan Lluís Bozzo, és va negar a fer girar l’obra pels teatres de Catalunya. El
vaixell era una peça fràgil i de maneig
complicat que a més a més no cabia a

cap altre escenari. “Que vinguin els espectadors de Catalunya al Victòria.”
Es van organitzar autocars per satisfer la demanda. Com que les representacions de Mar i cel van tenir lloc durant el mandat de Jordi Pujol, els més
maliciosos diran ara, vist amb perspectiva independentista: “Un vaixell
que feia l’efecte que navegava, i que en
realitat no es movia de lloc.” No anava
a Ítaca, això segur. Una altres maliciosos, en sentit contrari, diran que els
il·lusionistes responen a “l’independentisme màgic” dels que creuen que
amb una vareta la conversió de Catalunya en Estat serà tot d’una possible. El
“momentum” de què parla el president
Torra, és l’“ale hop!” dels mags quan
parteixen en dos trossos una senyora?
Un altre mag, l’Alís-Kim, que havia
estat alumne meu, un dia em va fer
pujar a l’escenari. Em va lligar amb
una corda, passant-me-la pels camals
dels pantalons i les mànigues de l’americana. Va dir “ale hop!” i vaig quedar
alliberat. Potser és el mag que ens convé. És difícil localitzar-lo: quan no actua en un teatre de la Xina ho fa en un
creuer pels fiords de Noruega.
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EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

#TsunamiDemocràtic

N

o sé vostès què en pensen, però
a mi em sembla que la iniciativa aquesta del #TsunamiDemocràtic que es va fer pública ahir al matí
és més seriosa del que pot semblar inicialment i, sobretot, molt més seriosa
del que alguns voldrien. Tsunami contra tsunami, venen a dir. Certament,
el tsunami de repressió que ens ha tocat viure des de l’1-O (que inclou capítols tan inversemblants com per
exemple la justícia ràpida que ara volen aplicar al president Torra) només
es pot combatre amb un tsunami democràtic. Veient la web (tsunamidemocràtic.cat) no sembla que aquest
moviment sigui improvisat. I ho sembla encara menys quan després de ferse pública, per sorpresa i sense grans
escarafalls, des d’un anonimat premeditat, les primeres mostres de suport
vinguessin dels presidents Puigdemont i Torra, i dels líders d’ERC, Oriol
Junqueras i Marta Rovira. I que al dar-

“
En ple tsunami
repressiu, el

naixement d’aquest
#TsunamiDemocràtic
és tota una alenada
d’aire fresc

rere s’hi hagin apuntat desenes, milers, de persones. Ho diuen ells mateixos a la plana web: “En el moment en
què tot sembla aturat sorgeix un nou
impuls. Perquè la gent sempre hi ha
estat (...) i ens hi va tot.” Sí, el #TsunamiDemocràtic és un nou impuls. Però
a mi em sembla que és molt més que
això. Em sembla una alenada d’aire
fresc en un moment que estàvem encallats. N’hem tingut més, darrera-

De reüll
Marga Moreno

Les cares de la notícia
ALCALDE DE VIDRERES

Jordi Camps

Vagues
d’ahir i avui

La fi del correbou

E

nguany s’escau el centenari d’una de les protestes
més memorables de la història d’aquest país, la vaga
de La Canadenca, que va mostrar com la unitat, la
solidaritat i en definitiva la resistència popular són germen
de conquestes socials. Gràcies al valor i el suport de tots els
que s’hi van afegir, malgrat les represàlies i la repressió, es
reconeixen avui dia, almenys sobre el paper, drets
fonamentals dels assalariats com la jornada de vuit hores.
Eren temps crus per a la classe treballadora, que tanmateix
es va mantenir ferma durant els mesos en què la vaga es
va anar estenent entre sectors com
Les vacances una taca d’oli. Aquest estiu hem vist
també són un com diferents col·lectius han
convocat vagues per reclamar
dret
millores laborals. A l’aeroport del Prat,
aconseguit a els empleats de seguretat de Trablisa
força de lluita ni tan sols tenen el material adequat
per regirar equipatges potencialment
i de vagues
perillosos i el personal de terra
d’Iberia pateix una temporalitat del 50% en una plantilla
infradotada si es compara amb aeròdroms equiparables,
com el de Madrid. A Girona, la feina de 164 empleats de
Ryanair s’aguanta per un fil. I Renfe no compleix la ràtio de
personal que caldria incorporar quan hi ha baixes... Les
companyies, de bracet del Ministeri de Foment, s’estalvien
problemes amb els usuaris gràcies a uns serveis mínims
altíssims que han salvat les vacances de la majoria. Les
vacances, dret conquerit, recordem-ho quan estiguem
temptats d’exclamar-nos per les cues o l’espera, a força de
lluita, vagues i solidaritat.

ment, d’alenades d’aire fresc. Què és,
si no, la carta aquesta de 52 diputats
francesos denunciant la repressió de
les autoritats espanyoles contra els
electes catalans? I què han estat, si
no, algunes de les trobades que s’han
fet aquests darrers dies a Suïssa on
hem vist junts Torra, Puigdemont, Rovira, les entitats sobiranistes i la CUP?
Davant tanta confusió, i davant el
#tsunamirepressiu de l’Estat, ara toca
un #TsunamiDemocràtic. “Per tornar
a generar esperança cal que ens posem
en moviment”, diuen els responsables
de la iniciativa. A mi em sembla que la
majoria de la gent hi ha estat sempre, en
marxa. I que potser són els partits els
que s’havien bloquejat davant de l’altre
tsunami. Veurem, doncs, si aquesta alenada d’aire fresc, aquest posar-se en
marxa, persisteix. La primera impressió, ja els ho he dit en començar, és molt
bona. “Hi ha resposta. Hi ha estratègia”,
diuen. Tant de bo.

-+=

L’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, va deixar entreveure ahir que, seguint la línia d’altres poblacions gironines com Olot, Roses o Torroella de
Montgrí, al poble tampoc hi haurà més correbous.
La mesura arriba després que dinou persones resultessin ferides diumenge en un correbou.
DIRECTOR DE TEMPORADA ALTA

Salvador Sunyer

La gran cita teatral

-+=

El director de Temporada Alta, el festival de teatre
de tardor de Girona i Salt, torna en una edició més
com la gran cita teatral de Catalunya. Aquest any
s’han programat un total de 97 espectacles, amb
què s’aposta per fer una reflexió sobre la condició
humana.
PRESIDENT DEL PP

Pablo Casado

Més llenya al foc

-+=

El líder del PP no es va poder estar, aquest diumenge, d’intoxicar greument sobre el grau de seguretat que hi ha a Barcelona, després d’un estiu
amb un increment dels robatoris i atracaments.
Casado, com aquell qui no vol la cosa, va mentir
directament per interessos polítics.

En marxa
un tsunami
cívic i pacífic
La gent sempre hi ha estat.
Aquesta és la incontestable
constatació que impulsa el Tsunami Democràtic, iniciativa social i
política que anima la societat catalana a plantar cara a la imminent
sentència de l’1-O practicant la desobediència civil i la lluita no violenta. A les portes d’una Diada que aspira a mobilitzar per vuitè any consecutiu centenars de milers de ciutadans a favor del dret a decidir, el
manifest que es va fer públic ahir
arriba amb la intenció de superar
l’actual estat de frustració. Una
frustració alimentada per la repressió de l’Estat espanyol però també
per la col·lisió d’interessos partidistes entre les diferents forces independentistes. Per això els impulsors del tsunami reivindiquen “l’autocrítica, la ironia, la creativitat, la
diversitat, la imperfecció i tot allò
que potenciï un moviment col·lectiu i transversal” com a eines de la
seva acció.
La segona constatació inclosa
al manifest és igual de contundent:
“Per tornar a generar esperança cal
que ens posem en moviment.” Perquè, independentment de la severitat de la sentència que se sabrà d’aquí a poques setmanes, són els
drets fonamentals els que estan en
perill d’ençà que l’Estat espanyol va
fer seure innocents davant del Tribunal Suprem. Per això l’apel·lació
a la desobediència pacífica adquireix en aquests moments tot el sentit. “Els estats han de garantir la seguretat i la llibertat a la ciutadania”,
va escriure un dels pares del moviment, el filòsof anglès John Locke,
que tot seguit hi va afegir: “I quan
l’Estat no és capaç de garantir una
de les dues coses, els homes i les
dones tenen dret a plantar-li cara.”
La desobediència civil, doncs, exercida des de posicions pacífiques, ja
no és només un dret, sinó un compromís cívic contra la injustícia.

|

4 Punt de Vista

|

Tal dia
com
avui fa...
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1
any

Nova proposta
El president Quim Torra insta la
ciutadania a “marxar” pel dret
d’autodeterminació en la festa
del 50è aniversari de Josep
Rull.

