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Les inundacions
provoquen milers
de damnificats
Un rescat a l’autopista inundada, al Baix Segura ■ EFE
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La gota freda s’acarnissa amb el País Valencià i
les víctimes mortals ja són cinc, per l’ofegament
d’una persona a Oriola i dues a Andalusia
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Crida al consens
per a la resposta
a la sentència
VEUS · Junqueras, Sànchez i Cuixart plantegen una actuació
consensuada contra el veredicte del judici de l’1-O, JxCat parla de
rèplica institucional “unitària i forta” i la CUP la vol “col·lectiva”

Nacional
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Tret de sortida al
procés participatiu
de la constitució
Debat Constituent pretén tenir el text
acabat la primavera de l’any vinent
Europa-Món
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Una partidària de continuar a Europa ■ EFE

L’independentisme
es dispara a Gal·les
El ‘Brexit’ dur de Johnson l’atia
Nacional
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Iglesias vol que Felip V
forci Sánchez a un acord

L’esperit d’Arenys de Munt
El president Torra admet que els polítics “no hem estat a l’altura”
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El president Torra, ahir, en un moment de l’acte de commemoració de la consulta a Arenys de Munt ■ QUIM PUIG
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La vinyeta

Salvador Cot

Fer

En defensa
d’ERC i JxCat

E

ls partits són partidistes, ho sabem. A més, estan
plens d’arribistes,
conspiradors de pa
sucat amb oli, espavilats que fan la pilota al de dalt i inútils
sense alternativa. Això també és clar.
De la mateixa manera que és cert que
s’hi troben persones intel·ligents i honestes, gent que es preocupa per la
societat i que vol millorar-la. En aquest
sentit, els partits polítics no són gaire
diferents de les empreses privades o
de qualsevol altra organització. Ara bé,
en aquest país –en el govern, en el Parlament i en les administracions locals–
hi ha dos partits que conformen la
centralitat política i social i que representen el gruix de les classes mitjanes
a Catalunya: ERC i JxCat.
Són dos partits amb els vicis i les
misèries dels altres, certament, però
que en aquest moment històric mereixen una singularització en el tractament. A JxCat i a ERC els seus electors
els han demanat que s’enfrontin institucionalment a un estat que considera

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Políticament, Catalunya,
Escòcia i el Quebec
s’assemblen. Londres i
Ottawa, en canvi, estan a
anys llum de Madrid
que la unitat d’Espanya està molt per
sobre de la democràcia. Un sistema de
poder implacable, que percep la dissidència política com un delicte penal i
que és capaç d’atacar, violentament,
els ciutadans que fan cua, de forma
pacífica, davant d’una urna. ERC i
JxCat són partits que pateixen perquè
tenen persones exiliades i tancades a
la presó i ni tan sols se sap quant de
temps s’hi quedaran.
JxCat i ERC es barallen pel mateix
electorat i no són capaços d’establir
una estratègia conjunta. Fins i tot s’acomoden a l’escalfor de les institucions i
són capaços de pactar amb el PSC. Tot
això és cert. Però quin desgavell estratègic no haurien patit els escocesos del
SNP o els quebequesos del PQ si haguessin xocat contra l’agressivitat d’un
enemic autodeclarat com Madrid? Políticament, Catalunya, Escòcia i el Quebec s’assemblen. Londres i Ottawa, en
canvi, estan a anys llum de Madrid. En fi,
que a ERC i JxCat se’ls pot acusar del
que es vulgui, però sense perdre de vista que els atenuants també formen part
de la justícia.

L’interès de les coses

D

eia a l’article de dijous que els
turistes cultes i curiosos ens
fan valorar els monuments propis que, si no fos per ells, deixaríem
passar amb indiferència. Alguns lectors em van titllar d’exagerat. Posava
d’exemple La Pedrera d’Antoni Gaudí.
No era triat a l’atzar. Alexandre Cirici,
estudiós de l’art i intel·lectual de primera, un dels grans que hem tingut, va
publicar l’any 1971 el llibre Barcelona
pam a pam, una obra extraordinària
sobre els carrers i els edificis de la capital. Ja voldrien moltes, en qualsevol
punt de món, disposar d’una
guia equivalent. Cirici hi puntua els
edificis amb estrelletes, de tres a una.
S’entén que els que en tenen tres són
d’un interès altíssim i de visita inexcusable. A La Pedrera no n’adjudica cap.
No vol dir que la menystingui. L’elogia:
“Un dels edificis més interessants de la
ciutat”; “Veritable escultura abstracta,
de formes orgàniques, de format monumental”; “Les xemeneies i tubs d’aireig formen un interessantíssim conjunt d’escultures abstractes”... Però de
guardó, ni un. Sense moure’ns del mateix carrer, Cirici escatima les estrelles

“
A partir dels
Jocs del 92 es va
valorar el
modernisme

al conjunt d’edificis que formen l’anomenada “mançana de la discòrdia”. La
casa Lleó Morera de Lluís Domènech i
Montaner, la casa Amatller de Josep
Puig i Cadafalch i “la curiosa” casa Batlló del mateix Gaudí, ara aliment de
tots els turistes, s’enduen una sola estrella. S’ha d’entendre: Cirici era un
conspicu seguidor del noucentisme, el
racional i ordenat moviment cultural
que va abominar dels excessos del modernisme. Quantes estrelles adjudica
al Palau de la Música? Una. Josep Pla,
un altre contrari del modernisme, va
dir d’aquest edifici grans penjaments.
Si els intel·lectuals no valoraven les

obres dels tres referents del modernisme, ara afigurin-se les autoritats, els
opinadors i la sort dels edificis de menor quantia. Molts van ser enderrocats. A la casa Golferichs de Puig i Cadafalch, a la Gran Via, li va venir d’un
pèl. De la Golferichs, Cirici ni en parla.
S’ha de dir que fa els màxims honors a
la Sagrada Família i al Parc Güell.
Quan s’acostaven els Jocs Olímpics
de Barcelona es va observar que els japonesos, els turistes japonesos, s’interessaven pel modernisme. Amb l’impuls de l’arquitecte, urbanista i historiador Albert Garcia-Espuche, que en
sap de cada mà, es va crear la ruta El
Quadrat d’Or, que incloïa tot el modernisme de l’Eixample. La campanya va
ser un èxit. Gent d’arreu va venir a fer
observacions de les obres majors i menors que els arquitectes modernistes
havien produït. Nosaltres vam girar els
ulls amb ells per veure què miraven
amb tanta afició.
No exagero, no. En general són els
altres, també els turistes tan criticats
ara a Barcelona, els que ens ensenyen
a mirar. El valor de les joies pròpies el
taxen tercers.
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EDITORIAL

A la tres

Ferran Espada / fespada@elpuntavui.cat

La Diada no és un número

A

la pregunta de quanta gent va
participar en la manifestació de
la passada Diada només hi ha
una resposta precisa, i no és precisament numèrica: molta, moltíssima.
Més que en cap manifestació a Europa. Han esta menys que les anteriors?
Depèn. Segons les xifres que han donat determinats mitjans de comunicació de Madrid, en cada Diada són una
gernació més. Faig ironia perquè en
realitat tothom sap que, en la manifestació de la Diada, les xifres no són el
que importa. Sinó el missatge que es
transmet. I aquest és clar: l’independentisme és ja un actor polític consolidat, electoralment majoritari i l’únic
que pot organitzar mobilitzacions
massives de forma continuada. S’ha
parlat molt aquest estiu sobre l’impacte de la divisió entre l’independentisme en la participació en la Diada. I mirin, la divisió de parers en l’independentisme és innegable. Però no em

“
Ni quan érem
molts estàvem tan

units i decidits, ni
ara som tan pocs. I
els pròxims mesos
ho comprovarem
sembla un element decisiu respecte a
la mobilització. Si no, seria inexplicable que la primera manifestació convocada per l’ANC el 2012 congregués
d’entrada més d’un milió i mig de persones. Llavors no és que hi hagués divisió independentista. És que no hi havia ni independentisme. Artur Mas governava amb suport del PP, CDC encara no s’havia fet independentista, Du-

De reüll
Maria Palau

Les cares de la notícia
PRESIDENTA D’ADIF

Isabel Pardo de Vera

Què és un
museu?

