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EDITORIAL VICENT PARTAL Junts a la Diputació, sense vergonya
LA DADA D’EN JOE BREW

‘Espanya ha tornat’ però per les raons equivocades
Qui és Jordi de la Fuente, l’agitador ultra del Masnou?

Avui, 6 de juliol de 2019, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez fa 627 dies que són a la presó, Oriol Junqueras i
Joaquim Forn 610 i Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull en fa 500

2
vilaweb.cat

6-7 juliol 2019

VICENT
PARTAL
director@vilaweb.cat

EDITORIAL
SIGNATURES ACTUALITAT 7DIES DESCONNECTA 24H

JUNTS A LA DIPUTACIÓ,
SENSE VERGONYA

Feia dies que corria la brama que Junts per Catalunya i el Partit Socialista
es preparaven per a pactar el govern de la Diputació de Barcelona.
Finalment, l’acord s’ha tancat i els partits han anunciat que es
repartirien el poder en una de les institucions més poderoses del país.
De manera incomprensible, els independentistes i els socialistes passaran per sobre de
la difícil situació que vivim i prioritzaran els
seus interessos gremials en una aliança que
no es pot entendre sense pensar en coses que
tenen poc a veure amb la política. Concretament, el paper dels partits com a màquines
que per sobre de tot tenen en compte la seua
pervivència.
—
Que tots els partits independentistes hagen
pactat acords desconcertants en una població
o en una altra no justifica cap d’aquests pactes,
que els independentistes del carrer ens mirem
astorats. Tampoc aquest que s’anuncia ara a la
Diputació de Barcelona. Aquest té una gravetat
especial pel volum, l’abast i la importància
de la institució. I perquè arriba després del
fiasco a l’Ajuntament de Barcelona amb el
pacte entre comuns i Valls, en què el Partit
Socialista va ser un instrument cabdal per a
fer-lo possible.
—
Cal entendre que en aquest país històricament
les diputacions han estat la gran maquinària
del poder. Tenen diners, tenen molts llocs a
repartir, solen tenir una vida discreta amb

pocs titulars i poden repartir molt entre els
municipis, de manera que la influència en la
política local és enorme. Per això els aparells
dels partits han considerat sempre les diputacions com un instrument privilegiat que els
permetia de superar qualsevol crisi, oferint
un refugi personalment còmode i discret a
càrrecs descavalcats per la voluntat popular
o pels pactes, però que es resisteixen a tornar
a la societat civil.
—
Els partits són també gairebé tots una mena de
societats limitades amb interessos en la pròpia
pervivència que necessiten llocs remunerats.
Amb aquest pacte, Junts per Catalunya decideix
de sacrificar la coherència i la credibilitat d’una
manera vergonyosa, sense cap mena de justificació possible i sense pensar en la frustració
que significa per als seus votants. És clar que,
alhora, la imatge del Partit Socialista pactant
amb Junts per Catalunya després d’haver abocat tanta porqueria sobre l’independentisme
indica un nivell de moralitat ínfim.
—
Així, en definitiva, no s’avança cap a la república ni es moralitza la vida pública ni es
governa millor el país.
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CIUTAT EN VENDA
MERCÈ IBARZ

La Montse, veïna al carrer del Pi amb el seu marit, assetjats pels propietaris, és una
dels protagonistes de ‘City for sale’. BAUSAN FILMS

Veïns que resisteixen a
casa en una Barcelona
lliurada al turisme, i un
informe: el preu dels pisos
creix el doble que la renda
familiar catalana des del
2000

El van passar als cines del costat de casa però l’he vist per la
tele i encara s’hi pot veure, a TV3 a la Carta. És el documental
City for sale, paga la pena i aquesta expressió és exacta, la
pena pel que veus i sents es transforma en orgull urbà dels
teus veïns.

Té el títol en anglès com correspon a una ciutat en venda a
empreses del turisme global. Potser l’heu vist o n’heu sentit
parlar: va dels efectes a Barcelona del turisme de masses, una
de les plagues majors de la ciutat que suportem però que els
mitjans de comunicació no documenten. El film, de Laura
González, se centra en el que amb tota normalitat anomenem
‘el drama de l’habitatge’.

En dos barris clau del negoci turístic, el Gòtic i la Barceloneta,
assistim a les penes i els treballs de quatre famílies que des de
fa temps pugnen per continuar vivint a casa o tenir-ne una
altra. Són gent com vostè i com jo, i no tots viuen de lloguer:
una dels protagonistes, que treballa a casa com a correctora
editorial, és propietària i deixa el pis que va poder comprar-se
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Al documental ‘City
for sale’ assistim
a les penes i els
treballs de quatre
famílies que des de
fa temps pugnen
per continuar vivint
a casa o tenir-ne
una altra. Són gent
com vostè i com jo,
i no tots viuen de
lloguer
Els preus de lloguer
i compra fa quatre
anys que creixen
i, a Barcelona, els
veïns que hi viuen
de lloguer destinen
gairebé un 50% dels
ingressos a pagar-lo
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fa dotze anys al barri de Santa Caterina per falta de llum i excés
de xivarri, i se’n va com pot a un barri ben lluny del centre. Uns
altres, una parella en un cas i un home sol en l’altre, viuen al
carrer del Pi, que així t’assabentes que gairebé tot sencer és
propietat dels hereus del baró de Maldà, avui els Vilallonga
(de les baronies de Maldà i Maldanell i de Segur). Els de la
Barceloneta, ja se sap, surten més a les notícies i prou, però
en aquest film són també les dones fermes que ajudaran els
veïns del barri del Pi a organitzar-se per saber parlar amb
les institucions com convé. L’home que viu sol al carrer del
Pi ho fa en un pis que ha aconseguit fins ara de tenir... en un
hotel! Tot l’edifici va ser foragitat de veïns però ell ha resistit
encara que no tingui porta directa al carrer: ha d’entrar i sortir
per la recepció...

Són històries que

si te les inventaves hauries de polir en
alguns aspectes perquè si no, no serien creïbles. La presència
i humanitat d’aquestes persones a la pantalla ho diu tot:
saben què estan fent, com explicar-ho, per què estan disposades a fer-nos saber tantes intimitats. És el mèrit del
documental, un tipus de mirada i de narrativa que només
funciona quan l’equip ha dedicat temps als protagonistes
i ha establert una relació amb ells, els seus narradors, de
confiança política, que no vol dir pas ‘ideològica’ (aquest
flagell que sovint ens impedeix pensar), sinó una confiança
entre iguals en un treball comú. El guió que signen la directora, Laura González, i Laia Manresa compleix aquesta
condició inexcusable de la confiança política entre l’equip
i els protagonistes.

Ha estat una setmana dura, per a la Barcelona que en efecte
tenim. Dimarts sabíem que el preu dels pisos ha crescut el
doble que la renda familiar catalana des del 2000. Poca broma.
És l’últim informe de Carme Trilla, directora de l’Observatori
Metropolità de l’Habitatge, i una de les veus més escoltades
del sector, diuen les cròniques periodístiques de la presentació
aquest dimarts del seu informe. No sé si ella mateixa s’ho creu,
això, que sigui tan escoltada, fa anys i panys que s’hi dedica i
any rere any les xifres que ens dóna són més i més alarmants.
Els preus de lloguer i compra fa quatre anys que creixen i, a
Barcelona, els veïns que hi viuen de lloguer destinen gairebé
un 50% dels ingressos a pagar-lo. I l’informe Trilla ens diu
ara, a més, que en els anys que han passat d’aquest segle,
gairebé dues dècades, el preu de l’habitatge tant a Barcelona
com a la resta de Catalunya s’ha apujat el doble que la renda
de les famílies.

No hi ha cap més camí: informació, informació i més informació. Les coses no són senzilles però són impossibles
de resoldre sense el mapa precís de com vivim, què passa als
nostres carrers, a les cases, qui són els propietaris de la ciutat.
Qui l’està saquejant, i què podem fer els veïns per frustrar
aquesta salvatgia.
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ELS VENEDORS D’ASSEGURANCES
NO VOLEN SER VENEDORS D’ASSEGURANCES
PAU VIDAL

La Secció Filològica de l’Institut prepara novetats
importants. ACN

La Secció Filològica de
l’Institut prepara novetats
importants: per exemple,
un corpus oral, a partir
d’arxius televisius, seguint
la via de tradicions
lexicogràfiques pioneres,
com l’anglesa o la
francesa

Mentre els del gremi de la falta d’ortografia ens anguniegem
pels resultats de l’EULP a punt de sortir i els del món normal
s’esbatussen per si les torradores han de ser catalanoparlants,
a l’IEC van per feina. Si és veritat que la llengua és de qui la
treballa (la terra ja fa temps que sabem que no), ara mateix
la venerable Casa de Convalescència deu estar a vessar de
títols de propietat.

D’entrada,

cal que sapigueu que tot allò de la nova gramàtica
només era el començament. Un cop editat el supertotxo en
paper l’any 2017 (1.500 pàgines) i poc després la versió anomenada ‘essencial’ en línia, ara acaben d’enllestir la germana
petita, la Gramàtica bàsica, que passat l’estiu tots portareu a la
butxaca. Molt més manejable, esperem que serveixi per posar
una mica de rigor a tanta discussió de barra de bar. Per als qui
no sou de quinto, penseu que també aprofitaran la canícula per
incorporar un cercador a la versió en línia (animats com estan
amb la cosa electrònica, es veu que el pas següent serà fer la
versió en línia de la GIEC, la grossa). A partir del setembre, qui
no se sabrà de memòria les novetats en matèria gramatical
serà ben bé perquè no voldrà.
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A partir del setembre, qui no se sabrà
de memòria les novetats en matèria
gramatical serà ben bé perquè no voldrà
Però la llengua, ja ho hem dit altres
vegades, camina cap a una nova oralitat,
no solament aquí sinó a tot el planeta

Més deures

que ha fet la Filològica aprofitant que estàvem
entretinguts amb les nostres batusses: un acord amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua pel qual aquesta incorporarà
les Normes ortogràfiques que l’IEC va aprovar el 2016. Això,
que segons com pot semblar una banalitat o segons com una
bertranada, no és ni l’una cosa ni l’altra, ans al contrari: és un
indicador de fins a qui punt la política de convergència amb
les altres institucions que intervenen en la codificació de la
llengua (una de les llacunes històriques de l’IEC post-Fabra)
està donant fruits saborosos. És una línia de treball bàsica. El
veritable corredor mediterrani.

Més, va.

Encara que no us l’hagin presentat mai, el Corpus
Textual Informatitzat de la Llengua Catalana és una eina
colossal d’anàlisi lingüística creada a partir del buidatge de
textos escrits entre 1833 (l’any que Aribau, com bé sabeu, va
escriure la seva celebèrrima oda) i el 1988. A disposició de
tothom. Després n’hi han afegit d’escrits fins al 2002. I ara
el repte immediat és accelerar la introducció de més material
per tal que, abans de deu anys, el CTILC ja incorpori textos de
fins a l’any anterior, de manera que esdevingui pràcticament
una base de consulta literària en temps real.

Però la llengua,

ja ho hem dit altres vegades, camina cap a una
nova oralitat, no solament aquí sinó a tot el planeta. I resulta
que la tradició lexicogràfica ha begut durant tant de temps de
les fonts escrites que va coixa de col·loquialitat (a pesar que
els mitjans audiovisuals fa uns quants anys que proporcionen
material, sobretot a través dels llibres d’estil d’emissores de
ràdio i televisió). A fi de compensar el desequilibri, doncs, una
de les feines que també ha posat en solfa la Filològica és la
creació d’un segon corpus, en aquest cas oral, a partir d’arxius
televisius. De moment, de caràcter formal. Es tracta de seguir
la via d’altres tradicions lexicogràfiques, com l’anglesa o la
francesa, pioneres a l’hora d’incorporar àudios com a font de
treball fonètic, amb la intenció última de conformar un retrat
més rigorós de la llengua real.
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La notícia que de moment no es pot
qualificar de bomba però de bombeta
potser sí: el nou diccionari normatiu
Perepunyetes com sou, segur que ara
mateix us demaneu com és que podem
saber tot això

Per acabar, la notícia que de moment no es pot qualificar de
bomba però de bombeta potser sí: el nou diccionari normatiu.
Sabeu aquell diccionari del qual tots ens queixem (l’un perquè
no accepta allò que es diu al seu carrer, l’altre perquè no incorpora indicacions dialectals, aquest perquè va ple de castellanismes, aquell perquè n’hi ha massa pocs…)? Doncs aquest.
Ara com ara amb prou feines podem parlar de bombeta perquè
tot just som en fase embrionària: s’ha aprovat la creació de la
comissió que se n’ocuparà, cosa que vol dir que va per llarg.
Ja sabem, això sí, que, a diferència de l’actual DIEC2, només
tindrà versió en línia. Ara, primer, tal com avisa la directora
de la secció, Teresa Cabré, és probable que prèviament hagi
de superar un debat esquerrapublicanista: l’eixamplament de
la base. Dit en mode qüestió i en filologuès: convé ampliar el
focus lexicogràfic, tot incorporant termes que són estàndard
en valencià i en balear, per tal que aquests parlants el facin seu,
o, al contrari, és preferible restringir l’àmbit per evitar controvèrsies com les que històricament han adormit o paralitzat
projectes? Si hi rumieu un moment veureu que és, i us ho dic
amb un mot del diccionari dels planys, un veritable desafiu.

Perepunyetes com sou,

segur que ara mateix us demaneu
com és que podem saber tot això. Doncs gràcies a la reunió
anual d’un dels grans invents de la nova Filològica, l’anomenada Acadèmia Oberta. Es tracta d’un espai de debat entre els
acadèmics i assessors lingüístics de la majoria de mitjans de
comunicació del país, entès en sentit ampli, tant territorial
(també n’hi ha d’IB3 i d’À Punt) com de format. En aquesta
finestra oberta entre filòlegs d’acadèmia i de trinxera t’assabentes des de secrets d’estat com els esmentats fins a peripècies del delicat quefer quotidià de la Comissió de Lexicografia
(sí, l’encarregada d’acceptar o rebutjar nanos i quiròfans). Com,
per exemple, que no fa gaire els venedors d’assegurances es
volien canviar el nom i els en van consultar l’oportunitat. I
com es volien dir? Corredors, tal vegada? No, que d’això també
se’n deien. Es volien dir ‘mediadors’. Què diríeu que va passar?
Vosaltres què hauríeu fet? Us deixo cinc minuts per rumiar-hi,
va. Després, podeu contemplar el resultat de la negociació: la
seu gremial de Barcelona i la resposta de l’Institut.
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PERIMETREM ELS FLANCS DE LA LLENGUA
Els focs es ‘declaren’ i es ‘provoquen’? Es poden ‘perimetrar’? · Us
presentem una llista de termes inadequats o imprecisos, emprats
en informacions sobre incendis

JORDI BADIA
Ha començat l’estiu i, dissortadament,
ja hem tingut un incendi devastador.
La gravetat d’aquestes notícies fa que
se’n parli a bastament a diaris, ràdios i
televisions. Això ens serveix per a comprovar que el vocabulari del foc és ple
de termes inadequats i imprecisos. Tots
tenen una alternativa natural i genuïna;
convé, simplement, que pensem com ho
diem habitualment.
Us en presentem un breu glossari:
Ancorar
Literalment, vol dir ‘assegurar un vaixell
amb una àncora’ i, figuradament, ‘fixar
sòlidament’. Però en castellà anclar ja fa
temps que es fa servir en els texts sobre
incendis, amb el significat d’aturar o
barrar el pas, que és tal com ho havíem
dit sempre —o bé, segons el context,
detenir, frenar, impedir, obstruir...
Atacar
Es veu que el llenguatge militar és atractiu. Ho veiem de fa temps, per exemple,
en les notícies d’esports i ara ho comencem a veure també en la informació
sobre el foc. Si abans els bombers treballaven per apagar el foc (o hi actuaven,
o hi intervenien o —a tot estirar— hi
lluitaven), ara l’ataquen. Què ha canviat?

El foc d’ara és diferent? No: simplement
sembla que el llenguatge s’hagi tornat
més agressiu.
Calcinar
Sovint, en castellà, s’equipara quemar i
calcinar, però són dues coses ben distintes. Calcinar és fer una operació química
determinada: ‘descompondre tèrmicament la pedra calcària en òxid de calci
i diòxid de carboni’; i, per extensió,
‘descompondre tèrmicament materials
i convertir-los en residu sòlid’ o bé ‘sotmetre un sòlid a alta temperatura per
provocar-hi una descomposició o un
canvi de fase diferent de la fusió’. Tot
són, doncs, operacions deliberades amb
un propòsit científic o industrial. Res a
veure amb un incendi. Potser valdria més
dir cremar, que és com ho diu la gent. Si
un bosc és totalment cremat és un bosc
abrasat (‘convertit en brasa ardent’) o
abrusat (‘sotmès a l’acció del foc’).
Declarar-se un incendi
Com que ‘declarar’ vol dir, entre més
coses, ‘manifestar’, certament ‘declarar-se’ és ‘manifestar-se’. D’ací ve això
de declarar-se un incendi. El problema no
és si, estrictament, es pot considerar
correcte o no. El problema és, com hem
dit i repetit, que expressar-se així és
artificiós (allò que anomenem ‘català
de plàstic’). En català, sempre hem dit
que s’ha calat foc o que s’ha botat foc.

El vocabulari del foc és
ple de termes inadequats
i imprecisos. Tots
tenen una alternativa
natural i genuïna; convé,
simplement, que pensem
com ho diem habitualment
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Ha començat l’estiu i, dissortadament, ja hem tingut un incendi devastador. ALBERT SALAMÉ

Flanc
La tendència a fer servir una llengua
artificiosa també duu els ‘entesos’ a
parlar de flancs. Un flanc és, simplement,
un ‘costat’. Té aplicació en llenguatge
militar (‘part lateral d’una formació
militar’). Per tant, si ens hem de referir
a un costat d’un foc, no cal fer servir
un terme que la gent potser associa a la
guerra. Se’n pot dir costat, simplement.
Ara, si parlem del foc que avança, tenim
front: ‘Part d’un incendi forestal que
avança amb més força, en general a
favor del vent o costa amunt.’ Els bombers, generalment, parlen del cap (i de
la cua) del foc.
Mitjans aeris i terrestres
Un mitjà és ‘allò que serveix per a transmetre o conduir alguna cosa’. Però,
específicament, si parlem d’un aparell
que serveix per a desplaçar-se en diem
vehicle. Per tant, quan sentim que en una
operació hi han intervingut ‘cinc mitjans
aeris’ ens hauria de fer estrany. De fet,
això no ho diu ningú sinó els mitjans
de comunicació. Genèricament, doncs,
podem anomenar-los vehicles aeris (o

Algú s’ha inventat aquest verb a partir
de perímetre. Però si el perímetre és el
contorn, perimetrar fóra ‘amidar el contorn’, no pas estabilitzar, ni controlar, ni
encerclar, com hauríem de dir.

amb pinces, podríem trobar correcte
provocar un incendi. Però, com hem dit
abans, les expressions naturals i corrents en català són calar foc i botar foc.
I si cal, ja direm que ho han fet ‘voluntàriament’, ‘intencionadament’, etc.
Encara és més estrany incendi provocat.
Valdria més dir-ne deliberat, intencionat, intencional, fet expressament,
fet exprés…

Perímetre

Tasques d’extinció

És un terme ben correcte, però de vegades es fa servir inadequadament. Per
exemple, ‘L’incendi afecta un perímetre de X hectàrees’ és una frase il·lògica, perquè el perímetre és el contorn.
Per tant, la mida d’un perímetre és
lineal i no es pot expressar en metres
quadrats ni en magnituds semblants.
‘L’incendi afecta una superfície de
X hectàrees’ seria una bona solució.
Vegeu-ne més informació en aquest
article.

Hi ha un abús de ‘tasca’ en compte
de ‘feina’ i, consegüentment, de ‘fer
tasques’ en compte de ‘fer feina’ o ‘treballar’. Ja ens hem avesat a sentir ‘Els
bombers continuen en les tasques d’extinció de l’incendi’ allà on abans hauríem
sentit ‘Els bombers continuen treballant
per apagar el foc’. Més plàstic.

terrestres) i si podem especificar de quina mena són, millor (‘Hi han intervingut
cinc hidroavions’, per exemple).
Perimetrar

Provocar un incendi
Un dels significats de provocar és ‘suscitar’, ‘produir’. Per tant, agafant-ho

Abans d’acabar, una curiositat que ens
hauria de fer pensar. El centre de terminologia Termcat té un Diccionari de
bombers en línia, que conté prop d’un
miler de termes. De tots els que hem
aplegat en aquest article, pràcticament
no n’hi surt cap.
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EL PLA DE CLAREDAT ESPANYOL ÉS EL 155
PERE MARTÍ

El president del parlament, Roger Torrent. EFE

TEMA DEL DIA

El PSOE ja va refusar la via
quebequesa ara fa tres anys,
quan Miquel Iceta la va posar
damunt la taula *** Ribó i Gómez
rebaixen la tensió per encarrilar
el pacte a València *** El govern
andorrà obre la porta a mantenir
la congelació dels lloguers

Mirall.