10
anys

La vol prohibir
L’Estat vol prohibir la consulta
popular d’Arenys de Munt.
Demana que sigui anul·lada als
tribunals. CiU, ERC i ICV hi
veuen por de la democràcia

20
anys

Puja l’atur
L’atur espanyol augmenta el
mes d’agost per primer cop en
9 anys. El govern en culpa les
empreses perquè “tanquen per
vacances”.

Tribuna

Full de ruta
Emili Bella

David Bueno i Torrens. Director de la càtedra de neuroeducació UB-EDU1ST

Tsunami
animalista

E

l segon correbou
de la festa major
de Vidreres, a la Selva,
va acabar diumenge
amb un toro mort i
una vintena de ferits
quan l’animal va saltar una tanca i va
accedir a la grada. Després de desitjar
que els ferits es recuperin com més
aviat millor i lamentar la mort de l’animal, és moment de reobrir el debat sobre l’eliminació dels correbous, no només a Vidreres, sinó arreu de Catalunya, una assignatura pendent des que
es van abolir les curses de braus, ja
que els partits van tenir por de perdre
vots, especialment a les terres de
l’Ebre. Ho direm una vegada més: es
tracta d’una tortura per als animals i
d’una activitat perillosa, com s’ha vist,
per a les persones, amb l’agreujant
que en aquest cas hi havia menors a la
grada. És una burla a la intel·ligència
que els correbous formin part d’un
programa de festa major, jugar a mofar-se, fer patir i maltractar un animal
no és cap festa.

No n’hi ha prou que Vidreres
posi fi als correbous,
la qüestió ha de tornar
al Parlament per construir
una República lliure de
maltractament animal
D’altra banda, la policia local va acabar matant el bou a trets. Com és possible que en un municipi on fa dècades
que s’organitzen correbous no hi hagi
previst algun sistema per neutralitzar
un animal que s’escapi sense haver-lo
de matar? L’alcalde de Vidreres, Jordi
Camps, deia a RAC1: “No estic d’acord
amb el maltractament animal; hi estic
en contra, totalment, i es prendran les
mesures que s’han de prendre; farem
el que hàgim de fer; si hem de parar la
festa, pararem la festa; fa 33 anys que
es fa i potser ha arribat al final.”
Efectivament, cal parar “la festa”,
però no n’hi ha prou que Vidreres reaccioni ara a toro pasado –mai més ben
dit– i posi fi a aquesta barbaritat anacrònica, la qüestió ha de tornar a entrar al Parlament per estendre la fi dels
correbous al conjunt del país i construir una República lliure de maltractament animal. L’abolició és l’única manera que no s’hagin de tornar a lamentar ferits i una bona empenta perquè
tothom acabi d’entrar al segle XXI. Potser el que també ens cal és un tsunami
animalista.

Altruisme i egoisme

I

magineu que un amic, al seu testament, us ha deixat una certa quantitat de diners, a repartir amb un
tercer amic. Posem per cas que us ha
deixat 10.000 euros entre tos dos. Tanmateix, el repartiment que fa és asimètric. A vosaltres us deixa 5.624 euros, i
al vostre amic li’n deixa la resta, 4.376.
Com us sentiríeu? Seríeu capaços de
repartir equitativament els diners un
cop fet efectiu el testament? I si a vosaltres us hagués deixat 9.999 euros i al
vostre amic només un? Us sentiríeu
igual? I seríeu igualment capaços de repartir els diners de manera altruista?
POT SEMBLAR UN SIMPLE JOC, però en un

món on les diferències materials entre
les persones i els grups humans que hi
convivim són encara més exagerades,
aquestes distincions adquireixen una
importància cabdal. Per què hi ha persones a les quals els resulta aparentment més fàcil compartir mentre d’altres tendeixen a ser egoistes? Investigadors de Beijing i de Londres han examinat l’activitat cerebral d’un nombrós grup de voluntaris en el moment

de prendre aquestes decisions socials i
morals. Sense entrar en detalls tècnics, han vist que la zona del cervell que
s’activa preferencialment quan repartim de manera altruista són les amígdales, que estan implicades en la generació d’emocions, les quals en questa
situació es connecten amb zones de
l’escorça prefrontal implicades en la
capacitat de raonar reflexivament. Les
decisions altruistes semblen tenir, per
tant, un origen emocional que nodreix
la racionalitat, no a l’inrevés.
EN LES PERSONES EGOISTES,

en canvi,
s’activa preferencialment l’escorça lateral orbitofrontal, que està implicada
en la formació d’expectatives. És com
si, en certa manera, quan ens fem expectatives de què podem fer amb el que
tenim, som menys propensos a compartir-ho. A més, el nivell d’activitat

d’aquesta zona es correlaciona amb el
grau d’egoisme, des de les reparticions
més altruistes, de gairebé 1 a 1, fins a
les més egoistes, que poden superar
tranquil·lament els 500 a 1.
TAMBÉ HAN IDENTIFICAT quina és la neurohormona que ho gestiona, l’oxitocina. Està implicada en moltes activitats
fisiològiques, entre les quals destaca la
sociabilitat. Un dels experiments que
han fet ha estat subministrar oxitocina
als voluntaris egoistes, i han vist que,
mentre en dura l’efecte, el comportament que mostren esdevé més altruista. Curiosament, els nivells màxims
d’aquesta hormona s’assoleixen durant la maternitat i la paternitat, i durant les primeres fases de l’enamorament, que són els períodes vitals en què
tendim a compartir més amb aquestes
persones. Per a mi, des del punt de vista social, la importància d’aquest treball és entendre la rellevància de les
emocions per a una vida en comú que
sigui tan equitativa com sigui possible,
i per tant assumir la transcendència
d’educar-nos en la seva gestió.

El lector escriu
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El Penedès
b Hi ha una dita que diu:
“Com el Penedès no hi ha
res.” I aquí i des d’aquí dic
que el Penedès (Alt i Baix)
ha d’estar ben tractat i resguardat.
Entrant en matèria, ens
endinsem en un tema actualment candent, com és
el de la verema. Les empreses de cava volen un raïm
de qualitat per fer un bon
cava i tenir una venda generosa. També una quantitat
acceptable per poder estendre’s en el mercat i a països
del continent.
Enguany, però, un factor i
un component per als pagesos importantíssim ha entrat en escena, el preu del
raïm. Els mitjans de comunicació, la premsa, s’han fet
ressò de la notícia, la qual
s’ha anat estenent al llarg
del territori.
Els penedesencs, la majoria, depenem i vivim de tot

aquest conjunt, conglomerat, assortit de varietats,
que engloba el cava. Empreses, indústries de maquinaria variada, d’oci, de manteniment, d’esdeveniments...
directament o indirectament estan i van supeditades a l’evolució d’aquest
producte.
Però enguany les grans
empreses (Freixenet i Codorniu) s’han deslligat de la
política de preus, respecte
al conjunt de les altres empreses, un fet aquest que ha
afectat els viticultors. Les
diferents organitzacions,
entitats, institucions d’aquest col·lectiu s’han unit
per fer front a un problema
seriós, que requereix una
solució pactada entre les
dues parts. El Penedès ha
de continuar sent un referent principal del nostre
país, Catalunya.
FRANCESC CARAFI QUINTANA
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Dels polítics
b Als mitjans de comunicació
s’està dient que la culpa del
desencís que s’està vivint en
el món independentista és
dels partits polítics, la qual cosa no és certa, ja que la culpa
és dels polítics i no pas dels
partits.
Penso que és molt important aquest aclariment, entre
altres coses perquè se n’assabentin aquests polítics que tenim, per desgràcia, i que hem
tingut i que no serveixen per a
res, sense els quals segurament aniríem molt millor.
LLUÍS CLARÀ
Moià (Moianès)

