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‘L’esprit de
l’escalier’

L’

improbable lector d’aquesta
columna coneix la
sensació perfectament. Un baixa de la
tribuna d’oradors i
s’adona que s’ha descuidat de dir la
frase realment enginyosa que tenia
preparada. S’ha acabat el sopar, els
convidats ja són fora i just ara, tot pujant les escales per anar a dormir, se
t’acut la rèplica que es mereixia el comentari impertinent d’aquell cregut. A
vegades això que Diderot en va dir
L’esprit de l’escalier (l’enginy de l’escala) es manifesta no pel que t’has descuidat o no has sabut dir a temps, sinó
per no haver sabut callar i evitar l’espifiada. En aquesta vall de llàgrimes tot
ho entenem la mar de bé… quan ja no
té remei. Un dels grans herois de l’espai, l’astronauta Neil Armstrong, el primer home que va aterrar a la Lluna ara
fa cinquanta anys, va patir tota la vida
el seu particular esprit de l’escalier. El
dia de la gran proesa, Armstrong, que
no era precisament de lletres, va deixar anar la frase que havia de donar la

Els poetes saben que
la inexactitud és el preu
que paga la literatura per
descriure el món amb
precisió
dimensió poètica necessària a la gesta.
La frase assajada era: “Això és un pas
petit per a un home, però un salt gegant per a la humanitat.” Amb els nervis, el nostre astronauta va pronunciar
una frase absurda: “Això és un pas petit per a l’home, però un salt gegant
per a la humanitat.” Es tractava de distingir entre “un” home, un individu, i la
humanitat, tota l’espècie, però Armstrong tenia el cap a la lluna i va fer una
redundància, la mateixa generalització:
l’home i la humanitat. Va fallar en el
moment clau, en el moment de fer història, per això l’esprit de l’escalier el va
perseguir tota la vida. El problema de
la NASA és que, per a aquestes ocasions, no n’hi ha prou amb un astronauta, s’ha de tenir sempre a punt un
poeta al mòdul lunar. Els enginyers
parlen de coses exactes, però els poetes saben que la inexactitud és el preu
que paga la literatura per descriure el
món amb precisió. En un món seriós
als astronautes se’ls exigiria capacitat
d’interpretar poèticament el funcionament de la mecànica. Si no la tenen,
val més que callin.

Ombres d’estiu
Imma Merino

La gran història d’amor amagada

H

e llegit amb emoció les pràcticament últimes pàgines d’El
doctor Jivago que fan que insisteixi que llegeixin la novel·la a tots
els que diuen que en fan prou havent
vist la pel·lícula dirigida per David
Lean. Reculo al moment en què, observant com desapareix de l’horitzó, Jivago sap que no tornarà a veure Lara. Ell
es queda a Varikino, en una casa on es
van instal·lar quan, per pudor, van decidir no ocupar la finca de la família
del doctor. Quan Lara se’n va, en dir-li
el malparit Komarovski que està en
perill pel fet que el seu marit (Strélnikov) ha estat condemnat a mort, Jivago es queda a la casa i s’aferra a l’escriptura experimentant un goig, tan
estrany com cert, en la tristesa: “Tot
escrivint sobre tota mena de temes, se
li va posar en relleu i es va convèncer
que l’art sempre envaeix la bellesa, i
que la bellesa consisteix en la felicitat
de dominar la forma.”
I això és nou en Jivago, que abans
sentia que el contingut era l’important
i per sobre de la forma: “Tot allò que és
viu, per a existir fretura de la forma; i
així passa amb l’art, fins en l’art trà-