El president del Parlament de
Catalunya, Roger Torrent, ha tornat a
posar sobre la taula la via quebequesa
per a fer un referèndum pactat amb el
govern espanyol. Com era previsible,
ja ha aconseguit el rebuig immediat de
l’inefable ministre d’Afers Estrangers
espanyol en funcions. Borrell ha dit que
el dret d’autodeterminació no existeix
en el marc constitucional espanyol –i té
raó, però tampoc no existia en el marc
legal canadenc. El govern espanyol no té
cap intenció de pactar un referèndum,
però el risc de copiar models d’uns
altres països és que ni la realitat ni les
aspiracions no acabin coincidint. El
Quebec sempre ha estat un mirall per
al catalanisme, d’ençà de l’època de

Jordi Pujol fins a l’actualitat. Però, de
vegades, els miralls poden ser còncaus
o convexos.
D’entrada, s’ha d’explicar que, abans
d’arribar el pacte de la Claredat, el Partit
Quebequès, va fer dos referèndums unilaterals per definir la seva relació amb
el Canadà. També cal dir que la policia
no va apallissar els votants ni va tancar
col·legis electorals. Els referèndums es
van fer el 1980 i el 1995 i es van convocar
sense negociar-los ni pactar-los amb el
govern federal, que els va tolerar i es va
limitar a dir que el resultat no era vinculant. Ho va fer tan bé que els sobiranistes
van perdre i el no es va imposar per un
marge molt estret: una diferència d’un
1,1%, uns 55.000 vots.
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Abans d’arribar el pacte
de la Claredat, el Partit
Quebequès, va fer dos
referèndums unilaterals
per definir la seva relació
amb el Canadà
El PSOE ja va refusar la via
quebequesa fa tres anys,
quan la defensava Iceta, i
Pedro Sánchez no sembla
que vulgui revifar-la ni ho
pugui fer

A Catalunya només s’ha fet un referèndum unilateral, el del primer d’octubre
de 2017, i les forces independentistes
no semblen disposades a tornar a ferne cap més. Entre més raons, perquè el
govern espanyol no pensa tolerar-lo, el
tornaria a prohibir i enviaria els responsables a la presó, cosa que al Canadà no
ha passat. El problema no és que el dret
d’autodeterminació no sigui inclòs en el
marc constitucional, la diferència està en
el fet que el Canadà és una democràcia
i Espanya, pel que fa al conflicte català,
actua autoritàriament i demofòbica.
Fins després dels dos referèndums unilaterals, el Canadà no va reaccionar i va
acudir al Tribunal Suprem, que el 1998 va
dictaminar que el Quebec no tenia el dret
d’independitzar-se unilateralment, però

alhora establia que si una majoria clara
dels quebequesos votava per la secessió,
el govern federal hauria de negociar-la.
La resolució és l’origen de la Llei de
la Claredat que el govern canadenc va
aprovar l’any 2000. A grans trets, la
normativa estableix que la Cambra dels
Comuns del Canadà té la potestat de
decidir si la pregunta d’un hipotètic referèndum és prou clara i, a més a més,
pot determinar si a la votació hi ha hagut
una clara majoria favorable a la independència. En aquest cas, començarien
les negociacions per a la secessió de la
província, un fet que implicaria també
aprovar una esmena a la constitució del
Canadà. És bastant difícil d’imaginar que
el Tribunal Suprem espanyol, on oficia
Manuel Marchena, faci una resolució
d’aquestes característiques.
Així i tot, la normativa no va tenir el suport dels independentistes quebequesos,
amb qui no havia estat negociat. I, de fet,
l’endemà passat, el govern del Quebec,
aleshores en mans del PQ, va respondre-hi aprovant la llei d’autodeterminació, que a la pràctica estableix que per fer
un referèndum sobre la independència
el Quebec no ha de menester l’autorització del parlament canadenc. Amb
tot, del 1995 ençà no s’ha fet cap més
referèndum i el suport a l’independentisme ha anat baixant progressivament
fins a esdevenir la tercera força política
del Quebec.
L’intent de ressuscitar la via quebequesa
no és original d’ERC. El primer de posar-la damunt la taula va ser el PSC l’any
2016, quan el PP governava a Madrid.
Tant Miquel Iceta com abans Carme
Chacón havien especulat amb la idea, que
havia de quedar escrita en un document
aprovat pel consell nacional del partit,
però les pressions del PSOE van liquidar
les intencions dels socialistes catalans.
La idea del pacte de la Claredat la van
recuperar els comuns per a les eleccions
del 21 de desembre del 2017, quan eren
encapçalats per Xavier Domènech. I en
el debat de política general de l’octubre
del 2018, la proposta va perdre perquè

només els comuns i ERC hi van votar a
favor. Junts per Catalunya i la CUP es van
abstenir i el PSC, que l’havia defensada
dos anys enrere, va afegir els seus vots
en contra als del PP i Ciutadans.
Ara es pot rebobinar tres anys i ressuscitar aquesta via, però serà poc efectiu
del punt de vista polític. El pragmatisme
màgic s’acaba quan s’arriba a la Moncloa
o al Tribunal Suprem. El PSOE ja va refusar la via quebequesa fa tres anys, quan
la defensava Iceta, i Pedro Sánchez no
sembla que vulgui revifar-la ni ho pugui
fer. Per si n’hi havia cap dubte, Borrell
l’ha ventilada. L’únic pla de claredat
que té Espanya és l’aplicació de l’article
155, validat pel Tribunal Constitucional
per unanimitat amb l’argument que
així es va evitar la fallida de l’estat. De
moment, no se sap pas que tingui cap
pla alternatiu.
MÉS QÜESTIONS

Puig difereix la reunió amb Torra. No hi
haurà reunió entre els dos presidents de
la Generalitat, si més no aquests mesos
vinents. Ximo Puig considera que ‘no
hi ha les circumstàncies’ per a fer una
reunió amb el president Quim Torra. En
una entrevista a Catalunya Ràdio, ha dit
que el focus de la reunió seria un debat
que els dos presidents no poden resoldre
i que per això no creu que la reunió fos
oportuna. Torra va convidar formalment
el seu homòleg al Palau de la Generalitat
de Catalunya quan Puig va dir a TV3 que
li agradaria de reunir-s’hi.

Ribó i Gómez

rebaixen la tensió per
encarrilar el pacte a València. Després
de la tempesta ve la calma, com era
previsible. El batlle de València, Joan
Ribó, i la portaveu municipal del PSPV,
Sandra Gómez, han començat un procés
de distensió que es podria interpretar
com el començament del desglaç de les
negociacions a la batllia de València. La
necessitat de començar a avançar posicions ja és quasi urgent: només falten
tretze dies per al ple d’organització.
Després de setmanes de turbulències,
Ribó ha explicat que la intenció és re-
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Maria Mercè Marçal. ARXIU

prendre les negociacions i entre aquesta
setmana i la que ve València ja podrà
celebrar un acord de govern. Totes dues
formacions són conscients que el temps
s’acaba. La previsió de Ribó era de tancar
l’acord aquesta setmana. Però ha valorat
positivament la reunió de portaveus i de
la junta de govern local. Ambdues poden
contribuir a un acostament entre el PSPV
i Compromís. L’encaix entre els models
de govern que vol la coalició valencianista i el model Botànic que defensen els
socialistes ha entrebancat el futur acord
de govern. Les negociacions es van encallar quan els socialistes van demanar
una vice-batllia per a Gómez, inspirada
en la vice-presidència de Mònica Oltra
al govern del Botànic. Un càrrec que Joan
Ribó fins ara sempre ha refusat de crear,
perquè diu que el govern municipal i el
Botànic no necessàriament han de tenir
estructures coincidents.

Esquerra Unida pregunta al govern espanyol per l’atac ultra a Ca n’Alcover.
Esquerra Unida ha registrat dues preguntes a la mesa del congrés espanyol
en referència als atacs feixistes que ha
rebut Ca n’Alcover, seu de l’Obra Cultural Balear. Concretament, la formació
demana: Quines dades té el govern sobre

aquest atac violent i feixista al centre
cultural Ca n’Alcover? Quines intervencions ha dut a terme la delegació
del govern espanyol a les Illes Balears
sobre aquest atac? Esquerra Unida recorda que no és la primera vegada que
la seu de l’OCB i de l’STEI Intersindical
és objecte de destrosses i pintades amb
missatges feixistes, anticatalanistes i
violents. Per la formació, són ‘mostres
d’odi i incitació a la violència que no
haurien d’existir en la nostra societat
i que han de combatre amb fermesa la
justícia i les forces de seguretat’.

en el manteniment de la prohibició o
en la resolució de les futures polítiques,
gràcies a la creació de l’Institut Nacional
de l’Habitatge. Ha fet aquestes declaracions després de la primera Comissió
Nacional d’Habitatge que ha presidit
el cap de Govern, Xavier Espot i que ha
servit per a aprovar la creació de la Taula
d’Habitatge. Filloy també ha assegurat
que l’executiu vol treballar en dues línies.
A mitjà termini, pretén continuar controlant i estabilitzant el mercat i a llarg
termini, intentar prevenir els problemes
d’aquests anys anteriors.

El govern andorrà obre la porta a mante-

LA XIFRA

nir la congelació dels lloguers. El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut,
Víctor Filloy, ha celebrat els resultats que
dóna la congelació dels lloguers arran de
l’aplicació de la llei de mesures urgents.
Filloy ha dit que havia servit per a frenar l’augment dels preus del lloguer i
ha obert la porta a allargar la mesura.
‘No es pot donar per fet que la podem
prorrogar, però les dades demostren
que aquesta llei ha permès si més no de
frenar l’augment del darrers mesos de
l’any passat.’ Amb tot, ha precisat: ‘No
som partidaris que s’eternitzi.’ Segons
ell, la voluntat és de continuar avançant

De 105 a 138 han augmentat els alts
càrrecs en el segon govern del Botànic,
segons que ha explicat la vice-presidenta
i portaveu, Mònica Oltra, en la conferència de premsa posterior a la reunió del
Consell.
TAL DIA COM AVUI

El 5 de juliol de 1998 mor l’escriptora, poetessa i traductora Maria Mercè
Marçal. També va destacar com a activista feminista: ‘A l’atzar agraeixo tres
dons: haver nascut dona, de classe baixa
i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser
tres voltes rebel’.
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Les terres de l’Ebre no ploren, les Terres de l’Ebre
assenyalen. ACN

Per què es queixen les Terres de
l’Ebre?
Ebre Després de les flames, fem una radiografia de las mancances
històriques de les comarques ebrenques

ANDRÉS G.-NANDÍN

U

na vegada extingit l’incendi, a la Ribera es netegen la cendra dels ulls
però no les llàgrimes.
Perquè les terres de
l’Ebre no ploren, les Terres de
l’Ebre assenyalen. Assenyalen
la misèria i assenyalen els qui
bé hi han contribuït, bé no han
fet res per a evitar-la. Vet ací
un repàs de les reivindicacions
i denúncies que posen damunt
la taula els qui hi viuen.
Possiblement, el conjunt
del país va situar les terres
de l’Ebre al mapa l’any 2000,

amb la lluita contra el transvasament del riu Ebre inclòs
al Pla Hidrològic del govern
d’Aznar. Si ‘lo riu’ és el motor
vertebrador d’aquest territori,
era lògic que les quatre comarques coordinessin grans
mobilitzacions d’oposició
fèrria al transvasament, que
n’amenaçava el tram final i
també el delta.
Amb l’arribada de Zapatero
al capdavant de l’executiu,
el projecte fou derogat, però
no pas el pla hidrològic ni les
obres associades, recorda Matilde Font, membre de la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Denuncia que totes les infras-

El sentiment és
que la Generalitat i
l’estat els enganyen

tructures i obres de regadiu
s’han mantingut als plans
espanyols. ‘Quan s’acabin es
farà un transvasament igual o
més gran cap als canals Xerta-Sénia i cap al Segarra-Garrigues.’ L’aigua, lamenta, se
n’anirà igualment cap al sud
i cap al nord mitjançant els
canals de regadiu.
El sentiment és que la
Generalitat i l’estat els enganyen. ‘Són infrastructures
milionàries sense tenir regants. Quan demanem el cens
ens diuen que això no és cap
problema, perquè la gent s’hi
apuntarà així que vegi passar
l’aigua.’

14
vilaweb.cat

6-7 juliol 2019

REPORTATGE 2/5
SIGNATURES ACTUALITAT 7DIES DESCONNECTA 24H

Fa deu anys que és viu el moviment Lo Riu És Vida. VW

Darrere de tot plegat hi
veu, d’una banda, les grans
empreses de construcció que
s’enriqueixen amb les obres
i amb la venda de l’aigua. I
d’una altra, les grans empreses agroalimentàries que
es poden beneficiar de l’aigua per exportar els seus
productes a llarg termini.
Tanmateix, Font creu que
la qüestió de fons més important és el reequilibri territorial.
Polítiques a llarg termini
Per fer-lo possible, a l’Ebre
demanen polítiques públiques que aturin la davallada demogràfica i reactivin
econòmicament aquestes
quatre comarques –la Ribera
d’Ebre, la Terra Alta, el Baix
Ebre i el Montsià–, que tenen
una taxa de desocupació superior a la mitjana catalana
i una renda per cap un 20%
inferior.

‘La situació és complexa,
perquè és un territori rural no prou ben comunicat. I
les poques empreses de gran
ocupació que teníem, sigui
per la crisi o per la descentralització, han desaparegut’,
explica el representant de
Comissions Obreres a les Terres de l’Ebre, Marc March.
Els sindicats reivindiquen
que es recuperi i s’actualitzi
el pla de desenvolupament
que el teixit econòmic i social
va elaborar fa vuit anys i que
la Generalitat va deixar en
un calaix.
Mentrestant, manquen
pols industrials pels tancaments d’empreses com ara
Lear. Això dificulta la captació de noves inversions que
creïn ocupació, més enllà dels
serveis i el turisme, que són
complementaris. March esmenta també que el sector
primari, important, té un valor poc desenvolupat. No hi ha

Demanen polítiques
públiques que
aturin la davallada
demogràfica
i reactivin
econòmicament
aquestes quatre
comarques

plataformes logístiques que
n’impulsin la transformació.
‘Tot això, juntament amb
la fuita habitual de capital
humà, és un peix que es mossega la cua. La gent qualificada no pot quedar-se perquè
no hi ha empreses de valor
afegit que generin ocupació de qualitat’, afegeix. Per
això com més va més gent
–molts joves– es concentren
a les grans zones urbanes i
els pobles es buiden. Massa
joves que se’n van a estudiar
ja no tornen. En un conjunt
de comarques que abasten
el 10% de la superfície del
Principat, amb prou feines
hi viuen 180.000 persones, el
2,3% de la població.
Mobilitat indigna
També hi ha ebrencs que no
se n’han anat, però que han
de fer quilòmetres per guanyar-se les garrofes a les grans
ciutats, del sud o del nord.
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Fa deu anys que és viu el moviment Lo Riu És Vida.

Però les comunicacions del
territori tampoc no ho posen
fàcil. En primer lloc, es demana de fa anys el desdoblament
de la C-12 que uneix l’Ebre
amb Lleida i la gratuïtat del
peatge de la AP-7.
En el cas del transport públic la situació és més desesperant. Els retards dels trens cap
a Tarragona i Barcelona han
esdevingut crònics, denuncia
Montse Castellà, portaveu de
la plataforma Trens Dignes. ‘A
banda que el trajecte és molt
llarg (més de dues hores i mitja), no pots refiar-te de l’hora. Ens roben temps de vida!’,
s’exclama. A més, la qualitat
dels trens deixa molt a desitjar
perquè majoritàriament són
combois de Rodalia. En algunes
altres línies de Catalunya són
molt millors.
Reclama un tracte ‘equitatiu’: trens cada cinc minuts no
calen, però tres hores d’espera són massa. Entre Tortosa

i el País Valencià la situació
encara és pitjor: només quatre combois el dia en cada
sentit, amb moltes franges
horàries buides. Fa dos anys,
si més no, van aconseguir que
l’Euromed entre Castelló i
Tarragona s’aturés a la capital
del Baix Ebre. Ara, només en
sentit nord.
A més les infrastructures
(i el manteniment) no estan a l’altura. De fet, aquesta
és actualment la gran reivindicació: la doble via entre
Vandellòs i Tarragona, per
a superar un coll d’ampolla
que impedeix d’augmentar
les freqüències. Tots els problemes s’agreugen perquè
‘tres administracions –ADIF,
RENFE i Generalitat– gestionen el mateix servei. La
descoordinació i la desídia
l’acaba pagant l’usuari’, diu
Castellà
Per acabar-ho d’adobar,
les terres de l’Ebre no te-

A l’àmbit de les telecomunicacions i les
noves tecnologies. Comparades amb les
comarques metropolitanes, les de l’Ebre
són a anys de distància

nen autoritat territorial de
mobilitat. És a dir, no hi ha
coordinació dels serveis ferroviaris amb els d’autobusos. Tampoc bones combinacions entre les línies de bus.
Un problema greu tenint en
compte que la vertebració interior del territori s’ha de fer
per carretera. Per Castellà,
la solució de tot plegat són
inversions i voluntat política
a Barcelona.
Aïllats a l’era digital
Però quan es parla de vertebració territorial no sols es fa
referència a trens i carreteres.

També a l’àmbit de les telecomunicacions i les noves
tecnologies. Comparades amb
les comarques metropolitanes, les de l’Ebre són a anys
de distància. Ho fa palès el
desplegament de la xarxa de
fibra òptica.
Ferran Reyes, de la plataforma Ens Toquen la Fibra,
explica que físicament ja hi
ha xarxes públiques i privades
que cobreixen les Terres de
l’Ebre; sota terra, la fibra hi
és. Però, sigui per manca de
voluntat de les companyies
o de regulació pública, s’hi
impossibilita l’accés.

16
vilaweb.cat

6-7 juliol 2019

Els operadors no despleguen la fibra com si fos un
dret, denuncia. Ho fan allà
on poden tenir més rendiment econòmic. Per tant, la
manca de massa demogràfica frena les operadores a
l’hora de desplegar el servei en una zona rural com és
l’Ebre. ‘Quan es tracta una
infrastructura bàsica com un
element especulatiu passen
aquestes coses.’
Però Reyes també assenyala la Generalitat. Mitjançant un contracte públic
que va guanyar Telefònica,
la fibra havia d’arribar a tots
els edificis de la Generalitat
a l’Ebre. I a partir d’aquesta
xarxa s’havia d’oferir servei
als particulars, amb uns preus
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regulats i accessibles. Un contracte incomplert. La Generalitat, diu Reyes, passa la
responsabilitat a Telefònica.
Els perjudicats d’aquesta discriminació digital són
diversos. En primer lloc, els
municipis, que perden inversions; les empreses tecnològiques, que tenen un greuge
competitiu; professionals
com ara arquitectes o dissenyadors gràfics que treballen
a casa. Per a tots, disposar de
banda ampla és crucial. ‘Les
infrastructures modulen la
demanda. Si no hi ha fibra
òptica no hi haurà demanda,
la gent se n’anirà. La fibra
no és la panacea, no portarà
empreses. Però si no n’hi ha
segur que no en vindran.’

Les empreses energètiques, en canvi, fa
anys que hi són

L’incendi va cremar més de cinc mil hectàrees de la
Ribera d’Ebre. ALBERT SALAMÉ

Colonitzats per culpa de la
misèria
Les empreses energètiques,
en canvi, fa anys que hi són.
De fet, una queixa històrica
és que les terres de l’Ebre
han hagut d’acollir instal·lacions i activitats que
no es proposarien –o serien
rebutjades– en uns altres
indrets del país, i que posen
en risc el medi. La central
nuclear d’Ascó n’és l’exemple paradigmàtic. Però se’n
denuncien més: la contaminació paisatgística dels parcs
eòlics; els residus tòxics de
Flix; l’ampliació del macroabocador de Tivissa que
acull residus de mig Catalunya; l’abocador industrial
de Riba-roja...