Sumar, sumar
i sumar
b Ja el tenim aquí, un nou 11
de setembre, i aquest any és
crític; des d’Espanya estan
buscant qualsevol mínima evidència per parlar d’esgotament del procés. La lectura de

l’assistència als actes de la
Diada serà intencionadament
descoratjadora des de la
premsa espanyolista. Necessitem tornar a omplir carrers i
places.
Els partits polítics, els
d’aquí i els d’allà, fa quatre
anys que estan més pendents
de l’estratègia que de la bona
gestió política; els ciutadans
en prescindirem, a nosaltres
ningú no ens farà la feina.
Tots els fronts són importants, el de l’exili, el de la presó, el de l’activisme, el dels
partits polítics (amb els seus
encerts i els seus errors), però
el front més important és el
del compromís personal, que
tothom busqui on suma millor.
Tenim un important element a favor, el futur de Catalunya com a país només serà
el que els catalans vulguem,
és a les nostres mans.
Bona Diada a tothom.
LLUÍS MATAS VIVES
Calella (Maresme)

| Punt de Vista | 5

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2019

La frase del dia

“La debilitat estructural del Regne d’Espanya l’aboca a
haver de desballestar el seu propi estat de dret”
Josep Rull, DIPUTAT DE JUNTS PER CATALUNYA I PRES POLÍTIC

Tribuna

De set en set

Gaudir de la lentitud

“Nosaltres”

Francesc Torralba, director de la Càtedra Ethos de la URL

J

ustament perquè vivim immersos
en un procés d’acceleració vital,
sentim nostàlgia de la lentitud.
Sentim que hem de córrer per poder satisfer els múltiples fronts i que si no
correm, quedem en els marges, però
ens adonem, especialment durant el
temps estival, que viure així és no viure
i, a voltes, sentim una profunda melancolia de la lentitud. Voldríem disposar
de temps per contemplar com el sol es
pon, per passejar lentament pel camí
del molí sense tenir la sensació que algú ens espera en algun lloc.

tament. S’adona que, en fer totes les
operacions de vida quotidiana amb lentitud, copsa millor el fluir de la vida i els
actors que l’envolten.
En observar lentament els qui l’envolten, és capaç d’intuir els secrets moviments de l’ànima, colgada sota la carn.
En escoltar lentament els seus fills,
sense apressar-los mirant-se el rellotge, els descobreix de bell nou i allò que

CAL FER EL MÀXIM D’OPERACIONS POSSIBLE en el mínim segment de temps pos-

sible i reeixir en totes elles. En l’imperi
del treball, el rendiment i la productivitat són els valors suprems. Per això, el
ciutadà, quan està colgat dins d’un embús i pensa en tot allò que encara ha de
fer abans de prostrar-se al llit, sent nostàlgia de la lentitud, del temps llis, de
l’agenda buida, de les tardes d’estiu de
la infantesa. Espera reconquerir, de
nou, el valor de la lentitud en l’ancianitat i, mentrestant, s’acontenta amb els
pocs intervals de desconnexió que ofereix la vida laboral.
DURANT ELS INTERVALS, PENSA LENTAMENT, camina lentament, es dutxa len-

tament, menja lentament, s’afaita len-

Sísif
Jordi
Soler

TOT ÉS MÉS COMPLEX

quan s’observa
amb lentitud. Els contempla com circulen carrer amunt i carrer avall i es pregunta a on van tan accelerats d’un lloc
a l’altre. La lentitud li permet copsar els
detalls, les arestes, les engrunes, els
serrells i les traces de la vida quotidiana.

EXPERIMENTEM, SOVINT, UN ESGOTAMENT

ENS HEM DESPRÈS D’UN SISTEMA DE VIDA

que divideix el temps en matí i tarda,
en dia i nit, dia laboral i festiu, en llunes
i estacions. Vivim d’acord amb un sistema regulat pel rellotge, pels negocis i
pel treball. El pla en el qual vivim s’ha
tornat cada vegada més artificial; és
menys humà i cada vegada més bàrbar.
Vivim apagant focs i tapant forats,
anem de ciutat en ciutat per qüestions
laborals; però no en coneixem cap. Tenim la sensació de viure a correcuita,
sense poder contemplar el que ens envolta.

descobreix el desconcerta, perquè es
veu obligat a trencar els tòpics i els etiquetatges socials que s’havia construït.

“
Els contempla
com circulen carrer

amunt i carrer avall i
es pregunta a on
van tan accelerats
d’un lloc a l’altre. La
lentitud li permet
copsar els detalls,
les arestes, les
engrunes, els
serrells i les traces
de la vida
quotidiana

per la vida accelerada que portem. Ens
sentim cansats, fatigats, sense esma,
però no podem parar, perquè aturar-se
és sortir de la roda. En aquesta societat
del cansament (expressió del filòsof coreà Byung-Chul Han) que és fruit de la
sobreacceleració de la vida quotidiana,
necessitem consumir tot tipus de productes per poder mantenir els ritmes
de producció i de consum. Volem sortir
de la gàbia d’or que ens hem construït,
però no sabem com fer-ho.
CAL PRODUIR MOLT I AMB VELOCITAT.

Produir a l’instant i que s’esgotin les existències amb velocitat. Això darrer és
important, ja que la producció exigeix
que els mercats puguin renovar-se; per
tant, s’imposa una producció desenfrenada, sense el criteri orgànic de l’oferta
i la demanda. Heus ací una producció
sense fre que ha de provocar la venda
per tots els mitjans al servei de la mentida i de la violència. Tot ha d’anar amb
velocitat, amb la major brevetat possible, a preus ínfims, en massa, sense
consideració del seu caràcter individual.

ENMIG DE LA SOCIETAT DE LA VELOCITAT, el

ciutadà sent melancolia de la lentitud,
del passeig boscà, de la font del claustre, d’una vida que se li ha escapat de
les mans mentre cerca desesperadament el rendiment i el consum.

Imma Merino

U

na idea es propaga pel món occidental: recuperar el “nostre” país
per a “nosaltres”. Tant ho fan, posem
per cas, Trump com Alexander Gauland, un dels líders de la formació Alternativa per Alemanya, que, duplicant
els vots, acaba d’obtenir uns resultats
excel·lents a les eleccions de Brandenburg i Saxònia i s’ha convertint en la
segona força política a cada regió sense importar els vincles nazis de part
dels seus dirigents. La idea és molt
simple (tant com la suposició que els
culpables dels mals d’un país són els
immigrants i els pobres, que, considerats uns ineptes o uns incapaços, son
tractats com una càrrega) mentre que
allò complex és el fet que s’hi adhereixin aquells que són a un pas de ser exclosos, si és que no ho estan, del “nosaltres”: persones originàries d’altres
llocs que creuen que perilla la situació
a la qual han aconseguit arribar; d’altres que han perdut la feina o als quals
se’ls ha fet definitivament precària; o,
pel que fa a Alemanya, antics habitants de l’RDA que senten frustrades
les seves expectatives després de la
unificació del país. De què deuen tenir
por? De no formar part del “nosaltres”,
encara que sigui de “segona”.
És així que el capitalisme persevera
perquè, a més de perpetuar desigualtats i misèria, imposa un individualisme (se salvi qui pugui) disfressat amb
un “nosaltres” fals perquè és excloent.
Deia John Berger que el capitalisme financer ha empresonat el món i que
empra tots els mètodes per mantenirnos en l’aïllament i així tallar el vincle
de la vida de cada persona amb la història, amb l’herència humana, amb la
terra i amb un futur comú. Hi afegia
que, presoners tots, actuarem com a
éssers lliures exercint la solidaritat
mundial (el “nosaltres” vertader) amb
gestos locals, cap dels quals, menyspreable i encara menys si és petit. Res
a perdre i tot per guanyar.
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Actes oficials
de la Diada
d’aquest any

La llibertat dels
presos polítics
catalans centrarà la
celebració oficial
d’aquest 2019

L’incident amb un
Vidreres
jònec i la vintena
avalua si fa
més correbous de ferits podrien

fer eliminar la festa
per sempre

Tsunami de desobedièn
FET Una campanya anònima que intenta refer la unitat rep el
suport de tots els líders independentistes ACCIÓ Fan una
crida a la mobilització i a la desobediència MÉS ERC diu que
s’avança en un acord amb JxCat però que no hi ha res tancat
Emma Ansola
BARCELONA