Menyspreu absolut

E

l món de la cultura ha d’estar permanentment obert
al debat. Però no hauria de tenir mai por als canvis. El
cap de setmana passat, el Consell Internacional de
Museus, l’ICOM, va celebrar una assemblea general
extraordinària per aprovar una nova definició de museu.
No hi va haver consens: més d’un 70% dels vots van
reclamar continuar discutint la proposta. Fa quatre
dècades que el significat de museu beneït per aquest
organisme no ha aconseguit superar les seves
tradicionals funcions. I lògicament ha quedat obsolet
perquè en aquests nous temps un
L’ICOM no
museu ja no es limita a ser un
aconsegueix contenidor d’objectes artístics, sinó
és un espai físic, mental i
aprovar una que
emocional de continguts que parlen
nova definició de qui som, qui érem i qui serem
de museu
com a humanitat. Davant del mirall
amb to polític de l’art no sempre surt la nostra
millor imatge. Ni la dels museus,
farcits de materials d’orígens foscos i destinats a
imposar supremacies de raça, gènere, econòmiques... En
la nova definició de museu de l’ICOM sortien conceptes
clau per triturar-les: democràcia, inclusió, diàleg crític
sobre els passats i els futurs, dignitat humana, justícia
social, igualtat mundial, benestar planetari... El redactat
final no ha convençut (i és cert que es pot millorar), però
una de les raons ocultes més perverses per tombar
l’enunciat ha estat que té un to massa polític. I això és el
que les elits de tot poder, inclòs el cultural, més temen, no
fos cas que un museu envalentit les destronés.

ran volia anar a la manifestació a exigir el pacte fiscal i al Parlament només hi havia 14 diputats independentistes –10 d’ERC i 4 de Solidaritat– (i
això si obviem que López Tena i Uriel
Bertran ja esbombaven arreu que els
d’Esquerra no eren pas independentistes, ves si algunes remors venen de
lluny). O el 2014, quan es va fer la històrica V a Barcelona en què la Guàrdia
Urbana va comptabilitzar 1,8 milions
de manifestants, malgrat que les cimeres per a la consulta del 9-N acabaven en batussa i ganivetades dialèctiques a les portes del Palau de Pedralbes entre els partits independentistes,
i fins i tots ICV. Que cal un acord estratègic és obvi. I que la gent necessita
visualitzar un horitzó i un camí transitable per avançar cap a la República és
evident. Però no ens confonguem: ni
quan érem molts estàvem tan units i
decidits, ni ara som tan pocs. I els pròxims mesos ho podrem comprovar.

-+=

La trista realitat dels milers de catalans usuaris
del servei de Rodalies de Renfe són les avaries de
tota mena, els retards, el perjudici laboral i personal, la presa de pèl i el menyspreu absolut d’Adif i
el Ministeri de Foment. Ahir, tres avaries més, i ja
no és notícia. Un escàndol permanent.
ALCALDE D’ARENYS DE MUNT

Josep Sànchez Camps

Deu anys després

-+=

Els fets han demostrat que la consulta sobre la independència de Catalunya del 2009 a Arenys de
Munt no va ser casual ni capriciosa, sinó fruit d’un
anhel profund i generalitzat de la societat catalana.
L’Ajuntament no la va poder organitzar directament, però ara en commemora el desè aniversari.
DIRECTOR DEL FESTIVAL DE JAZZ DE BARCELONA

Tito Ramoneda

Més enllà dels cinquanta

-+=

No ha de ser fàcil programar un festival com el de
Jazz a Barcelona després de celebrar, l’any passat, el 50è aniversari. The Project, però, se n’ha
sortit amb un cartell amb figures de renom com
Herbie Hancock, Ron Carter o Wynton Marsalis, i
un Retrat d’artista dedicat a Andrea Motis.

Deu anys
després
d’Arenys
Arenys de Munt va commemorar ahir el desè aniversari
de la consulta sobre la independència de Catalunya, una iniciativa municipal pionera, que va obrir camí a
les realitzades entre el 2009 i el 2011
en 549 municipis més, i sobretot va
fer aflorar dues qüestions que la societat catalana havia madurat gairebé en silenci. Una, el dret i l’anhel dels
catalans a decidir sobre el seu futur
polític com a poble, exercint democràticament i pacíficament la seva
sobirania; l’altra, el creixement exponencial del nombre de catalans que
veien en la independència de Catalunya la millor alternativa al desencaix
crònic dins l’Estat espanyol.
La consulta no va ser fàcil. Els
tribunals van impedir que l’Ajuntament l’organitzés directament, però
no la van prohibir per la llibertat
d’expressió, i la societat civil organitzada va assumir llavors el protagonisme i la iniciativa, fent possible
aquella i el mig centenar de consultes que la van seguir, interpel·lant sobre la qüestió els partits polítics i el
mateix govern, i després canalitzant
i donant visibilitat a un moviment social ampli, consolidat, que fa una dècada que s’expressa de forma cívica,
democràtica, massiva i constant
com no s’ha vist en cap altre lloc
d’Europa.
La conseqüència d’allò, en la lògica democràtica catalana, va ser primer la consulta nacional del 9-N i
després el referèndum d’autodeterminació de l’1-O. A Espanya, en canvi, s’ha imposat la lògica de la involució tant en l’organització territorial
com en el respecte als drets i llibertats que van permetre la consulta
d’Arenys de Munt. És fàcil imaginar
que avui, amb presos polítics pendents de sentència al Suprem, exiliats polítics repartits per Bèlgica,
Suïssa i Escòcia i milers de represaliats, no s’hauria pogut celebrar.
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any

Deute de l’Estat
El govern actualitza la xifra
de reclamacions pendents,
sobretot per les inversions, la llei
de la dependència i els Mossos
d’Esquadra.

Full de ruta

10
anys

Edgar Illas.

La Diada de
la sentència

N

La branca d’un procés polític
frenat amb repressió continua
impedint veure el bosc d’un
procés històric en marxa
mobilitzat centenars de milers de ciutadans repetidament i durant tota una dècada, per certificar la vitalitat del sobiranisme a Catalunya. Tot i això, continua
imposant-se la intuïció que la branca
d’un procés polític ara mateix frenat a
còpia de repressió continuarà impedintlos veure el bosc d’un procés històric en
marxa i sense volta enrere. És l’única explicació plausible a portades de diaris
amb la plaça Espanya de Barcelona buida. Visca la llibertat d’autoenganyar-se!
En qualsevol cas, qui vulgui tenir una impressió més realista serà millor que
aparti la vista d’uns càlculs opacs i manipulables i clavi els ulls en els vots, en
els resultats de les eleccions dels darrers anys perquè, a pesar del judici farsa
del Suprem i del talibanisme constitucional, aquí ningú s’ha proposat arribar
a la independència de Catalunya prenent la Bastilla, sinó amb pau i democràcia, és a dir votant. I el vot a favor de
la independència (a través dels partits
que la volen) pot oscil·lar com oscil·len
tots els partits, però és rocós elecció rere elecció i el vot a favor d’exercir la sobirania en un referèndum d’autodeterminació és clarament majoritari.

20
anys

Nou pla
El govern espanyol llança un nou
pla contra la inflació després del
fracàs del primer. Malestar a CiU
perquè tampoc ara no n’ha estat
informada.

Tribuna

Toni Brosa

o caldria perdre
gaire temps parlant de les xifres de la
Diada per res més que
per certificar la persistència del moviment
popular sobiranista a pesar de l’Estat,
de la seva repressió i del bloqueig dels
polítics d’allà i d’aquí. No obstant això,
l’obsessió per menysprear el procés des
d’abans que comencés portava ahir a
sentenciar l’independentisme (ara és
tendència) basant-se en el fet que la
Guàrdia Urbana va comptar 600.000
persones a la manifestació convocada
per l’ANC. Es podria qüestionar la xifra
per simple comparació amb altres mesuraments de la mateixa GUB, però no
cal. Qui no té un amic, conegut o saludat
que aquest any ha deixat d’anar a manifestacions per cansament, perquè està
empipat amb els partits independentistes, per pragmatisme o perquè va ploure molt les hores prèvies, sense que això
hagi canviat en res les seves conviccions, sentiments i intencions de vot en
un referèndum legal, acordat i vinculant.
N’hi hauria prou de preguntar als obsessionats quin altre moviment a Europa ha

Guanya el sí
Contundent victòria de la
independència a Arenys de Munt.
Amb una participació més alta
de l’esperada, un 96% dels
votants diuen sí al sobiranisme.