“
A les llàgrimes
i a les queixes dels
desposseïts, dels
injuriats, de les
dones seduïdes,
responien amb
un acudit irònic

gic, que és el relat de la felicitat d’existir.”
En aquella casa que van ocupar a
Varikino, havien sentit la presència
d’un fantasma, que devia ser qui hi havia deixat objectes, entre els quals el
paper i la tinta amb els quals escriu Jivago, que se’ls feia estrany que hi fossin. Una nit apareix el fantasma:
Strélnikov, que no és mort, que, vivint
insomne, s’ha escapolit dels seus per-

seguidors, amb els quals va fer la revolució, en una fugida que sap que ha arribat a la fi.
Strélnikov explica a Jivago que va
revoltar-se en contra dels paràsits que
“a les llàgrimes i a les queixes dels desposseïts, dels injuriats, de les dones
seduïdes, responien amb un acudit
irònic, o amb una plantofada d’irritat
menyspreu”. Les dones seduïdes, com
Lara ho va ser pel paràsit Komarovski.
Ell va voler salvar-la i diu que per això
va fer la revolució, però el cas és que
abans va marxar a la guerra perquè no
va saber estimar-la i se li va convertir
en una idea. Lara, com li explica Jivago, estimava el marit per la seva noblesa i ho hauria deixat tot si ell la reclamava, però pensava que, convertit en
Stélnikov, Pasha no tenia lloc pels sentiments i per les dones. Tot plegat va
ser un equívoc, un fracàs. I potser per
això la gran història d’amor amagada,
i frustrada, d’El doctor Jivago és la de
Lara i Pasha, que, abans que l’enxampin i detinguin, es mata amb un tret al
cap sense haver tornat a veure qui, en
lloc d’estimar realment, va voler salvar.
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EDITORIAL

A la tres

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

1.001 dies a la presó

M

il un dies a la presó. És el que
fa que hi són avui set joves
d’Altsasu, aquesta localitat
basca de Navarra que aquests darrers
mesos s’ha fet un tip de sortir a les
portades de tots els diaris, per un delicte inexistent. Una vergonya. I una
prova ben clara que quan la justícia fa
política és capaç de cometre tots els
excessos que justament té l’encàrrec
d’evitar. Als set joves d’Altsasu que
són a la presó (i a la vuitena, una jove
que també ha estat condemnada però
que està en llibertat condicional), se’ls
ha aplicat l’escarment i la venjança.
Els sona, tot plegat? Aquests vuit joves es van barallar, sí, el 15 d’octubre
del 2016, en un bar d’Altsasu. En una
baralla en què van participar dos
agents de la Guàrdia Civil, de paisà,
sense uniforme i fora de servei, i les
seves parelles. La policia local ho va
qualificar de “baralla entre borratxos”
en el seu informe, i la mateixa Guàrdia

“
De com la
politització de la
justícia vol convertir
“una baralla entre
borratxos” a Altsasu
en un escarment

Civil, en un de seu, negava cap component polític en l’altercat. Però, ai las,
l’Audiencia Nacional ho va qualificar
inicialment de terrorisme i delicte
d’odi i es va endur el cas cap a Madrid.
És el que pretenien. Per condemnarlos sense necessitat de cap prova. Els
sona? Tot és ETA encara que ja no hi

De reüll

hagi ETA i del que es tracta és d’establir precedents perquè no torni a passar. I quan va i es demostra que no és
terrorisme (com volien que fos terrorisme, Mare de Déu!), com que no podien fer marxa enrere, l’Audiencia els
condemna a penes de 9, 12 i 13 anys
de presó per “atemptat als agents de
l’autoritat” quan en realitat era una
simple baralla de bar. Fa por. Vaig sentir aquesta setmana com Albert Segura entrevistava en directe a Catalunya
Ràdio els pares i mares d’aquests joves
d’Altsasu. “És clar que fa por, aquest
aparell judicial. I és el que volen. I és
per això que no n’hem de tenir”, reflexionava la mare d’un d’ells. El Tribunal Suprem revisarà el 18 de setembre
aquesta barbaritat de sentència. Malauradament, no confio que canviï res.
Després d’una presó preventiva que
haurà estat un abús (com ho haurà estat la dels presos polítics catalans), la
sentència ferma també ho serà.