“Tu ets el tsunami. Canviem l’estat de les coses.”
amb aquest lema ahir es
va llançar a les xarxes socials una nova campanya
“constant” en el temps
que crida a la mobilització
i a la desobediència civil en
un moment en què “tot
sembla aturat”.
A través de la xarxa
Twitter i abans de penjar
el manifest, la primera
piulada que donava a conèixer la campanya ja rebia el suport dels principals líders i dirigents independentistes a través dels
seus comptes. Els presidents Carles Puigdemont i
Quim Torra, el president
del Parlament, Roger Torrent, Oriol Junqueras i
Marta Rovira, entre molts
d’altres, apadrinaven i
mostraven el suport a una
campanya que té la total
“confiança” de la classe dirigent, segons va assegurar la portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, tot i que va
desmarcar els partits de
l’autoria d’una campanya
que surt a la llum pública
just l’endemà que els principals dirigents independentistes es van reunir a
Ginebra per acostar posicions després de les diferències expressades en
públic aquest cap de setmana passat en l’estratègia a seguir a l’hora de donar una resposta a la sentència contra l’1-O que el
Tribunal Suprem té previst llegir a mitjan octubre.
La campanya Tsunami
Democràtic sorgeix deu
dies abans de la manifestació de la Diada convocada per la Assemblea i anima a donar “un nou impuls” al procés a través

Les frases

—————————————————————————————————

“Els drets, si no
s’exerceixen, perden
sentit. Hi estem
compromesos. Sort i
endavant”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“El compromís amb
la no-violència ens fa
més forts. Ara
comença el temps de
la represa”
Carles Puigdemont

130 PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“Votar no és delicte!
La democràcia
prevaldrà per sobre
de tot i ens conjurem
per defensar-la”
Oriol Junqueras
PRESIDENT D’ERC

—————————————————————————————————

“Tal com vam sortir a
defensar les urnes,
sortirem a defensar la
democràcia i els
drets”
Marta Rovira

SECRETARIA GENERAL D’ERC

també de la resposta a la
sentència del Tribunal Suprem, que, segons diu el
manifest, s’ha de fonamentar en la no-violència i
la desobediència civil com
a principals eines. El text
també reconeix “la desorientació i la frustració
acumulades per les conseqüències de la repressió”,
però assegura que en el
moment que tot està aturat sorgeix aquest “nou
impuls”. De fet, la campanya, que va acompanyada
d’un anunci a la xarxa, no
és aliena als casos de repressió que hi ha hagut
fins ara, per la qual cosa es
manté a hores d’ara l’ano-

nimat de la campanya.
“Per tornar a generar confiança cal que ens posem
en moviment”, es diu en el
text, i se subratlla que cal
fer-ho “pacificament, amb
serenor i convenciment,
democràticament, amb
determinació i de manera
organitzada”. El manifest
afirma que no són cap organització, sinó una campanya “constant, continua i inesgotable”.
Ginebra i Brussel·les
La campanya sorgeix l’endemà que els principals dirigents independentistes
es vam reunir a Ginebra
per tractar de consensuar
un acord que doni resposta a la sentencia del Tribunal Suprem. Aquesta signatura, però, encara es farà esperar, segons va explicar ahir la portaveu republicana. No s’han pronunciat els dirigents de
JxCat perquè esperen que
els diputats i els senadors
d’aquesta formació viatgin avui fins a Brussel·les
per reunir-se amb Puigdemont, amb qui tindran jornades de treball fins demà,
dimecres. Sempre segons
fonts republicanes, de moment, en les reunions a Ginebra s’han posat sobre la
taula algunes propostes
concretes que encara no
han rebut el suport unànime de totes les parts. Recordem que fins ara algunes de les propostes que
s’han fet públiques han estat sempre per part
d’ERC, com ara la convocatòria d’eleccions, la
qüestió de confiança i el
govern de concentració, el
darrer suggeriment, llançat pel president Roger
Torrent, que va ser respost pel Twiter del president de la Generalitat amb

El PSC i els Comuns desconfien d’un govern dividit
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El portaveu de Catalunya En
Comú, Joan Mena, va qualificar ahir d’“electoralista” la
proposta del president del
Parlament, Roger Torrent,
d’un govern de concentració
com a resposta a la sentència. “Demanaríem que no es
disfressi de proposta política

el que és un fracàs del govern
de la Generalitat”, els va retreure, i els va animar a posar
els esforços a “desbloquejar i
negociar” uns pressupostos a
Catalunya amb un diàleg sincer i “sense anuncis d’estiu”,
en referència a l’anunci del vicepresident del govern, Pere

Aragonès. També el líder del
PSC, Miquel Iceta, es va mostrar contrari a facilitar uns
pressupostos amb un govern
“dividit i desorientat” que, a
més, “aposta per la confrontació”. Iceta va reiterar que
amb divisió i sense pressupost cal anar a eleccions.

un avís al mateix Torrent:
investir president a Puigdemont. Una piulada que
va ser esborrada més tard i
rectificada però que sacsejava la trobada a Ginebra.
En aquest sentit, però, les

esmentades propostes encara no han estat descartades, segons va explicar
ahir Villalta. “Hem de superar les etapes de retrets i
atacs”, va dir la dirigent.
Però en les relacions entre

les dues formacions pesen
pactes com el de la Diputació de Barcelona entre
JxCat i el PSC, que va donar la presidència d’aquesta institució a la socialista i
alcaldessa de l’Hospitalet,
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Es busca 3 d’octubre
sostingut
David Portabella

“Aquest any no he tingut cançó de l’estiu: he tingut la
pregunta de l’estiu: «Què, Sánchez ja t’ha trucat?»” És
l’anècdota que Andoni Ortuzar explica als militants del
PNB, i ho fa perquè és un polític basc i líder del PNB.
“Quan surti la sentència, què?”, és la qüestió de l’estiu
que escolta tot polític català i que escoltarà a la tardor.
Eleccions? Confrontació democràtica? Tsunami de-

mocràtic? La tempesta d’idees a l’independentisme
s’obre abans de la sentència. Si es demana el desig
més íntim dels líders, una postal del 2017 irromp com
a resposta: un 3 d’octubre sostingut. Però si aleshores
les càrregues de l’1-O van forjar una unitat transversal en 48 hores i sense cimeres, ara no hi ha el principal motor de la unitat: la pròpia sentència.

ncia pacífica
Manifestació independentista
durant la Diada del 2018 a
l’avinguda Diagonal ■ ORIOL DURAN

La pancarta per la qual serà jutjat Torra, al balcó de la Generalitat ■ JOSEP LOSADA

Torra, citat a judici
pels llaços grocs el
25 i 26 de setembre
a Les dates fixades pel TSJC coincideixen amb les del
debat de política general a Torra anuncia accions legals
Redacció
BARCELONA

Núria Marín, i els d’ERC
amb el PSC que van apartar JxCat de les alcaldies
de Sant Cugat del Vallès i
Figueres.
“Hem avançat.” Va ser
l’únic punt positiu amb
què Vilalta es va atrevir a
resumir la reunió de Ginebra, en la qual, segons la
també diputada, no es va
tractar la campanya Tsunami Democràtic. Sí que
es van perfilar moltes accions i propostes, algunes
de les quals ja estan consensuades, tot i que Vilalta
també va recordar que
ERC donarà suport a totes
aquelles que “generin més
consens” i serveixin “per

enfortir-nos”, una de les
premisses que els republicans sempre han posat sobre la taula quan al gener
s’intentava investir a distància Carles Puigdemont.
La reconstrucció d’un
consens entre les files independentistes és un dels
objectius que hauran
d’afrontar aquests pròximes dies ERC i JxCat, sense oblidar que com a socis
de govern també tenen en
l’agenda política la prioritat de l’aprovació d’un
pressupost que permeti de
tirar endavant la gestió de
la Generalitat i d’enfortir
les institucions. El vicepresident, Pere Aragonès, co-

mençarà els contactes
aquesta mateixa setmana,
tot i que els grups de l’oposició ja han expressat els
seus dubtes davant del que
consideren que és una actuació que s’inscriu més en
una precampanya electoral que no pas en la gestió
governamental. El següent front obert serà la
investidura de Pedro Sánchez, amb un termini a
l’horitzó, el 23 de setembre. O acord i investidura o
hi haurà eleccions el 10 de
novembre. Els republicans
ahir van instar el president en funcions a aclarirse i a prendre una decisió. ■

El judici contra el president de la Generalitat,
Quim Torra, per haver-se
negat a retirar la pancarta
amb els llaços grocs del balcó de la Generalitat i de la
conselleria d’Interior durant la campanya electoral
del 28-O ja té data. La sala
civil i penal del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va notificar ahir la interlocutòria
en què fixa la vista contra
Torra per als dies 25 i 26 de
setembre. Se l’acusa d’un
delicte de desobediència a
les resolucions de la Junta
Electoral Central (JEC) o,
subsidiàriament, d’un delicte de denegació d’auxili
a l’autoritat competent.
Les dates escollides pel
TSJC per celebrar el judici
contra Torra coincideixen
precisament amb les que
ha fixat el Parlament per
dur a terme el debat de política general. Una de les
primeres persones a reaccionar a les xarxes a la de-

La data

—————————————————————————————————

25.09.19
primer dia de judici contra
el president Torra per no haver retirat la pancarta amb
llaços grocs de la Generalitat.