Per Sergi Saladié, doctor en geografia per l’URV
i ex-diputat de la CUP, les
comarques de l’Ebre han viscut un procés de colonització
energètica que començà fa
quaranta anys amb les centrals nuclears i que els molins
de vent han completat amb
la conquesta dels altiplans
i les carenes. ‘Un procés de
concentració i pacificació
territorial d’energies de tota
mena centralitzades en mans
de poques empreses.’
De primer, responia a interessos d’estat però després, arran de les privatitzacions, el lobby elèctric ha
marcat la política de les dues
darreres dècades, diu. ‘Són
empreses que sempre pretenen maximitzar el benefici i
evitar l’aparició de conflictes
que puguin laminar la seva
imatge.’
Sosté que l’existència del
recurs natural és l’excusa de
les companyies per a aprofitar un territori poc poblat i
per tant incapaç de bastir una
gran oposició que traspassi
límits comarcals. I les acusa
d’aprofitar-se de la penúria
econòmica d’aquests territoris: prometre feina i diners
en canvi d’acollir les instal·lacions. ‘Si ho rebutgeu,
continuareu essent pobres
i desgraciats. Juguen amb
aquesta misèria.’
Critica també que l’impacte econòmic de les empreses,
si bé es nota als municipis,
són molles en comparació
amb els beneficis que obtenen. A banda que no s’ha
preparat cap model productiu
alternatiu per a les comarques
ebrenques el dia de demà. ‘La
Generalitat ha optat, de facto,
per ordenar un territori jugant amb la baixa demografia
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L’incendi va cremar més de cinc mil hectàrees de la
Ribera d’Ebre. ALBERT SALAMÉ

i la baixa autoestima.’ Fins al
punt que el discurs de l’administració esdevé indistingible
del de les empreses, denuncia.
L’alternativa de Saladié
és, d’una banda, estimular
polítiques territorials endògenes, basades en recursos
propis en el terreny agrari i
forestal. Donar valor al ‘fet a
l’Ebre’ per comptes del ‘envasat a l’Ebre’. Però sobretot
s’ha de reaccionar i impulsar
economies des dels territoris
en lloc d’esperar empreses
foranes. ‘La cosa important
és que nosaltres puguem fer
aquestes empreses. Aquest és
el veritable canvi de xip.’
Responsabilitats
compartides
Aquestes són algunes de les
qüestions a què es refereixen
les terres de l’Ebre quan lamenten que són enganyades,
oblidades i menystingudes.
Sovint se’n culpa la classe

política i particularment la
instal·lada a Barcelona. Els
cansa que les demandes siguin desateses o que polítics i mitjans de comunicació
només se’n recordin quan hi
passa algun desastre.
Es retreu que la Generalitat
ha planificat i legislat molt
sectorialment, però sense
una visió global de territori.
‘Com més poca gent viu als
llocs, més oblit. Hi ha més
gent als barris d’una gran
ciutat que a les nostres terres.
I molt sovint les polítiques
van adreçades allà on hi ha els
vots’, lamenta Gemma Carim,
batllessa de Vinebre i presidenta del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre. Falta, doncs,
voluntat política.
Precisament hi ha qui retreu als polítics locals no haver estat sempre a l’altura,
atabalats per la gestió del dia
a dia i la pressió dels lobbys
empresarials. Però també hi

‘Som un territori
tan català quan com
qualsevol altre, que
a més és al mig dels
Països Catalans i
que es mereix els
mateixos drets i
deures que la resta’

ha autocrítica: cal més autoestima i confiança en les
pròpies possibilitats. Que les
empreses reinverteixin. I,
malgrat tot, les fonts d’aquest
reportatge són optimistes.
Per la presa de consciència i
la dinàmica de mobilització
permanent positiva, que ha
esquerdat el caciquisme polític heretat del franquisme.
‘Som un territori tan català quan com qualsevol altre,
que a més és al mig dels Països Catalans i que es mereix
els mateixos drets i deures
que la resta. Diuen que ens
queixem de tot, però és que
ens ataquen per totes bandes. Som lluitadores de mena
perquè ens hi obliguen’, rebla
Montse Castellà. Ja ho cantava Pepet i Marieta: ‘Portem
la lluita a l’ADN. No faran
callar els nostres cants. Que
som poquets davant la batalla, però junts som la força de
mil vendavals.’
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La Llei de la Claredat del Canadà:
preguntes, respostes i paranys
Quebec La llei va ser una maniobra del govern del Canadà per a impedir un tercer
referèndum unilateral al Quebec

REDACCIÓ

E

l debat entorn de la via
per a fer un referèndum
acordat sobre la independència de Catalunya
ha tornat a posar en relleu la proposta del Canadà
amb l’anomenada Llei de la
Claredat. En teoria, aquesta
llei havia d’establir les condicions constitucionals per
a fer un referèndum acordat
al Quebec. El PSC la sol posar com a exemple de bona
pràctica i ahir el president
del Parlament de Catalunya,
Roger Torrent, va demanar de
seguir aquell camí. Tanmateix, no era pas una llei tan
clara com es vol fer entendre i
contenia paranys importants.

Manifestació independentista al Quebec. VW

–Què és la Llei de la
Claredat?
–La Llei de la Claredat, oficialment ‘Llei de la Claredat Referendària’, és una
llei aprovada l’any 2000 pel
Parlament del Canadà, que
estableix les condicions amb
què el govern canadenc està
autoritzat a negociar la possible independència d’una
província, en cas de victòria
dels partidaris de la independència en un referèndum.
–Per què es va aprovar?
–Perquè el parlament i el go-

No era pas una llei
tan clara com es
vol fer entendre i
contenia paranys
importants

vern del Quebec havien fet
prèviament dos referèndums
unilaterals per la independència, no autoritzats pel govern canadenc i considerats
il·legals pel Tribunal Suprem
del Canadà. En el segon referèndum, el 1995, el sí havia
perdut tan sols per dècimes i,
a més, hi hagué greus acusacions de frau a l’unionisme.
El resultat fou d’un 50,58%
de vots en contra i 49,42% a
favor, amb una participació
del 93,52%.

El govern del Canadà, que
no va fer res per impedir els
referèndums, va dir després
del segon que la pregunta
presentada als electors no
havia estat clara. La llei,
doncs, va néixer per impedir
que es fes un tercer referèndum, o si més no que es fes
sota el control del govern
quebequès.
La pregunta del segon referèndum era: ‘Accepteu que
el Quebec esdevingui sobirà,
després d’haver ofert formal-
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Aquesta llei havia d’establir les condicions
constitucionals per a fer un referèndum
acordat al Quebec

ment al Canadà un nou acord
econòmic i polític, en el marc
del projecte de Llei sobre el
Futur del Quebec i l’Entesa,
signada el 12 de juny de 1995?’
–El Quebec va acceptar
la Llei de la Claredat
canadenca?
–No. El parlament del Quebec
no ha reconegut mai la Llei de
la Claredat. I d’ençà que és vigent no s’ha fet cap referèndum. De fet, dos dies després
de l’entrada a la Cambra del
Comuns canadenca de la Llei
de la Claredat, el parlament
del Quebec va votar una contrallei, anomenada popularment ‘Llei 99’ –oficialment,
‘Llei del Respecte a l’Exercici
dels Drets Fonamentals i les
Prerrogatives del Poble del
Quebec i l’Estat Quebequès’.
Aquesta llei afirma el dret
d’autodeterminació del poble
quebequès.
La Llei de la Claredat va ser
refusada per tots els partits
de l’Assemblea Nacional del
Quebec, independentistes i
unionistes. També al parlament federal els diputats
quebequesos hi votaren en
contra.
–Per què se’n diu ‘de la
Claredat’?

–En teoria, perquè estipula
que si hi ha un referèndum
la pregunta hauria d’incloure
‘clarament’ la pregunta als
votants en termes de la independència –i qui decidiria
si la pregunta és clara o no, i
per tant en tindria el control
seria la Cambra dels Comuns
del Canadà, no pas l’Assemblea Nacional del Quebec, per
exemple. La llei també afirma
que el resultat hauria de ser
clar, sense especificar què
vol dir.
–La llei continua vigent?
–Les dues lleis contradictòries, la del Canadà i la del
Quebec, són vigents, però
ningú no sap quin efecte
tindrien en cas de convocatòria d’un altre referèndum. Simplement, no hi ha
hagut l’avinentesa d’aplicar-les.
–En conseqüència, a qui
interessava la Llei de la
Claredat i quins paranys
contenia?
–La Llei de la Claredat és una
llei que interessava el govern
del Canadà i que era una maniobra contra el govern i el
parlament del Quebec.
Els paranys, bàsicament,
eren que sota l’aparença de

pactar com s’havia de fer
un referèndum, en realitat
atorgava al govern canadenc
el control d’aquest possible
referèndum, després de no
haver pogut controlar els
dos anteriors, autoritzats per
l’assemblea. En concret, el
parlament canadenc s’atorgava el dret de:
–decidir quina pregunta
s’havia de sotmetre a referèndum;
–decidir quin tant per cent
de vot caldria per a guanyar el referèndum, cosa que
trencava la regla democràtica del 50% dels vots més
un;
–decidir amb qui hauria de
negociar el Quebec en cas de
guanyar el referèndum, reservant-se el dret de modificar les fronteres actuals;
–anul·lar-lo si considerava
que la pregunta o el resultat
no eren prou clars;
–i decidir en quines condicions i en quin termini es podria modificar la constitució
canadenca per a permetre
d’aplicar el resultat del referèndum.
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‘Espanya ha
tornat’, però
per les raons
equivocades
La dada L’analista de dades Joe Brew
explica que Espanya sí que ha tornat a
l’opinió pública europea, però no pas pel
seu bon paper diplomàtic sinó pels presos
polítics i exiliats

Josep Borrell serà l’alt representant de la UE per a
Afers Exteriors i Política de Seguretat. EFE

JOE BREW

‘E

spanya ha tornat’.
Així és com el president espanyol,
Pedro Sánchez, va
descriure el resultat de les negociacions que
van menar al nomenament
de Josep Borrell com a alt
representant de la UE per a
Afers Exteriors i Política de
Seguretat. La frase ‘Espanya
ha tornat’ vol transmetre el
retorn d’Espanya a un paper
central i poderós en la política europea i mundial. La
idea és que l’estat espanyol
completarà la transició d’un
‘estancament’ a un lideratge al món democràtic i que
substituirà en certa manera el
Regne Unit, afectat pel Brexit,
i els Estats Units, afectats per
Trump, amb Josep Borrell
com a cara d’Europa a la resta

del món. La gent tornarà a
parlar d’Espanya.
Fins a un cert punt, Sánchez té raó. La sacsejada a
la política europea després
de les eleccions europees del
maig sí que ha fet que la gent
parlés més d’Espanya. Però
en comptes de parlar-ne pels
nous càrrecs diplomàtics (Borrell), la gent parla de Carles
Puigdemont, Toni Comín i
Oriol Junqueras. Dit altrament, la gent parla d’Espanya però per unes raons contràries a les que creu Sánchez.
Mètodes
Hem agafat les dades de dues
fonts:
1.- Wikipedia, enciclopèdia en
línia que fa públiques les dades sobre visites a les pàgines.
2.- La xarxa social Twitter.
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Borrell no rep pas tanta atenció
com Junqueras o Puigdemont,
ni tan sols després d’haver estat
nomenat responsable d’Afers Estrangers
de la Unió Europea
1

Les nostres unitats d’anàlisi
són les visites per pàgina de
la Wikipedia i les mencions a
Twitter. En el cas de Twitter,
s’hi inclouen tant les mencions del cognom de la persona com del nom d’usuari.
L’anàlisi consisteix a comparar la freqüència de visites per pàgina i mencions de
quatre catalans elegits recentment al Parlament Europeu: Josep Borrell enfront
de Carles Puigdemont, Oriol
Junqueras i Toni Comín. La
hipòtesi és que si Espanya realment hagués tornat
a l’escenari mundial com a
líder democràtic hi hauria
més cerques i converses sobre
Borrell que no pas sobre els
altres. En canvi, si les dades d’internet revelessin més
activitat en relació amb els
dirigents independentistes,
això suggeriria l’afirmació
contrària.
Resultats
Twitter
El gràfic número 1 mostra el
nombre total de piulets que
aquestes darreres setmanes

fan menció dels quatre polítics en qüestió.
Al gràfic, es veu clar que
Borrell no rep pas tanta atenció com Junqueras o Puigdemont, ni tan sols després
d’haver estat nomenat responsable d’Afers Estrangers
de la Unió Europea. Amb un
màxim de menys de cinc mil
piulets per dia, Borrell no
arriba ni al nombre de piulets que Junqueras va rebre
alguns dies durant les eleccions, i ni s’acosta al nombre
de piulets que fan menció de
Puigdemont durant el mateix
període.
El nombre de piulets, però,
és un indicador pobre de l’interès de la xarxa social. Molts
piulets són automàtics o institucionals, i algunes notícies,
encara mal siguin piulades,
susciten poc interès. Una alternativa és mesurar les ‘interaccions’, la suma de piulets, repiulets i agradaments.
Mirem les interaccions que
mencionen els quatre polítics
al gràfic número 2.
Quan es tenen en compte els repiulets i els agrada-

2

3

22

ANÀLISI 3/3

vilaweb.cat

6-7 juliol 2019

SIGNATURES ACTUALITAT 7DIES DESCONNECTA 24H

La gent parla més sobre els presos polítics
i exiliats catalans que no pas sobre els
dirigents espanyols

1

2

ments, és ben clar que Borrell
desperta molt menys interès
que no pas cap dels altres.
No hi ha cap pic perceptible
en repiulets i agradaments
després del nomenament de
Borrell com a responsable
d’Afers Estrangers europeu.
Per una altra banda, hi ha un
augment important de repiulets i agradaments de Junqueras, Puigdemont i Comín
a començament de juliol. El
gràfic número 3 mostra una
altra manera de vuere’n les
dades.
Wikipedia

3

El gràfic número 4 mostra el
nombre total de visites per
pàgina dels quatre polítics
en català, castellà i anglès
aquests darrers dos mesos.
Josep Borrell va tenir menys de la meitat de visites de la
pàgina en anglès que Carles
Puigdemont (27.622 i 70.173,
respectivament). Vegem-ho
al gràfic número 5.
Tot i que el total de Borrell
sobrepassa el de Comín i Junqueras, una gran part de les
visites les ha tingudes aquests
darrers dies. I l’efecte ha ja

baixat significativament, com
es veu al gràfic número 6.
Conclusió
Si el nomenament de Josep
Borrell com a diplomàtic
europeu havia de marcar un
canvi de rumb del paper i la
imatge d’Espanya, no sembla
que hagi funcionat. Encara
que les visites a la pàgina en
anglès de Wikipedia de Borrell
hagin augmentat considerablement després del nomenament, en tres dies s’han
reduït a menys del 20% de
l’augment inicial.
Dit altrament: la gent parla
més sobre els presos polítics
i exiliats catalans que no pas
sobre els dirigents espanyols.
Les intencions de Pedro Sánchez d’associar Espanya amb
lideratge del món democràtic
són nobles però condemnades
al fracàs fins que els problemes democràtics ‘de casa’
no s’hagin resolt. Quan els
presos polítics i exiliats d’un
país són més famosos que no
els seus dirigents, aconseguir
un paper de lideratge en els
països democràtics d’Occident és complicat.
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Qui és Jordi de la Fuente, l’agitador
ultra del Masnou?
Ultra És membre de Vox i antic dirigent de PxC i de l’organització neonazi MSR
· Va ser un dels agitadors de l’atac xenòfob de dijous al centre de menors no
acompanyats del Masnou

REDACCIÓ

L’atac xenòfob de desenes de
manifestants dijous al vespre
al centre de la Generalitat que
acull els menors no acompanyats (MENA) va ser organitzat per l’extrema dreta.
Un dels principals agitadors
va ser Jordi de la Fuente,
ex-dirigent de Plataforma
per Catalunya (PxC) i actual
membre de Vox, famós també
per haver donat suport als
grupuscles ultres que es dediquen a arrencar llaços grocs.
En un vídeo penjat a Twitter, es pot veure De la Fuente
amb un megàfon animant els
feixistes concentrats davant
el centre. De fet, ell mateix
sovint es presenta com ‘el del
megàfon’. ‘Aquesta és la nostra terra i s’ha de defensar’,
sol cridar.
A la nit, De la Fuente va
penjar un vídeo a Twitter
en què acusava els MENA
d’haver violat noies ‘a totes les comarques, ciutats i
pobles’. També va dir que la
protesta animada per membres d’extrema dreta havia
estat ‘pacífica’, va titllar els
antifeixistes de ‘gossos de
presa’ i va reclamar una llei
d’estrangeria ‘dura i ferma’.
‘Que no els estranyi que el
poble prengui la justícia pel
seu compte. Això no s’acaba
aquí’, deia.

Un agitador ultra habitual
De la Fuente era secretari
d’organització de PxC i, abans
de passar a les files de Vox, va
encapçalar manifestacions
contra mesquites, una de
les ‘lluites’ de les quals diu
que se sent més orgullós.
Anteriorment, va passar per
l’organització neonazi MSR.
Per aquest motiu, Vox va ordenar que no formés part de
cap candidatura a les eleccions
municipals, segons el portal
d’extrema dreta Alerta Digital, tement que el seu passat
molestés els ‘contactes internacionals’ del partit. El mateix
portal assenyalava crítiques
que De la Fuente llançava contra Vox quatre anys enrere.
De la Fuente també ha donat
suport a l’ultra Santiago Pulido
després de ser detingut pels
Mossos per haver amenaçat
batlles del Maresme i agents
de la policia catalana, amb accions intimidatòries a sengles
domicilis. Fou detingut juntament amb sis ultres més i posat
en llibertat, acusat de delictes
contra les llibertats públiques
i els drets fonamentals. De la
Fuente va assistir a la concentració de suport a Pulido.
Els menors estrangers, l’ase
dels cops
La setmana passada va morir

Jordi de la Fuente. VW

a Barcelona Hyewon Kim, exalt càrrec del govern de Corea
del Sud. Va ser objecte d’un
robatori i va tenir una caiguda, que va acabar causant-li
la mort. No se sap qui en fou
l’autor, però De la Fuente va
aprofitar-ho per culpar un
menor no acompanyat. Els
MENA, com també els immigrants, són col·lectius que De
la Fuente assenyala habitualment a Twitter i Facebook
com a culpables de diversos
incidents.
Dissabte passat, De la
Fuente va celebrar la detenció de la capitana del
vaixell de salvament humanitari Sea Watch 3, Carola Rackete, per la policia

italiana a Lampedusa. Ho
va fer elogiant el ministre d’Interior italià, l’ultra
Matteo Salvini. En publicacions a les xarxes, també
ha demostrat simpaties pel
president dels Estats Units,
Donald Trump, i la dirigent
del Front National Marine
Le Pen.
De la Fuente també s’ha
pronunciat a favor del sindicat policíac ultra Jusapol i de
les seves manifestacions provocatives a Barcelona quan
es va escaure un any del Primer d’Octubre. En aquelles
concentracions, va reivindicar-se la repressió policíaca
desfermada contra els votants
de l’1-O.
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7 DIES
La selecció de la setmana 1-5 de juliol

Dijous 4.
Marc Castellnou:
‘Pensem que el bosc
no ens afecta gens, i
això és un suïcidi’
BOMBERS DE LA GENERALITAT

Divendres 5.
Christine Lagarde: sempre
polèmica, sempre intentant ser
la primera
EFE

Dilluns 1.
La ‘llei Aragonès’: una
millora o un perill per les
externalitzacions de serveis?
ACN
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ROGER GRAELLS FONT

CARLES RIERA

L

‘Les condicions per
a tornar a exercir
l’autodeterminació
actualment no hi són’
Entrevista al diputat de la CUP sobre
el moment polític actual, la desunió
estratègica de l’independentisme i
l’assemblea nacional decisiva que
farà el partit

’independentisme es troba en un
atzucac d’ençà de l’octubre del 2017.
La repressió contra els principals
dirigents del moviment, amb presó
i exili, la negativa constant del govern espanyol a dialogar i les successives i llarguíssimes pre-campanyes i
campanyes electorals han blocat l’acció
política del moviment a les institucions.
El diputat de la CUP Carles Riera dibuixa
un full de ruta fonamentat en quatre
punts clau: la mobilització popular, la
consecució de sobiranies, la defensa dels
drets socials i la reivindicació dels drets
civils i polítics. És una proposta que la
CUP vol explorar amb JxCat i ERC per a
bastir una unitat estratègica que permeti
de sortir de l’actual situació de blocatge
i acostar-se a la independència.
En aquesta entrevista, Riera parla del
full de ruta que proposa la CUP, però
també fa molta autocrítica sobre el paper que ha tingut el seu partit aquests
últims mesos i el resultat obtingut a les
eleccions municipals. Així mateix, parla
de l’assemblea nacional que la CUP farà
d’aquí a dues setmanes i que redefinirà
l’estratègia de l’esquerra independentista per als anys vinents. Ara, però,
és urgent la resposta que el moviment
ha de donar a la sentència del Tribunal
Suprem espanyol.
—Per la CUP quina ha de ser la resposta
a les sentències?
—Hi ha una obligació ètica i política, que
la resposta a les sentències sigui unitària
i contundent en el terreny anitrepressiu
i que, a més, sigui molt ben articulada
del punt de vista social i institucional.
La resposta també hauria de significar
l’entrada en un nou cicle de mobilització, igual o més fort que el que ens va
permetre d’arribar al Primer d’Octubre
i al 3 d’octubre. Aquest nou cicle de
mobilització s’ha de produir en clau de
desobediència civil no violenta a gran
escala. És una idea estratègica molt
important perquè la resposta no sigui
en clau antirepressiva i prou. Que aquí es
comenci a fer tangible el que volem dir

ALBERT SALAMÉ
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La resposta també
hauria de significar
l’entrada en un nou
cicle de mobilització,
igual o més fort que el
que ens va permetre
d’arribar al Primer
d’Octubre i al 3
d’octubre

