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NO AL REFERÈNDUM · Pedro
Sánchez explicita textualment el
vet a la consulta en les propostes
de govern presentades ahir

RAONS · Afirma que no té
cabuda dins la Constitució
i que provoca l’“esquerda” de
la societat, i ofereix diàleg

EUROPA-MÓN

REACCIÓ · El govern de la
Generalitat no veu res de nou en
les mesures proposades i conclou
que Sánchez no vol dialogar
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Nacional

P10

L’eurocambra serà
en el cas Junqueras
Carles Puigdemont i Toni Comín també
han demanat personar-se en la causa
Nacional
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El PSC no anirà a l’acte
institucional de la Diada

Colau diu que no serà a la manifestació

Desolació a les Bahames
El pas de l’huracà ‘Dorian’ deixa un paisatge de destrucció a l’arxipèlag

130188-1209265L

Desenes de vaixells han quedat fora del port a Marsh Harbour després del pas del ‘Dorian’ ■
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La vinyeta

Martí Gironell

Fer

Redescobrir

D

escobrir és
aquell acte que
ens permet ésser el
primer a conèixer una
cosa que fins aleshores ens era desconeguda. I, per tant, redescobrir vol dir tornar a descobrir amb la particularitat
que ho fas amb uns altres ulls. Si tenen
nens, ja saben de què els parlo. No pares de fer redescobertes, sovint físicament pròximes en l’espai però llunyanes en el temps perquè formen part
d’un passat que retorna. Un poble, un
joc, una cançó, un menjar... I que ho
fan com per art de màgia i, sobretot,
gràcies a la mirada de la mainada sobre aquests indrets, tradicions, menges o músiques. Els assaboreixes
d’una altra manera, els valores diferent
de com ho havies fet fins ara. I aquesta
sensació de redescoberta és indescriptible. I no és que l’experiència et faci sentir còmode i relaxat davant de la
redescoberta perquè jugues amb
l’avantatge de conèixer, d’haver-ho vist
i/o viscut, tastat o sentit. No. La sensació de neguit, d’excitació, es manté in-

Vuits i nous

Redescobrir vol dir tornar
a descobrir amb la
particularitat que ho fas
amb uns altres ulls

Intimitats de l’escriptor

tacta. Et tenalla de la mateixa manera
que la primera vegada perquè no saps
què et trobaràs. Et penses que ho coneixes, però els anys i la teva percepció
la deuen haver canviat. I si, a més, la
passes pel sedàs de la mirada neta i
curiosa d’un nen, el canvi de perspectiva és necessàriament diferent. És el
que em passa cada estiu amb la platja
de la Farella, una de les platges més
boniques de Llançà, a l’Alt Empordà. Hi
anava quan era petit amb els meus pares i des de fa uns anys l’hem recuperada amb els nens. I com us podeu
imaginar no hi he tornat pas per prendre el sol –que es pot fer amb tota
tranquil·litat–, sinó per repetir el que ja
feia amb el meu pare. Posar-me les
ulleres, el tub i els peus d’ànec i capbussar-me per veure els peixos que
se’ns acosten sense por. És molt recomanable arribar-hi caminant, seguint
el camí de ronda entre Llança i Port de
la Selva. Les vistes que trobareu pel
camí s’ho valen. Resulta que, si m’hi
hagués fixat anys enrere, hi hauria vist
la que avui és la meva dona. Ella també
era una nena que es banyava a les aigües de la Farella. El plaer de redescobrir.

Manuel Cuyàs

L’

altre dia, a mig escriure un article d’aquests, em vaig haver
d’aixecar per la urgència d’un
clau. Un cop d’aire al corredor va separar de la paret un quadre, i van anar a
terra el quadre i el clau que el sostenia. (Què s’havia pensat, el lector?) La
restitució va durar una estona. En
acabat, vaig reprendre l’article. El lector es va adonar de la suspensió? En
absolut. Escrivim –els periodistes, els
novel·listes, els assagistes– com si només escrivíssim, com si fóssim aliens a
les contingències domèstiques o personals, com si no ens aixequéssim per
beure un vas d’aigua, per canviar uns
bolquers, per anar a dormir, per clavar
un clau, per consultar el Twitter, per
anar al lavabo o a passeig. El meu pare, que dibuixava a partir d’uns guions
escrits per altres, un dia en va rebre
un que cap a la meitat deia: “I ara el
guionista farà una pausa fumant-se un
cigarret, i convida el dibuixant a fer el
mateix.” El pare, que llavors fumava,
va fer cas de la directriu. Els lectors
del còmic, però, no ho van saber mai.
Hauria estat bé incloure una vinyeta
amb el dibuixant i el guionista en ac-

“
Molts
memorialistes

s’obliden de dir que
estan casats

ció de fumar. Josep Pla va explicar que
els adjectius li venien fumant el cigarret que prèviament s’havia embolicat
a mà. Ho va dir en una entrevista,
mai, que jo sàpiga, en un escrit seu:
“Ara, lector, fumaré i el deixaré una
estona per veure si em ve l’adjectiu
que busco.” Des d’Homer i Plató,
quants textos no han quedat momentàniament en suspens per una pluja
inoportuna a l’àgora, perquè és l’hora
de dinar, perquè han arribat aquells
parents, per la mort d’un amic, perquè
hi ha programat un viatge a París, perquè s’ha d’esporgar el jardí... Voltaire
bé havia de fer la collita a l’hort que

aconsellava regar. Émile Zola no portava el naturalisme que cultivava a
l’extrem de dur a exposició pública la
manera com elaborava els llibres descarnats. Narcís Oller, el seu seguidor
aquí, tampoc. El capital sembla escrit
seguit. I A la recerca del temps perdut,
que té molts volums. L’escriptor amaga i dissimula la intimitat també quan
escriu les memòries o manté un dietari. Als dietaris o a les memòries l’autor
pot arribar a explicar una malaltia sobrevinguda, fins i tot amb detall i delectació. Les indisposicions passatgeres, els rebomboris, els compromisos
de cada dia, la dutxa regeneradora,
gairebé mai. Moltes vegades s’obliden
de dir que estan casats i que tenen família. Tots els dietaristes semblen solters i sense fills. Hi intervé el pudor, i
també la coqueteria.
Només els escriptors? I els pintors, i
els músics i els actors... Bé, d’actors en
som tots. Cada matí sortim al carrer
amb un principal propòsit: fer veure, a
còpia d’indumentària, higiene i maquillatge, que no ens acabem de llevar,
que no hem dormit amb la boca oberta, que no hi ha hagut jocs de llit.
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A la tres

Diàleg? Quin diàleg?

S

“
Veient el que hi
hagut entre ell i

Iglesias, que
Sánchez ens ofereixi
diàleg no sembla
cap garantia de res
(quina altra gran novetat!), un nou
sistema de finançament. Per què no
ens sorprèn mai en positiu, el govern
espanyol? No ho feia Rajoy, i ahir no
ho va fer Sánchez. A banda, és clar,
d’insistir en la mania aquesta que els
ha agafat de parlar de “crisi de convivència a Catalunya”. Però de quina
“crisi de convivència” ens parlen? No
en tenim cap, a Catalunya, de problema de convivència. El que hi ha és un

De reüll
Emma Ansola

unts per Catalunya i ERC comencen a apuntar
algunes de les propostes amb què volen donar
resposta a la sentència del Tribunal Suprem i apuntalar
el procés iniciat el 2010. Tanmateix, i tot i que sembla
paradoxal, els dos partits no s’acaben de posar d’acord i
ara per ara ni la reunió a Ginebra ha donat els seus fruits.
El problema? L’objectiu i l’estratègia per assolir-lo. Tot i
que en un horitzó llunyà totes dues formacions tenen
l’assoliment de la República Catalana, el cert és que
com a objectiu resulta una idea massa àmplia. Hi ha un
estadi inferior, que forma part del
L’estratègia procés independentista i que seria
la celebració d’un referèndum legal i
no arribarà
acordat com a pas previ i necessari
fins que es
a aquesta república. Els republicans
consensuï
situen aquest referèndum com a
un mateix
objectiu prioritari i l’estratègia està
supeditada a aquest final de camí.
objectiu
Si el referèndum és compartit pel
70% de la població, actuem de manera conjunta des del
govern, des d’un govern de concentració, tal com
proposa Torrent. Objectiu i estratègia. JxCat comparteix
l’ideal de República Catalana, però cal recordar que
aquesta eina electoral tenia com a principal objectiu
previ el retorn de Puigdemont i aplicar el mandat de
l’1-O, la DUI. L’estratègia per aconseguir-lo és, entre
altres actuacions, la confrontació amb l’Estat. Un altre
objectiu i una altra estratègia, però diferents. I és en
aquest camp de joc on JxCat i ERC han de trobar el
mínim comú denominador,

problema polític (i descomunal) entre
Catalunya i Espanya. La proposta de
Sánchez? Diàleg. Però quin, si ell el
que planteja és un oxímoron? Parla de
diàleg però no vol ni sentir a parlar de
referèndum. Ni parlar-ne? Quina mena de diàleg és, aquest, que no es pot
parlar de tot? No deu ser que això de
la unilateralitat també ho practica ell?
O jo o ell tenim una problema amb la
definició de diàleg. Potser és que ell
entén que diàleg és el que ha tingut tot
aquest temps amb la resta de formacions polítiques, en especial amb la de
Pablo Iglesias, però també amb totes
les altres, de cara a formar govern. No
és ni capaç d’asseure’s a parlar tranquil·lament amb les suposades forces
aliades que té per formar un govern
progressista i estable a Espanya, i pretén “abordar el conflicte de convivència a Catalunya impulsant el diàleg entre catalans i entre el govern d’Espanya i la Generalitat”? Ha!