Professor de literatura i cultura catalanes a la Universitat d’Indiana

L’Audi i la pistola

D

issabte passat vam anar a la capital de l’estat, a Indianapolis, i
vam comprar un cotxe. Vam
canviar l’escarabat Volkswagen per un
Audi Q3. A mi ja m’anava bé el que teníem, però la meva dona, amb l’excusa
que el fill ja no hi cabia bé a darrere, va
insistir que havíem de comprar un cotxe més gran i confortable. I, com diu
l’acudit, com que nosaltres som una parella moderna, que discutim i acordem
les coses, vam trobar un punt intermedi i, al final, dissabte passat, a Indianapolis, vam comprar un Audi Q3.

EN EL NOSTRE CAS, aquesta psicologia xo-

ca amb una altra ansietat heretada, que
és la por que ara es pensin que som més
rics del que som. Als anys vuitanta, el meu
sogre es va comprar un monovolum quan
encara no n’hi havia gaires, i la seva mare,
que és una dona de pagès i que per tant coneix l’ànima humana, va fer un crit al cel
perquè deia que els segrestarien la mainada. La ironia tràgica és que l’única altra
persona que conduïa aquell model a Olot
en aquella època era la farmacèutica Maria Àngels Feliu, que la van segrestar al
cap de poc. El segrest va corroborar les
pors de l’àvia, i el meu sogre naturalment

COMPRAR-SE UN COTXE més luxós és reve-

lador de la psicologia de l’immigrant. El
caprici no només ajuda a omplir el buit de
viure en un lloc estrany, sinó que, a més,
et permet donar sentit a una vida dedicada al treball i projectar-te a tu mateix la
imatge d’individu productiu i solvent.
Aquesta autopercepció alleugereix l’ansietat pel desajust entre el lloc d’on vens i
el lloc on vius, i segurament per això els
comportaments de nou-ric són tan habituals entre els immigrants tan bon punt
fan la primera pela.

“
Amb una
pistola, ara sí que ja
serem ciutadans
americans
exemplars

es va enfurismar. No hi va haver manera
de fer-li entendre a ella que si aquells malànimes havien segrestat la Maria Àngels
era perquè pertanyia a la família Feliu i no
pas pel cotxe que conduïa. Però segurament la fúria també li venia de la inquietud que li provocava la veritat dolorosa
implícita en el comentari de l’àvia, que és
que, tard o d’hora, els diners sempre atreuen desgràcies.
AQUÍ, A INDIANA, és ple de gent amb cotxes

molt més luxosos, però, com que també hi
ha molta misèria i ningú no sap res de la
nostra família, tampoc no podem descartar algun tort. Li ho he comentat a un professor del departament d’anglès que també condueix un Audi (encara que el seu és
un A8, i aquí es nota que la literatura anglesa es cotitza més que la catalana), i
m’ha donat la solució: “Si vols estar tranquil, fes com jo i compra’t una pistola.”
Doncs ja està decidit. Amb una pistola,
ara sí que ja serem ciutadans americans
exemplars. Només em caldrà convèncer
la meva dona, però si jo he acceptat el cotxe, bé serà molt que ara ella no accepti la
pistola.

El lector escriu
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Espanya
independent
b Fa anys, a casa escoltàvem
l’ona curta de la ràdio, i amb alguna dificultat sintonitzàvem
missatges en castellà que deien: “Aquí Radio España Independiente, Estación Pirenaica”.
Era la veu d’en Solé Tura
(q.e.p.d.), que des de diferents
sintonies clandestines feia política antifranquista pels vençuts
el 1936-39, animant-los amb
proclames a favor d’una Espanya lliure de la cruel dictadura.
Però avui s’imaginen vostès
que Espanya s’independitzés
de Catalunya? Certament jo sí,
i si això pogués ser cert, seria
un exemple molt honrós, demostrar al món que la resta del
país també pot sortin-se’n per
si sol. Però ara la que vol ser independent és Catalunya, per
deslliurar-se d’aquest jou que
fins avui l’obliga a contribuir impositivament en una Espanya
que malbarata els seus pressupostos i fingeix ignorar que

existeixen altres prioritats, com
són les infraestructures catalanes de la disposició addicional
tercera de l’Estatut, i els controls econòmics a la Generalitat de Catalunya, que l’ofeguen
amb constants retallades, i la
difamen amb polítiques partidistes, impedint-li un referèndum pel dret a decidir, vulnerant uns drets fonamentals
que l’ONU defensa. Mentre esperem la sentència de l´1-O del
magistrat Marchena, l’exili i la
presó preventiva dels nostres
polítics són inamovibles; fan insuportables els seus empresonaments, pel desig d’escarmentar venjativament amb la
seva encara “llei mordassa” pel
dret fonamental de la llibertat
d’expressió que van gosar defensar. Si en Solé Tura encara
visqués, ben segur, i amb molt
sentit de l’humor, avui diria als
quatre vents: “Aquí Ràdio Catalunya Independent, Estació
‹La Sagrera›”.
LLUÍS VINUESA SERRATE
Terrassa (Vallès Occidental)

Salvem-la
b Fa no gaires anys l’alcalde
de Barcelona, socialista i demòcrata, va tenir l’extravagant
pensada de consultar la ciutadania sobre si acceptava o no
el projecte d’unir, seguint la
Diagonal, les dues noves línies
de tramvies que arribaven fins
a Francesc Macià pel sud i fins
a Glòries pel nord. El no de la
ciutadania va ser gairebé unànime, rotund, conseqüentment inapel·lable. Però la ciutadania, què sap? Allò que
convé o no al poble només ho
sap un polític. Els que aspiren
a càrrecs públics són gent
aferrada als postulats del seu
partit polític i profundament
impregnats de la seva ideologia. L’interès polític plana
sempre sobre tota decisió de
govern, inclús en contra dels
parers de la ciutadania, com
ho prova la insistència en la
unió dels tramvies tot i l’opinió
en contra públicament expressada. La sort que tenen

els polítics és que mai s’equivoquen del tot: feta i aplicada
qualsevol actuació, no es pot
demostrar de manera absoluta si hauria sigut millor actuar
d’una altra manera; allò que
està fet, està fet, i la gent s’hi
acostuma (ens acostumem i
ho aguantem tot, i la meva ancianitat dona valor a aquesta
frase). Només aquests darrers
anys, ens hem acostumat als
quilòmetres de carrils bici,
malgrat els inconvenients per
als establiments a peu de carrer; ens hem acostumat a
l’existència d’unes estranyes
illes de laberíntica circulació
on s’hi senyalen (!?) llocs de
trobada, de jocs...; ens acostumem, i sofrim, al mal ús
dels pisos urbans o a la venda
il·legal, o a la violència (que
no hi ha dret que la relativitzin); i preguntem la raó del
perquè s’arriba a tals extrems.
Tot i això, la Diagonal s’ha de
rebentar?
MIQUEL OLAYA GALCERAN
Barcelona
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La frase del dia

“El govern de coalició és inviable; acceptem
aquesta realitat”
Isabel Celaá, PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

Tribuna

De set en set

Hong Kong i nosaltres

La veritat

Lluís Muntada

Hèctor López Bofill. Professor de dret (UPF)

E

l procés català cap a la independència i la defensa de les llibertats democràtiques impulsada a
Hong Kong són moviments molt diferents tant en els seus objectius com en
les realitats socials, culturals i demogràfiques en les quals es desenvolupen.
No obstant això, hi ha elements de
comparació associats a la correlació de
forces i a la situació geopolítica que envolten tots dos escenaris sobre els
quals volia aprofundir.