La frase

—————————————————————————————————

“Es tracta de la
demostració més
evident de la celeritat
interessada de
la justícia”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

cisió del Tribunal va ser
Carles Puigdemont, que va
assenyalar en una piulada
que “jutjar algú, i encara
més si és algú que té l’aval
del Parlament, per una
pancarta és incomprensible i descriu perfectament
la democràcia espanyola”.
El president Torra va

criticar la “rapidesa” amb
què s’ha portat el cas i va
anunciar accions legals
per entendre que s’han
produït “errors processals”. Ho va fer a través
d’un comunicat emès des
de l’oficina del president
que va adjuntar al seu
compte de Twitter. “Els
jutges i tribunals no tan
sols han de ser imparcials,
sinó que també cal que en
tinguin l’aparença. La
pressa és enemiga del rigor”, va piular el president,
que considera que el seu
judici “és la demostració
més evident de la celeritat
interessada de la justícia”.
L’origen de la causa és
una querella de la fiscalia,
que va demanar que s’inhabilités el president durant 1 any i 8 mesos per no
haver despenjat la pancarta. La pena demanada,
amb una multa de 30.000
euros, especifica que durant aquest temps Torra
no pugui desenvolupar
funcions de govern en
l’àmbit local, autonòmic,
estatal o europeu. ■
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Què és desobediència?

REMOR · La campanya ‘Tsunami democràtic’ arrenca després que diverses entitats de la societat civil ja hagin iniciat en els
últims mesos el camí cap a accions de no-violència TEORIA · Inspirada en el politòleg nord-americà Gene Sharp, defensa fer
caure el poder amb maniobres planificades que li restin autoritat VIA · Accions en el camp socioeconòmic, les més factibles

Huguet sosté en aquest sentit que
confiar-ho tot a les institucions és un
“suïcidi”, ja que tenen els moviments
molt limitats en un moment de ruptura com l’actual, i les seves accions
acaben tenint un efecte “ridícul” sobre el deep state. És per això que
s’obre pas el concepte de “lluita noviolenta” protagonitzada per la societat civil. “Al final es pacta amb l’enemic amb negociació, però abans es
neutralitza; fer mal polític i econòmic a l’adversari és l’única manera
de forçar-lo a dialogar”, assenyalava.
L’exconseller, així, citava tres fases.
Primer, la “creació d’alternatives al
model dominant”, és a dir, de nous
actors fiables que permetin reduir
la dependència dels poders fàctics
de l’Estat no estrictament institucional. Per exemple, en el camp creditici o en l’energètic. En segon lloc,
la batalla de la no-cooperació, en
què el ciutadà decideix no seguir
fent una cosa que no té obligació de

Òscar Palau
BARCELONA

L

a desobediència civil i la noviolència no són un mínim comú denominador per a l’estratègia unitària que s’hagin
tret del barret aquest cap de setmana entitats i partits independentistes. Es tracta d’un caldo que s’ha estat cuinant a foc lent des de fa molt
temps entre les bases, fins que ahir
va aconseguir arrencar el bull, com
il·lustra l’espot de presentació de la
campanya Tsunami democràtic.
De fet, el col·lectiu En Peu de Pau,
que impulsa accions de resistència
civil pacífica, es va presentar ja en
ple octubre calent del 2017 com a
resposta a la violència policial de
l’1-O i just dos dies després que els
Jordis fossin empresonats. Va ser la
primera, però no ha estat l’única
entitat que ho ha promogut a Catalunya per afrontar l’etapa de repressió post 27-O. Des de la tardor passada, l’Institut Internacional per a
l’Acció No Violenta –una ONG que
des de fa 15 anys forma actors socials que treballen pels drets humans i la democràcia en diferents
punts de la Mediterrània– ha organitzat desenes de tallers intensius
al territori per educar formadors en
la no-violència activa. I més encara:
l’ANC, que va presentar al juliol el
documental Les nostres accions,
el nostre poder. Del pacifisme a la
lluita no violenta, promou des de fa
uns mesos la campanya Eines de
país, que potenciarà especialment
per la Diada, per fomentar el consum estratègic de serveis i subministraments bàsics propis, fet que
ja ha posat molt nerviosos, fins al
punt que ho han denunciat en diversos estadis, la patronal Foment
del Treball i grups com Cs. A partir
del “Ho tornarem a fer” pronunciat
durant el judici al Suprem pel seu
president, Jordi Cuixart, Òmnium
ha estat l’última gran entitat a afegir-se a l’onada, a principis de juliol,
amb l’organització d’unes jornades
de desobediència civil al Born en
què van explicar les seves experiències una pila d’activistes de moviments pacífics. En l’òrbita d’ERC,
a més, la Fundació Irla i el Jovent
Republicà també han dedicat o dedicaran espais aquest estiu a les accions de lluita pacífica.
Totes aquestes campanyes tenen
un fil roig que les inspira i relliga en
bona part, que són les tesis del politòleg nord-americà Gene Sharp,
mort el gener del 2018 als 90 anys.

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

Huguet defensa analitzar
abans fortaleses i febleses, i
que un “estat major” guiï els
passos i centri els esforços
—————————————————————————————————————————————

Òmnium ja va organitzar al juliol unes jornades específiques sobre la desobediència civil ■ JOSEP LOSADA

Aval suprem
Segons la doctrina,
la desobediència
civil es pot definir
com un acte públic
pacífic, conscient i
polític, en què es
viola una llei considerada injusta a fi
de provocar una reflexió i una mobilització col·lectiva
que permetin derogar-la. Fins i tot la
va avalar el Tribunal
Suprem en la sentència 480/2009,
en dictaminar que
“pot ser concebuda com un mètode
legítim de discrepància davant l’Estat, i la seva admissió com a forma
d’ideologia o pensament no pot ser
qüestionada en un
estat democràtic”.

El teòric, que va aspirar quatre vegades al premi Nobel de la Pau i que
és considerat per activistes i cercles
acadèmics el més gran pensador de
l’acció no violenta des de Gandhi, és
l’autor d’assajos universals que recullen i analitzen totes les grans lluites
pacífiques de la història de la humanitat, per a la qual cosa el 1983 va
fundar l’Albert Einstein Institution.
Sharp, que han citat en els darrers
mesos des del mateix president Torra, en la conferència de Prada que
va obrir el curs polític, fins a l’exdiputada cupaire Mireia Boya i l’exconseller d’ERC Josep Huguet, va
encunyar en els seus treballs el terme political jiu-jitsu, una tècnica
que pretén fer caure un oponent
amb més poder i més recursos desequilibrant-lo amb una maniobra o
una tàctica política estratègica. I és
que la creença bàsica del teòric és
que tota estructura de poder es basa
en l’obediència dels subjectes a les
ordres dels líders. Per tant, sense
obediència no tenen poder. També
s’han fet seva la tesi altres activistes
com el serbi Srdja Popovic, rector

de la Universitat de Saint Andrews
–on exerceix l’exconsellera exiliada
Clara Ponsatí–, exlíder del moviment estudiantil Otpor!, que va ajudar a derrocar Slobodan Milosevic i
que després va crear el prestigiós
Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies (Canvas).
Però com es tradueixen aquests
termes abstractes a la pràctica i, en
concret, en el cas català? Huguet,
que des de l’ombra ha maldat perquè
els fessin seus partits i entitats, hi
aprofundia i en donava moltes claus
en una xerrada fa quinze dies a la
Universitat Catalana d’Estiu, que iniciava amb tota una declaració d’intencions en un camp en què veu que
hi ha molt camí per córrer: “L’activisme socioeconòmic pot ajudar a avançar cap a la república catalana.” La
seva tesi és que caldrà “fer madurar”
tant Europa com l’Estat després de la
decebedora resposta mostrada fins
ara, i això “no es fa només amb actes
simbòlics, ni només esperant que
l’independentisme creixi”. I tampoc
n’hi ha prou guanyant eleccions ni
bloquejant governs, com s’ha vist.