Les cares de la notícia
PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

Pedro Sánchez

Objectiu
i estratègies

J

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

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

i no fos que ja no poso la mà al
foc per res, i que cada cop que he
fet una aposta l’he acabat perdent, m’atreviria a dir, veient la gran
parafernàlia i el poc contingut de l’acte d’ahir de Pedro Sánchez, que el president del govern espanyol ha encetat
solemnement la campanya electoral
del 10-N i que ahir va fer el seu primer
míting. Per la posada en escena, per
l’oferta ridícula que va fer a Podem (en
resum, que presideixin alguns organismes però que no emprenyin gaire)
i, és clar, perquè va anunciar unes mesures que, vistos els seus suports, sonaven més a programa electoral que
no pas a programa de govern. Com que
jo em vaig fixar sobretot en què deia
Sánchez sobre Catalunya (suposo que
com un suís s’hauria fixat en què deia
sobre Suïssa, o un belga en què deia
sobre Bèlgica), la veritat és que em
vaig sentir poc interpel·lat. Res de referèndum (quina novetat!) i, ai las

Accedeix als
continguts del web

Diàleg, però no

-+=

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez,
va fer ben evident ahir, en la seva compareixença
per explicar el seu programa de govern, que la seva voluntat de diàleg per solucionar el conflicte
amb Catalunya és ben minsa, negant-se, per
exemple, a negociar un referèndum.
DIRECTOR DE TV3

Vicent Sanchis

Nova temporada a TV3

-+=

TV3 va presentar ahir la seva nova temporada de
tardor-hivern, en què destaca una clara aposta
per la informació, amb un nou telenotícies a 2/4
de 7 del matí amb Ariadna Oltra i Planta baixa, un
magazín d’actualitat social i política, amb Ricard
Ustrell, entre altres novetats.
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA FUNDACIÓ LA CAIXA

Elisa Durán

Nou cicle al CaixaForum

-+=

El CaixaForum Barcelona arrenca la seva temporada “més transversal” amb els vampirs, l’òpera,
el surrealisme, la fotografia i l’art clàssic com a
protagonistes. Unes propostes que haurien de
portar de nou milers de visitants al centre. Més
de 800.000 hi van ser l’any passat. Tot un èxit.

Sánchez no
es pronuncia
ni sedueix
Precedit pels incompliments
electorals i per la incapacitat
de pactar un govern de coalició amb
les forces progressistes, el president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, va presentar
ahir un paquet de 370 mesures amb
les quals pretén desbloquejar la investidura. Amb el compte enrere
per a la repetició de les eleccions si
abans del 23 de setembre no hi ha
acord, el pla socialista serveix com a
possible programa de govern i alhora com a esquer electoral si finalment no aconsegueix sumar els suports necessaris. L’ambigüitat sobre les autèntiques intencions del
candidat, doncs, es manté.
La presentació d’ahir es va revestir de la solemnitat de les grans
ocasions, però la formació d’un nou
govern no depèn només del màrqueting i de la posada en escena.
Tampoc de les picades d’ullet incloses en un anomenat Programa Comú Progressista que resulta del tot
insuficient si no va acompanyat de
compromisos ferms. Si el que es
busca és la coherència ideològica i
l’estabilitat governamental per barrar el pas a la dreta és imprescindible oferir més generositat a Unides
Podem. I si el que es busca també és
la complicitat dels partits catalans,
és evident que no resulta gens seductor negar la possibilitat d’un nou
referèndum. Limitar la solució al
conflicte polític català a estèrils trobades de presidents de comunitats
autònomes o a l’enèsima promesa
de reforma del Senat és, en aquest
sentit, una simple pèrdua de temps.
I voler reduir la complexitat del procés a una suposada “crisi de convivència” és adulterar la realitat. “Res
de nou”, amb aquesta frase resumia
ahir el govern de la Generalitat la
proposta de Sánchez. Un Sánchez
que actua com si tingués una majoria absoluta que de moment les urnes no li han pas donat.
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Tal dia
com
avui fa...
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No es mou
El president espanyol insisteix
que la sortida és un nou Estatut
i el sobiranisme alerta que no
es pot tornar a una pantalla
passada.

Carina Filella

20
anys

Montse Barderi. Escriptora

Estiu
dramàtic

U

anys

Fons de pensions
Tots els partits del Pacte de
Toledo estan d’acord en la
creació d’un fons de reserva per
garantir el pagament de les
pensions en el futur.

Tribuna

Full de ruta

na nena de cinc
anys va morir
ofegada a la platja de
la Pineda, al Tarragonès, el 28 de maig
passat. La menor estava dins de l’aigua, amb un flotador, i
la força del vent mestral se la va endur
mar endins. Els pares, de nacionalitat
georgiana, no se’n van adonar, de la
desgràcia, fins que va ser massa tard, i
el socorrista de la platja tampoc, perquè no n’hi havia cap. Al maig encara
no havia començat el servei de socorrisme de l’estiu. Aquest va ser un dels
primers casos de morts a les platges
catalanes d’aquest estiu. Les darreres
es van produir diumenge, quan va morir un home d’uns 70 anys a la platja de
Calafell, i ahir mateix, en què l’afectat
va ser un home de 53 anys a la platja
de Capellans de Tarragona. Tots dos
van ser portats fins a la sorra en estat
inconscient i el servei de socorrisme va
iniciar les maniobres de reanimació,
que van resultar infructuoses. Amb
aquestes ja són 26 les persones que
han mort a les platges catalanes

10

La grip A
Les escoles aïllaran els nens
sospitosos de grip. Les
recomanacions de Salut
i Educació no detallen la
vigilància.

La incapacitat d’admirar

L’

ANY PASSAT vaig publicar un lli-

bre de dones que han deixat un
llegat històric al nostre país.
Estic parlant de grans noms que tots
tenim al cap, com ara la Mercè Rodoreda o la Josefina Castellví. Un llibre illustrat que m’ha donat moltes satisfaccions i una de les més especials ha estat
l’oportunitat de poder acostar aquestes dones tan admirables als més joves.

M’HA SORPRÈS QUE ALGUNS PARES I MARES hagin comprat el llibre dient als jo-

ves que quan siguin grans seran com
les grans dones que hi surten i, en algunes classes o grups de lectura, m’han
donat redaccions de cada alumne explicant perquè seran grans homes i dones en el futur. El que podria semblar
un sa exercici d’autoestima i de confiança en les pròpies possibilitats, m’ha
començat a inquietar una mica. En primer lloc, la necessitat, gairebé l’obligatorietat de ser especial. Som molts i
som molt petits, i anem tirant que no és
poc. Mil milions de persones que es creuen excepcionals no fan una munió de
persones normals? Potser el que co-

Al marge que hi pugui
haver un component
d’imprudència –que hi és–,
queda clar que cal millorar
el servei de vigilància
i socorrisme del nostre litoral

El lector escriu

aquest estiu. Un nombre superior al registrat els últims anys. Al marge que hi
pugui haver un component d’imprudència –que hi és–, queda clar que cal
millorar el servei de vigilància i socorrisme del nostre litoral. Primer, ampliant-lo: no pot ser que per una banda
vulguem desestacionalitzar el turisme
i per l’altra no posem servei de vigilància quan les platges ja fa temps que
estan plenes. Hi ha més de 120 platges
que no disposen de servei de socorrisme. Per què? Doncs en part perquè
aquesta decisió depèn exclusivament
dels ajuntaments. I una tercera pota
que cal reparar són les condicions laborals dels titulats, amb sous baixos i
mals horaris. La plataforma SOS Socorristes, impulsada pel sector de socorrisme de la UGT, fa temps que reclama la necessitat d’obrir un procés
de canvi en el sector de salvament i socorrisme, i impulsa la creació d’una llei
de seguretat per a les platges catalanes. Ara que l’estiu comença a apagarse, comencem a treballar perquè el
pròxim sigui menys dramàtic?