LA REIVINDICACIÓ CATALANA ha comptat

amb un suport popular molt ampli, pacífic, sostingut en el temps i tanmateix
reprimit, de moment, amb molta més
duresa respecte dels seus lideratges
que allò que ha succeït a Hong Kong,
ciutat en la qual ni el govern autònom
ni la República Popular Xinesa, tot i no
tractar-se aquesta darrera d’una democràcia liberal, han respost amb tanta
contundència respecte dels caps visibles de les protestes.

però que fa més de quatre-cents anys
que està en decadència i que en l’actualitat es troba assetjat per la inestabilitat política i el risc de regressió econòmica. Com pot ser que els rèdits de
la lluita catalana siguin tan minsos al
costat de l’envit plantejat a Hong Kong
tenint en compte les profundes febleses de l’adversari? Al meu parer, la clau
per respondre a aquesta pregunta es
troba en el context internacional i té
la seva arrel precisament en la fortalesa de la Xina i la feblesa espanyola, que
és la mateixa feblesa per la qual travessen aquells estats de l’Europa occidental que un dia, com Espanya, foren
imperis.

AIXÍ MATEIX, mentre a Hong Kong s’han

aconseguit un certs èxits, com la retirada del projecte de llei d’extradició,
ni la continuïtat en les manifestacions
multitudinàries (ratificada amb la
recent celebració de la Diada) ni tan
sols la contundent victòria electoral de
les forces independentistes en tots els
comicis celebrats d’ençà que el projecte d’exercici del dret a l’autodeterminació és sobre la taula, ha aconseguit ni aturar la repressió ni obrir una
escletxa de negociació amb el govern
espanyol.
EL CONTRAST ENTRE

el cas català i el cas
de Hong Kong és encara més feridor
des del punt de vista català si tenim en
compte que a Hong Kong, en última
instància, planten cara a una superpotència política, econòmica i militar,
mentre que l’independentisme català
s’enfronta a un estat que fou un imperi

Sísif
Jordi
Soler

“
Com pot ser
que els rèdits de la

lluita catalana siguin
tan minsos al costat
de l’envit plantejat a
Hong Kong tenint
en compte les
profundes febleses
de l’adversari?

EN EFECTE, LA XINA és un colós que aspira

a la supremacia mundial, i això explica
que tingui enemics igualment poderosos que tenen interès a contenir la seva
influència, per començar l’actual principal potència del món, els Estats Units
d’Amèrica, però també els seus veïns
asiàtics com ara l’Índia, Corea del Sud
o el Japó. Qualsevol moviment d’oposició al règim de Pequín, sigui d’índole
territorial o ideològica (i a Hong Kong
convergeixen tots dos aspectes) comptarà amb la complicitat de potències
estrangeres.
ÉS AQUESTA COMPLICITAT

internacional
la que manca al moviment català, i jo
diria que, en termes de realpolitik, és
un dels seus principals dèficits. Una
implosió d’Espanya causada per una
crisi secessionista a Catalunya amenaçaria directament el sistema de poder
d’Europa articulat al voltant de la Unió
Europea amb la cobertura militar de
l’OTAN. No és estrany, així, que tots els
membres d’aquestes organitzacions, i
en particular els estats membres de
la UE afectats per les mateixes fractures que Espanya, tanquessin files al
costat del govern de Rajoy l’octubre del
2017 i hagin agombolat el govern de
Pedro Sánchez fins al present. És cert
que probablement l’any 2017 es va
comptar amb alguna aliança estrangera, sense la qual hauria estat difícil
organitzar l’1-O o l’exili d’una part del
govern català i del seu president. Però
no es va tractar, com és notori,
d’agents determinants ni tan sols per
forçar el govern espanyol a iniciar una
negociació.

EN DEFINITIVA,

doncs, qualsevol dels
reptes que l’independentisme defineixi en el proper torcebraç amb l’Estat,
com en la resposta a la sentència del
Suprem, ha de ser conscient d’aquesta situació i trobar els mitjans per superar-la.

L

a Fiscalía General
del Estado acaba
de tipificar que serà
delicte d’odi “incitar
l’odi contra els nazis”.
Sobre aquestes terres
bellugadisses, s’ha construït una catedral jurídica que fa que la veritat ja sigui
una categoria del tot supèrflua. A partir
d’ara, exposar la veracitat inapel·lable de
la indústria de la mort que va dur a terme el nazisme, o denunciar el proselitisme d’aquesta indústria per part del neonazisme, pot ser considerat un delicte
d’odi. Per tant: amb la veritat, ja no n’hi
ha prou. Recollim, és clar, els fruits verinosos de l’ús i abús que s’ha fet d’un
concepte de ficció paradoxal i arbitrari,
que diu que tot és ficció menys les ficcions que alguns poders hegemònics
imposen.
“L’economia és una ficció”, va dir un
famós economista en una conferència. I
vaig pensar: tant de bo molts dels que
estem aquí escoltant-te poguéssim participar de la ficció del teu compte corrent. “La vida sencera és una ficció”, va
dir el professor de teoria literària abans
de redundar en la idea que tot abordatge de la realitat és pura narrativa. I vaig
pensar en un comentari lluminós de
l’escriptor Wallace Stegner: “Les vides
humanes rarament s’ajusten a les convencions de la ficció.” Una periodista estel·lar va sentenciar: “El periodista ha de
saber que la veritat no existeix, i que tot
és ficció: l’ètica, la religió, la memòria
històrica i fins la identitat personal.”
M’hauria agradat enviar-li una poma
embolicada en un paper amb aquestes
dues cites: “No sabem on és la veritat,
però gràcies al mètode científic sabem
fugir de l’error” (Karl Popper); “La necessitat de veritat és la més sagrada de
totes. Tanmateix, mai se’n parla” (Simone Weil). I no. No tot és ficció. Ni el mal
de queixal, ni el franquisme tunejat, ni
les lleis que empresonen demòcrates, ni
la cel·la mentiderament oberta de l’exili.
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Nacional

Debat
Constituent
engega les
reflexions

Comença el procés
participatiu per
preparar les bases
de la carta magna
catalana

Llevantada al
País Valencià,
Múrcia i
Andalusia

El temporal ha causat
quatre morts, ha tret
de mare el riu Segura
i ha fet desallotjar
3.500 persones

Recuperar
l’esperit
d’Arenys
de Munt
CANVI · Crida unànime per rescatar l’esperit constructiu i
d’unió de les consultes en el desè aniversari de la primera
CLAR · Torra referma que “l’objectiu de la independència” no
es pot esquivar CRÍTIC · El president admet que els polítics
“no han estat a l’altura” i no poden “prostituir les paraules”
Xavi Aguilar
ARENYS DE MUNT

Fa deu anys, Arenys de
Munt va començar a concretar l’objectiu de la independència en el punt de
mira dels catalans. Aquella consulta, sorgida del
poble, va ser “la primera
onada” del “tsunami democràtic” que és ara el
moviment independentista, en paraules del president de la Generalitat,
Quim Torra, que ahir va
assistir als actes de commemoració d’aquella primera votació. Torra va indicar que aquella votació
va permetre entendre
“quin és el poder real de la
gent” i que ara s’acosta “el
moment d’arriscar” i de
posar “la desobediència civil” en el centre de l’acció.
“Si milers de catalans ens
vam manifestar massivament amb el lema Objectiu independència, això és
el que volem. Els polítics
no podem prostituir les
paraules”, va dir.

El president de la Generalitat va ser autocrític en
el seu discurs –“els polítics
no hem estat a l’altura”, va
admetre– i va mostrar-se
conscient que “junts els
independentistes són més
forts”. En un discurs amb
molts punts en comú amb
el que va fer a la Universitat d’Estiu de Prada, Torra
—————————————————————————————————

La consulta a la
vila maresmenca
va ser la llavor de
centenars més
—————————————————————————————————

va demanar “arriscar i ser
audaços” quan es facin públiques les sentències de
l’1-O i respondre des de la
desobediència civil i la noviolència. “Les lleis injustes, moralment no es poden obeir”, va dir abans
d’explicitar: “Ho tornarem a fer vol dir que cada
dret negat serà un dret exercit, començant pel dret
a l’autodeterminació.”

