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Borràs arrasa en les primàries
i serà la candidata de JxCat
a La portaveu del partit al Congrés obté un 75,8% dels vots de la militància, en contraposició amb el 20,5%
que assoleix Damià Calvet a La formació haurà de dilucidar ara el paper de Puigdemont en la candidatura
Francesc Espiga
BARCELONA

Els pronòstics ja l’assenyalen com la gran favorita, i
els resultats finals del conclave van acreditar aquesta condició. Laura Borràs
s’ha imposat de manera
folgada (75,8% dels vots)
a Damià Calvet (20,5%) en
les primàries de JxCat, i
serà la cap de llista de la
formació en les eleccions
del 14 de febrer. Dissipat
aquest dubte, ara toca
veure com es confecciona
la resta de la candidatura
i quin rol hi acaben tenint
tant l’actual conseller de
Territori i Sostenibilitat
com, sobretot, el president i líder del partit, Carles Puigdemont.
El procés d’elecció interna s’ha tancat amb
unes xifres de participació
més que notables, 3.898
militants sobre un cens de
5.128. En termes percentuals, això equival a un
76%. Pel que fa als resultats totals, Borràs va obtenir 2.954 sufragis respecte als 799 de Calvet. En la
seva primera intervenció
ahir ja com a candidata,
que es va haver de fer per
via telemàtica per motius
prou ressenyats, l’actual
portaveu del grup de
JxCat al Congrés va fer les
crides a la unitat i a la concòrdia interna que són de
rigor després d’un procés

Laura Borràs i Damià Calvet, durant l’acte telemàtic d’ahir en què es van donar a conèixer els resultats de les primàries ■ EFE

d’aquestes característiques. “Avui no ha guanyat
ni ha perdut ningú. Els que
guanyen són el partit i la
democràcia com a forma
d’empoderament de la militància”, va proclamar.
Després de destacar el suport, obert i explícit, rebut
pel president Quim Torra,
Borràs ja es va posar en la
pell de presidenciable i va
manifestar que l’objectiu
de cara a les eleccions del
14 de febrer no pot ser un
altre que guanyar-les, malgrat que les enquestes as-

senyalen ara mateix ERC
com a vencedora. “Sempre he dit que les victòries
de partit han de ser victòries de país, sobretot després de l’1 d’octubre. Vam
néixer amb l’1-O i avui
hem posat una altra pedra
per fer-ho possible el 14-F,
perquè junts farem la millor candidatura possible
per guanyar aquestes eleccions i aconseguir la independència”, va manifestar. Als republicans no els
va mencionar de manera
directa i explícita, però se

Les frases

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

“Volem gestionar
la independència,
perquè això ens
permetrà gestionar el
país que volem ser”

“Aquí no es rendeix
ningú. Continuaré
posant el meu esforç
al servei del projecte
de JxCat”

CANDIDATA DE JXCAT A LA
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

CONSELLER DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

Laura Borràs

li va entendre tot quan va
apostar per revalidar un
govern de caràcter independentista que tingui
com a principal objectiu la

Forcadell avala el sí als comptes
de l’Estat per la “part humana”
Redacció
BARCELONA

L’expresidenta del Parlament Carme Forcadell va
avalar en el programa
FAQS, de TV3, el suport
d’ERC al pressupost de
l’Estat perquè “la part humana” li “pesa molt”, s’està en una “situació molt
dura” provocada per la

pandèmia i “hi ha moltíssima necessitat”. Malgrat
tot, Forcadell va assegurar
que entenia i podia “compartir que la gent hi estigui
en contra” perquè l’Estat
espanyol ha incomplert
gairebé sempre els seus
compromisos, està prenent mesures molt recentralitzadores i perquè hi
ha 3.000 persones repre-

saliades. Però hi va afegir
que “no s’és menys independentista perquè es voti
el pressupost”, sinó que “la
independència no és un fi,
és un mitjà perquè la gent
visqui millor i poder tenir
més recursos” per a la gent
que ho necessita.
Sobre les eleccions del
14-F va mostrar la preferència perquè en sortís un

govern amb una “base àmplia”, suggerint una coalició entre ERC, JxCat, els
comuns i la CUP.
També es va mostrar
convençuda que el Tribunal Suprem (TS) li tombarà el tercer grau i que espera poder sortir de la presó
al gener quan ja haurà
complert una quarta part
de la condemna. ■