b En resposta a la carta d’Albert Pons i Torrents (El Punt
Avui 30/07/19) volem donar
valor al fet que la decisió de
connectar el tramvia en superfície per la Diagonal, al tram
comprès entre Francesc Macià
i Glòries, va ser aprovada pel
ple del Consell Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona. En
concret, l’expedient, on es va
incloure la proposta d’acord, va
tirar endavant el 25 de gener
passat amb els vots a favor del
govern municipal de Barcelona
en Comú, ERC, el PSC, la CUPCapgirem, i dels regidors no
adscrits Gerard Ardanuy i Joan
Josep Puigcorbé. És, per tant,
una decisió fruit del consens
entre unes forces polítiques
que representen la majoria de
la població de la ciutat de Barcelona. La connexió de les
dues xarxes de tramvia per la
Diagonal solucionarà la interrupció de les línies i oferirà una

mença a ser de veritat excepcional és
considerar-se normal.
I EN SEGON LLOC, I AIXÒ JA EM SEMBLA MÉS

preocupant, una certa incapacitat de
mirar l’altre. Us imagineu Vides paralleles, de Plutarc, amb tot de joves dient
quin tipus de d’emperador seran quan
siguin grans? Com pot ser que estiguem perdent la capacitat d’admirar,
de veure’ns petits, insignificants –amb
el gran valor que això suposa, perquè
només si ens sabem petits tindrem la
força per canviar i millorar– i comprendre que per arribar –si hi ha molta
sort– a destacar en algun àmbit caldrà
tota una vida de vocació i sacrifici? Per
què no podem observar amb admiració
les històries dels altres sense ser-ne
nosaltres els protagonistes? I vaig pensar que la raó d’aquest canvi està en les
xarxes. Joves que aprenen des de petits, amb l’exposició dels pares, a ser els
protagonistes de les històries, a veure’s

als llibres digitals, llegeixen el llibre de
la pròpia cara (Facebook) i les històries
que més els commouen són les pròpies
d’Instagram. Estem potenciant un
món d’egòlatres proclamant constantment la pròpia banalitat?
CAL

URGENTMENT

UNA

ASSIGNATURA

troncal que ens faci reflexionar sobre
quin tipus de persona potencia la xarxa, i que al primer curs ens hi apuntem
pares, mares i tutors. Tenim una responsabilitat directa en aquest món autoreferencial i banal que estem creant
per als joves. Tots sabem que els exemples inspiradors són fonamentals en
l’educació, si canviem aquests exemples per pòsters de la cara dels nostres
fills a tots els comptes d’internet, els
estem robant la humilitat i la capacitat
d’esforç. Fa molts anys, Ana María
Moix em va dir: “Jo mateixa ja em tinc,
el que m’interessen són els altres”, podrien comprendre la importància d’aquesta frase moltes persones –de totes
les edats– obsessionades cada cop més
amb la pantalla i el propi melic? Em
sembla un debat urgent i necessari.

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

Resposta a Albert
Pons

millor connexió urbana entre
Barcelona i els vuit municipis
de l’entorn (l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat,
Sant Joan Despí, Sant Just
Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Badalona). És un gran projecte de
ciutat que reforçarà Barcelona
com a capital de la mobilitat
europea, pionera i innovadora, i
que reduirà la contaminació
(no només l’atmosfèrica, també l’acústica) i l’accidentalitat.
El projecte, entre d’altres, farà
possible que la ciutadania es
mogui de Glòries a Verdaguer
en tan sols set minuts. A banda, el text aprovat pel ple preveu crear els mecanismes de
coordinació interadministrativa i de finançament necessaris
per garantir la distribució dels
serveis de bus que ara circulen
per la Diagonal a la resta de la
xarxa, cosa que augmentarà
l’oferta de transport sostenible
i públic de la ciutat. També preveu elaborar un projecte de re-

novació urbana i de dinamització comercial de la Diagonal
perquè aquesta continuï sent
una via emblemàtica de la nostra ciutat.
Des de l’Ajuntament entenem la seva preocupació, ja
que els canvis de mobilitat
comporten una alteració
d’usos per part de la ciutadania que sovint pot trigar a ser
interioritzada. Volem subratllar,
però, que la decisió ha sigut
fruit d’una acurada anàlisi tècnica que ha conclòs que la unió
de les dues xarxes de tramvia
en superfície per la Diagonal
arribarà a tenir un total de
222.000 viatgers diaris i reduirà diàriament el pas de 12.500
vehicles pel tram central de
l’avinguda Diagonal. Això vol
dir que és una clara aposta per
la millora ambiental, però també per una mobilitat més segura, sostenible, equitativa i
eficient que anirà en benefici
de tots i totes.

b Ara que engeguem tota
mena de temporades, i per
respecte a la nostra llengua
mil·lenària, demano, fins i tot
efusivament, que canals televisius com ara Barça TV i tota
la resta, que tenen un impacte
tan gran en milers de persones que segueixen el futbol,
vetllin perquè els locutors dels
partits s’esforcin per fer un ús,
com a mínim suficientment
correcte, de la llengua catalana. Dissabte passat, en la locució de l’Osasuna-Barça, vaig
sentir fins i tot vergonya durant les 45 vegades que un
dels periodistes es va esplaiar
dient “tenir que”, “rapidès” i tota una colla de barbarismes i
castellanismes que no fan cap
bé a la nostra manera de relacionar-nos amb el món. No és
tan difícil i ens hi juguem molt.

ESTER LÓPEZ, cap de comunicació a l’Ajuntament de Barcelona

JOAN PINYOL
Capellades (l’Anoia)

El català i Barça
TV, entre d’altres
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La frase del dia

“Hem d’intentar visualitzar la foto del 3-O al carrer i a les
institucions. Cal consolidar la majoria del 80%”
Roger Torrent, PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Tribuna

De set en set

El temps i les mentides

Lizano de
Berceo

Ignasi Riera

Melcior Comes. Escriptor

S

abem que una de les preocupacions fonamentals de l’Estat espanyol, des que es va veure en el
destret d’haver d’afrontar el sobiranisme català, és mirar de projectar una determinada imatge cap a l’exterior. Espanya s’ha vist al mirall que l’independentisme li ha posat al davant i no s’ha
agradat gaire, però l’opció no ha estat
canviar de cara, sinó abocar-se grans
dosis de maquillatge, a més de seguir
negant el que és evident a ulls de tothom.
de les forces
vingudes de fora de Catalunya a atonyinar votants, tot segrestant urnes i entrant a impremtes i redaccions de diari, no contribueixen gaire a mostrar al
món que l’Estat espanyol s’ha posat a
l’altura de les democràcies modernes
després d’una de les dictadures més
llargues de la història occidental.

LES IMATGES DE POLICIES

EN LLOC DE CORREGIR-SE en les seves pit-

jors dinàmiques, s’ha dedicat a carregar contra aquells que han sabut posar
el dit a la llaga. S’ha arribat a comparar,
davant de la vergonya aliena internacional, el fet de votar en un referèndum
no autoritzat per l’Estat, a una violació, amb l’excusa que “el sexe està bé
però no el sexe no consentit, que és violació”. N’hi ha que encara riuen de la
mena de mentalitat que traspua una
afirmació d’aquest calibre.
AQUESTES METÀFORES DE MALA FORTUNA

han acabat d’enterbolir la imatge espanyola, talment com la resposta del ministre Borrell davant de les simples
preguntes d’un periodista alemany que
tan sols provava de ser equànime. La
mescla de provincianisme, nacionalisme ranci, orgull acomplexat i manipulació històrica l’està convertint en una
riota que no es fa gaire evident perquè
la diplomàcia obliga a mantenir les formes.

Sísif
Jordi
Soler

ha estat l’intent
d’apropiació nacionalista i en clau estatal dels republicans espanyols de la divisió coneguda com La Nueve, que certament van contribuir a l’alliberament
de París. Espanyols que havien estat
privats de la seva nacionalitat per
Franco, i que l’Estat espanyol ha
menystingut durant dècades, i oblidat
completament –no ha tret cap dels
seus companys de les fosses comunes, i
es continua honorant el dictador en un
mausoleu gegantí, mantingut pels impostos de tots–, serveix per construir
la ficció d’una Espanya antifeixista des
de sempre, quan sense el llegat franquista no s’entén el disseny institucional –i constitucional– que coneixem
com l’Estat espanyol des del 1978.