L’articulació de
desobediència civil
i la desobediència
institucional
té uns efectes
multiplicadors
enormes que són
capaços de posar
l’estat en qüestió i fer
trontollar el règim
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amb el ‘Ho tornarem a fer’. Si el Tribunal
Suprem condemna els presos i preses i,
per extensió a totes, per desobediència,
la resposta ha de ser desobeir. És un
missatge que hem de llançar al Suprem i
a l’estat: tot allò per què ens condemneu
ho repetirem. Aquesta és la clau.
—En quines accions pot concretar-se
aquesta desobediència civil? Fa la sensació que sempre en parlem, però no
l’executem mai.
—Teniu raó. En parlem molt però crec
que comencem a tenir legitimitat i raó
per a parlar-ne molt, no tan solament
en termes teòrics, també pràctics. L’1-O
i el 3 d’octubre són moments de desobediència civil no violenta i multitudinària
que són i seran un referent a escala
mundial. Com s’ha de concretar? Serà
la gent qui ho decidirà en cada moment.
El que hem de fer les forces polítiques,
civils i socials del país és, primer, implicar-nos-hi, donar-hi suport, participar-hi i crear les condicions polítiques i
socials òptimes i adequades. És important de rescatar i reivindicar l’1-O i el 3
d’octubre com una gran victòria que ens
diu què hem de fer en el futur i com hem
de fer-ho. L’articulació de desobediència civil i la desobediència institucional
té uns efectes multiplicadors enormes
que són capaços de posar l’estat en un
atzucac i fer trontollar el règim.
—Com es comença a fer això?
—Quan el moviment popular i social
passa davant, marca la directriu i té
prou força per a arrossegar els partits i
les institucions, entrem en una agenda
realment de mobilització, de desobediència, de confrontació i de ruptura.
Quan és al revés, quan són els partits i
institucions que es posen al davant, entrem en situacions de blocatge, paràlisi i
afebliment. Per tant, és important que el
protagonisme l’agafi el moviment social,
i estem absolutament compromesos
a fer allò que puguem per a donar-li
protagonisme. Però també cal que hi
hagi uns partits i unes institucions que
segueixin el ritme del moviment social
i s’afegeixin a la dinàmica de la des-

obediència. I aquest és un problema que
tenim en aquests moments. Un govern
i uns partits que li donen suport que no
es decanten per la desobediència ni per
la unilateralitat. Mantenen una proposta
política i una hipòtesi de treball que s’ha
demostrat inútil i fracassada i que no té
més recorregut. La de conservar l’autonomia, peix al cove i negociar i pactar
amb l’estat. Això ha originat una situació
d’absolut estancament i blocatge. No
porta enlloc, condueix a un col·lapse
des del punt de vista polític en el país i
deixa en suspens l’agenda per l’autodeterminació, que no té cap recorregut real
en el marc dels pactes amb l’estat. Hem
d’aconseguir capgirar aquesta situació.
—Què proposa la CUP?
—Per a tornar a exercir l’autodeterminació de manera efectiva i material, no
retòrica o simbòlica com s’ha fet fins
ara, cal estar en condicions o capacitat
de sostenir i de desenvolupar la nova
situació política derivada de l’exercici
de l’autodeterminació i d’una declaració
d’independència. Per tant, primera cosa:
prou d’actes simbòlics, actes retòrics,
que no tenen res darrere, que no tenen
res l’endemà, i que no generen res més
que una frustració més gran. Tot acte
de sobirania i autodeterminació ha de
basar-se en unes condicions objectives
reals per a poder materialitzar, que això
es tradueixi en fets concrets i que els
puguem sostenir i desenvolupar. Això
vol dir parlar de sobiranies. La major part
dels nostres recursos estratègics, la major part de les infrastructures, la major
part dels recursos materials bàsics del
país són a les mans de l’estat espanyol
o d’empreses de l’Íbex 35 o vinculades.
La major part dels serveis públics bàsics
o fonamentals per a la vida, o una gran
part, són a les mans d’empreses privades. Els recursos financers són a les
mans de bancs privats. Per a poder-nos
autodeterminar de debò hem de disputar
el control del territori a l’estat, li hem
de disputar tots aquests recursos, però
també hem de disputar a les empreses
el control dels nostres recursos. Això
és de manual: si tu vols construir un
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Prou
d’independentisme
simbòlic i retòric

ALBERT SALAMÉ

país independent, has de controlar les
infrastructures bàsiques.
—Tot això s’ha de fer abans del moment
de ruptura, entenc.
—S’ha de fer pel camí. Abans, durant
i després. És un procés, però s’ha de
començar ara. Per altra banda, hi ha
drets socials, civils i polítics que cada
dia es demostra que no són possibles
dins la gàbia de l’estatut i de la constitució espanyola. Guanyar drets socials,
drets ambientals... més enllà del que
ens marca el TC com a límit també vol
dir necessàriament transgredir el marc
constitucional i estatutari. Per exemple, en matèria d’habitatge, si volem
fer polítiques serioses i eficaces, cal
un moviment de desobediència civil i
desobediència institucional. És l’única
manera per a poder expropiar els pisos
buits, l’única manera per a regular els
preus del lloguer i l’única manera per a
generar un parc públic d’habitatge per
a tothom tenint en compte que darrerament el preu del lloguer ha augmentat el

doble que la renda familiar. Òbviament
això durà tensió i conflicte amb l’estat.
Implicarà assumir repressió. I això, sens
dubte, tindrà molts efectes positius perquè crearem les bases reals perquè, el dia
que declarem la independència, aquesta
es basi en una sobirania real que ja hem
anat guanyant pel camí. També ens permetrà de fer créixer molt el moviment
perquè lligarem estretament independència amb protecció del territori i drets
civils i polítics.
—Tot això demana unitat estratègica
entre partits independentistes. Quin
mínim comú denominador hi veieu,
entre tots tres partits?
—Constatem que les condicions per
a tornar a exercir l’autodeterminació
de forma definitiva i final i declarar la
independència de forma efectiva i real
actualment no es donen. Volem tenir un
control efectiu sobre les finances del país
i sobre les infrastructures estratègiques
i els serveis bàsics. El nostre compromís
és crear aquestes condicions perquè això

pugui ser com més aviat millor. La capacitat de mobilització del món independentista continua vigent, hi ha un 75%
de la població contrària a la monarquia
espanyola. Un 57% de la població a Catalunya és contrària a la constitució espanyola i tenim un electorat independentista
que es va acostant a la xifra del 50%.
Quin és el factor negatiu? En aquests
moments, les institucions repeteixen el
mateix error que van cometre entre el
Primer d’Octubre i el 27 d’octubre: no
preparar el país per a la independència,
no crear les condicions objectives reals
que l’han de permetre. Es van equivocar
de dalt a baix i això és el que ha originat
aquest col·lapse de les conseqüències
de l’1-O. Nosaltres també hem de fer
autocrítica. Probablement l’octubre del
2017 vam fer un excés de confiança en
aquella unitat independentista. Probablement ens va mancar iniciativa i
lideratge. Per això necessitem una CUP
forta, renovada i que assumeixi la seva
responsabilitat de lideratge i prengui la
iniciativa. I que pugui tensar i arrossegar
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des del carrer i el parlament els altres
partits independentistes i les esquerres
autodeterministes i pugui contribuir a la
màxima mobilització possible de l’independentisme i les esquerres socials cap
a una agenda real i realista d’exercici de
l’autodeterminació. Aquests quatre elements –autodeterminació, sobiranies,
drets socials i drets civils i polítics– són
els que posem sobre la taula per a un full
de ruta unitari amb l’independentisme i
tothom qui s’hi vulgui afegir.
—La ponència recull la proposta que
la CUP pugui entrar al govern. Són les
quatre condicions perquè això sigui
possible?
—Quan va imposar-se la tesi de conservar l’status quo i ajornar la independència sine die, vam passar a l’oposició
frontal i al blocatge. No volem col·laborar amb l’administració autonomista.
Després vam demanar eleccions. Que
la gent digui a través de les urnes si
aquest és el camí o si s’ha de canviar. Ha
quedat clar i evident que aquest govern
autonòmic no va enlloc. Les seves polítiques socials deixen molta gent pel camí
que difícilment s’afegirà a un procés
d’autodeterminació. Ara la CUP passa a
proposar alternatives. Aquesta és la idea
que s’expressa a la ponència. Som l’única
força que articula l’autodeterminació i
la ruptura mitjançant la unilateralitat
i la desobediència, que són les úniques
vies reals. Ningú no ens ha demostrat
que n’hi hagi més. Només hem avançat
quan hi ha hagut unilateralitat i desobediència. Volem créixer en l’espai social
i institucional, i creiem que som en el
moment de ser propositius. Participació
en el govern? Si és per a fer això, sí. El
moviment només creixerà per l’esquerra
i volem ser molt clars i contundents:
aquesta és l’agenda que durà el país a
l’autodeterminació.
—Una de les opcions després de la sentència del Suprem és la convocatòria
d’eleccions.
—En aquests moments això no sembla
tan evident com fa mesos. Qui té el botó
és el president Torra, però ni JxCat ni

ALBERT SALAMÉ

ERC no donen missatges de convocatòria electoral. Ara, si ha de continuar
pel mateix camí, li diem que plegui i
convoqui eleccions.
—Els resultats de les eleccions del 28-A
i del 26-M han reforçat principalment
ERC. La CUP fa autocrítica del resultat de
les municipals, però sembla evident que
la gent ha optat per les propostes d’ERC
i en menor mesura de JxCat.
—Fem autocrítica. Som en un canvi de
cicle. El 15-M i l’1-O han fet trontollar
l’estat, han obert alternatives de canvi
i han evidenciat les múltiples crisis del
règim. En part per la repressió i en part
per la capacitat, el règim es reassenta
i es recompon, ara liderat pel PSOE.
L’aplicació de l’1-O va ser desactivada
per la repressió, pel conservadorisme
d’ERC i JxCat i per la remodelació del règim. En part per això proposem aquesta
refundació de la CUP. Volem recuperar
la iniciativa i el lideratge, i prenem nota
de la davallada electoral que hem tingut.

La solidaritat antirepressiva ha tingut
també un efecte important en el vot el
21-D i el 26-M. Les municipals tenen
un resultat agredolç, hem perdut 50.000
vots, sobretot a l’àrea metropolitana,
però la CUP és més representada que
mai a tot el país i som en una quarantena de governs. A l’àrea metropolitana
potser s’ha percebut que hem tingut
menys perfil de lluita social i en ciutats
mitjanes i grans pesa molt la dinàmica
nacional i mediàtica. Potser ens han
percebut sense un perfil social clar, i
això ho hem de corregir i comunicar-ho
més. I potser hem de visualitzar-nos
com una força decisiva, més de proposta
que no de protesta, com una força de
poder, a més d’oposició. És el debat
que fem, hem d’estar disposats a lluitar
pel poder.
—Molts independentistes no han entès
els pactes de la CUP i el PSC per a desallotjar JxCat de batllies com Sant Cugat
i Figueres, ni l’intent frustrat a Girona.
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—Evidentment… Primer, sempre hem
fet pactes per a facilitar batllies independentistes. No donem alcaldies a partits
del 155. Segon, hem propiciat governs de
majoria o hegemonia independentista.
Tercer, hem tingut en compte la clau
social. L’eix esquerra-dreta l’hem de
tenir en compte, és molt demagògic dir
que ‘primer la independència, i després
ja ens discutirem’. És trampós perquè
això només se’ns diu a les esquerres, no
es demana mai a la dreta que renunciï
al seu programa. Només podem créixer
per l’esquerra i fer créixer el moviment
si la gent veu en l’independentisme un
lideratge que li garanteix una vida digna.
I quart, per regeneració democràtica,
3%… això també és molt important.
Ajuntaments on fa anys que governa
gent que els ha convertits en els seus
feus, amb pràctiques de corrupteles…
era hora de fer net.
—Identifiqueu el PSC com un partit
d’esquerres i JxCat com una formació
de dretes.

—És veritat. El PSC és un partit d’esquerra cada vegada més neoliberal. I
certament JxCat és un conglomerat molt
divers i plural. Però el PDECat sí que és
un partit conservador, i a escala local és
amb qui hem tingut més problemes pel
que representa.
—A la ponència no es descarta un referèndum unilateral, però es diu que
ara no hi ha les condicions per a fer-lo.
—Prou d’independentisme simbòlic i
retòric. Tot el que podia donar de si la
batalla simbòlica, s’ha acabat. Insistir-hi és contraproduent i frustrant.
Ho diem cada dia als presidents Torra
i Puigdemont. Els gests simbòlics són
contraproduents.
—També el processament de Torra per
haver-se negat a retirar els llaços grocs
de la façana de la Generalitat?
—Solidaritat antirepressiva total, el
president Torra ho sap. Tenia l’inconvenient que era una batalla simbòlica, però
l’avantatge que generava desobediència.

Per aquí ho rescatem. La retòrica i la
declaració és el que no ens agrada.
—Tornem al referèndum.
—La CUP no descarta cap opció. Ens
agradaria no haver de descartar el referèndum pactat, però no és una opció
possible. Dels altres, no en descartem
cap. Ni un nou referèndum unilateral,
ni una altra declaració d’independència,
ni més fórmules que pugui haver-hi.
Qualsevol instrument que porti a un
exercici real i efectiu d’autodeterminació
i que l’endemà ens permeti de construir
la república de manera tangible és bo.
—La conquesta d’espais de poder que
comenteu és el camí que ha pres l’ANC
amb la candidatura a la Cambra de Comerç, la implicació en les eleccions
sindicals, el cercador d’empreses…?
—L’ANC crea això, sí. Sobiranies des de
la societat civil i les seves estructures.
Intenta crear contrapoders i contrahegemonia. La nostra funció és fer-ho des
de l’esquerra i la unitat popular.
—Veus com la de Joan Tardà defensen que l’única solució viable serà un
referèndum pactat amb un doble sí.
Un sí a la independència i un sí a la
proposta que faci l’estat espanyol. Ho
acceptaríeu?
—Ho rebutgem de dalt a baix. Si us plau,
no fem invents que siguin la pista d’aterratge per a una reforma autonòmica.
Tot això sona a reforma autonòmica,
constitucional, millorar l’estatut… Per
tant, parlaríem d’ERC com una força
indiscutiblement independentista, però
que ajorna la independència vint anys
més i defensa una reforma constitucional i estatutària dins el marc autonòmic.
Un referèndum d’autodeterminació, tots
els antecedents que hi ha i tot el que preveuen les Nacions Unides, la Comissió de
Venècia… tot és una pregunta binària.
Cal que ERC sigui clara.
—L’assemblea nacional serà una refundació de la CUP?
—És una possibilitat. Hi ha diverses
idees i propostes sobre la taula i es van
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presentant moltes esmenes, de magnituds diferents. En qualsevol cas, aquesta
assemblea és un punt de partida. Volem
abordar debats estratègics amb les forces
independentistes i els moviments socials
per a encarar el nou cicle amb garanties. El grau de refundació dependrà de
l’abast dels acords finals. La militància
decidirà fins a quin punt es fa.
—Hi ha cap risc de ruptura, havent vist
que Poble Lliure es va desmarcar de la
decisió de la CUP de no concórrer a les
eleccions espanyoles i es van presentar
dins del Front Republicà?
—Sincerament, crec que no. Vull reivindicar el saber fer de la CUP i la capacitat
de resoldre políticament els debats i
controvèrsies internes i de l’esquerra independentista de sumar. Debats,
pluralitat i controvèrsies sí, però una
ruptura no.
—Hi ha una frase de la ponència impactant. Diu: ‘Sense una alternativa
internacional que qüestioni la UE en
clau política i econòmica, el procés
d’autodeterminació està condemnat al
fracàs.’ No sembla que ara hi hagi cap
alternativa en aquest sentit.
—Una de les coses que han fallat és
l’idealisme al voltant del paper d’Europa. Europa és un grup d’estats amb
unes elits econòmiques amb interessos
globals que es defensen entre ells contra
altres estats de fora la UE o contra la
mateixa població. Ho vam veure a Grècia,
quan la UE va tancar files per matar la
revolta democràtica. I ho ha fet també
amb l’1-O. Ara veiem les dificultats de
Puigdemont, Comín i Junqueras per a
accedir al Parlament Europeu, el senyor
Borrell al capdavant de la política exterior i la senyora Lagarde al capdavant
de la política econòmica. El panorama
és desolador, devastador. Tota la retòrica social, democràtica i humanista
al voltant d’Europa malauradament no
existeix. Volem una altra Europa. No som
aïllacionistes, hem de construir aliances
internacionals. La UE avui forma part del
problema, no de la solució. No hi podem
posar noves esperances. És evident que

el nostre procés d’autodeterminació ha
de passar per la ruptura amb l’estat espanyol i per obrir crisis amb la UE.
—No puc acabar sense preguntar-vos
pel cas de Mireia Boya. En quin punt
està internament la depuració de responsabilitats?
—He de dir que com a home tinc uns
límits des del punt de vista de la meva autoritat i legitimitat per a parlar
d’aquest tema. Per parlar amb més autoritat d’aquest tema caldria parlar amb
alguna de les dones de la nostra organització. Dit això, el cas denunciat per la
Mireia Boya està en mans de la Comissió
Nacional Feminista, que aborda i resol
aquests casos. S’aplica amb rigor el protocol de prevenció i d’abordatge de les
violències masclistes, a tots els efectes
i amb totes les conseqüències. La CUP
malauradament no és una organització lliure del patriarcat i de violències
masclistes, però no podem atorgar-hi
normalitat ni ser tolerants. Voldríem ser
una excepció, però no ho som. Ara, sí que
som una organització pionera i radicalment compromesa per a afrontar-ho i
superar-ho. Tenim instruments potents,
però el problema és de tal magnitud que
encara n’hi ha casos.
—El problema potser és que no es comunica prou allò que es fa.
—Per a ser eficaços el protocol en determinades fases exigeix certa discreció.
Això no vol dir que no s’actuï amb contundència. Són coses molt delicades i que
requereixen molta contundència amb
una mà i molta cura i sensibilitat amb
l’altra per no crear situacions públiques
i mediàtiques que creïn estrès sobre les
víctimes i sobre l’aplicació del protocol
intern. Ens han acusat d’inacció, però
és absolutament injust perquè s’actua.
S’ha confós la discreció amb la no-actuació. El cas encara és obert i encara
han de passar coses, tant en l’àmbit de
la cura i reparació de la Mireia Boya com
les mesures punitives, rehabilitadores i
formadores per a la persona agressora.
I hem d’aprendre’n perquè no torni a
passar.

El nostre procés
d’autodeterminació
requereix la ruptura amb
l’estat espanyol i obrir crisis
amb la UE

Si us plau, no fem invents que
siguin la pista d’aterratge per
a una reforma autonòmica
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Christine Lagarde serà, probablement, la presidenta del Banc Central
Europeu, i serà la primera dona a ocupar aquest càrrec. EFE

Christine Lagarde: sempre polèmica,
sempre intentant ser la primera
Europa Els dirigents europeus han elegit la directora de l’FMI per rellevar
Mario Draghi al capdavant del BCE

ANDRÉS G.-NANDÍN

D

e tots els alts càrrecs
de la Unió Europea
que han pactat els dirigents europeus és
l’únic que no té discussió: la presidència del
Banc Central Europeu (BCE)
és per a la francesa Christine
Lagarde, directora-gerent del
Fons Monetari Internacional
(FMI) aquests darrers set anys. Sortir del foc per caure a
les brases, ella que de jove feia
natació sincronitzada.
Advocada mercantil nascuda el 1956 a París, va viu-

re vint-i-cinc anys d’ascens
meteòric al prestigiós bufet
jurídic internacional Baker
& McKenzie, fins al punt
d’arribar ser-ne la primera
dona presidenta. No seria pas
l’última vegada que arribaria
més lluny que cap altra.
Tornà dels Estats Units el
2005 per ser ministra delegada al govern de Dominique
de Villepin, sota la presidència de Jacques Chirac. Però
s’endinsà del tot en el món
de la política com a ministra d’Economia i Finances,
ara al govern conservador de
Nicolas Sarkozy. Novament
la primera, perquè a França

S’endinsà del tot en
el món de la política
com a ministra
d’Economia i
Finances, ara al
govern conservador
de Nicolas Sarkozy

aquesta cartera sempre l’havien ocupada homes.
El càrrec li va servir per
a conèixer a fons no sols els
dirigents de la política europea i mundial, sinó també
la dinàmica que l’envoltava: participa en negociacions
d’alt nivell, a les reunions
de l’Eurogrup, del G-20 i del
G-8. Aleshores els temes centrals d’aquests fòrums eren
l’estabilitat bancària arran de
la crisi econòmica mundial i,
molt particularment, la crisi
de l’euro que havia desfermat
el deute públic grec. A França,
Lagarde havia donat la crisi per superada quan encara
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Christine Lagarde serà, probablement, la presidenta del Banc Central Europeu, i serà
la primera dona a ocupar aquest càrrec. EFE

Serà la primera presidenta de la història de
la institució. Però possiblement no serà la
darrera fita que assolirà
faltava un any per a la fallida
del banc Lehman Brothers,
detonant del desastre.
Va arribar a la direcció de
l’FMI el 2012, d’urgència,
arran de l’escàndol sexual del
seu predecessor i compatriota Dominique Strauss-Khan.
Lagarde tornava a ser la primera dona: a encapçalar l’organisme i també a ocupar el
càrrec sense ser economista.
A Washington, la crisi mundial i les derivacions europees
han continuat essent el seu
principal maldecap.
De segur que no ha oblidat
el rescat de Grècia, ni els grecs
l’han oblidada a ella. Són conegudes les dures reunions
amb l’ex-ministre d’Economia grec Ianis Varufakis, perquè ell mateix les ha explicades en un llibre de memòries.
Potser no tan dures com les

condicions d’austeritat a què
l’FMI va sotmetre el poble
grec per evitar la fallida i la
sortida de Grècia de l’euro.
El 2013 també demanava
a Espanya d’abaixar més els
salaris per crear ocupació i
aprofundir la reforma laboral.
Anys més tard, admeté el risc
de les polítiques d’austeritat i
l’organisme féu autocrítica de
les mesures neoliberals impulsades per superar la crisi.
A Europa no són pas pocs els
ciutadans que la maleeixen.
La premsa econòmica
nord-americana, en canvi,
lloa la seva gestió i li atribueix
el mèrit d’haver recuperat
el prestigi de la institució
després de l’escàndol del seu
predecessor. També en destaca els esforços per a reduir les
desigualtats de renda entre
rics i pobres.