Les cares de la notícia

Carme Vinyoles Casas

FUNDADOR DE PROACTIVA OPEN ARMS

Amb els ulls
al mar

Òscar Camps

Determinació absoluta

E

l seu silenci sorgia d’un horror que mai no havia
confessat: el de la revenja practicada durant
l’alliberament de Mauthausen contra els capos. Encegat
de dolor i ràbia va participar en el linxament dels que
l’havien despullat de tota dignitat i es va embrutir d’un
mal que se’l menjava per dins. No el patit com a víctima
sinó l’exercit com a botxí. Un mal al qual no havia
sobreviscut, justament perquè era una bona persona
que es posava la cuirassa d’home viu i explicava el seu
infern com a deportat per servar la memòria del que no
hauria de passar mai més. Fa poc
L’horror es
hem commemorat el centenari de
Primo Levi, punyent testimoni sobre
nodreix de
l’Holocaust que tampoc no es va
l’amnèsia
escapar de la deshumanització i
preventiva
extrema soledat d’Auschwitz. Levi
dels qui no el va oposar els sentiments més
volen veure nobles a les ideologies de l’odi i ens
va mostrar el lager com una eficient
rèplica de l’estat totalitari que es nodreix de l’amnèsia
preventiva dels qui arronsen les espatlles. Vuitanta anys
després, l’Europa dels estats que es van conjurar contra
aquella barbàrie està finançant camps de concentració
a l’altra banda de la frontera, on es viola, es tortura i es
mata de gana. Sobreviurem a aquest horror? Amb el cor
de pedra segur que no. Gràcies de nou, Open Arms: 121
rescatats, entre ells, 32 menors, fugint de la violència en
espera des de fa 10 dies d’un port segur (39 més des
d’ahir). No mirem cap a un altre costat, són temps de
posar els ulls intensament, reivindicativament en el mar.

-+=

Una de les cares visibles de l’entitat i un dels que
parla més clar: cap polític podrà evitar que continuïn protegint la “vida humana al mar”. I és que la
determinació de què fa gala Open Arms en pro
dels drets humans topa amb un bloqueig polític
que el que fa és atemptar contra aquests drets.
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Quim Torra

Situacions injustes

-+=

Coincidint amb el fet que tres dels joves d’Altsasu
complien ahir 1.000 dies de presó, Torra va reclamar la seva posada en llibertat i va expressar la seva solidaritat amb el pobles basc, junt amb un missatge contundent: no oblidem. Com tampoc es pot
oblidar la situació dels presos polítics catalans.
PRESIDENTA DEL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

Abigail Garrido

Política en femení

-+=

El Garraf és l’única comarca catalana on tots els
municipis que la conformen tenen una alcaldessa.
Un fet que no hauria de ser notícia i que demostra
que en el món de la política, igual que en molts altres àmbits de la societat, la igualtat de gènere
encara està lluny d’aconseguir-se.

Toc d’alarma
als governs
pel clima
Els canvis d’actitud personals són necessaris, però insuficients per fer front a l’escalfament global del planeta. Hem de
canviar els hàbits de compra, d’alimentació, de consum i de reciclatge en l’àmbit domèstic, però al mateix temps els governs han de promoure i activar amb urgència polítiques que dictin mesures públiques
concretes i mesurables per evitar el
desastre. D’altra manera, no només
és impossible, sinó que es pot generar un sentiment de rebuig i fins
tot d’engany perquè els fets contradiuen les paraules.
L’informe que ha fet públic el
Grup Intergovernamental sobre el
Canvi Climàtic (IPCC), que assessora l’ONU en aquesta matèria, és
un toc d’atenció, en realitat d’alarma, a la ciutadania, però sobretot
als governs, perquè els terminis per
actuar s’esgoten. Una de les novetats de l’informe és que els científics vinculen la dieta alimentària al
canvi climàtic i la salut. Ens comminen a menjar menys carn –a reduir
el consum de proteïna animal– perquè així reduïm l’explotació del sòl,
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i millorem la salut. I ens alerten
que cal actuar contra el malbaratament dels aliments. Expliquen, per
exemple, que la data de caducitat
confon el consumidor.
L’objectiu del document dels experts, que preveu mesures diferents segons el desenvolupament
del país, és aconsellar els governs
perquè es compleixi l’Acord de París, signat per 195 estats durant la
Cimera del Clima, celebrada a la capital francesa el 2015, que els compromet a rebaixar l’emissió de gasos perquè l’augment de la temperatura de la Terra es quedi entre 2°C
i 1,5°C per evitar conseqüències catastròfiques. Que s’hi posin, o farem tard!