L’ÚLTIM DESPROPÒSIT

LA HISTÒRIA D’UN ESTAT sempre

és complexa, i no reductible a la història d’un
plegat d’individus. Els mateixos que
pretenen reivindicar un determinat
llegat llibertari no han dit mai res de
l’exili català, o dels catalans que van
morir als camps de concentració nazis,
o dels que van sobreviure i, morint fa
pocs dies, s’han trobat que des de l’Estat espanyol se’ls ha continuat menystenint, i no han rebut ni una sola nota
de condol. No és possible voler fer-se se-

va La Nueve i alhora ignorar la mort de
Neus Català o de Conxita Grangé.
ÉS EVIDENT QUE MAI, des de l’Estat espa-

nyol, voldran reivindicar el que aconsegueixi –en l’àmbit polític, o esportiu–
un independentista. L’Estat es fa seu
allò que va a favor dels seus interessos,
encara que ho hagi de tergiversar. Només desfigurant la història es pot voler
fer creure que els combatents republicans de La Nueve tindrien en bona consideració la monarquia espanyola, ara
que veuen que l’Estat espanyol ha tornat a acceptar una forma de feixisme
sense dissimulacions com a partit en
representació al Congrés. Un partit
que fa d’acusació particular en un judici on seran condemnats uns polítics catalans que s’atreviren al gran delicte de
muntar un referèndum sense l’autorització d’un Estat que havia despenalitzat precisament aquesta mena de conductes.
SI L’ESTAT ESPANYOL VOL DEIXAR de donar

mala imatge, doncs que canviï el seu
capteniment, en lloc de lluitar amb matusseria per fer callar aquelles veus
que, induïdes o no des del catalanisme,
només miren de descriure el problema
amb justícia i esperit liberal.
ferotgement repressiva, donarà encara més ales a la
llegenda negra espanyola. En l’àmbit
internacional, els grans titulars es faran ressò dels anys de presó que possiblement pesin sobre els líders independentistes. Llavors encara s’analitzaran
més a fons el fets, tot el que va portar a
tirar endavant l’1-O, i com s’ha muntat
un cas penal amb delictes violents
quan no hi va haver cap altra violència
que la dels policies que imposaven la
llei de ferro d’un estat rigorista. Els recursos a la justícia internacional són
inevitables. El temps ho posarà tot a
lloc.

UNA SENTÈNCIA DURA,

“
Una sentència
dura, ferotgement

repressiva, donarà
encara més ales
a la llegenda negra
espanyola

U

na amiga madrilenya, lectora
subtil, em regala una
antologia, en castellà i
gallec: Mundo real
poético, de Jesús Lizano, poeta barceloní a qui vaig conèixer fa més de vint-i-cinc anys i que
confesso que havia emmanillat a la
presó de l’oblit. Ell m’havia regalat els
seus poemaris. Conservava un exemplar de l’edició de Lumen (1990),
d’Unitario y diverso, del pseudònim Lizano de Berceo. Barroer com soc, recordava d’ell aquests quatre versos:
“Anoche, cuando paseaba, / no sé si
podré olvidarme, / sorprendí al Universo / haciendo pipí en la calle”. I tenia
apuntada en un racó de l’agenda aquella màxima seva: “Mi obra es una explosión. Una explosión creativa que vence
a la destrucción. ¡Sólo el arte traspasa
la barrera del conflicto!” Qui havia confessat que la paraula el salvava i el condemnava, o que quan fem balanç sobre l’evolució dels temps viscuts, acabarem dient que “tot va ser un malentès”, va entendre el sentit que volíem
donar, poc després de la mort de
Charlie Rivel, al I Festival Internacional
de Pallassos de Cornellà. A les escoles,
fins i tot els més petits cantaven un
himne que deixava clar el sentit de tot
plegat: “Per capgirar-ho tot / fa falta
tenir nassos...”
Jesús Lizano es declarava anarquista de cap a peus: “Un soneto me
pide la Anarquía / la más alta expresión de lo ordenado.” Quan jo li deia
que mai no m’havia sentit anarquista,
em mirava amb ulls benèvols de qui et
diu: “Què hi farem!”, i que alhora ha
descobert que, si més no, l’escoltes i
encara pertanys, amb alts i baixos, al
col·lectiu de les persones que dubten.
Ep! No llencem als mals endreços catalans, com Lizano, que no són de la
corda del seny.
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El PSC es
desmarca
dels actes de
la Diada

Rebutja la
participació en la
defensa dels drets
polítics i dels presos
independentistes

El cas
Junqueras
es veurà a
Europa

El Parlament
Europeu es
persona al TJUE
sobre els drets de
l’eurodiputat

Sánchez
diu no és
no a votar

NO · Explicita el vet al referèndum perquè “trenca la societat”
i ofereix diàleg bilateral dins la Constitució POR · Tem un xoc
amb Torra a la tardor i alerta de la ruptura PLA · A Iglesias li
ofereix càrrecs fora del govern i eines de control al programa
David Portabella
MADRID

A vint dies de la data límit
del 23 de setembre perquè
les Corts es dissolguin de
manera automàtica i donin pas a una repetició de
les eleccions generals el 10
de novembre, Pedro Sánchez va abandonar ahir La
Moncloa per presentar a
l’estació de Chamartín
–de la qual surten els trens
que van al nord i a l’oest de
Madrid i no els que van a
Catalunya– la Proposta
oberta per a un programa
comú progressista, un
text de 370 mesures que
ell ofereix a Unides Podem
com a base d’una possible
investidura i que l’oposició
sospita que en realitat és el
futur programa electoral
del PSOE. En el punt 350,
l’únic dedicat a Catalunya,
el president espanyol va
més enllà del programa
amb què va guanyar el 28
d’abril i ara explicita el seu
“no” a un referèndum perquè “trenca la societat” i
ofereix un diàleg bilateral
a la Generalitat dins la
Constitució. A Pablo Iglesias, l’última oferta que li
fa deixa Podem sense ministres i li dona càrrecs intermedis i eines de control
del programa.
En l’últim programa
electoral, Sánchez no va

incloure un no explícit al
referèndum català: va establir una equidistància
entre independentistes i
el PP, Ciutadans i Vox: “Ni
des del dret d’autodeterminació ni des d’un estat
d’excepció territorial amb
caràcter permanent a través de l’article 155 es pot
construir el futur.”
Ja no renega del 155
En el seu Programa comú
progressista, Sánchez sí
que explicita ara el seu no
a qualsevol consulta com a
solució, no renega del 155,
proscriu la paraula federal
i es limita a “apostar per
un estat de les autonomies
fort i cohesionat” que ell
aspira a “perfeccionar”.
“En aquest model no hi té
cabuda un referèndum
d’autodeterminació que el
Tribunal Constitucional
ha considerat contrari a la
Constitució i que, des
d’una perspectiva política,
provoca el trencament de
la societat”, manté. L’únic
camí que ofereix a Quim
Torra és un diàleg bilateral
dins la Constitució, una
paraula no inclosa en la declaració de Pedralbes del
desembre del 2018 i que
va ser substituïda per l’expressió més ambigua “en
el marc de la seguretat jurídica”. El que Sánchez
torna a abraçar és l’etique-

ta “crisi de convivència”.
“Abordarem el conflicte
de convivència a Catalunya impulsant el diàleg entre catalans i també entre
el govern d’Espanya i la
Generalitat, sempre dins
de la Constitució”, avisa.
Es dona la circumstància
que quan va visitar Carles
Puigdemont el 15 de març
del 2016 el president ja li
va reprotxar aquest clixé, i
l’aleshores líder del PSOE
a l’oposició va admetre-li
que era desafortunat.
L’avenç autonomista
que no diferencia Catalunya de la resta de territoris
inclouria aclarir el repartiment de competències i
posar les bases per aprovar un nou model de finançament que posi fi a l’actual, caducat des de fa cinc
anys. “Diàleg, no unilateralisme. Trobada i no ruptura. Estatut d’autonomia
i no un referèndum d’autodeterminació que trenca
les bases de convivència i
situa la societat en un carreró sense sortida”, ofereix a Torra.
“Tindré crisi territorial”
En l’exposició a l’estació
de Chamartín davant el
centenar de col·lectius
amb què s’ha reunit –entre els quals, l’exdiputada
de Podem Nagua Alba–,
Sánchez va donar per des-

Sánchez va presentar el seu
programa de 370 mesures ahir a
l’estació madrilenya de Chamartín
■ CHEMA MOYA / EFE

Budó conclou que La Moncloa no vol dialogar

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

El govern no veu “res de nou”
en les mesures que Pedro
Sánchez proposa per resoldre el que anomena “crisi de
convivència a Catalunya”.
“Sembla que hi ha una voluntat expressa per part del govern espanyol de no dialogar”,
va resoldre ahir la portaveu
de l’executiu, Meritxell Budó,
que va recordar que va ser La