La taca del seu expedient:
a final del 2016 la justícia
francesa la condemnà per
negligència en la gestió de
fons públics en el cas Tapie.
El tribunal va considerar que,
essent ministra, Lagarde havia autoritzat un arbitratge
desfavorable als interessos
dels contribuents. I no havia
batallat per la indemnització de quatre-cents milions
d’euros que inicialment
França va haver de pagar a
aquest empresari, ex-soci de
la marca Adidas i amic de Sarkozy. Així i tot, la va deslliurar
de tota pena i la va deixar
neta d’antecedents, per la seva ‘personalitat’ i ‘reputació
internacional’.
Els desafiaments de la
política monetària
És amb tot aquest bagatge
que agafarà les regnes del
BCE, una institució clau per
a l’economia europea, encara
fràgil. Si bé fa deu mesos assegurava no tenir gens interès
en el càrrec, el fet és que a

partir del novembre Lagarde
marcarà les directrius monetàries de la zona euro.
Els experts assenyalen
les grans qüestions amb què
haurà de bregar: gestionar
encertadament els tipus
d’interès, prevenir la recessió econòmica que s’albira i
contenir la inflació al caire
del 2% però sense superar-lo.
Que fins ara no hagi pres decisions en aquest àmbit –sí
que n’ha comentades– dificulta les prediccions i li dóna
el benefici del dubte, diuen
els analistes.
La premsa internacional sí
que assenyala un risc: que el
desconeixement dels mecanismes de política monetària
la faci vulnerable a les pressions polítiques. Que li manqui autoritat. Però que ningú
no passi per alt que aquesta
nedadora sap com són d’importants la disciplina, la coordinació i les coses fetes just
quan toca. I també fer-les en
equip. Cal tenir present que,
a Frankfurt, no estarà sola.
Ben a la vora hi tindrà Philip
Lane, ex-governador del banc
central irlandès i economista
en cap del BCE del juny ençà.
Lagarde serà la primera
presidenta de la història de
la institució. Però possiblement no serà la darrera fita
que assolirà. El 2006 era la
trentena dona més poderosa
del món, segons la revista
Forbes. Un anys després ja
era la dotzena i el 2018 era
entre les tres del capdamunt,
darrere Theresa May i Angela
Merkel. A la premier britànica
li queden pocs dies a Downing
Street i la cancellera alemanya és al darrer mandat. No és
pas gaire arriscat de pensar
que, aviat, Lagarde serà altra
vegada la primera.
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JOSEP REXACH FUMANYA

MARC CASTELLNOU
‘Pensem que el bosc no
ens afecta gens, i això és
un suïcidi’
Entrevista al cap del GRAF i expert
en incendis, amb qui hem parlat
després dels focs de la Ribera d’Ebre

M

arc Castellnou, cap del Grup
de Recolzament d’Actuacions
Forestals (GRAF), és des de fa
anys un dels bombers analistes
de referència a qui els mitjans
recorren quan hi ha un incendi. S’explica
de manera didàctica i l’experiència li
permet d’apartar les emocions quan es
crema una zona forestal com el que es
va originar a la Torre de l’Espanyol, a
pocs quilòmetres de Tivissa, el seu poble.
A banda els efectes a curt termini i les
causes dels incendis, Castellnou ens fa
reflexionar sobre l’absència d’una política per a gestionar els nostres boscs,
com els hem abandonat i per què el
nostre consum reverteix directament
sobre el paisatge.
—Hi ha moltes probabilitats que hi
torni a haver un incendi com el que es
va originar al Baix Ebre?
—Sí. La situació d’ara mateix és pitjor que la d’abans de l’incendi. Imagineu-vos que heu tingut la grip i quan
ja esteu bé, recaieu. La segona vegada
sempre serà pitjor que la primera perquè
esteu més febles. Doncs el bosc, després
de la primera bufetada que ha rebut està
més dèbil; ha fet més calor i està més
estressat, i si hi ha més foc, cremarà
amb més intensitat. La temperatura
extrema que hi ha hagut ha deixat el
bosc totalment fora de joc. I si a sobre
venim d’un hivern extremadament sec,
a la primavera ha plogut poc i el juny ha
estat el més càlid de la història, doncs
hem d’esperar els pitjors incendis. Ja ho
vàrem dir a principi de juny i els fets ho
han demostrat. Ara caminem cap a un
episodi pitjor.
—Parleu d’un bosc estressat, dèbil...
Com si fos un ésser humà.
—Sí perquè és un ecosistema i, com a
tal, és viu, pateix i vol sobreviure igual
que nosaltres. Tots formem part de la
biosfera i el bosc en si és un ecosistema.
I nosaltres vivim al mig. A vegades som
nosaltres que ens separem del bosc i
pensem que no forma part del nostre
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Tenim en joc la
capacitat de viure en
aquest país que es
diu Catalunya, no és
broma

Entre tots anem
fabricant un país que
viu d’esquena al bosc
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entorn, però sí que en forma part. De
fet, en depenem. Hi ha en joc la capacitat
de viure en aquest país que es diu Catalunya. No és broma. Hem de mantenir
l’espai on vivim.
—Vivim d’esquena al bosc?
—Es viu totalment d’esquena al bosc.
Per a la nostra societat és un decorat. I
em demanen què es pot fer per a prevenir els incendis. Sempre se’n culpen els
polítics, assenyalem el govern i sembla
que no se’n pugui culpar la societat.
És evident que els qui governen han
de desplegar polítiques per a garantir
que tot el territori sigui viu i s’hi pugui
viure. Però nosaltres, com a societat,
com a individus, amb les nostres decisions tenim la capacitat d’influir en el
paisatge. Entre tots anem fabricant un
país que viu d’esquena al bosc. Pensem
que el bosc no ens afecta gens, i això
és un suïcidi. I no cal anar gaire lluny.
Només cal veure el col·lapse de les civilitzacions al llarg de la història, quan
eliminen l’ecosistema on viuen i acaben desapareixent. Nosaltres fem això
mateix. I Catalunya és en una cruïlla,
la cruïlla més curta entre l’Atlàntic i
la Mediterrània, aquesta vall de l’Ebre
que connecta els dos mars a la plana
dels Pirineus. Estem extremadament
exposats al canvi climàtic i som en una
cruïlla de biodiversitat. És clau per a
nosaltres i per al nord d’Europa que
mantinguem això.
—Dieu que aquests últims vint anys
el nostre paisatge ha deixat de ser el
paisatge agrícola forestal que teníem
i, com a conseqüència, tenim una zona
forestal més bruta. És per aquest motiu
que hi ha tants incendis?
—El concepte de ‘brut’ és molt antròpic,
molt humà. El bosc, o és madur i sa, o
no. Bàsicament els nostres ecosistemes
es van regenerant després de segles
de tenir-ho gairebé tot conreat, i són
ecosistemes molt joves. Però a aquests
ecosistemes joves els falten moltes espècies. Tu no veuràs ramats de cérvols i
herbívors caminant pertot arreu perquè
nosaltres, en milers d’anys, hem fet que

l’ecosistema sigui molt humà. A aquest
ecosistema li falten peces i l’hem d’ajudar a madurar. Evidentment, un mosaic
agrícola forestal és molt més resistent
contra els incendis. Però un paisatge
ordenat en mosaic també ho és. Per tant,
ens falta entendre que hem d’invertir en
el paisatge i els boscs per a fer-los resistents al canvi climàtic i per tant, hem
de fabricar el paisatge de demà.
—I com es fa?
—Amb eines d’ordenació forestal. És
a dir, puc agafar el meu territori i afavorir les estructures mixtes de roures i
pi, o estructures de bosc amb matoll, o
mosaic de bosc temperat de coníferes...
Un incendi necessita una inèrcia i si
cada X metres ha de canviar la manera de cremar i l’energia que en treu,
l’incendi perd inèrcia i per tant és molt
fàcil d’apagar. Entendre l’ecosistema
és clau, entendre l’economia rural és
clau, però també que els nostres ecosistemes han de madurar i nosaltres hi
podem intervenir. Hem d’ajudar el bosc
a fer el seu camí perquè participem
en un paisatge que es va regenerant
després de segles d’haver-lo ocupat
agrícolament.
—Creieu que no es fomenta prou que els
propietaris desbrossin els boscs?
—Sí. És un problema molt important i
s’hauria de facilitar que les zones forestals protegides tinguessin recursos de
gestió. Al final tots ens queixem quan al
bosc crema, però quan no crema ningú
no es recorda que s’hi ha d’invertir. I
s’ha de fer transversalment, és a dir,
comptant amb el pagès, el propietari
forestal, els ambientòlegs... Tota aquesta
transversalitat necessita recursos i necessitem una economia de país enfocada
cap aquí; no podem subvencionar i prou.
Hem de repensar i reconstruir un paisatge per a sobreviure als desafiaments
del canvi climàtic; no podem pensar que
tindrem un paisatge com hem tingut
aquests últims anys, sense evolucionar.
És dinàmic i el clima l’estressa molt. Els
incendis són la part més visible d’aquest
desequilibri.
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Hem de repensar
i reconstruir un
paisatge per a
sobreviure als
desafiaments del
canvi climàtic
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—Hi ha d’haver un pacte de país, doncs?
—Hem de crear bioeconomia o economia
verda, és a dir, el paisatge ha de ser viu
i no pot ser un mer decorat. Se n’ha de
preservar la diversitat i s’hi ha de poder
reinvertir. És un compromís de tots.
L’altre dia demanava a la presentadora de ‘FAQS’ quant temps feia que no
menjava cabrit, i em va dir que no ho
sabia. Doncs si no mengem cabrit no hi
ha pastors a les muntanyes; i no tenim
oli d’oliva d’aquí, vol dir que no hi haurà
oliveres a la Torre de l’Espanyol; i si els
mobles de casa no són de la fusta del
país, doncs difícilment podrem tenir
les pastures de faig del Pirineu. És tota
una dinàmica. Hem abandonat el nostre
paisatge i com a país cal recuperar l’interès, la inversió, la defensa, l’interès i
la protecció del nostre paisatge.
—El despoblament de les zones rurals
és un dels efectes col·laterals
—I tant. El despoblament és con-

seqüència del fet que no hi ha vida. Els
últims vint anys la Torre de l’Espanyol
s’ha despoblat molt. Ara ens exclamem
i ens escandalitzem perquè s’ha cremat.
Bé, jo el 1993 ja vaig anar a un incendi
a prop de la Torre de l’Espanyol, concretament, a la Palma Ebre. I l’incendi
va ser petit: mil hectàrees. Per què?
Doncs perquè hi havia molts més espais
conreats que no pas ara. Ara l’incendi ha
corregut tant perquè la major part dels
espais abandonats eren plens d’herbassar i matollar, que cremen molt
de pressa. No eren boscos madurs que
cremen més a poc a poc i per tant em
deixen més temps, com a bomber, per
a apagar-lo. Si no entenem tot això, no
serveix de res lamentar-nos. Tan fàcil
com això: un paisatge gestionat i sa
ens evita grans incendis. Que no volem
invertir en paisatge? Preparem-nos
per a grans incendis. Que tu no et vols
cuidar? Prepara’t per a morir jove. Les
coses clares, i no cal fer-hi tants tombs.

—Us preocupa que l’interès de tants
mitjans es desfaci d’aquí a quatre dies?
—Pregunteu als de l’Empordà quants
projectes s’hi han fet. Es van quedar
bastant sols. Avui fa vint-i-cinc anys
dels incendis de la Catalunya Central del 1994. No ha canviat. El país
s’ha continuat despoblant. Ens agrada
molt parlar-ne, però demà ja parlarem
d’una altra cosa. És que ens agrada
molt parlar del nostre país, però ens
l’estimem molt poc; estimem més el
nostre melic.
—Es presenta un cap de setmana amb
males previsions?
—Aquest cap de setmana tornarà a fer
tanta calor com el passat. L’única nota
positiva és que en principi ha de fer vent
a partir de diumenge. La situació havia
de ser caòtica, però ara sembla que no.
Fins i tot potser podem tenir tempestes
i uns dies per a recompondre equips i
material.
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David-Maria Sassoli és el nou president del Parlament
Europeu. EFE

La nova cúpula de la UE coneix bé la
dimensió del conflicte català
Europa Sassoli, Michel, Von der Leyen i Borrell ocuparan els principals càrrecs
de la Unió Europea, en una legislatura que ha començat marcada pel Brexit i
la qüestió catalana

ROGER GRAELLS FONT

E

l Consell Europeu va designar dimarts la nova
cúpula de la Unió Europea per als cinc anys
vinents. Si l’eurocambra
no ho veta, Ursula Von der
Leyen, ministra de Defensa d’Alemanya, serà la nova
presidenta de la Comissió Europea; Charles Michel, primer
ministre de Bèlgica, presidirà
el Consell Europeu; el socialdemòcrata David-Maria
Sassoli ja presideix l’eurocambra, i el socialista Josep

Borrell serà l’Alt representant
de la UE per a Afers Exteriors
i Política de Seguretat.
L’arrencada de la legislatura europea ha estat marcada
pel Brexit i per Catalunya. El
vet a la presència de Carles
Puigdemont, Oriol Junqueras
i Toni Comín al ple constitutiu del parlament va suscitar
les primeres protestes a l’hemicicle, amb la intervenció
contundent de l’irlandès Matt
Carthy. A més, la manifestació
independentista a Estrasburg,
amb deu mil persones segons la policia local, fou la
més gran mai vista davant de

L’arrencada de la
legislatura europea
ha estat marcada
pel Brexit i per
Catalunya

l’eurocambra en aquella ciutat. La qüestió catalana continuarà, atès que el Tribunal
de Luxemburg estudiarà i es
pronunciarà sobre el recurs
de Puigdemont i Comín per a
poder exercir d’eurodiputats
i comptar amb totes les prerrogatives. I també haurà de
resoldre la qüestió pre-judicial que ha presentat el Tribunal Suprem espanyol sobre la
immunitat de Junqueras. Res
d’afer intern: el conflicte català ja és un afer políticament
i judicialment europeu.
I la nova cúpula de la UE
que arriba ara coneix prou bé
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Ursula Von der Leyen serà, en principi, la nova
presidenta de la Comissió Europea. EFE

el conflicte català i és probable que s’hi hagi d’enfrontar, sigui perquè el Tribunal
de Luxemburg decideix a favor de Puigdemont i Comín,
sigui perquè la sentència del
Suprem contra els presos
polítics torna a sacsar la política catalana i intensifica el
conflicte amb l’estat espanyol. El coneixement del cas
català no vol dir pas que els
nous alts càrrecs de la UE
siguin favorables a les tesis
de l’independentisme, sinó
que aquests últims anys hi
han tingut una aproximació
des de diversos punts de vista. La carpeta catalana els és
incòmoda, perquè incomoda
un dels estats més grans de
la Unió, el desestabilitza, en
un moment de grans conflictes oberts, com el Brexit, la crisi dels refugiats
i l’ascens de la ultradreta,
entre més.

Sassoli, crític amb la
repressió de l’1-O
David-Maria Sassoli, periodista de professió i ex-presentador de la RAI, la televisió
pública italiana, ha estat el
primer d’assumir el càrrec
com a nou president del
Parlament Europeu per als
dos anys i mig vinents, en
substitució d’Antonio Tajani.
Sassoli pertany al grup socialdemòcrata i d’entrada pot
tenir un perfil menys bel·licista amb l’independentisme
que no pas el seu predecessor, que pertanyia al grup
del PP europeu. ‘El president
del parlament ha de dialogar
amb tothom. La meva porta ha d’estar sempre oberta’, va respondre ahir quan
li van demanar, el dia que
s’estrenava, sobre la qüestió
catalana i el Brexit.
Sassoli va manifestar-se
després de la repressió es-

‘La situació s’ha
d’abordar des de
la política. S’ha
de condemnar tot
acte de violència,
naturalment’

panyola contra l’1-O. Aleshores exercia de vice-president de l’eurocambra. ‘La
situació s’ha d’abordar des
de la política. S’ha de condemnar tot acte de violència,
naturalment’, va dir a Ràdio Vaticana. Fins i tot va
dir que la UE podia mitjançar
entre Catalunya i Espanya.
Ara, Sassoli era reticent a
la independència: ‘Cal tenir
present que l’eventual, hipotètica sortida de Catalunya
d’Espanya podria tenir conseqüències molt greus per a
Catalunya, que hauria d’obrir
un procediment d’ingrés a
la Unió Europea, amb conseqüències econòmiques molt
importants.’
I afegia en un piulet el mateix Primer d’Octubre: ‘Els
catalans que són als carrers
no pensen en els problemes
que els sotgen: procediment
d’adhesió a la UE, blocatge del
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Charles Michel serà, en principi, el nou president del
Consell Europeu. EFE

finançament de la UE, adeu
a Schengen i als tractats comercials. El drama és això que
vindrà després: una regió rica
no ha de ser necessàriament
una nació rica. I per entrar a
la UE, els procediments són
als tractats.’
Sassoli plegarà d’aquí a dos
anys i mig perquè el demòcrata-cristià Manfred Weber
n’agafi el relleu. Tanmateix,
la situació de Puigdemont,
Comín i Junqueras es resoldrà
en un sentit o un altre durant
el seu mandat i és probable
que hagi de prendre alguna
decisió important.
Michel, mesos de tensió
amb Espanya
El primer ministre belga presidirà el Consell Europeu, en
substitució de Donald Tusk.
Farà una funció d’àrbitre
entre els dirigents dels estats membres de la UE i serà

Michel farà una
funció d’àrbitre
entre els dirigents
dels estats membres
de la UE i serà un
dels caps visibles
de les institucions
europees

un dels caps visibles de les
institucions europees. Durant la tardor del 2017 va ser
probablement el mandatari
europeu més crític amb l’actuació repressiva del govern
de Mariano Rajoy i la negativa
a dialogar amb l’independentisme.
El 27 d’octubre, després de
la declaració d’independència
del Parlament de Catalunya,
va piular: ‘Una crisi política només pot solucionar-se
mitjançant el diàleg. Fem una
crida a una solució pacífica
amb respecte per l’ordre nacional i internacional.’
Pocs dies abans, la premsa
belga havia publicat que la
diplomàcia espanyola havia
pressionat Michel per haver
condemnat la repressió contra l’1-O i haver fet una crida
al diàleg. A més, membres del
seu govern, especialment els
flamencs, han criticat públi-

cament unes quantes vegades
que hi hagi presos polítics i
que l’independentisme sigui
perseguit. Aquest fet fins i tot
va originar una crisi diplomàtica entre Espanya i Bèlgica,
amb retirades d’estatuts diplomàtics a càrrec de Borrell
i declaracions bescanviades
entre el ministre espanyol i
el president del parlament
flamenc, Jan Peumans.
La tensió va traslladar-se
al Consell Europeu, on Michel coincidia amb Rajoy. A
més, Michel va defensar la
independència de la justícia
belga quan van refusar-se
les euroordres i la premsa i
els polítics espanyolistes clamaven contra Bèlgica.
Von der Leyen i la carpeta
Puigdemont
La candidata a presidir la Comissió Europea ha de rebre
encara l’aval de l’eurocambra.
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Josep Borrell serà, en principi, el nou Alt representant
de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat. EFE

No se sap pas que Von der
Leyen s’hagi pronunciat mai
públicament sobre el conflicte català, però el pas de
Carles Puigdemont per Alemanya l’any passat, on va
romandre durant tres mesos
mentre el Tribunal Superior
de Slesvig-Holstein estudiava
l’euroordre, indubtablement
va posar el conflicte damunt
la taula del govern d’Angela
Merkel.
La carpeta Puigdemont
va tenir un gran ressò entre
l’opinió pública alemanya.
Fins aleshores, la majoria de
la premsa alemanya havia
estat molt reticent respecte
de la qüestió catalana. Tanmateix, el cas de Puigdemont
i la persecució judicial contra
l’independentisme va fer virar a poc a poc l’opinió pública
cap a posicions més favorables a l’independentisme i la
denúncia de la repressió i la
manca de diàleg del govern
espanyol.