El de Torra va ser només un dels molts discursos que es van sentir ahir a
la plaça de l’Església de la
localitat maresmenca. En
una jornada que va combinar els records d’aquella
primera consulta amb els
homenatges als represaliats després de l’1-O, també es van sentir les veus
–ja fos presencialment o
mitjançant cartes o vídeos– d’Elisenda Paluzie,
Oriol Junqueras, Marta
Rovira, Anna Gabriel, Toni Comín i Carles Puigdemont, que va tancar l’acte
ben entrada la nit.
Fi a la divisió interna
“També hi va tenir un paper destacat l’alcalde
d’Arenys de Munt Josep
Sànchez, que es va afegir a
moltes altres veus que van
apuntar la necessitat
d’unir l’esforç dels independentistes. Sànchez va
tenir un reconeixement
per l’esperit “abrandat i
vehement” dels arenyencs, així com per la

Les frases

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

“L’objectiu dels
catalans que es van
manifestar és la
independència, i els
polítics no podem
permetre’ns prostituir
les paraules”

“Acaba una etapa de
dol i d’actuar a la
defensiva. S’ha acabat.
Ara hem de ser
constructius”

“Ara més que mai cal
reivindicar l’esperit
d’Arenys de Munt. No
més retrets, no més
desconfiança”

Quim Torra

Josep Sànchez

“capacitat de fer pinya” i
la gran “consciència nacional” que la vila ha demostrat “en moments
transcendentals” de la seva història recent, “des de
l’enderroc del monument
dels caiguts a la primera
consulta sobre la independència”.
L’alcalde va insistir que
aquest “l’esperit d’Arenys

de Munt” ha de prevaldre
sempre “per sobre de tot” i
va alertar que s’acosta “un
nou embat en forma de
sentència al judici de l’1
d’octubre”. Per tant, va fer
una crida a la població a
“estar preparats” malgrat
que “encara patim les seqüeles del daltabaix emocional que va suposar la
violència policial, la re-

pressió, l’exili i la presó”.
“No ens podem permetre estar capficats en nosaltres mateixos, desconfiant els uns dels altres i
fent-nos retrets. Nosaltres
no podem ser adversaris
de nosaltres mateixos”, va
apuntar el batlle en una
clara crida a la unitat, perquè, segons ell, “no hi ha
cap garantia que ningú

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

ALCALDE D’ARENYS DE MUNT
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L’APUNT

La primera onada
Marta Membrives

Ahir va fer deu anys que Arenys de Munt es va convertir en el primer municipi català que va celebrar una
consulta sobre la independència de Catalunya. A
aquesta primera onada ciutadana en van seguir moltes altres, i fins a 554 municipis van acabar preguntant als seus veïns sobre la independència. Més de
884.000 vots emesos van ser la punta de llança. Tot i

això, deu anys després encara no s’ha pogut donar
resposta a l’anhel de la major part d’aquells votants.
Ara des del moviment sobiranista es vol fer que aquelles petites onades que fa una dècada miren d’erosionar la intransigència del govern espanyol es converteixin en un tsunami capaç de trencar els dics de contenció. No serà fàcil, però gota a gota es forada la roca.

Un moment del discurs del
president Torra ahir a la
plaça de l’Església d’Arenys
de Munt, plena a
vessar ■ QUIM PUIG

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

“La independència és
una qüestió de temps.
Sabem que la farem,
però potser encara no
ben bé com la farem”

“La consulta d’Arenys
va demostrar que
votar no era una cosa
complicada, només
calia organització ”

“Exigim unitat i
contundència per
respondre a les accions
antidemocràtiques de
l’Estat espanyol”

Marta Rovira

Elisenda Paluzie

Roger Español

més vingui a salvar-nos”.
Per tant, Josep Sànchez
va insistir en la idea que,
“ara més que mai, cal reivindicar l’esperit d’Arenys de Munt”. “No més retrets, no més desconfiança. Respectem-nos. I després segur que assolirem
la unitat estratègica o
d’acció, la que sigui, que
ens farà indestructibles”,

hi va afegir.
L’alcalde va reiterar
que l’exemple d’Arenys de
Munt “rau en la capacitat
de treballar plegats respectant diferents sensibilitats”. “Sense respecte no
hi ha unitat, sense unitat
no podem construir res”,
va reblar.
Posteriorment, es va
llegir un manifest conjunt

d’una vintena d’entitats
d’arenyenques amb motiu
del desè aniversari de la
consulta. “El 13 de setembre de 2009, a Arenys de
Munt, vàrem encendre
una espurna que va iniciar
el foc que a hores d’ara encara no s’ha apagat. La
guspira va ser el desafiament, l’atreviment, la resistència i la resiliència

SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

PRESIDENTA DE L’ANC

FERIT PER LA POLICIA L’1-O

que varen mostrar un grapat de dones i homes d’un
petit poble de l’Alt Maresme, que varen ser capaços
de fer un torcebraç a l’Estat espanyol. Aquell fet decidit i valent de preguntar
sobre la independència de
Catalunya mitjançant una
consulta va fer tremolar
tot un Estat, l’extrema
dreta es va despertar de
l’endormiscament i va
propiciar una sèrie d’esdeveniments que van contribuir a fer créixer els partidaris del dret a l’autodeterminació”, deia el text.
Un exemple a seguir
El manifest va recordar
que la consulta arenyenca
va ser reproduïda posteriorment arreu del territo-

ri. “Aquell esperit s’estengué com una taca d’oli per
tot el país i va ser la llavor
de l’ANC. L’esperit d’Arenys de Munt va arribar a
tot Catalunya. De la força
de la gent varen néixer totes les onades de consultes
que es varen fer el 2009 i el
2010 arreu del país i, també, la consulta de Barcelona del 2011 i el procés participatiu del 9-N el 2014. El
sistema de votació que
vam utilitzar a Arenys de
Munt es va utilitzar arreu,
i amb diferents etapes i actors; podríem dir que el camí començat el 13-S a Arenys de Munt va culminar
amb el referèndum de l’1
d’octubre de l’any 2017.”
El manifest, signat per
entitats polítiques, socials,

Reconeixement
als represaliats
per l’Estat
—————————————————————————————————

L’acte de commemoració va
incloure un sentit homenatge
al conjunt de represaliats per
l’Estat espanyol en la persecució de la causa independentista, començant pels
presos polítics i acabant per
Roger Español, que va perdre
un ull per una pilota de goma
disparada per la policia estatal durant l’1-0, tot i estar prohibides a Catalunya. En ser
presencialment a Arenys, va
ser un dels més ovacionats i
va respondre amb un discurs
que inicialment no estava
previst. “Exigim unitat i contundència per respondre a les
accions antidemocràtiques
de l’Estat”, va dir. Meritxell
Lluís, en representació de
tots els represaliats, va agrair
el gest de reconeixement i va
denunciar la “vergonya” de
judici que ha vulnerat els
drets polítics i socials dels
encausats. “Estem davant
d’un estat que sembla que
s’hi recrea, amb la repressió”,
va dir abans d’indicar que no
és moment per a l’equidistància “perquè s’estan vulnerant drets bàsics de tothom”.
Els actes d’ahir van patir canvis de darrera hora –el col·loqui entre els advocats Gonzalo Boye i Jaume Alonso Cuevillas es van transformar en
una entrevista al segon– i van
ser seguits massivament per
la població arenyenca.

esportives i econòmiques
de la vila, va fer una crida a
“recuperar l’esperit d’Arenys de Munt malgrat la diversitat de punts de vista”.
Aquest punt va ser un
argument comú a molts
dels discursos d’ahir, seguits per centenars de persones al centre del poble,
que no obstant van reclamar a crits molt més intensament la independència i
la llibertat dels presos que
no pas la unitat. En tot cas,
el manifest d’Arenys sí que
va deixar clar que fa deu
anys “el poble va prendre
consciència del que podia i
havia de fer i s’apoderà.
Aquí rau la importància
del 13-S: remant tots en la
mateixa direcció ens en
vam sortir”. ■
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Pancartes de Junqueras i Cuixart demanant l’alliberament dels presos polítics en una de les manifestacions de l’abril de l’any passat a Barcelona ■ J. LOSADA

Crida perquè la resposta a la
sentència sigui de consens

a Junqueras, Sànchez i Cuixart hi coincideixen, JxCat diu que es treballa en una rèplica institucional
“unitària i forta” i la CUP la vol “col·lectiva” a L’Estat descarta per ara enviar més policia a Catalunya
J.A.
BARCELONA