fer. Això voldria dir, per exemple,
canviar-se de banc o d’elèctrica.
Tercer, la desobediència civil pròpiament dita, que s’ha de basar en
decisions puntuals i estrictament
personals que pren cadascú coneixent les possibles conseqüències judicials i sent conscient d’on està
disposat a arribar.
És clar que, per dur tot això a la
pràctica, l’exconseller sosté que cal
analitzar bé les febleses i fortaleses
pròpies i de l’Estat. D’entrada, per
diagnosticar quin pot ser el detonant
que incorpori més gent –“la independència de l’Índia va començar amb la
Marxa de la Sal, que no hi tenia res a
veure”, recordava–, però també per
concretar l’estratègia i definir amb
nitidesa els objectius. “No qualsevol
acte no violent encaixa en una estratègia sòlida”, defensa, i recorda que
és més efectiu concentrar els esforços en “dianes petites” que dispersarlos en crides genèriques. Per això
aplaudeix “en part” la campanya de
l’ANC, però diu que cal un “estat major”, una direcció col·legiada i jerarquitzada que “pensi i decideixi” què
fer en cada moment, ho executi i sigui guia per a la ciutadania, però també per als ajuntaments. Huguet ho té
clar: “Com més bé fem l’estratègia no
violenta, més curt serà el camí.” ■
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Diada centrada en pres
a El govern i el Parlament organitzen un

acte dedicat a les víctimes de la repressió,
les migracions i la resistència col·lectiva
titulat ‘Tornarem’ a Colau tampoc anirà
enguany a la manifestació de l’ANC
Emili Bella
BARCELONA

El govern i el Parlament
celebraran conjuntament
la Diada Nacional amb un
acte dedicat als presos polítics i als exiliats, a les migracions en general i a la
resistència col·lectiva que
se celebrarà la vigília de
l’Onze de Setembre a les
deu de la nit a la plaça de
Sant Jaume i que es titularà Tornarem, amb referència al moment excepcional que viu el país. “Tornarem a reivindicar el dret
a poder expressar els nostres drets democràticament i cívicament, tornarem a denunciar la repressió que estem vivint amb
l’existència de presos i exiliats”, va argumentar ahir
la consellera de la Presidència, Meritxell Budó,
durant al presentació dels
actes de la Diada, que inclouran la tradicional ofrena floral al monument a
Rafael Casanova de Barcelona, així com jornades
de portes obertes tant a la
Generalitat com al Parlament i l’ofrena a la tomba de l’exconseller en cap,
enterrat a Sant Boi de Llobregat. Les delegacions
del govern a Catalunya i a
l’exterior també celebraran la Diada amb diverses
activitats.
L’espectacle del dia 10
al vespre, creat i dirigit per
Lluís Danés, commemorarà efemèrides com ara els
vuitanta anys de l’exili republicà (amb la lectura de
textos de Teresa Pàmies),
el centenari de la vaga de
La Canadenca i els cent
anys del naixement del
poeta Joan Brossa. L’acollida, la perseverança i
l’esperança seran els tres
valors que actuaran de fil
conductor –“som gent
amb esperança, per això
continuem dempeus malgrat la derrota del 1714”,
segons Budó–. L’acte començarà amb una formació de gala dels Mossos
d’Esquadra –“la policia ci-

vil més antiga d’Europa i
Amèrica”–, que celebren
el seu tricentenari. A continuació, s’hissarà la bandera i es cantarà El cant
de la senyera amb el Cor
Jove Nacional de Catalunya. Centenars de maletes, com a símbol de tots
els exilis i migracions,
prendran el protagonisme. Unes paraules de la
recentment desapareguda Neus Català homenatjaran els migrants i refugiats de tots els temps
fins avui. Per acabar, es
recordarà l’escriptor i polític Fèlix Cucurull en els
cent anys del seu naixement i s’oferirà el testimoni dels presos i exiliats polítics actuals.
El tret de sortida als actes de la Diada serà l’ofrena floral que el president
de la Generalitat, Quim
Torra, farà al Fossar de les
Moreres el dia 10. Posteriorment, a les vuit del vespre, s’oficiarà el lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament, en
la categoria d’or, a Carola
Rackete, capitana del vaixell Sea Watch 3, i a Òscar
Camps, fundador i director de l’ONG Proactiva
Open Arms, que ja hi han
confirmat
assistència.
“S’han significat en el rescat al mar. Avui la Mediterrània és un centre de trànsit de persones cap als
seus exilis a la recerca d’un
port segur”, va recordar el
vicepresident primer del
Parlament, Josep Costa.
D’altra banda, al punt
de la mitjanit, Torra acudirà a l’acte Llum i llibertat, en què s’il·luminaran
131 agulles del massís de
Montserrat per recordar
els 131 presidents de la
Generalitat.
Crida a la mobilització
Tant Budó com Costa van
fer una crida a la participació en la manifestació
de les 17.14 hores a la plaça Espanya convocada per
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). En canvi,

El vicepresident del
Parlament, Josep Costa,
i la consellera de la
Presidència, Meritxell Budó,
al costat del cartell de la
Diada 2019 ■ ORIOL DURAN

Les frases

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

“La Diada Nacional
se celebrarà
una vegada més
en un context
de repressió
i vulneració de
drets i llibertats”

“Som perseverants:
hem resistit atacs i
repressió i ho
tornarem a fer”

qui ahir declinava assistir
a la protesta era l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, perquè no s’hi sent representada. En una entrevista a Cuatro, la líder dels
comuns va remarcar que,
tanmateix, respecta qui
vulgui participar-hi. Colau
ja no hi va anar l’any passat, perquè no s’hi sentia
“cridada a participar”,
atès que considerava la

convocatòria un acte independentista per defensar la via unilateral. Tampoc hi va ser present el
2017, a diferència de la
del 2016, que tenia com a
lema A punt.
Al matí, l’ANC també
organitzarà la fira de consum estratègic Eines de
país, al Pla de Palau, per
orientar sobre la conquesta d’espais de sobirania

Meritxell Budó

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

per part de la societat civil.
Així mateix, la commemoració de l’Onze de Setembre es viurà a totes les
delegacions. A Viena servirà per presentar la nova
seu del govern, amb una recepció institucional presidida per la delegada, Krystyna Schreiber. La delegació de Suïssa també celebrarà la Diada a la nova
seu, a Ginebra. Serà el primer acte públic en el nou
emplaçament. A París, la
delegació retrà homenatge
a Narcís Bonet, compositor que es va haver d’exiliar
a França. Una altra exiliada, Meritxell Serret, delegada del govern a la Unió
Europea, oferirà a Brussel·les un discurs el dia 12.
I a l’Alguer, el 10, es farà
un recital poètic i musical

titulat Emparaulant la vida, a càrrec de l’actriu Sílvia Bel, que es repetirà l’endemà a Roma.
Per la seva banda, la xarxa internacional de persones interessades en el
cas català Foreign Friends
of Catalonia convidarà els
dies 10 i 11 una cinquantena d’investigadors, professionals, activistes i polítics per analitzar la situació política i judicial del
país per mitjà de tallers,
tertúlies i sopars, amb l’objectiu de trobar solucions
aplicables a Catalunya, entre els quals hi haurà l’activista turc Can Dündar;
l’advocat de Rackete, Alessandro Gamberini, i els diputats alemany i flamenc
Andrej Hunko i Mark Demesmaeker. ■
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só i exili

Liz Castro Escriptora i editora

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís Falgàs
—————————————————————————————————

L’intens
setembre

L’
Liz Castro, en una imatge d’arxiu ■ JOAN SABATER

“Hem
d’utilitzar la
nostra força”

ESTRATÈGIA · Castro advoca per recuperar la confiança i fer
actes de desobediència organitzada DIADA · Creu que l’Onze
de Setembre serà massiu perquè no s’ha acabat la feina
Redacció
GIRONA

C
Òmnium clamarà per l’absolució
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una representació transversal de la societat civil reclamarà l’absolució dels presos
polítics processats al Tribunal
Suprem en un acte organitzat
per Òmnium Cultural a l’Espai
Òmnium l’Onze de Setembre
al migdia. Forma part de la
Festa per la Llibertat, que
l’entitat organitza des de fa
dinou edicions amb motiu de
la Diada Nacional al passeig
de Lluís Companys de Barcelona. Per segon any consecutiu, la cita estarà marcada per
l’absència del president de
l’entitat, Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d’octubre del
2017. A les portes d’una tardor
en què es coneixerà la sentència del judici de l’1-O, Òm-

nium reivindicarà la posada
en llibertat dels presos, una
de les demandes del 80%
dels catalans, amb una representació de les diverses sensibilitats socials i polítiques
amb el lema Pels drets i les
llibertats, absolució. D’altra
banda, els grups Mishima,
Búhos i Xiula seran els protagonistes musicals de la festa.
El concert arrencarà a les onze del matí amb animació infantil i, a partir de dos quarts
de set de la tarda, després de
la manifestació, els tradicionals concerts de la Diada organitzats per Òmnium agafaran el relleu per reivindicar un
any més la llibertat dels presos i exiliats.

astro reflexiona en una entrevista
a El Punt Avui TV sobre el moment actual i l’Onze de Setembre.