Von der Leyen sí que va
pronunciar-se quan la justícia espanyola va emetre la
primera euroordre contra
Puigdemont i els consellers
exiliats a Bèlgica. En unes
declaracions recollides per
ZDF, va mostrar-se convençuda que l’arrestarien i
que a Alemanya s’actuaria de
la mateixa manera. ‘Tots els
altres estats membres dins el
sistema legal actuarien sobre
una ordre d’arrest europea’,
va dir.
Borrell, la polèmica
contínua
La trajectòria de Borrell contra
l’independentisme aquests
últims anys va accentuar-se
quan fou nomenat ministre
d’Afers Estrangers espanyol,
ara fa un any. D’episodis
polèmics, n’hi ha hagut uns
quants: la ‘desinfecció’ de
Catalunya, la burla respecte
de la situació de presó preventiva d’Oriol Junqueras,

La carpeta
Puigdemont va
tenir un gran ressò
entre l’opinió
pública alemanya

la discussió amb un periodista alemany perquè li feia
preguntes sobre el cas català
que no volia respondre en
una entrevista en directe... I
el darrer: acusar el conseller
Alfred Bosch de ‘fer el ridícul’
per haver-se disculpat amb el
poble mexicà per la matança
dels colonitzadors espanyols.
Una les seves primeres
intervencions després del
nomenament –pendent del
vist-i-plau del Parlament
Europeu– ha estat a la SER

Catalunya. Borrell hi ha assegurat que no utilitzaria el
càrrec per a treballar contra
l’independentisme perquè
el seu deure és representar
la UE a l’exterior. Una de les
qüestions més calentes que
haurà d’abordar és el paper
de mediació que fa la UE entre
Sèrbia i Kossove, estat que
Espanya no reconeix perquè
va declarar la independència unilateralment. Borrell
probablement haurà d’entrevistar-se amb dirigents
kossovesos i assumir el paper
que li pertoca com a Alt Representant.
De fet, aquest càrrec té poca autonomia i va molt lligat
a les decisions del Consell
Europeu. Les competències
en matèria de seguretat i de
política exterior pertanyen
encara als estats, recelosos
de cedir-les a les institucions europees, i qualsevol
moviment es negocia abans
d’executar-se.
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MATT CARTHY
‘Avui són els eurodiputats catalans,
però demà qui serà?’
Entrevista a l’eurodiputat del Sinn Féin que s’ha plantat
davant Tajani en defensa de Puigdemont, Comín i Junqueras

ALBERT SALAMÉ

JOSEP CASULLERAS NUALART

L

’eurodiputat irlandès del Sinn Féin
Matt Carthy ha estat qui ha alçat
la veu davant Antonio Tajani i els
altres 747 parlamentaris que eren
presents en la sessió constitutiva
del Parlament Europeu a Estrasburg. El
president sortint de l’eurocambra el volia fer callar, però Carthy ha condemnat
l’impediment perquè fossin a l’hemicicle
Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol

Junqueras. Més tard, davant l’edifici
del parlament, i agombolat per deu mil
manifestants independentistes, ha fet un
discurs contundent, dient que hi havia
un núvol fosc damunt el parlament, perquè era inquietant i preocupant aquesta limitació de drets polítics que s’ha
consumat avui. Hi hem parlat a migdia,
just després de la seva intervenció en
l’escenari d’Omplim Estrasburg.

—Heu denunciat el silenci dels dirigents europeus.
—El president Tajani ha obert la intervenció dient que el Parlament Europeu
ha estat la casa de la democràcia, ha estat
la veu dels ciutadans europeus, l’única
institució de la UE elegida directament
pels ciutadans. Però hi ha dos milions
de ciutadans a qui s’ha negat la veu en
aquesta cambra; i mentre això continuï,
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Cada dia que
passa sense ser
eurodiputats és
un dia més que la
Unió Europea no
pot donar cap lliçó a
ningú del món sobre
democràcia ni sobre
estat de dret

Espero que aquesta
visita no hagi estat
debades i que els
dirigents de les
institucions europees
escoltin la vostra
crida
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el Parlament Europeu perd la legitimitat
per a parlar de democràcia, d’estat de
dret i de drets humans. Perquè la negació
de la democràcia és la negació del dret
més bàsic i és inacceptable. El silenci
del president Tajani i de més dirigents
europeus he de dir que és absolutament vergonyós. Els votants catalans
mereixen de tenir representació, de la
mateixa manera que els meus votants,
o que els votants del president Tajani.
Tots són igualment ciutadans europeus
i mereixen de tenir representació al
Parlament Europeu.
—I els altres eurodiputats? Quina actitud tenen? Què n’espereu, dels eurodiputats dels altres grups?
—Sabem que hi ha molts eurodiputats
que donen suport al dret d’autodeterminació del poble català. Hi ha encara
un nombre més gran d’eurodiputats que
donen suport al dret de tots els representants electes de prendre possessió dels
seus escons. Hi ha molts eurodiputats
que són agressius o hostils al fet que
els parlamentaris catalans siguin representats de cap manera; si poguessin els
vetarien tots. Però hi ha un gran grup
d’eurodiputats que romanen callats. Per
a mi aquest silenci és vergonyós i no és
acceptable; han de parlar amb la seva
veu, han d’alçar la veu per la democràcia
i els drets humans, per la prevalença dels
processos democràtics. Perquè avui són
els eurodiputas catalans, però qui serà
demà? Ens hem de plantar i dir als dirigents de la UE que ningú no pot negar als
representants electes del poble europeu
el dret de ser aquí, en aquesta institució.
—Pot ser un precedent perillós a Europa? Si Espanya pot vetar diputats
electes, qui no ho podrà fer demà?
—El govern espanyol ha establert unes
noves normes, que tenen un sol propòsit:
negar al poble de Catalunya el dret de
tenir els seus representants electes al
parlament europeu. Si a Espanya li és
permès de fer això, què impedirà que un
altre país imposi unes altres normes per
impedir a uns altres eurodiputats que no
els agradin d’ocupar els seus escons? Qui

ha de decidir qui s’asseu al Parlament
Europeu són els votants, la gent, i al
poble de Catalunya li ha estat prohibit
aquest dret. És absolutament inacceptable. I és una vergonya que qualsevol
diputat romangui callat en una agressió
com aquesta contra la democràcia.
—Confieu que Puigdemont, Comín i
Junqueras acabaran essent finalment
eurodiputats amb tots els seus drets?
—No ho sé. Però cada dia que passa
sense ser eurodiputats és un dia més
que la Unió Europea no pot donar cap
lliçó a ningú del món sobre democràcia
ni sobre estat de dret. No ho pot fer; ha
perdut tota la credibilitat. Algun dia hi
haurà una Catalunya independent, i això
serà així perquè els catalans ho volen.
Això ens ensenya la història: que acabarà
passant. Ens hem de preguntar si volem
que una Catalunya independent sigui
membre de ple dret de la UE. Jo sí que ho
vull; crec que la majoria dels europeus
ho volen. I els dirigents europeus han
de començar a actuar, no tan sols per a
la gent de Catalunya, sinó per a tots els
qui creiem en la democràcia a tot Europa
i a tot el món.
—Heu fet un discurs molt apassionat en
l’acte d’avui. Què us sembla la resposta
dels catalans en aquesta mobilització?
—És increïble de veure tanta gent que
ha vingut de Catalunya. És la manifestació més gran que he vist mai davant el
Parlament Europeu. És un senyal, no per
a mi, perquè hi dono suport, sinó per a
tothom dins aquest edifici [assenyala la
seu de l’eurocambra]. El Parlament Europeu ha gastat milions d’euros en una
campanya anomenada ‘aquesta vegada
votaré’ abans de les eleccions, per encoratjar el vot de la gent, i hi ha més de dos
milions de catalans que van dir ‘aquesta
vegada votaré’ , i en canvi el parlament
europeu veu bé que tres eurodiputats
catalans siguin vetats. És inacceptable.
Per a la gent de Catalunya que ha vingut:
sou benvinguts a Estrasburg. Espero que
aquesta visita no hagi estat debades i que
els dirigents de les institucions europees
escoltin la vostra crida.
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Milers de persones s’han concentrat vora la seu del
Parlament Europeu a Estrasburg. ALBERT SALAMÉ

‘Això no s’ho poden creure’: el vet als
catalans sorprèn i incomoda a Estrasburg
JOSEP CASULLERAS NUALART
Crònica d’una jornada marcada per la
manifestació més gran que hi ha hagut
davant de l’eurocambra a Estrasburg

L

a primera vegada que en
aquesta nova legislatura de cinc anys que ha
començat al Parlament
Europeu un eurodiputat ha parlat ha estat per a
denunciar la vulneració dels
drets de Carles Puigdemont,
Oriol Junqueras i Toni Comín
i dels més de dos milions de
persones que els van votar.
L’irlandès del Sinn Féin Matt
Carthy ha demanat la paraula
al president del parlament
sortint, Antonio Tajani, que

ja el veia venir, i l’anava avisant que no podia parlar de
res que no tingués a veure
amb el sistema d’elecció del
nou president de la cambra.
Aquest eurodiputat, nascut a
Birmingham el 1977, crescut
a Irlanda i polititzat durant
els anys del conflicte al Nord,
colpit per les vagues de fam
de Bobby Sands i més activistes irlandesos, ha pronunciat
unes paraules directes i contundents. Una fotografia de
Puigdemont l’acompanyava,

al costat. No gaire lluny, en un
altre escó, Diana Riba tenia al
costat una fotografia d’Oriol
Junqueras. A l’exterior, ja
feia més de dues hores que
s’aplegaven milers de catalans per protestar contra això
que Matt Carthy denunciava
davant Tajani.
‘Voldria felicitar tots els
eurodiputats que són avui
aquí, però n’hi ha tres que
no poden entrar, tres representants del poble català no
poden ser aquí’, ha començat
dient. Els seus companys de
grup l’aplaudien quan ha
apujat el to de la declaració:
‘Aquesta cambra ha de lluitar
per la democràcia, pels drets

humans. Si no, la credibilitat
d’aquesta cambra es veurà
soscavada. President, faci
una declaració avui en nom
d’aquests diputats electes i
reforci d’aquesta manera la
democràcia i els drets humans a Europa.’ Tajani ha
fet com si sentís ploure, i ha
continuat els tràmits de la
sessió, de preparació de la
votació del nou parlament,
que es farà demà. Silenci de
Tajani. I silenci de molts altres diputats. Aplaudiments,
en canvi, de tot un sector de
l’hemicicle ocupat pels més
de setanta eurodiputats dels
Verds-Aliança Lliure Europea
i pels de l’Esquerra Unitària
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Europea, de la qual forma part
el Sinn Féin de Carthy.
També hi ha l’EH Bildu de
Pernando Barrena, que explicava a VilaWeb als passadissos de l’eurocambra: ‘La
gent no s’ho pot creure. Jo
parlo amb més eurodiputats
i no s’ho poden creure. Però
en aquesta qüestió –com en
el passat també vèiem en coses que tenien a veure amb
accions repressives o fins i
tot contra el dret de l’estat
espanyol en el cas basc– la
gent a títol individual es posa
les mans al cap. Aquí els grans
grups polítics del parlament
no mouran ni un dit en això,
perquè estan condicionats per
la presència del PP espanyol
al grup popular o pel PSOE en
els socialdemòcrates. I aquí
al parlament, la solidaritat
específica dels grups només
la veurem a l’Esquerra Europea i a l’ALE. En els altres
grups, de tu a tu sí que trobes
solidaritat i suport, però no
serà mai de caràcter polític,
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perquè el grup devora aquestes posicions democràtiques
en favor d’interessos d’estat.’
L’eurodiputat basc alertava: ‘Els diputats d’aquí
que veuen això com una cosa exòtica no s’adonen que
es disparen un tret al peu,
perquè això pot implicar un
precedent gravíssim. Perquè
hi ha partits autoritaris amb
posicions pròximes als governs d’estats membres de la
UE, i si ara es posa de moda
això que Espanya comença a
fer de vetar càrrecs electes, es
podran acabar vetant grups
dissidents, crítics o representants de minories en qualsevol altra part d’Europa. És
possible que Espanya doni ara
mateix unes idees d’actuació
a grups d’ultradreta.’ Carthy
s’expressava també així en
aquesta entrevista a VilaWeb:
‘Si a Espanya li és permès de
fer això, què impedirà que un
altre país imposi unes altres
normes per impedir a uns
altres eurodiputats que no

Milers de persones s’han concentrat vora la seu del
Parlament Europeu a Estrasburg. ALBERT SALAMÉ

els agradin d’ocupar els seus
escons? Qui ha de decidir qui
s’asseu al Parlament Europeu
són els votants, la gent, i al
poble de Catalunya li ha estat
prohibit aquest dret.’
Hi hem parlat una estona més tard, quan, acabada
la breu sessió al Parlament
Europeu, ha participat –juntament amb una vintena
més d’eurodiputats danesos,
grecs, portuguesos, flamencs,
letons, eslovens, bascs, escocesos, francesos, alemanys– en l’acte multitudinari
convocat pel Consell per la
República i al qual han donat
suport nombroses entitats de
la societat civil i partits independentistes. Carthy ha estat
el més aplaudit, perquè ha
traslladat a la gent aplegada
al pont Joseph Bech l’entusiasme, la força i l’optimisme
que havia insinuat davant Tajani. Ha alçat la veu amb una
força i una loquacitat pròpies
de parlamentaris i oradors
polítics brillants. ‘Avui el cel

brilla sobre Estrasburg, però
hi ha un núvol fosc que plana
sobre el Parlament Europeu’,
ha exclamat. ‘La gent de Catalunya demana llibertat i autodeterminació, i si us manteniu
units i ferms no us podran
vèncer. Catalunya serà lliure.’
Els manifestants, que han
vingut de tots els racons del
país, amb cotxes particulars, autobusos organitzats i
avions, demanaven una altra
vegada la unitat dels partits,
perquè aquesta força mobilitzadora de l’independentisme
que s’ha tornat a demostrar
tingui una traducció política. Feia dies que omplien els
carres d’Estrasburg, empesos
en bona part per una expectativa que no s’ha complert.
Perquè ni Carles Puigdemont
ni Toni Comín no han pogut
entrar al Parlament Europeu,
i ni tan sols a la ciutat, pel
gran perill que fossin detinguts per policies espanyols
en virtut d’un conveni entre
França i Espanya del 2002
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Milers de persones s’han concentrat vora la seu del
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pel retorn a sengles estats de
persones reclamades per una
de les parts. Tots dos s’han
arribat a Kehl, a l’altra banda
del Rin, en territori alemany.
I han valorat, juntament amb
Gonzalo Boye, la possibilitat
de travessar el riu i atansar-se
al Parlament Europeu. Finalment han cregut que era més
prudent de no fer-ho. Boye sí
que ha anat fins a Estrasburg,
per a explicar la situació als
manifestants.
La galleda d’aigua freda va
arribar ahir al vespre, amb la
decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de no
concedir a Puigdemont i Comín les mesures preventives
que demanaven per a assistir a la sessió inaugural del
nou parlament a Estrasburg.
Però entre els manifestants
hi havia una convicció més
gran, que era la de denunciar que no es poden liquidar
més de dos milions de vots
en unes eleccions europees

i la voluntat de fer sentir la
veu de l’independentisme al
cor de la UE. I així ha estat.
L’expectació mediàtica internacional ha desbordat els
organitzadors. Dels setanta periodistes acreditats els
dies previs per a cobrir l’acte
(deu dels quals eren de fora
de l’estat espanyol), al matí
n’han anat venint de nous,
més d’un centenar, la meitat
dels quals de mitjans que no
eren ni catalans ni espanyols.
Molts cobrien l’obertura de
la legislatura europea, i han
topat amb una manifestació de catalans que és la més
gran que es recorda davant
del Parlament Europeu a Estrasburg.
I han sentit com l’eurodiputada portuguesa del Bloc
d’Esquerra Marisa Matias
deia: ‘Per als portuguesos Catalunya té un significat molt
important, perquè l’autodeterminació i la independència de Portugal es va deure a

Catalunya el 1640. Vosaltres
vau pagar un preu perquè
els portuguesos poguessin
ser lliures i independents.
Irònicament, l’opressor del
1640 era un Felipe, i encara
continuem amb un Felipe.’ I
han sentit l’eurodiputat dels
Verds Gérard Onesta, que ha
criticat que no es permetés
que Puigdemont, Junqueras
i Comín fossin al Parlament
Europeu, però que es deixés
passar sense problemes
representants electes ‘que
volen destruir Europa, perquè són racistes, xenòfobs,
homòfobs, sexistes i que
senzillament són aquí per a
destruir la democràcia’. I ha
fet un recordatori sobre la
simbologia del Rin, que és allà
mateix passant per Estrasburg, vorejant pràcticament
l’edifici del parlament, i que
avui ha estat frontera per a
Puigdemont i Comín, que no
l’han pogut travessar per por
de ser detinguts. Aquesta és

l’Europa que s’atansa i que
espanta i que tots aquests
eurodiputats han denunciat.
Puigdemont i Comín no
han pogut adreçar-se directament a aquella gentada,
que tenien tan a prop físicament. Junqueras, a 1.200
quilòmetres, tancat en una
presó; tant ell com Raül Romeva, ex-eurodiputat molt
estimat tant a Estrasburg com
a Brussel·les, s’han adreçat
als manifestants per carta. El
president i el conseller exiliats, per videoconferència.
‘Sóc a escassos metres… hauríem de ser aquí. Perquè és el
que vau decidir més de dos
milions de persones’, ha dit
Puigdemont, que ha demanat
a qui sigui el nou president
del Parlament Europeu que
abandoni ‘la deriva de la limitació democràtica’ de Tajani.
Perquè ara, ha reblat, ‘sou
a temps de demostrar que
aquesta cambra representa
tots els europeus’.
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El primer ministre portuguès, António Costa, en una
trobada amb Pedro Sánchez fa tres anys. EP

L’exemple portuguès: Sánchez pot
ser investit amb una ‘geringonça’?
Investidura Els diputats Paulo Pisco (PS) i Isabel Pires (Bloc d’Esquerra)
analitzen el pacte de les esquerres portuguès i expliquen si és un model per a
l’estat espanyol o no

ANDRÉS G.-NANDÍN

E

l president del govern
espanyol en funcions,
Pedro Sánchez, se sotmetrà al debat d’investidura al congrés el 22
de juliol. Pretén guanyar la
votació de l’endemà amb el
suport d’Unides Podem, però
sense que aquest partit entri
a l’executiu. En canvi d’això,
Sánchez proposa a Iglesias un
govern de ‘cooperació’ que el
tingui de soci preferent. És a
dir, un govern del PSOE tot sol
amb el suport parlamentari
d’Unides Podem, que tindria
càrrecs intermedis a l’executiu. Arran de la insistència

de Podem a assumir carteres ministerials, Sánchez ha
apel·lat al model portuguès
per no blocar la investidura
i evitar unes altres eleccions.
A Portugal el Partit Socialista (PS) ha governat en
minoria del 2015 ençà, amb el
suport parlamentari dels partits d’esquerra: el Bloc d’Esquerra, el Partit Comunista
de Portugal i els Verds. Un
pacte anomenat popularment
‘geringonça’ (traduïble com a
‘invenció improvisada, inestable o amb poca solidesa’).
Però la ‘geringonça’ es pot
exportar a Espanya?
Per Paulo Pisco, diputat i
membre de la comissió nacional del PS, primer de tot

‘L’esquerra
estava totalment
convençuda que no
podia donar una
altra possibilitat a la
dreta per governar
després d’un
període d’austeritat
tan dur’

depèn de la geometria parlamentària. El seu partit no tenia majoria absoluta per governar, i per això era important de cercar l’acord. Explica
que el pacte el van fer possible
les dures circumstàncies que
havia passat el poble portuguès des del 2011, sota el
programa d’austeritat de la
‘troica’ (Comissió Europea,
Banc Central Europeu i Fons
Monetari Internacional), i que
havia executat l’anterior govern de dreta: retallades de
despesa pública, congelació
de pensions i privatitzacions.
Hi havia una desocupació alta
i els joves emigraven.
‘L’esquerra estava totalment convençuda que no po-
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Costa, Macron i Sánchez, durant una reunió de la
cimera de dirigents de la UE. EFE

dia donar una altra possibilitat
a la dreta per governar després
d’un període d’austeritat tan
dur. Per coherència política,
havien de governar les esquerres.’ Altrament, el poble
no ho hauria entès, afirma.
Isabel Pires, diputada del
Bloc, també destaca la importància del context i el
caràcter inèdit d’aquell pacte a Portugal, on l’esquerra
marxista no havia estat mai
clau per a l’estabilitat política:
‘L’opció era quatre anys més
d’una austeritat molt forta.
Tots vam veure clar durant
la campanya electoral que
la gent volia una alternativa
a la dreta. El dia de les eleccions teníem l’oportunitat de
fer una cosa única, diferent.
Entre austeritat i solució innovadora, els partits ens vam
asseure, vam parlar, vam discutir els punts d’acord i vam
aconseguir-lo.’
Els punts d’aquella entesa
es van basar en les qüestions
que més havien perjudicat la
població, deixant de banda

aquelles en què els partits
discrepaven. Els objectius
s’han complert tots: augment del salari mínim, dels
sous a la funció pública i de
les pensions; aturada de les
privatitzacions; i recuperació de la competitivitat de les
empreses i de l’eficàcia dels
serveis públics. Pisco i Pires
coincideixen a dir que aquest
ha estat el principal motiu pel
qual el pacte ha exhaurit la legislatura, tot i alguns sotracs.
Un context difícil
d’exportar
Portugal tornarà a fer eleccions legislatives a l’octubre.
Malgrat la satisfacció dels
integrants, Pires considera
gairebé irrepetible un pacte
en els termes del 2015: ‘Era
un acord escrit i signat molt
concret. Però en un context
molt diferent; aleshores era
una solució gairebé d’emergència.’
Sosté que ni la situació
econòmica en què van atènyer l’acord ni el context polí-

tic d’aleshores a Portugal no
són comparables amb els de
l’estat espanyol actualment.
Recorda també que fa quatre
anys el Bloc es trobava en
una dinàmica de creixement
i que la de Podem, després
de les darreres eleccions, és
la contrària.
Malgrat això, Pisco veu en
el pacte d’esquerres portuguès una solució que ha donat
resultats molt positius i que
pot ser molt inspiradora per
a l’esquerra espanyola i europea. ‘Els partits d’esquerra
europeus són molt poc favorables a enteses, fins i tot
dins l’esquerra. I jo crec que
és una mica absurd. Cal tenir
prou humilitat democràtica
per a saber fer concessions i
governar conjuntament. Perquè l’esquerra, que té una
dimensió de justícia i visió de
la societat molt diferent de la
dreta, ha de poder governar
de manera estable i sòlida
per preservar un projecte de
societat molt necessari a Europa.’