Damià Calvet

implementació i la construcció de la república.
“Nosaltres volem gestionar la independència, perquè la independència ens

permetrà gestionar el
país que volem ser”, va reflexionar la que també va
ser consellera de Cultura,
donant a entendre que,
per ella, no existeix el debat dicotòmic que sembla
que s’ha instal·lat en el sobiranisme entre els que
pregonen pragmatisme i
prioritzar l’acció de govern en un context de pandèmia com l’actual i els
que advoquen per mantenir la pugna amb l’Estat
per exercir l’autodeterminació. Per Borràs, doncs,
totes dues són posicions
no només compatibles, sinó indestriables.
El d’ahir era el dia de
proclamar guanyador i,
per tant, no es va voler entrar en detalls sobre com
serà o deixarà de ser la llista de JxCat. “Tindrem la
millor candidatura possible per aconseguir la independència”, va ser l’única
referència, breu, que Borràs va fer en aquest sentit.
Un dels noms que sembla
que ja es promouen és el
de l’actual president de la
Cambra de Comerç de
Barcelona, Joan Canadell,
que estaria meditant presentar-se al procés intern
per integrar-se a la llista de
Barcelona.
Qui també va parlar
ahir, en el mateix acte, va
ser Damià Calvet, que, entre altres suports, tenia el
de Josep Rull, amb qui es
va veure ahir. En la seva
intervenció, el primer que
va fer va ser felicitar-se per
l’alta participació –“han
estat unes primàries de
debò”, va dir– i va ser explícit quan va manifestar
que, tot i el resultat advers, la seva voluntat no
és plegar veles. “Aquí no es
rendeix ningú. Continuaré posant el meu esforç al
servei d’aquest projecte”,
va remarcar. ■

El suplicatori contra els
eurodiputats, al gener
Redacció
BARCELONA

Els eurodiputats de Junts,
Carles Puigdemont, Toni
Comín i Clara Ponsatí, es
defensaran en el procés
del suplicatori al Parlament Europeu a petició
del Tribunal Suprem (TS)
en una vista el 14 de gener
i no el 7 de desembre com
estava previst. Segons explicava l’ACN, els endarre-

riments són habituals en
aquests processos i ho poden sol·licitar els mateixos
eurodiputats. Tots tres ja
van presentar una queixa
als membres del Comitè
d’Afers Legals el 16 de novembre per haver fusionat
el suplicatori en un mateix
ponent, Angel Dzhambazki, al·legant que estan acusats de delictes diferents i
que tenen dret a ponents
diferents. ■
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El mapa de referència

NOVA EDICIÓ · La Fundació Reeixida reedita, actualitzat, el popular mapa dels Països Catalans de l’activista i llibreter Joan
Ballester i Canals en el quarantè aniversari de la seva mort CÀSTIG · Ballester el va editar per primer cop l’any 1962, amb el
cartògraf Antoni Bescós i Ramon, i el projecte li va comportar una condemna de tres mesos a la presó Model de Barcelona
pulsar importants campanyes de
divulgació de la cultura catalana,
com la difusió del Diccionari català-valencià-balear.
Durant els anys cinquanta, va
promoure campanyes de propaganda de la llengua catalana per tot el
Principat, i va impulsar les relacions culturals entre els països de
llengua catalana. El 1960 va organitzar l’Aplec de la Joventut dels
Països Catalans a la Selva del Camp.