Som a punt de complir dos anys des de
l’1-O i de conèixer la sentència del judici,
i la sensació és d’un cert desànim i desorientació. Com ho veu tot plegat?
Hi ha un cert desànim des del 27 d’octubre del 2017. Han passat dos anys i veiem que els polítics no acaben de posar-se
d’acord. És inacceptable que tinguem
gent a l’exili i en presó des de fa dos anys,
hem de continuar de donar-los suport i
alhora hem de poder tirar endavant.
M’ha fet il·lusió veure el Tsunami Democràtic i l’important és que l’estan compartint gent de diferents partits i entitats. Una altra cosa que m’ha interessat
molt és l’èmfasi que s’ha posat en la desobediència estratègica, amb uns objectius concrets.
A la tarda hi haurà una altra gran manifestació, la vuitena des del 2012. Fins a
quin punt ha de ser important que hi hagi una gran mobilització?
Sempre és important que la gent vagi a la
manifestació, també que celebri i commemori l’Onze de Setembre. És possible
que la gent estigui cansada i desanimada,

però crec que sortirà perquè no hem acabat la feina encara. Des del 2009 hi ha hagut un canvi brutal i gràcies als individus
i a les entitats que han empès i forçat els
polítics que juguin el seu paper, que és la
part de la legitimitat democràtica.
Creu que un dels objectius d’aquesta
manifestació ha de ser denunciar la manera com han gestionat aquests dos
anys els partits polítics?
Potser ja hem fet prou de criticar tothom
i podríem tirar endavant i aprofitar la
nostra força. I prendre el paper que pertoca a cadascú.
Com creu que hauria de ser els mesos vinents la resposta a la sentència i quin ha
de ser el paper dels partits polítics, les
entitats i el Tsunami Democràtic?
Jo crec que el més important que hem de
fer és demostrar la nostra força. Hem
perdut la confiança i l’hem de tornar a recuperar, i el primer que hem de fer és
adonar-nos de la força que tenim i utilitzar-la. La manera de fer por a l’Estat és
demostrar la nostra força de manera no
violenta, mobilitzant-nos tots junts o
fent actes de desobediència organitzada,
no violenta però potent, com l’1 d’Octubre, que va ser una expressió de democràcia molt especial. Hem d’aprendre a
usar la desobediència civil de manera estratègica. ■

octubre dels anys
trenta del segle passat que explica Amadeu Hurtado va acabar malament. El setembre-octubre de l’any disset va ser
trepidant. Any històric amb
final trist per l’empresonament i l’exili d’aquells que
hi van intervenir directament. El setembre i l’octubre de l’any passat van ser
commemoratius dels fets
viscuts l’any anterior i sense novetats. El setembre i
l’octubre d’aquest any es
preveuen intensos i es fa
difícil d’endevinar el futur
sense que s’acabi de veure
enlloc l’anunciada unitat
estratègica.
L’agenda del setembre
va plena: judici al president
Torra per desobediència.
Els mateixos dies 25 i 26 de
setembre s’ha de celebrar
el debat de política general
al Parlament de Catalunya i
caldrà que avui la cambra
catalana s’avingui a canviar
dates perquè dubto que ho
vulgui fer el TSJC. Aquest
any el debat de política general hauria de servir per
visualitzar la unitat o la
desunió del catalanisme.
Dissenyar si cal continuar
sent una autonomia o bé si
cal la independència. Tots
dos models amb els suports necessaris. Davant
les circumstàncies tot fa
preveure que es mantindran els dubtes. Un altre fet
clau serà el pressupost del
2020. Sense el vistiplau
dels comptes de la Generalitat serà difícil tirar endavant. El plat fort dels pròxims dies, on encara no hi
ha unitat estratègica, serà
la publicació de les sentències del judici del procés.
Sentències que poden anar
acompanyades d’euroordres que caldrà veure fins a
quin punt Bèlgica voldrà
complir. Tot el panorama
polític estarà amanit per la
investidura o per una nova
convocatòria d’eleccions
generals. Un mes de setembre intens amb tots els
mateixos problemes oberts
d’abans de les vacances. La
intensa agenda dels pròxims dies hauria de tancar
les velles ferides de l’àmbit
del catalanisme.
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Rufián és citat
en les reunions
del PSOE abans
que Iglesias

a Sánchez presenta els 300 punts del programa i ho deixa tot

als negociadors per demorar la cita amb el líder de Podem
a Ábalos li nega la coalició: “A fora tindran més llibertat”
David Portabella
MADRID

829430-1207863Q

El guió de Pedro Sánchez
en els vint dies que resten
per a la data límit del 23 de
setembre que precipitarà
la repetició d’eleccions el
10 de novembre continua
desconcertant els partits
susceptibles de ser els seus
socis. Si després de la nit
electoral del 28 d’abril
Sánchez va deixar passar
vuitanta-cinc dies abans
de negociar amb Unides
Podem, ara el PSOE fixa
per demà la cita de José
Luis Ábalos i Adriana Lastra amb Gabriel Rufián i
Carolina Telechea (ERC),
que en l’ordre negociador
passen al davant d’un Pablo Iglesias que encara no
té data.
El president espanyol
en funcions sortirà avui de
La Moncloa per presentar
a l’estació de Chamartín
els 300 punts del seu Programa comú progressista, amb el qual ell sosté que
busca una investidura in

La frase

—————————————————————————————————

“No és veritat que ser
al govern et garanteixi
el compliment de cap
acord, ho garanteix
el parlament”
José Luis Ábalos

MINISTRE DE FOMENT EN FUNCIONS

extremis que desbloquegi
l’atzucac polític espanyol,
però que l’oposició veu
com una jugada en clau
electoral que ja mira a les
urnes el 10-N. Entre els
300 punts hi haurà el seu
model territorial amb els
ulls posats a Catalunya, un
afer que Sánchez ha utilitzat com a coartada per refusar els d’Iglesias al Consell de Ministres.
En la reunió de l’executiva d’ahir, el PSOE tancava la porta definitivament
a una coalició o cooperació
amb Unides Podem. L’últim argument socialista
per defensar un govern en
solitari, però, va provocar

la hilaritat dels morats, ja
que el ministre de Foment
en funcions i secretari
d’organització, José Luis
Ábalos, els ven que una coalició és una pèrdua de llibertat que no mereixen:
“Ser fora del govern donaria més llibertat a Unides
Podem.” “No és veritat que
la presència al govern et
garanteixi el compliment
de cap acord, el que et garanteix el compliment de
l’acord és el parlament
aprovant les coses i amb la
sessió de control. És evident que la sessió de control no és la mateixa si tu
ets al govern que si no hi
ets”, va dir Ábalos sobre les
preteses bondats que té
per a Unides Podem no
seure al Consell de Ministres a canvi de tenir la veu
lliure en la pregunta setmanal de control al president al Congrés i al Senat.
Fer un govern integral
Els últims dies a Madrid
s’ha alimentat la hipòtesi
que Unides Podem podria