‘És clar que és un model
que tots els partís d’esquerra
poden mirar i intentar inspirar-s’hi’, diu Pires. Tanmateix, creu que dependrà
sempre de les relacions de
força i els percentatges de
vot de cadascú, i també de
les polítiques que s’acordin.
Aquests acords, aclareix, no
poden ser buits de contingut.
Pires afegeix que, a diferència de Podem, el seu
partit sempre ha vist clar
que no havia d’entrar al govern, ni en l’actual ni en un
de futur. Volen mantenir una
identitat i un programa propis. Guanyar representació,
força negociadora i allunyar
el risc d’esdevenir ostatges
del PS.
‘Entenc que a Podem hi
hagi el debat, però no estic
d’acord que hagis de ser dins
el govern per garantir que es
compleixi un acord. Perquè
aquí si el PS n’incomplia alguna part perdia la majoria
al parlament i no podia ni
aprovar el pressupost.’ Reconeix que a Espanya políticament hi ha molts factors
que fracturen els partits,
fins i tot Podem. Per això hi
albira una negociació molt
més difícil.
‘Aquí el 2015 el context
econòmic i social era molt
dolent i hi havia predisposició a negociar. A Espanya
ara mateix el PSOE té moltes
possibilitats de governar, fins
i tot en minoria com a Portugal, i arribar a acords al parlament. Crec que hi ha qüestions importants que no són
de caràcter econòmic i que
tenen a veure amb Catalunya.
És un factor que ens costa
d’avaluar perquè no tenim res
que s’hi assembli i allà té una
gran importància.’
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La ‘llei Aragonès’:
una millora o
un perill per les
externalitzacions
de serveis?
Serveis públics La CUP, els comuns i
algunes entitats i sindicats reclamen
que es paralitzi, mentre que el govern
defensa que expulsarà les grans
empreses de la gestió dels serveis a les
persones

ODEI A.-ETXEARTE

H

a originat una tempesta política dins i fora
dels passadissos del
Parlament de Catalunya i els detractors l’han
batejada com a llei Aragonès.
Per les organitzacions més
critiques, la llei de contractes
de serveis a les persones és
una de les més importants
dels últims quinze anys perquè obrirà la porta a l’externalització de més serveis que
hauria de prestar l’administració de manera directa. Un
argument que també defensen la CUP i els comuns. Pel
govern, ha de ser la llei que
limiti el negoci de les grans
empreses mercantils (com
ara Clece, del grup de Florentino Pérez) perquè desterra
la preeminència del criteri
del preu en les licitacions i
prioritza variables de qualitat.
Aquesta és una demanda que

fa anys que reclamen entitats
del tercer sector i, segons el
govern, no externalitzarà més
serveis.
La polèmica és servida. La
norma encara és en tràmit
al parlament i probablement
no se sotmetrà a votació definitiva fins a la tardor. Però
la CUP i CatECP ja han demanat a JxCat i ERC que la
retirin, mentre organitzacions i sindicats com ara la
FaPaC (la federació d’Ampa més gran de Catalunya),
Marea Blanca, USTEC, COS,
CGT o la Intersindical-CSC
han abanderat una campanya en contra que ha forçat
els partits a prendre posició
en el debat públic. Fins ara,
la llei s’havia discutit sense
atenció mediàtica; va passar
el primer tràmit parlamentari
sense que cap partit presentés
cap esmena de retorn i els
grups ja havien començat a
negociar la incorporació de les
parcials. Però toca un àmbit

El vice-president del govern, Pere Aragonès. ACN

La proposta de
llei del govern
regula el règim de
contractació dels
anomenats serveis a
les persones

extremadament sensible que
desborda els matisos tècnics
i que de sobte l’ha situada en
la primera línia política: ha
fet ressorgir el debat de la
privatització de serveis quan
encara no s’han revertit les
retallades pressupostàries
dels anys més durs de la crisi.
Empreses que es lucren
amb serveis públics
La proposta de llei del govern
regula el règim de contractació dels anomenats serveis a les persones. Es tracta
de serveis de la Generalitat
o dels ens locals externalit-
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Usuaris del centre de dia Santa Clara de Lleida durant una visita del 2018 de l’aleshores batllessa en funcions, Montse
Mínguez, i el tinent d’alcalde Fèlix Larrosa, després d’haver estat adjudicada a l’empresa Accent Social. ACN

zats en empreses que n’obtenen un benefici directe o
indirecte i que són vinculats
a l’educació, els serveis socials i de salut: les escoles
bressol, els casals infantils i
juvenils, les ludoteques, els
menjadors escolars, les colònies, l’atenció domiciliària a
la gent gran, casals de gent
gran, hospitals de dia per a
persones amb discapacitat,
el suport domèstic i els assistents personals, els recursos
a residències, els centres de
dia, programes de mediació
en l’àmbit penal i serveis comunitaris o de cohesió social,
entre més.
A l’hora de licitar aquests
serveis, s’havia imposat el
criteri objectiu del preu o la
subhasta perquè es regia pel
règim de contractació general. És a dir, es concedien a
les empreses que els prestaven per menys diners. Això
ha portat grans mercantils,
com ara Clece (del grup ACS

Què diu la proposta
del govern?
Prohibeix la
subhasta i elimina
les contractacions
basades en el preu

de Florentino Pérez, nascuda
com una empresa de neteja) o Valoriza (del grup de la
constructora Sacyr) a guanyar terreny en allò que van
albirar com una nova àrea
de negoci mentre baixava el
mercat del totxo. Una nova
especialització que ha desplaçat entitats, fundacions i
cooperatives mentre s’incrementaven les crítiques per la
pèrdua de qualitat dels serveis
i de l’empitjorament de les
condicions laborals dels treballadors contractats.
Per què ara?
En diuen llei Aragonès però la
va impulsar en l’anterior legislatura l’aleshores conseller
Raül Romeva. La intervenció
de l’autonomia la va aparcar
i el vice-president del govern la va tornar a defensar
al ple del parlament el 7 de
novembre de l’any passat. Era
l’últim punt de l’ordre del dia
d’un dimecres i l’hemicicle

era mig buit. Cap grup no es
va oposar que es tramités, si
bé la CUP ja va verbalitzar que
hi estava en contra. La batalla
política ha arribat després
d’haver comparegut, tots els
sectors afectats, en comissió
al parlament i quan ja han
començat a redactar el text
de la ponència, debatent la
incorporació de les esmenes
parcials presentades.
Què diu la proposta del govern? Prohibeix la subhasta
i elimina les contractacions
basades en el preu. Estableix
que, a tot estirar, el criteri
del preu ha de pesar un 40%
i n’hi afegeix més de basats
en una directiva europea del
2014 que, segons l’executiu, han de permetre que els
serveis es prestin amb criteris de qualitat, continuïtat,
accessibilitat, exhaustivitat,
disponibilitat, que siguin assequibles per a tothom, que
els usuaris hi participin i que
els operadors econòmics si-
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Menjador de l’escola Maria Mercè Marçal de Tàrrega el 2017, gestionat pel servei de
Quàlia projectes educatius de l’Associació Alba. ACN

La CUP i els comuns han denunciat que
amb la llei es podien externalitzar encara
més serveis
guin subjectes als principis
de transparència i d’igualtat
de tracte. La llei complementa
una altra d’espanyola, la de
contractes del sector públic,
considerada normativa bàsica
per a tot l’estat.
El criteri del preu i la llista
de serveis
La CUP rebat l’argument del
preu apuntant que la llei general ja permet que es rebaixi
fins al 20% si hi intervé una
comissió d’experts independents, i per això denuncia que
la nova llei és més mercantilista. El govern al·lega que
és molt complicat per a les
administracions d’arribar a
recórrer als experts perquè
el preu pesi menys del 50%,
i la nova llei ofereix més garanties, tenint present que les
adjudicacions sempre poden

ser subjectes a recursos als
tribunals. La CUP i els comuns
han denunciat que amb la
llei es podien externalitzar
encara més serveis. I és que
la llei recull un llarg llistat de
codis de serveis, adaptats a
la denominació europea, en
àmbits que els anticapitalistes
i entitats com la FaPaC o el
sindicat de mestres USTEC
alerten que fins ara no eren
externalitzats. Un d’aquests
nous àmbits, avisen, és el servei d’ocupació.
Segons ERC, això no vol
dir que la Generalitat o els
ajuntaments deixin de prestar de manera directa més
serveis. ‘Aquesta llei permet
que serveis que ja són externalitzats i que es gestionen de
manera indirecta es gestionin
a partir d’uns estàndards de
compliment de qualitat i de

control i execució d’aquesta
qualitat. Busca que aquests
serveis que l’administració
ja ha externalitzat siguin de
la màxima qualitat i al servei
dels ciutadans’, argumenta
Jordi Albert, diputat d’ERC
i relator de la llei. La FaPaC
admet que no obliga a externalitzar els nous àmbits
inclosos a la llista, però ho
fa possible en la mesura que
els inclou, deixant al criteri
polític de cada govern ferho o no. ‘Si la voluntat d’un
govern no és externalitzar
serveis que encara no ho són,
no té cap mena de necessitat
d’incloure’ls en un llistat’,
afirma Lidón Gasull, directora de la FaPaC.
Gasull precisa que Catalunya podia triar quina tipificació de serveis (tècnicament anomenats CPV per la
directiva europea) incloïa a
la norma, però que no ho ha
fet així. ‘El govern ha decidit
incloure’ls absolutament tots
per a poder-los externalitzar
ara més endavant. Potser no
ho farà mai, però ara fa que
jurídicament sigui possible
i no hi posa cap límit.’ A la
FaPaC li preocupa especialment l’externalització del
servei preescolar, el codi que
parla genèricament de serveis
escolars diversos o el servei
de tutoria. ‘Anem cap a un
model que fins ara era bastant desconegut pel sistema
educatiu públic de Catalunya i això implica un abans
i un després en la manera
d’entendre el servei públic
d’educació’, alerta.
Per la FaPaC caldria una
llei integral dels serveis a les
persones que posi límits a
l’externalització, que blindi que no puguin arribar al
100% dels serveis i que reguli
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figures no contractuals com el
conveni o el concert perquè
no hi pugui haver un lucre
econòmic quan els gestionen
entitats externes. Sosté que
la contractació pública, amb
un benefici directe o indirecte
per a les empreses, hauria
de ser una fórmula residual,
l’última de les opcions possibles. La diputada de la CUP
Maria Sirvent coincideix que
la millor manera de garantir
la qualitat dels serveis és ‘la
gestió, la titularitat i la provisió 100% públiques’, tal com
va acreditar fa anys la sindicatura de comptes, corroborant que la gestió directa dels
serveis és més eficaç.
El tercer sector: i la
concertació?
El govern té al costat entitats
del tercer sector, que negocien en paral·lel la redacció
d’una altra llei que encara
els afectarà més: la que regularà el règim de concerts.
Joan Segarra, president de
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la Confederació Empresarial
del Tercer Sector Social de
Catalunya, argumenta que
la nova llei de contractes és
molt positiva perquè implica
un ‘avenç interessant’, encara
que no evitarà que hi hagi
mercantils que aconsegueixin
les licitacions. Ara, defensa que aquesta llei s’ha de
complementar amb una altra
norma que reguli el règim
de concerts. Creu que s’ha
d’establir que aquests serveis
siguin gestionats prioritàriament per la iniciativa social
sense afany de lucre. Per tant,
a parer seu només els àmbits en què el tercer sector
no pugui actuar s’haurien de
sotmetre al règim de contractació. La Confederació negocia
amb el govern aquesta segona
llei d’acció concertada amb
l’objectiu que l’avantprojecte
s’enllesteixi a final d’any.
Sonia Fuertes, presidenta
de la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS),
comparteix que la llei pot te-

Votació d’una llei al Parlament de Catalunya. ACN

nir aspectes positius. Però
assegura que la prioritat del
tercer sector no és aquesta
norma sinó la que regirà la
concertació de serveis. Coincideix amb Segarra que la
prioritat a l’hora d’externalitzar els serveis ha de ser la
concertació. A més, s’explica el rebombori polític que
ha originat l’anomenada llei
Aragonès perquè arriba en un
context de precarització laboral i de ‘pèrdua de confiança
de la ciutadania a l’hora de
vetllar pels serveis públics.’
Recorda que les desigualtats
creixen i que fins i tot es pot
endevinar l’extracció social
d’un infant per la capacitat
dels pares de pagar-li l’ortodòncia o no. És un àmbit, per
tant, molt sensible.
Les grans empreses, en el
punt de mira
Però la llei evitarà que empreses com Clece o Valoriza
guanyin licitacions? El govern
al·lega que ho tindran més

difícil. Fonts de l’executiu
remarquen que s’imposaran criteris de qualitat objectius per damunt del preu.
Per exemple, es valorarà la
responsabilitat social dels
licitadors: si les condicions
laborals dels treballadors milloren el conveni col·lectiu,
si adopten mesures de responsabilitat ambiental o són
signatàries del Pacte Mundial
de les Nacions Unides, especialment quant a la implantació de mesures de lluita
contra la corrupció. També
s’introdueixen paràmetres
de qualitat, accessibilitat i
exhaustivitat en el servei. El
govern subratlla igualment
que hi ha més control en
l’execució dels contractes i
que es tindran en consideració criteris de valoració dels
usuaris, enquestes, auditories
i inspeccions periòdiques. A
més, la llei rebaixa els requisits de solvència perquè
als concursos hi puguin optar
empreses més petites i preveu
que alguns serveis es puguin
reservar a cooperatives o a
empreses que reinverteixin
els beneficis en la seva finalitat social.
No obstant això, la CUP
avisa que les grans mercantils tenen una gran capacitat
de metamorfosi per a continuar guanyant les licitacions. Xavier Diez, portaveu
adjunt d’USTEC-STES, afegeix que ‘la normativa per a
optar a concursos públics és
tan summament complicada’ que les empreses petites
sense advocats en nòmina
no hi podran accedir. ‘Una
empresa de quatre persones
que vulgui optar a la gestió
del menjador de l’escola del
poble a la pràctica no s’ho
pot permetre, és bastant in-
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El govern té al
costat entitats
del tercer sector,
que negocien en
paral·lel la redacció
d’una altra llei que
encara els afectarà
més: la que regularà
el règim de concerts

La llei continua
tramitant-se al
parlament, però
JxCat i ERC poden
tenir dificultats per
a tirar-la endavant
si no arriben a un
acord amb alguna
de les forces de
l’oposició

viable’, avisa. Diez es fixa en
el cas britànic per a afirmar
que les bones intencions no
evitaran que ‘grans grups
acabin gestionant menjadors
escolars, residències de nens
amb discapacitat o tutelats
per la Generalitat, o proves
sanitàries’. Per això alerta que
seran molt bel·ligerants amb
la llei. Tenen enllestides una
vuitantena d’esmenes que
presentaran als grups parlamentaris perquè es modifiqui.

risc de mercantilització dels
serveis públics. Però CatECP havia arribat a presentar
trenta-quatre esmenes per
a millorar-la, destinades a
prioritzar les prestacions per
via directa de l’administració
i a incrementar els controls
de qualitat. També reclamava
que el preu no fos superior
al 30% de la puntuació, en
compte del 40%. Ara creu que
és prioritari que la llei s’aturi
i impulsar-ne una altra per
blindar el caràcter públic dels
serveis.
Ara, una de les esmenes
presentades pels comuns
ampliava l’abast dels serveis
subjectes a contractació amb
ànim de lucre a vint-i-tres
àmbits no inclosos en la llista inicial dels afectats. I ERC
ho recorda ara per criticar el
canvi de posició dels comuns.
També critica durament la
bel·ligerància de la CUP quan
no ha participat en el debat
parlamentari. Fonts del govern denuncien que tot és
una campanya ‘d’intoxicació informativa’. Creuen que
s’ha produït perquè els ha
incomodat l’ascens electoral d’ERC aquestes últimes
eleccions.

Un debat polític enverinat
La CUP va ser el primer partit
que es va revoltar contra la
norma. Com que considera que tots aquests serveis
els han de gestionar les administracions, assegura que
per això no ha participat en
els treballs en comissió ni ha
presentat esmenes a la llei:
no vol millorar un text que
creu que no hauria d’existir
mentre no s’aprovi una altra llei que blindi la prestació
dels serveis públics. Després
del soroll que va fer la CUP i
del ressò que han tingut les
crítiques de les entitats que
més s’hi oposen, els comuns
també van demanar al govern
que paralitzés la llei atès el

I ara què?
La llei continua tramitant-se
al parlament, però JxCat i
ERC poden tenir dificultats
per a tirar-la endavant si
no arriben a un acord amb
alguna de les forces de l’oposició. El PSC insisteix que no
li agrada com és dissenyada
i que s’ha de millorar. Al·lega
que no garanteix realment la
qualitat per sobre del preu,
ni la igualtat de tracte i la
transparència. Una de les esmenes que hi han presentat, per exemple, vol assegurar que tots els operadors
econòmics hi puguin concórrer amb criteris d’igualtat.
Una altra obliga el govern a
aprovar un projecte de llei
en dotze mesos per a regular
l’acció concertada amb entitats d’iniciativa social sense
afany de lucre per als serveis
de caràcter social i per a la
prestació dels serveis sanitaris. El PSC també pretén
que les concertacions socials
vigents es mantinguin fins
que no entri en vigor la llei
de contractació.
En les seves esmenes, Cs
elimina l’obligatorietat que
el preu no pugui ser superior a un 40% de la puntua-

ció. Tampoc no li agrada que
les empreses licitadores no
puguin rebaixar la quantitat
fixa que estableixi l’òrgan
de contractació. A més, defensa que desaparegui la
reserva opcional a les cooperatives i els nous requisits
de solvència empresarial.
Cs aprofita l’avinentesa per
denunciar que a Catalunya
s’han utilitzat les entitats
sense ànim de lucre com a
instruments per a amagar
la voluntat d’enriquir-se de
les persones que les controlen, i sentencia que s’han fet
servir com una eina més per
a la corrupció. Cita específicament el Cas Palau i hi afegeix que ‘cal tenir present el
recent cas de l’ex-alt càrrec
del govern de la Generalitat responsable de la DGAIA
que hauria adjudicat contractes públics milionaris
per a la gestió de centre de
menors tutelats a entitats
sense ànim de lucre afins’.
El PP limita la reserva a les
empreses socials només per
a casos en què s’acrediti ‘de
manera excepcional i justificada’. El debat públic
continua obert. El treball
parlamentari, també.