Amb la proximitat de la
sentència del Tribunal Suprem al judici de l’1-O augmenten les crides a buscar
una resposta que tingui el
major consens possible.
Les trobades, aquí i a fora,
entre formacions polítiques i entitats s’han multiplicat i ahir es van afegir
públicament a aquesta demanda tres dels presos polítics, el líder d’ERC, Oriol
Junqueras; l’expresident
de l’ANC i membre de
JxCat Jordi Sànchez, i el
president d’Òmnium, Jordi Cuixart, que hi van coin-

cidir responent a un mateix qüestionari de TV3.
Junqueras, en la línia
del que estan expressant
els membres d’ERC darrerament, considera que la
rèplica consensuada ha de
“permetre enfortir les institucions catalanes” i no
descarta que pugui concretar-se en la convocatòria d’eleccions o mitjançant un govern de concentració, que sí proposa el
president del Parlament
Roger Torrent, tot i que les
dues opcions les considera
vàlides si hi ha aquest consens. Sànchez tampoc es
pronuncia obertament sobre si la rèplica han de ser

El Tsunami, per la desobediència
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La plataforma Tsunami Democràtic va fer públic ahir un
segon comunicat a través de
les xarxes socials, amb el títol
2a onada: mar arrissada, en el
qual fan una aposta per la
desobediència civil com a rèplica a la sentència del Tribunal Suprem. Asseguren en
l’escrit que els drets, les llibertat i l’autodeterminació
“es defensen exercint-los” i,
per aquest motiu, creuen que

no es pot assumir en el marc
actual que “la sentència serà
dura”, sinó que les opcions
han de ser “absolució o resposta”. Plantegen que de manera no violenta i determinada: “Resistim i capgirem la
maniobra repressiva amb l’ús
de la desobediència civil”, que
al seu parer s’ha d’adaptar a
les circumstàncies i “ser capaç de prolongar-se en el
temps”.

uns comicis o un govern de
concentració i prefereix
posar l’accent en la neces-

sitat que els partits treballin “en equip”, i també
amb “discreció” perquè

d’aquesta manera primer
“decidim què volem que
passi i després ja veurem si
unes eleccions són un bon
instrument o una idea pèssima”.
Cuixart, per la seva
banda, sobre la conveniència d’un avançament electoral a Catalunya, subratlla que aquest és un “debat
superflu” perquè, al final,
l’important és determinar
“per a què” servirien. Pel
president d’Òmnium, que
assegura que dediquen
tots els esforços a trobar
aquesta resposta que generi el màxim de consens,
té clar que ha de ser “propositiva, que entengui tot-

hom, coherent i on s’assumeixen plenament les
conseqüències. Alhora,
que no deixi ningú pel camí”.
Després d’una reunió
del grup de JxCat a Mollerussa, el portaveu, Albert
Batet, va explicar que
“avancen en positiu” en la
negociació amb la resta
d’actors sobiranistes per
pactar “la millor resposta”
a la sentència. Una resolució judicial que esperen
que es tradueixi en “l’absolució, com han fet els tribunals alemanys, belgues i
anglesos, tot i que si això
no passa va augurar que hi
haurà “una resposta de
país que serà unitària i forta per defensar les institucions”.
La CUP, per la seva banda, sosté que el judici “contra el dret a l’autodeterminació” ha de tenir una resposta “col·lectiva” i per això defensa que cal continuar reivindicant els drets
pels quals els presos són
jutjats i “fer una esmena a
la totalitat al delicte que
se’ls imputa”, segons un
document polític que debatrà avui el consell polític a Sabadell i que rebutja
la via de l’indult perquè
porta implícit el reconeixement de la culpabilitat i
es planteja la petició d’amnistia.
Cap reforç policial
Mentre la portaveu del govern espanyol en funcions, Isabel Celaá, defensava que calia formar govern per fer front a les proclames de l’independentisme i la seva insistència
en la via unilateral expressades a la Diada, la delegada del Govern espanyol a
Catalunya, Teresa Cunillera, esperava que la resposta a la sentència sigui
“racional” en comptes
d’“emocional, malgrat que
lamentava que hi hagi
gent que “inflami els sentiments”. Per això negava
que preparin cap grup de
treball per donar resposta
a la reacció dels independentistes i que en principi
no preveien l’arribada de
més forces de seguretat de
l’Estat. ■

Les frases
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“És important que la
resposta ens permeti
enfortir les institucions,
que els poders de l’Estat
voldran debilitar”

“Decidim què volem
que passi i després
ja veurem si unes
eleccions són un bon
instrument”

“Ha de ser una
resposta propositiva,
que entengui tothom,
coherent [...] que no
deixi ningú pel camí”

“Hi haurà una
resposta de país que
serà unitària i forta
per defensar les
institucions”

“Tant de bo la
resposta fos racional,
perquè des de la raó
i la lògica és més fàcil
gestionar”

“Els independentistes
mantenen les seves
proclames amb
missatges
unilaterals”

Oriol Junqueras

Jordi Sànchez

Jordi Cuixart

Albert Batet

Teresa Cunillera

Isabel Celaá

LÍDER D’ERC

EXPRESIDENT DE L’ANC

PRESIDENT D’ÒMNIUM

PORTAVEU JXCAT

DELEGADA DEL GOVERN

PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL
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Jornades formativess
temàtiques pel Debat
at
Constituent

SEGURETAT I RELACIONS
INTERNACIONALS
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

7.1. Defensa, seguretat i protecció
7.2. Integració regional
7.3. Tractats internacionals

4.1. Divisió política i administrativa
4.2. Model territorial de país i distribució de
competències polítiques

Temes a debatre per cada àmbit

GIRONA
21 de setembre

SABADELL
RÈGIM ECONÒMIC
5.1. Model econòmic
5.2. Política fiscal
5.3. Política monetària
5.4. Política financera
5.5. Treball i producció

PARTICIPACIÓ POLÍTICA
I ORGANITZACIÓ DEL PODER

28 de setembre

LLEIDA

MANRESA

12 d’octubre

19 d’octubre

3 Mecanismes de democràcia participativa
3.1.
33.2. Control democràtic sobre el poder
33.3. Poder legislatiu.
3.4. Poder executiu
3.5. Poder judicial i Tribunal Constitucional
3.6. Altres òrgans

BARCELONA

TORTOSA

26 d’octubre

14 de setembre

ELEMENTS CONSTITUTIUS

TARRAGONA

1.1. Model d’estat
1.2. Llengua
1.3. Nacionalitat, ciutadania i estrangeria
1.4. Redacció i reforma de la Constitució

5 d’octubre

TERRITORI, RECURSOS NATURALS,
SECTORS ESTRATÈGICS
I EMPRESES PÚBLIQUES
6.1. Territori i recursos naturals
6.2. Sectors estratègics i empreses públiques

Cada subàmbit tindrà un formulari de
preguntes amb temes específics a debatre.

DRETS
2.1. Principis d’
d’aplicació dels drets
2.2. Drets civils
2.3. Drets polítics
2.4. Drets socials, econòmics i culturals
2.5. Drets dels animals i la natura
2.6. Garanties dels drets

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

“Quin model econòmic
volem per a Catalunya?”

a La plataforma Debat Constituent enceta un llarg procés participatiu per perfilar les bases d’una carta
magna a Entre d’altres, caldrà discutir quina llengua o llengües serien oficials en un estat independent
Francesc Espiga
BARCELONA