Moncloa qui es va aixecar de
la taula que havia de posar les
bases al diàleg. La consellera
de la Presidència va tornar a
reivindicar la necessitat de
poder parlar de tot, “sense
exclusions”, és a dir, també
del dret d’autodeterminació.
De la mateixa manera ho veia
el president exiliat, Carles
Puigdemont, que va qualifi-

car les mesures del president
socialista en funcions de mera propaganda. “Si Sánchez
fa una anàlisi a partir de la seva pròpia propaganda, és impossible que en surti cap proposta connectada amb la
realitat. Viu a Matrix. La realitat és més tossuda i potent
que la propaganda”, va escriure.

comptat que a la tardor ell
farà front a “una crisi territorial”,
pressuposant
que la sentència del Tribunal Suprem serà una condemna als presos polítics.
La negativa rotunda a
considerar el referèndum
és una línia vermella irrellevant des del punt de vista de l’entesa amb Unides
Podem: Pablo Iglesias no
només no ha posat mai so-

bre la taula en les cites
amb Sánchez la condició
d’una consulta, sinó que
ha reconegut que en una
tardor catalana d’alt voltatge la iniciativa política
seria de Sánchez i que ell li
seria lleial.

dictarà a Madrid el president Quim Torra i marcar
també la cita que avui a les
deu del matí tenen al Congrés els negociadors socialistes José Luis Ábalos i
Adriana Lastra amb els republicans Gabriel Rufián i
Carolina Telechea.
Entre les 370 mesures
del pla de Sánchez hi ha un
nou Estatut dels treballadors, la correcció dels

Torra i la cita PSOE-ERC
El que fa la negativa a la
consulta és condicionar la
conferència que dijous
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Crisis territorials
Carles Sabaté

Pedro Sánchez deixa entreveure que hi haurà una crisi
territorial a l’octubre, arran de la sentència als líders independentistes. Ja es deu imaginar que serà dura i Catalunya hi respondrà de la manera que s’acabi pactant
o de manera dividida, però hi respondrà. La presidenta
socialista balear Armengol demana a Sánchez que
comparegui par abordar el deute autonòmic de l’Estat.

El president popular andalús Moreno li reclama per carta els mateixos 1.300 milions que Catalunya en la bestreta de finançament. L’Estat té un problema territorial
irresolt i insisteix a reprimir els qui qüestionen el model
caduc del 1978. Només cal recordar a illencs i andalusos que el procés català va fer un salt qualitatiu pel dèficit de finançament i d’infraestructures.

Les frases

—————————————————————————————————

“Diàleg, no
unilateralisme.
Trobada i no ruptura.
Estatut d’autonomia i
no un referèndum
d’autodeterminació”
—————————————————————————————————

“Un referèndum
trenca les bases de
convivència i situa la
societat en un carreró
sense sortida”
Pedro Sánchez

PRESIDENT ESPANYOL EN FUNCIONS
—————————————————————————————————

“Sembla que hi ha
una voluntat expressa
per part del govern
espanyol de no
dialogar”
Meritxell Budó

PORTAVEU DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“Si Sánchez analitza a
partir de la pròpia
propaganda, és
impossible connectar
amb la realitat”
Carles Puigdemont

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

“Estic disposat a
assumir la humiliació
que Sánchez em veti,
no que humiliï 3,7
milions de votants”
Pablo Iglesias

SECRETARI GENERAL D’UNIDES PODEM

punts més lesius de la reforma laboral –no diu res
de derogar la reforma de
Mariano Rajoy com vol Podem–, un blindatge constitucional de les pensions
basat en l’IPC, un ingrés
mínim vital i l’aprofundiment en el decret del març
contra els lloguers abusius. A més de la sintonia en
molts punts ja acordats en
el pressupost tombat a la
primavera, l’oferta als
d’Iglesias és viure fora del
govern amb dret a càrrecs
intermedis, una oferta
que Sánchez presenta
amb adjectius superlatius.
“Responsabilitats capitals
en rellevants institucions
de l’Estat”, va dir Sánchez
per embolcallar el seu no a
una coalició. “No compartim pas tant per poder governar junts però sí prou
propòsits socials i civils
per no donar-nos l’esquena No hi ha condicions

avui per convertir-nos en
socis de govern, però això
no ha de transformar-nos
en adversaris: hi ha cabuda per ser aliats lleials
com en el passat”, va proposar.
Enuig d’Iglesias
L’oferta de Sánchez es
completa amb una triple
garantia de control –una
oficina nova adscrita a Hisenda, una comissió al
Congrés i al Senat i una comissió reforçada amb la
societat civil– per vigilar el
compliment del programa. Però Iglesias no dona
el braç a tòrcer i exigeix un
govern de coalició del
PSOE i Podem com els que
governen vuit comunitats
actualment. “La política
no pot basar-se en la confiança, sinó en les garanties. Un govern de coalició
és l’única garantia per tirar endavant les políti-

ques que poden canviar la
vida de la gent”, avisa Iglesias. “Estic disposat a assumir la humiliació que
Sánchez em veti, no que
humiliï 3,7 milions de votants”, va reblar Iglesias.
Tot i que el persegueix
l’estigma que en realitat
vol les eleccions per les enquestes que li ensenya el
guru Iván Redondo, Sánchez sosté que “el 10 de
novembre no té per què
haver-hi eleccions i ens
pot agafar debatent la llei
d’eutanàsia”. L’exemple
sobta perquè el Congrés,
que el maig del 2018 va rebutjar una iniciativa del
Parlament defensada per
Alba Vergés (ERC), Assumpta Escarp (PSC) i
Marta Ribas (CatECP) sobre la “dignitat” en el moment de morir, no ha
obert mai un diumenge
–com seria el 10-N– per
discutir una llei. ■

La portaveu del govern, el president i el vicepresident, ahir a la Generalitat ■ EFE / TONI ALBIR

Contraofensiva del
govern per combatre
Espanya Global
a L’executiu inicia accions legals per un informe que vulnera la

presumpció d’innocència dels presos i danya la imatge del país
Emili Bella
BARCELONA

El govern està decidit a
combatre l’ofensiva intoxicadora de Pedro Sánchez sobre Catalunya al
món i ha acordat emprendre accions judicials i extrajudicials davant l’administració general de l’Estat
en relació amb l’informe
sobre el procés independentista elaborat per la secretaria d’estat de l’Espanya Global –dirigida per
Irene Lozano–, que penja
del Ministeri d’Afers Estrangers, fet públic el 14
d’agost als mitjans. L’executiu va autoritzar ahir la
interposició d’un requeriment previ a la via contenciosa contra la comunicació pública de l’informe, titulat La realidad sobre el
proceso independentista,
que la Generalitat entén
que inclou opinions subjectives sobre els fets de
l’1-O que perjudiquen la
imatge del país i vulneren
la presumpció d’innocència dels presos polítics,

La frase

—————————————————————————————————

“Utilitzarem tots els
mecanismes legals
per denunciar que es
malmet la imatge de
Catalunya a l’exterior”
Meritxell Budó

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

La data

—————————————————————————————————

14.08.19
A mitjan agost es va conèixer la difusió de l’informe
d’Espanya Global internacionalment.

pendents de sentència. El
govern també posarà els
fets en coneixement de la
fiscalia per si poden ser
constitutius d’alguna infracció penal.
“El fet que es malmeti la
imatge de Catalunya a l’exterior cal denunciar-ho i
utilitzarem tots els meca-

nismes legals per fer-ho”,
va advertir la consellera de
la Presidència i portaveu
del govern, Meritxell Budó,
ahir en sortir de la reunió
setmanal del Consell Executiu. L’informe s’adreçava als representants diplomàtics a l’exterior, però
també va ser objecte de difusió entre corresponsals,
periodistes i interlocutors
internacionals. En concret, el govern considera
que la comunicació pública
del document vulnera la directiva europea sobre la
presumpció d’innocència i
pot suposar una interferència en la tasca del poder
judicial, ja que criminalitza el moviment independentista a les portes de la
sentència del Suprem.
D’altra banda, el govern
va nomenar ahir Isidre Sala delegat als Estats Units i
el Canadà en substitució
de Victòria Alsina, que ho
deixa per motius personals. Es tracta d’un nomenament temporal fins que
s’esculli el nou delegat per
concurs públic. ■
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El PSC es
desmarca dels
actes dedicats a
presos i exiliats

a Els socialistes consideren que el muntatge institucional
‘Tornarem’ és un acte independentista i excloent a Budó

defensa que s’hi reivindicaran drets polítics i democràtics
Redacció
BARCELONA

Un any més la celebració
institucional de la Diada
ha rebut les crítiques de
l’oposició i finalment tornarà a haver-hi absències.
El PSC ahir va ser l’últim a
desmarcar-se d’uns actes
que considera que aquest
any no son gens inclusius.
Ja n’alertava abans-d’ahir
el primer secretari del partit, Miquel Iceta, i finalment, un cop coneguts els
actes de celebració, els socialistes també se n’han
desmarcat aquest any.
“Només anirem al lliurament de medalles que
atorga la cambra catalana”, indicaven ahir fonts
socialistes que també
mostraven el seu enuig
per la falta d’informació
que els ha arribat al respecte. La portaveu parlamentària del PSC-Units,
Eva Granados, feia una
piulada ja al matí en la qual
criticava l’acte institucional, del 10 de setembre:

La frase

La xifra

“L’acte reivindica els
drets polítics i
democràtics, sap greu
que el PSC no s’hi
senti representat”

70

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

PORTAVEU DEL GOVERN

per cent de la societat catalana, segons la portaveu del
govern, considera injusta la
situació de presos i exiliats

“És de reivindicació independentista i ens exclou”,
lamentava.
El nucli de la desaprovació és l’espectacle Tornarem, dedicat bàsicament a
la situació dels presos polítics i els exiliats i amb clares referències al lema Ho
tornarem a fer, que es propaga a través de les xarxes. Els socialistes consideren que amb aquest
missatge les institucions
han deixat al marge la
meitat del país. El PSC, tal
com ja havien fet Ciutadans i el PP, continuarà
absent de la celebració institucional de la Diada un
any més, concretament de

l’acte amb què aquest any
el govern de la Generalitat
vol retre homenatge a exiliats i presos polítics. Sí
que hi seran en l’acte anterior, en què es lliurarà la
medalla d’or del Parlament al fundador d’Open
Arms, Òscar Camps, i a la
capitana del vaixell Sea
Watch 3 per la seva tasca
humanitària en el rescat
d’immigrants a la Mediterrània. Aquest últim acte
depèn, com ja és habitual,
pel Parlament, que és qui
l’organitza. En la reunió
dels membres de la mesa
del Parlament celebrada
ahir també es va posar sobre la taula el malestar

Meritxell Budó

Ja hi ha 180.000 inscrits
i 700 busos per a la Diada
Ò.P.J.
BARCELONA

L’ANC va fer públic ahir
que dilluns, dia 2, ja s’havien inscrit 180.000 persones per a la manifestació
de la Diada a Barcelona. Això vol dir que en només
deu dies la xifra es va multiplicar per vuit, després
que el 23 d’agost l’entitat

encengués les alarmes en
avisar que només hi havia
22.500 inscrits, tot i que ja
és habitual que la xifra es
dispari a partir de la tornada de vacances. El nombre
és fins i tot superior al de fa
just un any, quan hi havia
170.000 inscrits, però en
canvi inferior als 200.000
del 2017. Les xifres d’autocars (uns 700, per 650 el

2018) i de samarretes venudes (205.000, per
200.000 fa un any) també
són un pèl superiors. Precisament la presidenta,
Elisenda Paluzie, feia una
crida ahir en un fil a Twitter a continuar -les adquirint perquè “no són part de
cap performance”, sinó
que ajuden a finançar les
nombroses iniciatives i

d’alguns del seus membres per l’escassa informació que se’ls havia fet arribar sobre aquests actes
institucionals i també es
lamentava que se’ls deixés
al marge d’uns actes que
haurien de representar la
pluralitat de la societat catalana, ja que els organitzen les principals institucions, en què hi ha representació de tots els partits.
En la roda de premsa
posterior a la reunió del
govern, la portaveu i con-

sellera de Presidència, Meritxell Budó, va defensar
que l’espectacle Tornarem, que es durà a terme a
la plaça de Sant Jaume,
“és un acte que vol parlar
dels drets polítics i els
drets democràtics i reivindicar-los, donar valor a la
llibertat d’expressió i tornar a denunciar la repressió i el fet que hi ha presos
polítics i exiliats”. “Ens
sap molt greu que el PSC
no s’hi senti representat”,
va indicar la portaveu de

l’executiu català, que va
assenyalar als socialistes
que “la societat catalana
majoritàriament ha manifestat que la presó i l’exili
són injustos”, en uns percentatges que Budó ha situat per damunt del 70%.
Fonts del PSC lamentaven ahir no poder ser en
aquests actes excloents,
però precisaven que només s’absentaran de la cita que el Parlament i el govern han promogut amb el
títol Tornarem i que sí que

mobilitzacions, a més de
les territorials i sectorials
de l’entitat, en defensa de
la República catalana, tant
al país com a l’exterior.
Demà, més ‘tsunami’
En paral·lel, en només dos
dies de vida a les xarxes, la
campanya #TsunamiDemocràtic ja tenia ahir a
mitja tarda més de 23.500
seguidors a Twitter, més
de 2.000 a Instagram i
8.500 subscriptors al canal de Telegram, Segons
ha pogut saber aquest diari, des d’aquí demà anunciaran convocatòries concretes a tot el territori. ■

La manifestació de l’any passat, que tenia menys inscrits,
va desbordar gran part del traçat de la Diagonal ■ O. DURAN
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Reunió dels
membres del
Parlament ahir,
en l’inici del nou
curs
polític ■ ACN

Meritxell Lluís. Presidenta de l’Associació Catalana de Drets Civils (ACDC)

“El pitjor favor al país
és quedar-se a casa”

PRESOS · “Continuen convençuts que no van fer cap delicte i esperant una sentència imminent, que
esperem que sigui justa i absolutòria” DIADA · “Això ens afecta a tots, perquè va de drets i llibertats”
anat, a les diades. És cert que les
últimes diades prenen una dimensió especial en un àmbit de
país arran dels empresonaments, els exiliats i la situació
política que vivim. Per això des
de l’associació animem la gent a
anar-hi. S’ha de sortit com sempre hem fet els catalans, pacíficament i democràticament. Això ens afecta a tots, perquè va
de drets i llibertats. El pitjor favor al país és quedar-se a casa.

Redacció
GIRONA

L

a presidenta de l’ACDC i
dona de Josep Rull parla
en una entrevista a El
Punt Avui TV sobre la sentència del procés i com afronta
els dies previs a la Diada.

139427-1214586Q

seran en altres actes institucionals com ara les ofrenes florals al monument
de Rafael Casanova a Barcelona i a Sant Boi de Llobregat, on hi ha la tomba
de Casanova i on es va celebrar la multitudinària Diada del 1976.
Ciutadans i el PP tampoc assistiran als actes
institucionals de la Diada
perquè també els consideren excloents. Totes dues
formacions ja no hi van assistir l’any passat. ■

Fa molt temps que estan privats
de llibertat. Com està en Josep,
la resta de presos i familiars?
Ells i elles estan més forts que
mai i aquestes conviccions dia a
dia no es desfan, sinó tot el contrari. Continuen convençuts que
no van fer cap delicte i esperant
ara una sentència que sembla
imminent, que esperem que sigui justa i absolutòria. Les famílies estem determinades a continuar defensant la innocència
d’unes persones que van complir
la voluntat d’un poble que es va
expressar a les urnes.
Ha sigut el seu aniversari i va
sortir un dia per a l’operació del
vostre fill. Us preocupa que es
normalitzi la situació o aneu notant mostres de solidaritat?
Els primers mesos teníem por
de caure en aquesta falsa normalitat, però s’ha vist que no és
així. Les mostres de suport són
constants i diàries i les agraïm.
Són molts els pobles i ciutats on

Meritxell Lluís, en una imatge d’arxiu ■ ORIOL DURAN

se surt al carrer fent cants a la
llibertat, els sopars grocs o els
avis i les àvies de Reus. El dia
que sortim i ningú ens pregunti
ni ens somrigui sí què ens sentirem sols. Però no és el cas.
Com afronteu les pròximes setmanes determinants fins a la
sentència. Teniu alguna informació al respecte?
Durant tot el procés nosaltres
hem tingut la informació a través de d’alguns mitjans de comu-

nicació. No sabem si serà la primera quinzena d’octubre i també es cert que són possibles unes
eleccions estatals. No en sabem
res, de dates, només esperem
que sigui una sentència justa,
que els absolguin.
Som a tocar de la Diada i s’ha
triplicat el nombre d’inscrits.
Creieu que aquesta ha de ser
més important i massiva?
Els familiars que formem part
de l’associació sempre hi hem