Miquel Riera
BARCELONA

E

l mes de juny passat, l’entitat
gironina El Foment feia una
crida a celebrar els 40 anys
de la mort de l’activista i llibreter Joan Ballester i Canals (Barcelona, 1913-1980), que es complien el 27 de juliol següent, i recordava una de les principals fites
d’aquest lluitador: l’edició d’un mapa dels Països Catalans que ha estat
molt popular des dels anys seixanta
i que, justament, el complex cultural gironí llueix en el seu logotip.
Fent-se ressò d’aquella crida d’El
Foment, la Fundació Reeixida, una
entitat fundada l’any 2004 amb
l’objectiu de divulgar la cultura catalana i normalitzar la relació entre
els Països Catalans, va decidir reeditar el mapa de Ballester, del qual
fa molt temps que no es trobaven
exemplars.
Mesos després, el projecte és una
realitat i la nova edició ja es pot trobar en el web de Free Catalonia, a
la botiga d’Òmnium Cultural –entitat que ha col·laborat en la difusió
del projecte– i a les principals llibreries d’arreu dels Països Catalans.
“De Salses a Guardamar i de Fraga
a Maó”, com diu el popular lema,
creat justament per Ballester.
La reedició del mapa dels Països
Catalans, amb la divisió comarcal,
reprodueix una edició del 1971 que
modifica detalls d’una primera versió original del 1962. Va ser creat
per Ballester, juntament amb el
cartògraf Antoni Bescós i Ramon
(1900-1976). Tots dos van ser promotors i dissenyadors d’aquest mapa, hereu polític d’una altra imatge,
feta per l’organització Palestra, amb
el títol de La nostra pàtria (1932).
Aquest és el primer que s’edita amb
el nom dels seus autors. El nou mapa fa 70 cm d’alçària i 50 cm d’amplada i està publicat amb paper
Symbol Tatami de 150 grams.
Lluitador incansable
Joan Ballester i Canals, nascut a
Barcelona, va ser editor, escriptor,
llibreter i un incansable activista
cultural i independentista. Va militar a Palestra i a Nosaltres Sols
(1930-1935), i va combatre en el
front antifeixista entre el 1936 i el
1939. Va ser ferit i capturat a Tarragona. Durant la Segona Guerra
Mundial, va col·laborar activament
amb els aliats anglesos i francesos.
Amb Joan Mateu i Manuel
Cruells, el 1945 va crear l’organit-

Mapa molt popular
Però la iniciativa que el va fer àmpliament conegut va ser la coneguda edició del mapa dels Països Catalans. Una obra que va ampliar la seva popularitat a partir de la denúncia del 1967, oberta pel Tribunal
d’Ordre Públic (TOP), que el va condemnar a sis mesos de presó i una
—————————————————————————————————————————————

De Ballester és el popular
lema dels Països Catalans
‘De Salses a Guardamar
i de Fraga a Maó’
—————————————————————————————————————————————

El nou mapa i, a
sota, Ballester,
amb els seus nets,
en la Diada del
1979 ■ FUNDACIÓ
REEIXIDA

zació Resistència Nacional i el grup
Bandera, editora del butlletí Bandera del Poble Català. Posteriorment, va col·laborar amb el Front
Nacional de Catalunya (FNC).
Treballador del sector de la publi-

citat cinematogràfica, des de la seva
empresa, Públia, al carrer del Consell de Cent, 281, de Barcelona, va
fundar la llibreria amb el mateix
nom, coneguda popularment com a
“llibreria Ballester”, des d’on va im-

multa de 10.000 pessetes per un
delicte de propaganda il·legal i un
altre d’impressió clandestina.
El seu advocat, Jordi Casas-Salat, militant del FNC, va portar la
seva defensa. Ballester va estar detingut, juntament amb el seu soci
Joan Mateu, del 9 al 29 de setembre
del 1968, i tres mesos més el 1970,
quan el Tribunal Suprem el va condemnar per impressió clandestina.
No va ser fins que va sortir de la presó Model després de complir la condemna imposada que va obtenir el
permís per imprimir i distribuir el
mapa dels Països Catalans.
La primera edició del mapa data
de l’any 1962 i en va llançar una segona el 1971. Ballester en va anar
fent reedicions a mesura que se
n’esgotaven les existències. Entre
els anys seixanta i vuitanta, en va
distribuir milers d’exemplars des de
la seva llibreria.
En aquest establiment, hi tenia
un despatx el líder del FNC, Joan
Cornudella. També s’hi editaven les
publicacions de l’editorial Edicions
d’Aportació Catalana, que va publicar la col·lecció d’assajos polítics Entre tots ho farem tot, amb obres de
Joan Fuster, Carles Muñoz Espinalt
i Jordi Ventura, entre d’altres.
Durant els anys setanta, la llibreria va ser objecte de diversos atemptats feixistes. Va tancar a finals dels
anys vuitanta. ■