D’entrada, el context no
seria el més idoni. La imminent publicació de la
sentència de la causa especial 20907/2017 del Tribunal Suprem, amb les
conseqüències polítiques i
socials que això tindrà, així com la possibilitat d’un
doble avançament electoral o els símptomes de lassitud que ja es comencen a
fer evidents entre una
part de la militància independentista, semblen factors distorsionadors d’un
cert pes a l’hora d’enfocar
un debat reflexiu, i col·lectiu, sobre com hauria de
ser la base d’una constitució d’una eventual Catalunya independent. Malgrat
això, des de la plataforma
Debat Constituent, els

gestors de la iniciativa,
han decidit donar un impuls, que pretén ser decisiu, a aquest procés participatiu perquè el calendari
colla, ja que la voluntat és
que la primavera del 2020
ja hi hagi un document
que enumeri els grans
principis que sustentaran
aquesta carta magna. Per
tant, cal posar-s’hi. I de seguida.
La següent fase del procés arrenca avui mateix,
amb la primera de les jornades formatives que
s’han programat sobre set
àmbits temàtics en què es
dividiran les posteriors
discussions per donar
contingut al text constitucional. Seran conferències setmanals, i itinerants pel territori, que aniran a càrrec de ponents
que reflexionaran sobre

diversos aspectes, com
ara la regulació de la qüestió que toqui aquell dia. La
d’avui serà a Tortosa i versarà sobre territori, recursos naturals, sectors estratègics i empreses públiques. Les següents tractaran de seguretat i relacions internacionals (Girona, 21 de setembre), organització territorial (Sabadell, 28 de setembre),
drets (Tarragona, 5 d’octubre), règim econòmic
(Lleida,12 d’octubre), participació política i organització del poder (Manresa,
19 d’octubre) i elements
constitutius (Barcelona,
26 d’octubre). La participació a totes és oberta, però cal inscriure-s’hi abans
a través del web debatconstituent.cat.
Quan acabi aquest cicle, ja serà el torn d’entrar

en els debats pròpiament
dits. Es canalitzaran a través d’una xarxa d’agrupacions locals i comarcals,
anomenades enteses, que
s’han anat constituint en
els darrers set mesos. N’hi
hauria d’haver 52 a tot Catalunya, com a mínim una
per comarca i per cada un
dels deu districtes de Barcelona. Ja n’hi ha 22
d’operatives i 20 més gairebé estan a punt. En faltaran deu més que estan
en un estat de gestació
més verd.
La metodologia
Cada entesa podrà organitzar discussions sobre
tants temes com vulgui
però prenent com a referència, això sí, els set àmbits que s’han establert
prèviament. També s’han
pautat unes mínimes re-

La xifra

—————————————————————————————————

52

enteses o agrupacions distribuïdes arreu de Catalunya seran les encarregades de canalitzar el procés participatiu.

gles de joc. Els grups de debat –que també es poden
crear al marge de les enteses, sempre, però, que es
comuniqui– no es vol que
siguin gaire nombrosos
–una dotzena de persones
es considera l’ideal– per
facilitar la participació i
fer-los més operatius.
Igualment, s’ha preparat
un formulari global d’unes
200 preguntes que seran
les que permetran orientar, i fer aterrar, les disqui-

sicions perquè no quedin
atrapades en un pla únicament reflexiu. Un exemple: quan toqui parlar sobre règim econòmic –epígraf que inclou des de política monetària, financera
o laboral– i un cop fet el
procés deliberatiu de rigor
en grup, els inscrits hauran de respondre a un seguit de preguntes, com ara
“quin model econòmic volem per a Catalunya?”, entre una tria de respostes
tancades. Després, tocarà
tabular-les mitjançant un
sistema informàtic. Els resultats d’aquest procés seran els que determinaran
quins manaments tindria
la constitució catalana en
matèries com ara drets civils o socials; defensa dels
animals; poder legislatiu,
judicial i executiu; model
territorial; tractats internacions, o seguretat, entre molts altres.
En alguna d’aquestes
qüestions és previsible
que el veredicte de les discussions sigui força unànime. En d’altres, però, ja es
pot intuir que el debat serà
molt més polaritzat. La
qüestió que ve al cap de seguida és la de si Catalunya
hauria de tenir, o no, un
exèrcit, o quina llengua o
llengües haurien de tenir
l’estatus d’oficialitat. En
tot aquest procés partici-
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Jordi Domingo Membre de la Coordinadora d’Enteses pel Debat Constituent

“Tard o d’hora, això
que fem farà falta”

OBJECTIU · “Volem que, per primer cop, la gent pugui discutir el tronc semàntic
d’una futura constitució” MÈTODE · “Els experts poden assessorar, però al final la
decisió de voler anar cap a un cantó o cap a un altre dependrà de la ciutadania”
F.E.
BARCELONA

A

dvocat de professió, Jordi
Domingo ja va ser el portaveu de Constituïm, el collectiu que el 2016 va elaborar un esborrany de constitució catalana que es va arribar a elevar al
Parlament. Ara forma part de la Coordinadora d’Enteses de Debat
Constituent, una iniciativa similar
però no del tot equiparable.

Lluís Llach el dia de la presentació del procés ■ J. LOSADA

Independent de les institucions
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Debat Constituent va sorgir un
cop es va consumar, el juliol
passat, la dissolució del Consell Assessor per a l’impuls
d’un Fòrum Cívic i Social pel
Debat Constituent, un òrgan
creat al seu dia per la Generalitat i que va ser presidit per
Lluís Llach. El cantautor i exdiputat de JxSí ara també és el
portaveu de la plataforma, que
no té cap connexió orgànica
amb les institucions públiques
i que s’estructura a partir del

teixit de la societat civil. Una
mostra d’això són les enteses
territorials, que en alguns casos estan integrades per entitats cíviques sense vinculació
política ni filiació independentista. Per sobre de totes
aquestes agrupacions, i per fer
de paraigua, s’ha creat una coordinadora en la qual, a banda
del mateix Llach, hi ha l’advocat Jordi Domingo o les exdiputades Gabriela Serra (CUP) i
Montserrat Palau (JxSí).

patiu, també s’ha de tenir
present una prerrogativa
que és innegociable: en
cap cas, cap, aquesta normativa marc pot significar
un retrocés respecte a la
carta magna espanyola.
Això farà que, per exemple, no hi hagi debat
possible sobre la pena de
mort, tot i que cal recordar
que l’article 15 de la
Constitució del 1978 preveu aplicar-la en cas de
guerra i sota la jurisdicció
militar.
El càlcul inicial és que
les enteses hagin conclòs
la seva feina el març del
2020. Llavors es convocarà el Fòrum Cívic i Social,
un ens format per entre
1.000 i 2.000 persones,
que és qui sintetitzarà els

resultats dels debats. En
aquelles matèries en què
el buidatge de respostes a
les preguntes reveli que hi
ha consens, ja les articularà en un text com a “principis constituents”. En les
que no sigui així, el Fòrum
proposarà fórmules per
resoldre les dissensions i
que podrien ser sotmeses,
per exemple, a consulta
popular.
Tot això, però, són calendaris sobre el paper.
Perquè davant de quina sigui la resposta a la sentència al Suprem, o en cas que
calgui anar a eleccions, ja
es pot donar fet que aquest
full de ruta experimentarà
alteracions. Perquè, certament, el context no seria
el més idoni. ■

Quin és l’objectiu del Debat Constituent?
El que es pretén és que, per primera
vegada, la ciutadania, en general,
pugui discutir el que podria ser el
tronc semàntic d’una futura constitució del país.
I el context actual ja és el més propici per plantejar-se un debat
d’aquestes característiques?
Jo vinc de Constituïm, on en el seu
dia vam decidir, juntament amb
3.600 persones, posar negre sobre
blanc un text constitucional que vam
arribar a lliurar al Parlament. En
aquell moment hi havia molta gent,
moltíssima, que ens deia que no era
el moment de fer això. Se’ns deia que
no tocava debatre coses, ja que ens
podíem arribar a discutir, per exemple, sobre si cal un exèrcit o no, o sobre quina havia de ser la llengua, o
llengües, oficial. I vam optar per tirar
endavant, perquè consideràvem que
era una manera de posar elements
sobre la taula perquè la gent que criticava que no sabia on s’aniria a parar amb el procés, almenys tingués
una orientació del que es podia arribar a tenir o aconseguir. Ara el projecte és diferent, perquè del que es
tracta és de crear les bases d’un tronc
constitucional. I és evident que sempre hi ha millors moments i també
pitjors per tirar-ho endavant. Però
les coses, es fan o no es fan.
Es diu que la sentència del Suprem
afectarà però no aturarà aquest
procés. Serà possible?
Evidentment és una qüestió que pot
distorsionar els treballs i potser ens
obligarà a dedicar-nos a altres coses. Doncs ja ho farem. Però mentre
es pugui fer i es pugui avançar, tot

L’advocat Jordi Domingo és un dels integrants de la Coordinadora ■ J.D.