|

4 Punt de Vista

|

Tal dia
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avui fa...
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La pista del 17-A
Les bombes del 17-A es van
començar a fabricar a Ripoll.
Youssef Aalla va llogar un
habitatge a la vila, però es van
traslladar a Alcanar.

Full de ruta

10
anys

Detingut
Un detingut per la crema de la
pantalla gegant de Terrassa. Els
Mossos arresten un sospitós
d’haver-hi portat un producte
inflamable.

20
anys

Canvis a Ceuta
Una altra trànsfuga del PSOE
obre al GIL la porta del govern
ceutí. El seu pas al grup mixt
serà clau per a l’èxit de la moció
de censura.

Tribuna

Joan Rueda

Ponç Feliu. Escriptor

On és aquell
PSOE?

“E

ls vots particulars [del Tribunal Constitucional]
que donen suport a la
impugnació del PP
[de l’Estatut] expressen una visió preconstitucional de l’Estat: neguen la noció mateixa de l’autogovern, qüestionen la immersió lingüística que cohesiona Catalunya i escatimen la seva condició de part de
l’Estat a la Generalitat”. “Als fonaments
de la sentència es reflecteix un desconeixement de la diversitat catalana en
la realitat espanyola. Fa servir expressions ofensives: ciutadania catalana
com una espècie de subgènere de la
ciutadania espanyola; una injustificada
primacia natural de qualsevol norma
estatal i una obsessió injustificada de
la indissoluble unitat de la nació espanyola”. “El problema segueix sent la resistència del PP a reconèixer la diversitat d’Espanya.” “El nostre repte és demostrar que la concepció d’Espanya
com a nació de nacions ens enforteix a
tots.” Aquestes frases han estat extretes de l’article Apuntes sobre Cataluña

On és, veritablement, el
concepte nació de nacions? I
la proposta de declaració de
Granada finalment mutilada?
y España que van signar, al diari El País,
Felipe González i Carme Chacón l’any
2010, just després de la que s’ha considerat primera gran manifestació sobiranista. Un altre mes de juliol, tres
anys després, el PSC es va presentar a
Granada amb una proposta de declaració que acceptava el dret a decidir.
Els barons del PSOE la van tombar i va
començar el declivi de Pere Navarro, ja
que el sector crític que defensava que
s’havia d’haver aprovat el model de
constitució federal defensat a Catalunya va anar creixent... i creixent, fins a
abandonar, majoritàriament, el partit,
per passar a ser quadres d’ERC o els
comuns.
En tot cas, què hauria estat de les
relacions amb l’Estat si el PSC i el
PSOE haguessin estat els de la proposta de declaració de Granada que
mai es va aprovar o haguessin fet cas,
veritablement, de les frases de González i Chacón, en lloc de fer seguidisme
del PP, aprovar un 155 que ha delmat
els diferents departaments de la Generalitat i acceptat que és normal tenir
presos polítics? Potser hi hauria algú a
l’altra banda i seria més fàcil cercar
una sortida.

La lectoescriptura

P

renc un relaxat cafè en una amable ombra estiuenca amb un bon
amic, home savi i ensenyant de
pro. Em posa al dia dels moviments tectònics que sacsegen la joventut estudiantil i
em comenta l’adveniment de la nova societat àgrafa. El cafè se’m torna amargant davant l’apagada de la lectoescriptura que em vaticina. Segons ell, la simptomatologia és inequívoca i es manifesta
en:
A) UN FOMENT GALOPANT