Què creieu que aporta la iniciativa del Tsunami Democràtic?
És una expressió de la voluntat
de molts catalans per defensar,
com una gran onada, la democràcia. Des de l’associació sempre defensarem totes les formes
de fer democràtiques i hi donarem suport per formar-ne part
de manera cívica cap a l’avançament nacional d’aquest país.
Com viviu la pugna entre partits
i la falta d’estratègia unitària?
Com a associació tenim una posició sobre cap on s’hauria d’anar. Sí que tenim clar, però, que
el soroll i les discrepàncies no
afavoreixen ni el procés ni la situació política de Catalunya.
Sempre hem apel·lat a la unitat
perquè aquest poble demostra
que quan està unit i s’agafa de la
mà és quan ens en sortim. ■
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L’eurocambra aportarà la
seva opinió al TJUE sobre
el cas de Junqueras
a El president Sassoli ha acceptat la proposta del comitè d’Afers Jurídics i ha

deixat el pronunciament en mans dels lletrats del Parlament Europeu
El president de la Generalitat, Quim Torra, serà jutjat al TSJC
els pròxims 25 i 26 de setembre ■ ACN

Natàlia
Segura

La magistrada que
l’1-O va fer tancar
col·legis, ponent
del judici a Torra

Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El Parlament Europeu
presentarà al Tribunal de
Justícia de la Unió Europea la seva opinió sobre el
cas de la immunitat d’Oriol Junqueras com a eurodiputat electe. El seu president, David Sassoli, va
acceptar ahir la proposta
del comitè d’Afers Jurídics
d’aportar la posició de la
cambra al tribunal amb
seu a Luxemburg que estudia els dubtes traslladats pel Tribunal Suprem.
Per ara, Sassoli deixa
en mans dels lletrats de
l’eurocambra la posició de
la institució en aquest cas.
Un pas que el comitè que
ho ha recomanat veu com
una manera d’esquivar
“cap càrrega política” en el
pronunciament sobre la
situació de Junqueras,
que no va poder recollir
l’acta en persona a Estrasburg perquè el Suprem no
li va donar permís per sortir de la presó.
“Volíem evitar que
aquesta decisió tingués
cap mena de component
polític”, va explicar ahir el
vicepresident del comitè
d’Afers Jurídics i eurodiputat del PSOE, Ibán Garcia del Blanco. Segons ell,
els lletrats es basaran en la
doctrina “clara i consolidada” del Parlament Europeu sobre la immunitat
dels seus eurodiputats.
Així, els serveis jurídics
de l’eurocambra hauran
d’emetre un informe en
les pròximes setmanes dirigit als magistrats del
TJUE, que celebrarà la vista oral del cas el 14 d’octubre. Una anàlisi jurídica
que haurà de ser específica per a les preguntes prejudicials que ha de resoldre Luxemburg.
Preguntat sobre si els
serveis jurídics tindran en
compte el polèmic informe encarregat anteriorment per l’expresident de
l’eurocambra Antonio Ta-

a La magistrada Armas va ordenar a

la policia tancar els punts de votació
“sense alterar la normal convivència”
Redacció
BARCELONA

David-Maria Sassoli, el nou president del Parlament Europeu ■ ACN

Puigdemont i Comín també demanen personar-se

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

Tot i que ja té presentat a Luxemburg un altre contenciós
propi que fa el seu curs en paral·lel, la defensa dels igualment eurodiputats electes
Carles Puigdemont i Toni Comín també ha demanat personar-se –el termini es tancava
ahir– en la vista sobre el cas
de Junqueras, que el tribunal
dirimirà el 14 d’octubre. Segons ha pogut confirmar El
Punt Avui, el tribunal ha rebut
un escrit presentat pels elec-

La data

—————————————————————————————————

14.10.19
el dia que el Tribunal de
Justícia de la UE veurà el
vet estatal a Junqueras perquè sigui eurodiputat.

jani, García del Blanco va
reconèixer els pronunciaments “de manera oficial o
oficiosa” que han fet els juristes en el passat. Aquell

tes de JxCat en que demanen
ser considerats part afectada i
poder formular també al·legacions, fins al dia 23, davant la
vista del 14-O, perquè el TJUE
també es pronunciï sobre el
seu cas, o almenys els tingui
en compte. Això sí, no és gens
clar que la demanda s’accepti,
perquè el Suprem ja va rebutjar expressament la seva petició de ser inclosos en el procediment quan va elevar la qüestió prejudicial, i la regla en

principi diu que només hi poden ser part, com a individus,
els que fixi l’òrgan remitent.
Alguns juristes, però, sostenen que el TJUE sol ser “lax”
en casos així i que hi ha possibilitats que prosperi perquè
l’última paraula és seva i no
del Suprem. Una altra cosa
pot ser, això sí, que la sentència arribi abans del 14-O i la
vista no s’arribi a celebrar perquè ja no té sentit si Junqueras és inhabilitat. ■ Ò.P.J.

text filtrat abans de les
eleccions europees i criticat pels independentistes
deixava en mans de l’Estat
espanyol la controvèrsia.
Un cop a la taula del Suprem, però, els magistrats
finalment no ho van veure
tan clar i van acabar preguntant als tribunals europeus.
El vicepresident del comitè reitera que la doctrina de la cambra és la mateixa, però admet que els
jutges espanyols han plantejat preguntes “molt di-

verses” per “desentrellar
definitivament tots els aspectes”, deixant marge
per a nous matisos del servei jurídic.
En paral·lel al cas d’Oriol Junqueras, el Tribunal
General de la Unió Europea també avalua una demanda de l’eurodiputat
electe de JxCat Carles
Puigdemont contra l’eurocambra per no haver permès que ocupés el seu escó. Com a part afectada, la
cambra ja és part del procediment. ■

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) Mercedes Armas, que va ordenar a les forces i cossos de
seguretat tancar els
col·legis electorals de l’1-O
“sense alterar la normal
convivència ciutadana”,
serà la ponent del judici
per desobediència al president de la Generalitat,
Quim Torra, que es farà els
pròxims 25 i 26 de setembre.
La fiscalia demana per
al president de la Generalitat una pena d’inhabilitació d’un any i vuit mesos
per haver desobeït la Junta Electoral Central (JEC)
i no haver retirat a temps
els llaços grocs i la pancar-

ta a favor dels presos polítics i els exiliat dels edificis
oficials durant l’inici de la
campanya electoral dels
darrers comicis. El judici
al TSJC, com és habitual,
el presidirà Jesús María
Barrientos, president del
TSJC.
La magistrada Mercedes Armas va renunciar el
mes de febrer passat a formar part del tribunal que
ha de jutjar per desobediència els companys de
Carme Forcadell a la Mesa
del Parlament, que estan
pendents d’anar a judici.
Hi va renunciar perquè al
seu dia va ser ella qui va decidir que hi havia base per
citar com a investigat per
desobediència greu Joan
Josep Nuet, tot i que la fiscalia no l’havia inclòs en la
querella inicial. ■

“Una campanya de criminalització”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els companys de Carme Forcadell a la Mesa del Parlament –Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i
Lluís Guinó, de JxSí; Mireia
Boya, exdiputada de la CUP, i
Joan Josep Nuet, llavors
membre de la Mesa per EUiA
en el grup de Catalunya Sí
que Es Pot– han denunciat
davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC) que són víctimes
d’una campanya de “crimina-

lització” de l’independentisme i han al·legat que havien
de respectar la llibertat ideològica sense aplicar la “censura prèvia”. Així ho sostenen
en els seus escrits de defensa. Els sis polítics estan acusats de desobediència per
haver desoït les ordres del TC
que els obligaven a impedir la
tramitació de qualsevol iniciativa que suposés desplegar el full de ruta unilateral independentista.
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Esteve Vilanova

ANÀLISI

evilanova@elpuntavui.cat
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Els revolts i els bons conductors
E

n una convenció en plena crisi econòmica del 1993, i després d’escoltar un seguit
d’intervencions catastrofistes i
molt negatives, el conseller delegat va prendre la paraula i va dir:
“És en els revolts on es descobreixen els bons conductors.” I realment és així. De recrear-se en el
catastrofisme, mai en sortirà res
de bo, i cal gent amb perspectiva i
optimisme per conduir la nau en
plena tempesta. Aviat entrarem a
la tardor; hem deixat enrere l’estiu
més calorós que es recorda, fet
que evidencia la tragèdia del canvi
climàtic i que augura un futur tremendament complicat per a tothom. I, malgrat aquesta evidència
clara, que mostra que anem cap al
precipici, els conductors es comporten tan inconscientment com
si fóssim en plena recta de l’autopista. L’egoisme intergeneracional
és aclaparador i, per poca consciència social que es tingui, cada
vegada ens costarà més mirar als
ulls els nostres descendents. Haurem estat la generació més rica
de la història, la més preparada de
la història, amb la capacitat tècnica i científica més important de la
història, i, malgrat tot, per egoisme, els deixarem una herència, en
clau econòmica i de salut del planeta, nefasta.
Al setembre també iniciem
una etapa que marcarà per sem-