Cultura popular Festival Llegendes de Catalunya
Música Festival Pedra Viva
Fires Argillà Argentona 2019
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Enguany coincideixen tres dels millors festivals
de música del Principat el mateix cap de setmana

CANET ROCK, CRUÏLLA I VIDA:
TRES FESTIVALS EN UN CAP
DE SETMANA PLE DE MÚSICA
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El Festival Cruïlla es fa del 3 al 6 de juliol al parc del
Fòrum de Barcelona. ACN

CANET ROCK, CRUÏLLA I VIDA: TRES GRANS
FESTIVALS EN UN CAP DE SETMANA PLE DE MÚSICA
Festivals Enguany coincideixen tres dels millors festivals
de música del Principat el mateix cap de setmana

REDACCIÓ

A

quest cap de setmana coincideixen
al Principat tres dels festivals de
música més importants de l’estiu:
el Canet Rock, el Vida i el Cruïlla,
que enguany fa deu anys. A més,
també hi ha el Singlot Festival, el Pedra
Viva de Menorca, el de Llegendes de
Catalunya, el Castell de Peralada, el Rock
Fest Barcelona i el Music Port Fest, per
exemple.
El Canet Rock es farà dissabte al Pla
d’en Sala de Canet de Mar (Maresme).
Ja fa mesos que se’n van exhaurir les
entrades. Seran dotze hores seguides

de música amb grups com ara els Pets,
la Pegatina, Doctor Prats, Buhos i Roba
Estesa.
El Festival Vida es fa a la Masia d’en
Cabanyes, del 4 al 6 de juliol. Hi tocaran
grups internacionals com ara Madness,
The Charlants, Hot Chip, Superchunk i
José Gonzàlez. I també grups del país,
com la Iaia, Ferran Palau, Joan Colomo,
Miqui Puig i el Petit de Ca l’Eril.
El Festival Cruïlla es fa del 3 al 6 de
juliol al parc del Fòrum de Barcelona.
Enguany presenta caps de cartell tan
potents com Black Eyed Peas, Kyle Minogue, Love of Lesbian, Vetusta Moral,
Garabe, Foals, els Pets i el Petit de Ca
l’Eril.
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L’espectacle central del festival és l’Apagada de
Misteri. CEDIDA

DEU ANYS LLEGENDARIS A SANT MARTÍ DE TOUS
Festivals El festival Llegendes de Catalunya celebra els deu anys
amb noms com Clara Segura, Pepa Plana i David Fernàndez · En
parlem amb el director artístic, Sergi Vallès

REDACCIÓ

Q

uan es fa fosc, al petit vilatge de
Sant Martí de Tous tota la llum
elèctrica s’apaga i sis mil petites
flames s’encenen per a il·luminar
els racons de la vila on, misteriosament, es comença a viure una història
de molts i molts anys enrere… Llegendes
de muntanyes, llegendes de castells en
runes o de dones d’aigua, totes les històries del país es troben una vegada l’any
al Festival Llegendes de Catalunya, que
ja té deu anys.
Enguany s’hi podran veure les actuacions de Clara Segura, Pepa Plana,
Josep Julien i David Fernàndez i, com a
novetat, també tindrà un Escape Room,
a banda les activitats de sempre, com

ara l’Apagada de Misteri i els Racons de
Llegenda.
Sergi Vallès, creador i director artístic del festival, n’explica l’essència: ‘Es
tracta de preservar, recuperar i difondre
el llegat oral de llegendes i rondalles,
històries que es troben arreu del país,
perquè expliquen la nostra història.’ El
festival vol que tota la saviesa oral no
romangui a les prestatgeries de biblioteques sinó que formi part de la memòria
col·lectiva del país, perquè al capdavall
són llegendes que expliquen la pròpia
història.
Ara fa deu anys, l’Ajuntament de Sant
Martí de Tous va proposar a Vallès de
crear una festa que identifiqués el poble
amb el país. En veient que el municipi
era farcit de llegendes i rondalles, Vallès
va pensar en un festival singular, que no

es troba enlloc més, per a divulgar-les.
La voluntat és de transmetre aquestes
històries amb un format diferent, de
manera atractiva per al públic actual.
‘Hi ha espectacles que ja existeixen,
però són molt pocs. Moltes vegades
demanem a companyies professionals
de produir espectacles perquè puguin
ser exhibits al festival, però també que
puguin tenir vida més enllà’, explica
Vallès. Perquè el problema no és trobar
llegendes, que després de deu anys els
arriben de totes bandes, sinó com divulgar-les d’una manera atractiva i fresca.
Una programació de formats variats
La programació aplega espectacles teatrals i concerts, tota mena de formats
per a explicar les llegendes i contes
populars d’arreu, a més de tallers per a
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aprendre a explicar-les. També hi ha un
bon nombre d’espectacles infantils i per
a tots els públics.
L’espectacle central del festival és
l’Apagada de Misteri. S’apaga l’enllumenat públic de tot el nucli antic del
municipi i s’encenen més de sis mil
espelmes. ‘Aquesta llum és la que et
guia per a fer el recorregut, on veus
escenes de misteri de diverses llegendes catalanes representades per actors
amateurs del poble i la comarca’, explica
Vallès. El recorregut acaba al castell de
Sant Martí de Tous, on enguany l’escena final anirà a càrrec de Clara Segura:
‘Interpretarà el personatge de la mare
d’en Panna, una de les llegendes més
conegudes de Tous. Enguany trobàvem
molt oportú d’acabar amb una llegenda
com aquesta.’
A més, com cada any, un dels reclams més interessants seran els Racons
de Llegenda, on dissabte a la tarda, de
18.30 a 21.30, diversos rapsodes explicaran llegendes d’arreu del país, com
ara Eivissa, Perpinyà, Girona, Roses,
l’Alguer, Castellar de n’Hug, Cervera, les
Garrigues, Altafulla, Valls i Sant Martí de
Tous mateix. És un recorregut itinerant
en què l’espectador tria l’ordre amb què
vol visitar i escoltar.
Entre els espectacles destacats d’enguany, hi ha Veus que no veus, de Pepa
Plana i Noël Olivé, que presenta la versió
femenina de les anomenades ‘entrades
clàssiques’, números que inicien un
espectacle o n’enllacen escenes. També
hi haurà espai per als temes més picants
amb Peccatum, de la Casa del Teatre
Nu, un espectacle de ‘pornorondalles’,
fragments de contes populars centrats
en tota mena de vicis, pecats, verdors
i brutors.
David Fernàndez i Lyona presentaran
la seva versió de la llegenda de Sant Jordi
i Josep Julien explicarà llegendes adultes, mentre l’artista Toni Ortiz fa una
il·lustració en directe. Es destaca també
Exili, un espectacle de cançó popular que
testimonia l’èxode de milers de persones
durant i després de la guerra del 36-39,
a banda moltes representacions teatrals
de llegendes de Tous i de tot el país, com

L’espectacle sobre les dones d’aigua. CEDIDA

ara les que parlen de les dones d’aigua o
de l’Esperanceta.
Entre les novetats, es destaca especialment l’escape room basat en la història d’un bandoler sanguinari de Sant
Martí de Tous, en Panna. A més, enguany
el festival estrena una aplicació per a fer
arribar les llegendes al públic més jove.
També hi haurà un mercat de productes
artesanals al carrer Major durant tot el
festival.
Deu anys llegendaris
Després de deu anys, el balanç del festival Llegendes de Catalunya és molt
positiu. ‘No ens esperàvem la projecció
de país que ha agafat’, diu Sergi Vallès.
De fet, la població de Sant Martí de Tous
es triplica durant el festival. Si durant
l’any hi ha mil habitants, durant el festival s’hi esperen unes tres mil persones.

A més, durant aquests deu anys s’han
creat unes deu propostes professionals
que han fet gira per Catalunya i dos espectacles d’arrel popular que cada any
es representen al festival.
Enguany Vallès deixarà de ser-ne
el director artístic. L’any vinent anirà
a càrrec de la Casa del Teatre Nu, una
productora de Sant Martí de Tous. La
decisió de deixar la direcció artística del
festival ha estat, com explica Vallès, per a
renovar energia i mirades. ‘Considerem
que els tres primers anys eren per a saber
si el festival tenia futur; els cinc van ser
per a consolidar-lo i dels cinc als deu
per a definir-ne el caràcter’, diu. Però
afegeix que, després dels deu anys, el
festival necessita una nova direcció que
aporti una mirada nova i fresca al projecte. Això sí, mantenint-ne l’esquelet i
l’essència llegendària.
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Cada any, el primer dissabte de juliol aquesta vila de la
Costa Brava s’omple de gom a gom. ACN

TORNA LA CANTADA D’HAVANERES DE CALELLA
DE PALAFRUGELL
Tradicions Port Bo, Son de l’Havana, Arjau i Neus Mar són
els grups que actuaran enguany en la cantada

REDACCIÓ

T

orna la cantada d’havaneres de
Calella de Palafrugell. Cada any, el
primer dissabte de juliol aquesta vila de la Costa Brava s’omple de gom
a gom i la cala del Portbò esdevé una
platea on no cap ni una agulla. L’acte
inaugura la temporada d’havaneres que
es fan a l’estiu a moltes poblacions costaneres del país.
La cantada, que va començar l’any
1966, s’ha convertit en la trobada de referència per als amants de les havaneres
i Calella de Palafrugell en la gran capital
d’aquest gènere.
Port Bo, Son de l’Havana, Arjau i Neus
Mar han estat els grups triats per actuar

en aquesta 53a cantada, que també es
podrà seguir per quatre pantalles gegants
situades a la platja del Canadell (Calella),
la platja del Port Pelegrí (Calella), la plaça
Nova (Palafrugell) i la platja de Llafranc.
A banda aquest acte central, s’han
organitzat un seguit d’activitats paral·leles. Divendres a les set del vespre,
al local de l’AVAC de Calella es farà una
taula rodona sobre el passat, present i
futur de les havaneres.
Dissabte, durant tot el dia, hi haurà
un mercat artesanal al passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau.
I a mitjanit, les tavernes de Callela de
Palafrugell s’ompliran de grups que cantaran havaneres. Diumenge, el festival
Ítaca oferirà el concert de Diego Cigala
a la plaça del Port Bo.
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Ken Loach. ACN

KEN LOACH I AGUSTÍ VILLARONGA, PLATS FORTS
DE L’ATLÀNTIDA FILM FEST
Festivals El festival de la plataforma Filmin exhibirà 110
títols de 25 països

REDACCIÓ

E

l film d’Agustí Villaronga Nacido
Rey serà l’encarregat d’obrir el novè Atlàntida Film Fest, el festival
de la plataforma de cinema online
Filmin que es fa a Palma de l’1 al 7
de juliol. La gala d’inauguració serà un
any més al castell de Bellver. Després
del concert de l’artista Soleá Morente,
arribarà el moment d’Agustí Villaronga,
qui, juntament amb el productor Andrés
Vicente Gómez, presentaran el seu nou
treball, rodat entre l’Aràbia Saudita i el
Regne Unit.
Aquesta superproducció ja es va poder
veure al BCN Film Fest. El film és am-

bientat als anys 1920, durant la infantesa
del rei Fàisal de l’Aràbia Saudita, que
quan tenia tretze anys va haver d’encarar un conflicte diplomàtic amb la Gran
Bretanya.
Abans d’aquesta projecció, Fernando
León de Aranoa lliurarà a Ken Loach el
premi Masters of Cinema que atorga la
Mallorca Film Commission.
El festival exhibirà 110 títols d’un total
de 25 països. 41 seran estrenes absolutes
a l’estat espanyol, 51 són primeres obres i
44 han estat dirigits per dones. A la ciutat
de Palma es projectaran 44 films, un 15%
més que no l’any passat. Malgrat que el
festival, estrictament, s’acabarà el 7 de
juliol, la programació es podrà continuar
veient a Filmin fins l’1 d’agost.
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Del 3 de juliol al 4 de setembre les pedreres Líthica de Menorca es transformaran
en un gran auditori on es farà una vintena d’espectacles. FPV

LES PEDRERES DE LÍTHICA ES TRANSFORMEN EN UN
GRAN AUDITORI PER AL FESTIVAL PEDRA VIVA
Festivals Hi actuaran artistes de renom com ara el portuguès Salvador
Sobral i l’expert en música antiga Jordi Savall

REDACCIÓ

D

el 3 de juliol al 4 de setembre les pedreres Líthica de Menorca es transformaran en un gran auditori on
es farà una vintena d’espectacles.
Un any més, el Festival Pedra Viva
arriba determinat a mostrar una pluralitat
d’estils: circ, dansa, teatre, música antiga i
creacions contemporànies. I tot això en un
entorn singular i monumental, envoltat de
grans murs de pedra i a l’aire lliure.
Ahir, els músics francesos Yom i Elise Dabrowksi van ser els encarregats

d’inaugurar aquest nou cicle i diumenge
serà el torn de la Pedrera Rítmica, sota
la batuta de Santi Arisa.
Enguany, els plats forts seran Jordi
Savall i Salvador Sobral. El 17 de juliol,
el guanyador d’Eurovisió 2017, el portuguès Salvador Sobral, oferirà una actuació amb el títol París, Lisboa. El músic
expert en música antiga Jordi Savall no
hi tocarà fins el 7 d’agost.
Però al festival no hi ha tan sols música. També s’hi podrà veure la reconeguda clown Pepa Plana i la companyia
de dansa contemporània Mal Pelo, de
Maria Muñoz i Pep Ramis.
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Demostracions de ceràmica. CEDIDA

ARGILLÀ ARGENTONA 2019: ART CONTEMPORANI I
TRADICIONAL A LA CAPITAL DE LA CERÀMICA
Fires La Fira Internacional de Ceràmica es farà del 5 al 7 de juliol · El
Càntir de l’Any l’ha fet el dissenyador industrial Miguel Milà

REDACCIÓ

D

es dels càntirs per a anar a buscar aigua fresca a la font fins a
les escultures contemporànies
més trencadores, la cultura del
fang a Catalunya és ben arrelada
i admirada. I si es parla de ceràmica
i terrissa, una cita imprescindible del
començament de l’estiu és la Fira Internacional de Ceràmica Argillà Argentona,
que aplegarà una seixantena de mestres
ceramistes i un grapat d’activitats del
5 al 7 de juliol en aquest municipi del
Maresme.
La fira obrirà de deu del matí a deu
del vespre, amb seixanta d’expositors de
mestres terrissaires i ceramistes d’arreu

del país, a més d’una representació internacional ben diversa de països com
ara Alemanya, l’Argentina, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, el Japó, el Marroc,
Polònia, el Regne Unit, Rússia i Turquia.
L’Argillà és la fira més important del
país en aquest sector, tant pel nombre
i la qualitat dels participants com pel
nombre de visitants, que voreja els vinti-cinc mil. És un referent de la ceràmica
i la terrissa al sud d’Europa.
Qui ha passejat per Argentona sap que
s’hi pot trobar càntirs gegants pintats
per un artista. Aquesta és una de les
activitats destacades de la fira Argillà.
Enguany serà Glòria Badosa, que dissabte a les cinc de la tarda pintarà un
càntir en directe. A més, durant tot el
cap de setmana hi haurà diverses activi-

tats, com ara tallers de ceràmica al torn,
demostracions de terrissa tradicional i
una mostra de cinema sobre ceràmica, a banda una exposició de ceràmica
contemporània que es podrà veure al
Museu del Càntir fins el 8 de setembre.
És ‘Cal·ligrafia puntual’, de Jordi Marcet
i Rosa Vila-Abadal, una síntesi entre
estructures geomètriques, lletres, xifres
i punts que es transformen en llenguatge
damunt el gres o la porcellana.
Portugal, el país convidat
La ceràmica portuguesa serà la gran
convidada a la Fira Argillà Argentona. Portugal és un país amb ceràmica
de gran tradició: identitària, popular i
activa. Si bé el país sempre ha tingut
presència a la fira, enguany en serà un
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dels eixos centrals. A banda de tenir més
expositors dedicats, també se’n podran
veure dues exposicions.
La ceràmica de Portugal té una llarga
història, però amb una constant vocació de reinventar-se. Sempre ha tingut
molta diversitat d’activitat terrissera i
ceràmica, amb una gamma molt àmplia de productes, dels més artesanals
als industrials. Actualment, és un dels
productors de terrissa més importants
d’Europa; es destaca en la ceràmica utilitària i decorativa i combina a la perfecció
la tradició i la innovació.
Les dues mostres dedicades a la ceràmica de Portugal són:
—Ceràmica contemporània portuguesa. ‘Contentores e contenores’. Heitor Figuereido. Casa Gòtica. Del 5 al 21 de
juliol. Una mostra de ceràmica artística
contemporània d’aquest ceramista que
ha dissenyat l’exposició expressament
perquè tingui relació amb Argentona.
El motiu, els contenidors. ‘Com que el
càntir no és sinó un contenidor d’aigua,
vaig pensar a triar les peces meves que
tinguessin relació amb l’emmagatze-

matge –explica Figuereido–, sigui per
a líquids, aliments o més coses, com ara
sentiments, emocions i fins i tot diners.’
—Ceràmica tradicional portuguesa.
Saló de Pedra. Del 5 al 7 de juliol. Mostra
il·lustrativa dels utillatges de la ceràmica
més tradicional que es fan a totes les
ciutats i viles terrissaires portugueses. L’exposició ofereix una visió de tot
allò que encara es fa en petits nuclis de
ceràmica.
El càntir i el cartell de l’any, un record
per la Bauhaus
El Càntir de l’Any, i ja en fa seixanta-nou, és una obra original del prestigiós dissenyador Miguel Milà i Sagnier
(Barcelona, 1931), un dels referents del
disseny industrial del sud d’Europa.
Membre de la generació dels pioners del
disseny dels anys 50, alguns dels seus
mobles i llums han esdevingut clàssics.
Ha tingut un paper fonamental en la història del disseny català modern. Ha basat el treball a posar la
tradició al dia:
algunes de

El Càntir de l’Any, i ja en
fa seixanta-nou, és una
obra original del prestigiós
dissenyador Miguel Milà,
un dels referents del
disseny industrial del sud
d’Europa

El càntir de l’any, de Miguel Milà.
CEDIDA

les seves peces mantenen validesa encara, malgrat el pas del temps.
Milà és deixeble directe de l’escola
Bauhaus, que enguany fa cent anys. Se’n
veu l’estil sobri i utilitari en el disseny
d’un càntir que recupera el color del
fang vermell tradicional i poua en la
modernitat, amb l’acabat de color blanc
i la nansa que uneix el broc i el galet.
Milà explica que, de primer, quan van
demanar-li de dissenyar el càntir, li va
semblar una feina avorrida, però que
després en va veure la bellesa i sobretot
l’esperança en la utilitat: el càntir i els
contenidors ecològics d’aigua en contra
de l’ús excessiu del plàstic i materials
contaminants. Un any més, el càntir
té les mides adequades per a cabre a la
nevera.
El cartell d’enguany també és una
manera de picar l’ullet a l’herència
de la Bauhaus. Les línies i les formes
d’aquesta escola van inspirar Jaume
Arnau Anastasi per fer el disseny
gràfic de la fira.
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‘Maleïda 1882’, d’Albert Naudín amb Lluís Soler. ACN

LES AVENTURES DE JACINT VERDAGUER A L’ANETO
ARRIBEN A LA GRAN PANTALLA
Jacint Verdaguer va travessar els Pirineus tot escrivint Canigó. Va ser la primera gran travessa d’alta muntanya fins al cim de
l’Aneto, i la recull el film Maleïda 1882, que arriba als cinemes dirigit per Albert Naudín i interpretat per Lluís Soler. Aquesta
setmana també s’estrena Spider-Man: Far from Home, la comèdia Yesterday, el film espanyol 522. Un gato, un chino y mi padre i
el film d’animació Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo.

Maleïda 1882
—
Direcció: Albert Naudín. Intèrprets:
Lluís Soler, Bernat Gasull, Santi Pocino. Gènere: Drama.

—
L’estiu del 1882, Jacint Verdaguer va resseguir el Pirineu a peu i de cap a cap. Començava a escriure un dels seus millors
poemes: ‘Canigó’. Més de cent trenta anys
després, el film recorre l’itinerari per rescatar de l’oblit la primera gran travessa
d’alta muntanya fins a la Maleïda, el cim
de l’Aneto.
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Spider-Man: Far from Home
Spider-Man: Lejos de casa
—
Direcció: Jon Watts. Intèrprets: Marisa
Tomei, Zendaya; Tom Holland, Samuel
L. Jackson, Jake Gyllenhaal. Gènere:
Acció.

—
Peter Parker (Spider-Man) prova de desconnectar dels seus poders durant un viatge
per Europa amb els seus amics, però el deure
amb el bé l’acabarà reclamant.

Yesterday
—
Direcció: Dany Boyle. Intèrprets: Lily
James, Sophia Di Martino, Ellise Chappell; Himesh Patel, Harry Michell,
Joel Fry. Gènere: Comèdia.

—
Sobtadament, el món ha oblidat l’existència dels Beatles. L’únic que els recorda és un
músic que malda per guanyar-se la vida
en aquesta professió. En adonar-se’n, comença a progressar fent veure que compon
per a si mateix les grans cançons del grup
de Liverpool.

522. Un gato, un chino y mi padre
—
Direcció: Paco R. Baños. Intèrprets:
Natalia de Molina, Nadia de Santiago;
Miguel Borges, Alberto Jo Lee. Gènere:
Drama.

—
Una dona agorafòbica es troba forçada a
fer un viatge fins a Portugal per enterrar
el seu gat, cosa que l’obliga a afrontar el
seu trauma.
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‘CEBICHE’
DE CORBINA
Aquest plat que ens ofereix ‘La cuina de la
Neus’ també es pot fer amb rap o amb lluç

Ingredients
(per a 4 persones)
—600 g de corbina a filets
—4 llimes
—una mica de coriandre
—1 bitxo petit
—1 ceba morada
—sal, pebre, oli d’oliva
—un tros de iuca i
—una mica d’enciam per a decorar

NEUS CUSCÓ
Tallem la corbina a daus, neta d’espines i espellada, i la posem en un bol.
La salem. Hi afegim el suc de les llimes
(les espremem amb les mans), un bitxo
petit esmicolat (sobretot sense llavors)
i la ceba tallada ben prima a rodanxes.
Ho deixem maridar mitja hora o tres
quarts, a la nevera, bo i tapat. El peix ha
de canviar de color.
Servim el cebiche en bols individuals: en
posem una mica del macerat, hi afegim
coriandre tallat petit, un raig d’oli, ho
corregim de sal i decorem el plat amb
unes llesques de iuca fregida i unes fulles
d’enciam.

CAP DE SETMANA 6 I 7 JULIOL 2019
No faces de la teua ignorància un argument
Joan Fuster

vilaweb.cat

El Consell d’Informatius de
TVE defensa l’entrevista a
Otegi i denuncia la ingerència
de la dreta espanyola

L’emissió en directe del judici
contra el procés va tenir
més d’un milió de visites

Francina Armengol és reelegida
presidenta del govern de les Illes

À Punt i Televisió de Catalunya coproduiran un film
sobre Guillem Agulló

Pérez de los Cobos i altres càrrecs policíacs planten la
comissió dels atemptats del 17-A