El ministre Ábalos es reuneix amb Rufián i Telechea demà al Congrés ■ MARISCAL / EFE

permetre que el govern de
Sánchez arrenqués ara en
solitari i que la confiança
del dia a dia deixés pas a
una entrada de ministres
morats en una coalició en
l’equador de la legislatura.
Segons Ábalos, però, l’única concessió als d’Iglesias
perquè donin el seu sí a
Sánchez seria crear “fórmules de cooperació” que
garanteixin a les parts el
seguiment i el control del
compliment de les mesures del programa. “Si ens
seiem a parlar amb el
PSOE és per parlar d’un

govern integral que inclogui programa i estructura
de govern”, rebatia ahir la
portaveu d’Unides Podem, Noelia Vera. Segons
aquesta dirigent, pròxima
a Iglesias, si una cosa ha
demostrat la singladura
de Sánchez des del juny
del 2018 amb la moció de
censura és que “un govern
en solitari és inestable” i
per això fer una coalició és
irrenunciable.
Mentre Ábalos i Lastra
s’entrevistaran amb Rufián i Telechea (ERC) demà al Congrés, Sánchez

preveu viatjar el mateix dia
al País Basc i a Cantàbria a
veure’s en persona amb el
líder del PNB, Andoni Ortuzar, i amb el Partit Regionalista de Cantàbria
(PRC), liderat per Miguel
Ángel Revilla, que té un
únic diputat al Congrés,
José María Mazón. L’únic
acostament als d’Iglesias
que el PSOE ha previst és
citar aquesta setmana els
respectius equips negociadors, una jugada que Iglesias interpreta com l’enèsim intent de demorar la
inevitable cita. ■
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 LIMITADA

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

SORTEIG
ACONSEGUEIX
2 ENTRADES
GRATUÏTES PER AL
PARTIT DE FUTBOL

CASTELL
TEMPLER
DE GARDENY
Turó de Gardeny, s/n de
Lleida
Tots els caps
de setmana i festius,
de 10 a 2/4 de 2
del migdia
Preu de l’entrada: 2,60 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

2x1 LIMITADA

La televisió

La nostra graella

TV3
19.30 L’ILLA DE ROBINSON

GIRONA FC –
RAYO VALLECANO
Estadi de Montilivi
de Girona,
diumenge 8 de setembre,
a les 16 hores
Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dia 4 de setembre. Molta sort!

ENSEMBLE
MUSICANTES
Sons medievals
Festival de Guitarra
Girona - Costa Brava

Auditori Viader de la Casa
de Cultura de Girona,
dissabte 14 de setembre,
a les 7 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 10 euros

Conversa amb Meritxell Lluís
Meritxell Lluís, presidenta de l’Associació Catalana
Pels Drets Civils, serà entrevistada aquest vespre al
programa conduït per Igor Llongueres. David Minoves, president del Ciemen; Cristina Simon, advocada,
i Jaume Marfany, filòleg i exvicepresident de l’ANC,
participaran a l’espai de la tertúlia.
10.00
10.30
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00

Notícies locals.
L’illa de Robinson. Reemissió.
Notícies locals.
Teló de fons. Reemissió.
Notícies locals.
L’illa de Robinson. Reemissió.
Notícies locals.

16.00 PROTAGONISTES

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

CENTRE DE
VISITANTS DE
L’ESTANY

DOR MUSEUM
Museu de joieria i centre d’art

Plaça del Monestir, 4 de
l’Estany (Moianès)
Més informació:
www.viulestany.cat
Preu de l’entrada: 2 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

2x1 LIMITADA

C/ Major, s/n
de Sant Julià de Ramis

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada al
museu: 15 euros.
Preu de l’entrada a l’espai
Quim Hereu: 10 euros
Per a més informació
d’horaris i preus:
www.dormuseum.com

Directament amb la targeta de subscriptor a les taquilles

DESCOBREIX EL
MONOCICLE
ELÈCTRIC

GIRACAT
EPICENTRE
Centre de Visitants del
Pallars Jussà
Passeig del Vall, 13
de Tremp
Preu de l’entrada: 3 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

Aprenentatge en 15 minuts
Rutes de 2 hores

OFERTA 2x1
LIMITADA

El periodista Xavier Castillón conversa amb el cantant
i compositor bisbalenc Miquel Abras, que a finals de
l’any passat va publicar els discos Punt de partida i
Punt de no retorn, en una programa que recupera El
Punt Avui Televisió.
16.30 Notícies locals.
17.30 Caminant per Catalunya. Estany de
Lanós. Excursió a l’estany de Lanós, el més
gran del vessant nord dels Pirineus. Una ruta
en què coneixem altres estanys i un paisatge
d’alta muntanya a Cerdanya.
18.00 Gaudeix la festa. Les cercaviles més
curtes. Reemissió.

18.30 Notícies locals.
19.30 L’illa de Robinson. Programa d’anàlisi de
l’actualitat conduït per Igor Llongueres.

20.30 Món local. Bonart. Igor Llongueres
conversa amb Narcís Planas, president del
consell assessor de la revista Bonart, per
analitzar els continguts del número 187è
d’aquesta publicació.

21.00 Notícies locals.
21.30 L’illa de Robinson. Programa d’anàlisi de

Preu: 22 euros

l’actualitat conduït per Igor Llongueres.
Reemissió.
22.30 Notícies locals. Inclou L’informatiu
Anoia, L’informatiu Tarragona, L’informatiu
Tortosa, L’informatiu Barcelona i L’informatiu
Maresme.

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

Conversa amb Miquel Abras

Per la Ruta de Gallecs
(Vallès Oriental)
Per a reserves, cal trucar al 667 564 924
Consulta horaris i més informació a: www.giracat.cat

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175--1214357L

La graella

www.elpuntavui.tv

06.00 Notícies 3/24.
06.30 TN matí.
08.25 Els matins.
L’espai analitza avui el pols entre Boris
Johnson i els parlamentaris que volen
impedir un Brexit dur amb el tancament
del Parlament. Parla sobre aquesta
qüestió Pol Morillas, director del Centre
d’Estudis i Documentació Internacional
de Barcelona, i el corresponsal de TV3
a Londres, Sergi Mulero.
12.00 Notícies 3/24.
14.00 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Vera.
L’àngel caigut.
17.20 Tot es mou.
Amb Helena Garcia Melero i Lluís
Marquina.
20.15 Està passant.
Programa d’humor amb Toni Soler.
21.00 Telenotícies vespre.
Amb Toni Cruanyes.
21.55 Cool Hunters. El Serapi i el Patrick,
que cada vegada saben més de
televisió, o això creuen, tenen curiositat
per saber d’on surten tants frikis de les
sèries. Tots dos creuen que els serièfils
són gent amb poca personalitat, amb
una vida més aviat pobra i avorrida i
que per això veuen tantes sèries.
22.30 Pròxima estació. En aquesta
entrega s’explica quins són els
possibles canvis poden patir aquells
que estan immersos en el món
ferroviari. Entre altres històries, Enric
Lucena coneix diferents persones que
han vist com es transformava la seva
realitat a l’entorn del ferrocarril. Com
la Sílvia i la Conxa, que als anys 80 es
van convertir en les primeres dones
maquinistes dels FGC. La Marta Aguilar
també conduïa trens, però va decidir
perseguir el seu somni i ara és actriu.
23.25 Lokus Day. En aquest programa es
gaudeix d’una nova aventura de Helper,
el superheroi casolà, acompanyat del
seu ajudant, el Helpercito.
23.55 Més 324. Amb Xavier Graset.
01.30 Gran reserva.
02.30 Ritmes a l’aula.
03.00 Cava de blues.

SUPER 3 / 33
06.16 Doraemon.
07.03 Les tres bessones.
07.52 Bola & Bill.
08.16 Mya Go.
08.33 Mic.
09.00 Oddbods.
09.44 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
10.30 Els germans Kratt.
11.14 En Grizzy i els lèmmings.
11.45 Avatar, la llegenda de la Korra.
12.33 El detectiu Conan.
13.17 Oddbods.
13.48 L’inspector Gadget.
14.32 Els pingüins de Madagascar.
15.18 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles.
16.03 Comptem amb la Paula.
16.15 Dino tren.
17.02 El Mic i els seus amics..
17.30 Dot.
18.02 Tib i Tatoum.
18.27 En Grizzy i els lèmmings.
19.09 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
19.54 Els bons ossos bruns: Un estiu
solprenent.
20.26 Les aventures de Riff i Flat.
20.38 En Grizzy i els lèmmings.
21.10 Salve, rei Julien!.
21.55 El gran dictat.
22.10 Cine. Harry el brut.
23.50 Cine. El sergent de ferro. Un
sergent dur i mal parlat és destinat
a un regiment en què ha d’entrenar
un escamot de joves reclutes
indisciplinats.
01.55 Els dies clau.