Aquesta tardor marcarà la nostra història com a país ■ JUANMA RAMOS

pre la nostra història com a país.
La sentència contra els presos
polítics institucionalitzarà una repressió que, tot i que ens sigui
presentada sota l’empara de la
llei, posa en evidència, com tothom ha vist en el judici, les carències del sistema i els nivells de

coerció i humiliació que estem
suportant molts catalans.
I com que el món no s’atura ni
ens espera, altres tempestes
se’ns acosten, i totes afegiran impactes negatius en l’economia. Ja
ho hem dit: el Brexit, la possible
recessió d’Alemanya, els vents

d’Itàlia, la guerra econòmica entre els EUA i la Xina, el comportament de Turquia, la possible nova
fallida de l’Argentina, la inestabilitat en bona part dels països llatinoamericans... Tots aquests fets,
encara que ens semblin llunyans,
impacten i impactaran negativament sobre la nostra economia.
La pregunta que ens hauríem
de fer és, en previsió de tants revolts, alguns de molt perillosos,
quin conductor tindrem capaç de
portar-nos sense prendre mal? La
resposta és difícil, atès que una
condició imprescindible per a l’èxit
d’aquest desconegut és que hi hagi unitat i, ara com ara, les forces
polítiques mostren una tendència
molt clara a la divisió, amb el sentiment pervers (i sovint justificat socialment, la qual cosa em descoratja més) de preservar els interessos partidistes per sobre dels de
país. I, com que els interessos són
divergents, és impossible assolir
una unitat d’acció valenta, sostinguda en el temps i a l’altura del que
requerirà tot el que ens caurà a
sobre. El vicepresident Pere Aragonès demana que, si no pot aprovar
els pressupostos, es facin eleccions. En situacions semblants, en
qualsevol empresa, el que hauria
de fer és presentar la dimissió. Demanar noves eleccions, com fan a
Espanya, per resoldre qualsevol
problema que són incapaços de

resoldre, és traspassar les seves
incapacitats a l’electorat i evitar les
responsabilitats pròpies.
La divisió pel que fa a les accions a emprendre quan es faci
pública la sentència demostra el
grau de discrepància entre l’independentisme. Si, davant la gravetat històrica que suposarà la sentència, encara avui els dirigents
responsables han estat incapaços de posar-se d’acord per abordar accions clares i unitàries, què
en podem esperar?
Parlava fa un moment dels
temporals que s’acosten a les nostres costes. Si ens afecten de ple,
cal dir que Espanya és el país de la
UE més mal preparat per resistirho, i sorprenen els missatges optimistes que encara avui s’estan
transmetent. És cert que el governador del Banc d’Espanya acaba
de demanar reformes per millorar
l’ocupació i la productivitat abans
de la crisi, la qual cosa, honestament, em sembla un brindis al sol,
perquè ja ha fet tard.
Els puc assegurar que hi haurà
molts revolts i que transitem per
penya-segats, i és aclaparador
que, estant segurs del que ens
espera, els catalans encara no sapiguem quin serà el full de ruta ni
qui ens guiarà. No ens poden demanar més adhesions per endinsar-nos en terreny desconegut,
perquè ara ja els coneixem.

L’art i la paraula comparteixen espai

NOVETAT · El Parlament i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) signen un conveni per exposar deu peces d’art català
a les zones visitables de la cambra FET · La cessió en préstec per deu anys inclou obres d’artistes com Rusiñol, Clarà i Llimona
Emma Ansola
BARCELONA

E

l Parlament i el Museu
Nacional d’Art de Catalunya signaran dilluns
vinent un conveni per
exposar a la cambra catalana
importants peces artístiques
de l’art català que formen part
del fons del museu. Ahir al matí treballadors del Parlament i
del MNAC seguien amb atenció el trasllat d’algunes de les
peces que s’han instal·lat a la
planta baixa i a la planta noble
de l’edifici. El contracte entre
les dues institucions és basa
en la cessió de deu peces d’art
català, sis escultures i quatre
pintures, en condició de préstec. El president del Parla-

ment, Roger Torrent, i el director del MNAC, Josep Serra,
signaran el conveni que permetrà exposar les deu obres
en espais de la cambra que són
visitables i oberts al públic que
accedeix a l’edifici durant les
hores de visita programades.
El Parlament rep anualment
la visita d’unes 62.000 persones i si bé la majoria hi arriben
a través d’ escoles, instituts i
centres educatius, també hi
ha un volum important, unes
17.000 persones, que hi accedeix a través de petits grups o
de manera individual sol·licitant la visita.
Quant al contingut que es
podrà veure exposat a partir
de la Diada, quan el recinte
obrirà les portes al públic, hi

Les sis escultures i deu pintures del MNAC es van començar a instal·lar
ahir al matí a la planta baixa i a la planta noble del Parlament ■ O. DURAN

ha quatre pintures de Santiago Rusiñol, Modest Urgell, Alexander Coll i Eliseu Meifrèn.
Quant a les escultures, les peces estan signades per Josep
Llimona, Josep Clarà, Maria
Llimona, Palmira Cullell i Miquel Blai. Totes les obres estan
incorporades a la ruta que fan
les visites i s’afegeixen al fons
d’art que ja es podia veure al
Parlament, que consta, entre
altres peces, de la pintura Dona de Joan Miró i cedida per la
Fundació Miró; 7de novembre
de 1971, d’Antoni Tàpies; la litografia Al Parlament de Catalunya, dedicada per l’autor
Josep Guinovart, i la col·lecció
de pintures de Joan Pere Viladecans, sis quadres de la sèrie
Patrimoni i memòria. ■
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Primer pas per
a l’aprovació
dels comptes

a El govern acorda el sostre de despesa
per al 2020 a Torra no preveu avançar

eleccions si el pressupost no prospera
E. Bella
BARCELONA

El govern va acordar ahir
fixar en 26.952 milions
d’euros el sostre de despesa no financera i no finalista de la Generalitat per al
2020, que marca el límit
d’assignació de recursos
pressupostaris per a l’exercici. Representa un increment de 2.510 milions
respecte als últims comptes aprovats, el 2017. “És
un tràmit indispensable i
necessari per aprovar el
pressupost. A partir d’aquí
ja podem començar oficialment tots els passos
per a la seva tramitació”,
va explicar ahir la portaveu del govern, Meritxell
Budó, en acabar la reunió
del Consell Executiu. A
més, el Departament d’Economia ja ha obert converses amb diferents
grups parlamentaris per
començar a negociar.
Budó va assegurar que
el govern no preveu la no
aprovació dels comptes,
malgrat que algunes veus
d’ERC dins l’executiu, com
ara la del mateix vicepresident i conseller d’Econo-

La xifra

—————————————————————————————————

26.952

milions d’euros és el sostre
de despesa no financera i no
finalista de la Generalitat per
al 2020.

mia, Pere Aragonès, i la del
conseller d’Educació, Josep
Bargalló,
parlen
d’avançar eleccions o
d’una qüestió de confiança, respectivament, en cas
que no prosperin. “A qui li
correspon decidir si hi ha
eleccions o qüestió de confiança és al president Torra”, va recordar la portaveu, que va remarcar que
ara per ara el president no
ho preveu. Budó va deixar
anar subtilment que a les
reunions del govern “no es
posen sobre la taula”
aquests escenaris que els
consellers d’ERC sí que dibuixen als mitjans. En la
reunió d’ahir tampoc no es
va parlar d’investir Carles
Puigdemont com a resposta a la sentència del Suprem. ■

Revocada
l’absolució d’un
agent per l’1-O

Acomiaden de la
feina l’exalcalde
de Cerdanyola

L’Audiència de Barcelona ha
anul·lat l’absolució d’un guàrdia civil que va colpejar amb la
porra dos veïns de Sant Esteve Sesrovires l’1 d’octubre, va
avançar ahir el diari Público. El
tribunal, que ha ordenat repetir el procés, argumenta que
la sentència del jutjat d’instrucció número 7 de Martorell
que va absoldre l’agent el 31
de gener del 2019 omet quatre dels testimonis que van
testificar durant el judici.

L’exalcalde de Cerdanyola del
Vallès Carles Escolà, de la
CUP, ha denunciat a través de
les xarxes socials que l’empresa on treballava, Polycasa, l’ha
acomiadat quan s’havia de reincorporar després de quatre
anys d’excedència per fer d’alcalde. “L’empresa ha decidit
acomiadar-me i ha vulnerat el
meu dret a reincorporar-me
un cop acabada la meva responsabilitat pública”, ha explicat a través del seu compte
de Twitter. ■ REDACCIÓ

■ REDACCIÓ
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El vicepresident, Pere Aragonès, i el president, Quim Torra, ahir a la reunió del govern ■ EFE