és estirar i empènyer. I tard o d’hora això farà falta, tant de bo ho haguéssim començat abans.
També és una estratègia de mobilització entre les bases de l’independentisme?
Nosaltres volem que aquest sigui un
projecte transversal. Hi ha gent que
potser no és independentista i no és
del tot conscient que des que es lleva fins que se’n va a dormir tot allò
que fa està regulat o bé per lleis o està dins el marc d’una constitució. I
potser a aquell senyor o senyora que
no pensa exactament com jo, li pot
interessar posar-se a discutir com
vol que sigui l’educació o la sanitat
del país. Perquè, tard o d’hora, es
trobarà aquestes qüestions damunt
la taula.
I tot això no ho haurien de debatre
experts?
En les jornades formatives que ara
endeguem, i que serviran per donar
una visió general sobre set grans
àmbits, ja hi participaran experts.
Ara la gent que s’ha empoderat en
els últims anys, i que ho ha fet com
a cap altre lloc d’Europa, és evident

que el que vol és participar. Ara,
més que mai, el que cal és que la
gent digui la seva respecte a tots els
punts crucials de qualsevol constitució. I els experts el que poden fer
és assessorar, o guiar, sobre l’abast
d’allò que s’està debatent, però al final la decisió de voler anar cap a un
cantó o cap a un altre dependrà de
la ciutadania.
Partits i institucions n’estan al
marge?
No se’ls ha convidat de manera explícita perquè, insisteixo, és la ciutadania, a través d’aquest teixit
tant ric que té Catalunya i que es canalitza a través de múltiples entitats, la que hi ha de participar.
Si una eventual Catalunya independent ha de tenir o no exèrcit serà la
discussió més espinosa?
En aquests moments encara no es
pot dir. No tenim cap experiència.
Tenim, això sí, el precedent de
Constituïm, on les qüestions de l’exèrcit o la llengua van ser les més
recurrents en la participació de la
gent. Ara serà així? Quan obrim el
meló ho sabrem. ■
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Iglesias insta el rei Felip VI
a patrocinar la coalició
que Sánchez li denega
a El republicà ho fia tot al monarca a “Amb l’oferta del juliol i tres hores de cita,
tenim acord”, diu a Celaá augura que el PSOE serà premiat el 10-N a les urnes

El TSJC tramita
la recusació
feta per Torra

David Portabella
MADRID

El republicà Pablo Iglesias
es va posar ahir en mans
del rei com a última via per
doblegar Pedro Sánchez i
va instar Felip VI a fer de
mediador per convèncer el
president espanyol en funcions que el govern de coalició entre el PSOE i Podem donaria estabilitat a
un Estat espanyol que es
precipita a les quartes
eleccions en quatre anys.
“Crec que el rei hauria de
fer entendre a tots els candidats, i en particular al
que té més suports, que la
coalició és una via per donar estabilitat al nostre
sistema parlamentari”, va
opinar Iglesias. Atrapat en
la funció constitucional
d’arbitrar i moderar, el
monarca farà la tanda final dilluns i dimarts i haurà de decidir si es doblega
al desig de Sánchez de no
ser ni tan sols proposat per
no haver d’anar a un segon
ple d’investidura després
de la fallida del 25 de juliol.
L’endemà que Sánchez
despatxés en deu minuts
la trucada d’Iglesias amb
l’última oferta de coalició a
prova d’un any fins a saber
si té pressupost, el líder de
Podem va situar la responsabilitat en Felip VI –tena-

a El magistrat Ramos resoldrà si hi ha

indicis per apartar Barrientos i Armas
M. Piulachs
BARCELONA

La frase

—————————————————————————————————

“La ciutadania entén
millor del que sembla
que hi ha inflexibilitat
de Podem i cada dia
ho entendrà més”
Isabel Celaá

MINISTRA PORTAVEU DEL GOVERN

llat per l’article 99 de la
Constitució– i en l’immobilisme socialista. Segons
Iglesias, partint de l’oferta
del juliol –vicepresidència
i tres ministeris– l’acord és
a tocar. “Si fa la proposta i
hi afegim tres hores de re-

unió, tenim acord”, va dir a
Atresmedia. “Sánchez farà la bogeria d’anar a unes
eleccions per no haver de
negociar una coalició amb
nosaltres?”, es pregunta.
Després d’animar el PSOE
a fer una consulta a les bases sobre la proposta de
Podem, Iglesias admetia la
mala relació amb Sánchez
com a clau del bloqueig.
“La química personal no
pot ser el que determini les
relacions”, va indicar.
Quan dimarts visiti el
rei abans que Sánchez,
Iglesias li dirà que manté
l’abstenció. Al Consell de
Ministres, la portaveu, Isa-

BARCELONA

Els 10 regidors i els 46 consellers de districte que
configuren la representació d’ERC a l’Ajuntament
de Barcelona han constituït un govern a l’ombra
–que formalment es denominarà d’impuls– que
pretén actuar com a con-

trapès al d’Ada Colau. Pel
president del grup republicà, Ernest Maragall, la iniciativa té com a objectiu
“marcar la pauta” de la política municipal barcelonina, ja que, a parer seu, a
l’executiu de BComú i el
PSC “li costa trobar el to, el
llenguatge i la decisió... Veiem gesticulació i precipitació, però ni un govern ni

una estratègia de futur
digne d’aquest nom”, va
criticar.
Per vertebrar aquesta
tasca de fiscalització, l’equip d’ERC es dividirà en
sis àrees: drets de la ciutadania, feminismes i bon
govern, tutelada per Elisenda Alamany; economia
i equitat (Miquel Puig);
drets social (Montse Bene-

bat de política general al
Parlament. El president
Torra qüestiona la imparcialitat dels dos magistrats, i es planteja no assistir al judici. El TSJC el podria jutjar en absència, ja
que, segons la llei, la pena
que li sol·licita la fiscalia,
un any i vuit mesos d’inhabilitació, no supera el límit
de dos anys de presó.
En una altra providència, la sala ha acordat nomenar instructor de l’incident de recusació el magistrat Carlos Ramos, que va
ser qui va instruir la causa
per la querella que la fiscalia va presentar contra Torra per un delicte de desobediència per no haver retirat
els llaços grocs. Si l’instructor hi veu indicis, una sala
de recusació analitzarà el
fons de la petició de Torra i
els jutges Barrientos i Armas exposaran els seus
motius per quedar-s’hi. ■

bel Celaá, va desdenyar la
coalició per “absurda” i va
donar per fet que el PSOE
serà premiat a les urnes en
la repetició electoral el 10
de novembre: “La ciutadania entén millor del que
sembla que aquí hi ha una
inflexibilitat de Podem i ho
entendrà cada dia més.”
“Podem ha de dir si torna a
unir-se a les tres dretes per
impedir un govern progressista”, va dir. “És la
compareixença de la portaveu del govern i no un
míting del PSOE; el to de
consigna no és propi d’una
democràcia avançada”, rebatia Iglesias. ■

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha admès a tràmit
la petició de recusació que
el president de la Generalitat, Quim Torra, va presentar contra Jesús María
Barrientos, president de
l’alt tribunal i de la sala que
el jutjarà per no haver retirat els llaços grocs en campanya electoral, i de la magistrada Mercedes Armas.
En una providència, la
sala civil i penal del TSJC
acorda donar per promogut l’incident de recusació
presentat contra Barrientos i Armas, i tots dos hauran d’abstenir-se de continuar tramitant la causa,
tot i que ja està acabada i
pendent de judici, i amb la
data fixada per al 25 i el 26
de setembre, dies que coincideixen amb el ple del de-

dí); organització, seguretat i territori (Jordi Coronas); educació, cultura i
innovació (Gemma Sendra), i sistema urbà (Maria
Buhigas). Una de les primeres iniciatives del grup
republicà per orientar el
debat al consistori serà demanar que aquest es defineixi “com a institució i no
només de manera retòrica” quan es faci pública la
sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Sobre això, Maragall va denunciar
“silencis clamorosos i fugides cap endavant” de l’executiu de Colau. ■

Ernest Maragall, amb els regidors i consellers d’ERC, durant
la presentació ahir de la iniciativa ■ ACN

Iglesias s’adreçava dimecres a Sánchez al Congrés i ara mira a Felip VI ■ E. NARANJO / EFE

ERC fiscalitzarà Colau
amb un ‘govern a l’ombra’
Redacció

El president del TSJC, Jesús María Barrientos, en la presa de
possessió dels nous jutges, al gener, al Palau de Justícia ■ EFE