de l’ús de les
TIC en detriment del llibre material i l’escriptura convencional, que són considerats antiquats i superats. b) Menysteniment i desprestigi de la memòria, que es
considera sobrera, ja que ara tot queda a
l’abast amb un simple clic. c) En conseqüència, dificultat creixent dels joves per
llegir textos extensos i d’aspecte uniforme, sigui novel·la o assaig. d) Per tant,
tendència en tota mena de publicacions
a evitar el text seguit, acudint a la fragmentació de la informació mitjançant
quadres i requadres vinculats a imatges.
e) Fenomen predicable de molts ensenyants. Avui ja són ben poques les con-

ferències que s’imparteixen només amb
la paraula. Gairebé sempre està present
el Power Point o la imatge. I no només
com a crossa per al discurs temàtic,
sinó, sovint, com a substitut d’aquest
darrer. El desesperant i irritant fenomen
del pretès conferenciant que no fa res
més que anar llegint el que surt en una
pantalla està cada cop més extens i –el
que és més greu– acceptat i aplaudit socialment. f) Creixent ús de les novel·les
en format àudio, que es poden escoltar
en multitud d’escenaris (conduint, passejant...) i que sempre estalvia la que

“
Estem
accelerant cap
a la substitució
de la comunicació
escrita pel registre
oral o visual

sembla tan feixuga càrrega de la lectura.
g) Creixent menyspreu per l’ortografia,
fins i tot entre els estudiants d’humanitats a les universitats, i, en general,
per la cura en l’expressió escrita, tant
per una certa insolència contra normes
que es consideren caduques (ja que estan
vinculades a l’escrit tradicional) com
per l’ús d’estratègies d’escriptura xifrada, d’argot, abreujada, que barreja elements de tota mena (emoticones i d’altres).
TOTA AQUESTA SIMPTOMATOLOGIA (i altra

que per raons d’espai no es pot descriure)
aboquen a una desgraciada conclusió:
s’està anant acceleradament cap a un
procés alarmant de desaprenentatge de
la lectoescriptura, així com de la progressiva substitució de la comunicació escrita pel registre oral o visual. Aviat només
ens restarà, doncs, l’esperança que la futura societat àgrafa compti amb una mena d’elit d’especialistes en tots els països
que sàpiguen llegir, per accedir als documents del passat, als escrits d’aquella
època, ja remota, en què els humans escrivien.

El lector escriu
Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Vergonyant

JOSEP JALLÉ I ALARI
Cardedeu (Vallès Oriental)

b Soc gran, no vell encara, i
he superat tràngols polítics i
de tota mena. Però declaracions com les de Tardà... respondre sentència... mobilitzacions cíviques, pacífiques,
permanents i massives. I
amb eleccions... em treuen
de polleguera per les redundàncies –cíviques i pacífiques– i la buidor que no va
enlloc –permanents i massives– amagant el final: eleccions.
Resulta que es tracta d’eixamplar la base per a... guanyar majoria a la Generalitat?
Esborrar aquell insuportable
32 vers el 34 dels altres. Poques vegades això de manegar la política havia arribat a
ser tan poca cosa, amb capelletes, capellans i escolanets,
venent la presó del principal
com arada que llaura camí
per a ser més que l’altre, per
tal de guanyar-los. Vergonyant.

Ara cal ser forts!
b És evident que veure els
nostres representants polítics de diferents pensaments
ideològics lluitant separadament no és bo. Ells sabran si
aquesta tàctica és la millor.
Sembla que anar cada u a la
seva, davant del problema
que viurem abans que acabi
l’any, no té cap lògica. Quan
dic tots els catalans, em refereixo a tots, tant els independents com els que no ho volen ser. Ningú que estimi el
seu país pot estar d’acord a
acceptar que per fer un referèndum “innocent” tinguem
els millors representants lluny de casa nostra per a molts
anys... o tancats a la presó
esperant una sentència descomunal! L’única força real
som nosaltres mateixos! No
em serveix tirar la tovallola en
aquests moments, per més
raons que tinguem. I si no ho

veieu clar: què passaria si,
per exemple, el dia 11 de setembre els carrers de Barcelona fossin un desert? Suposo que no cal insistir més,
oi? Belluguem el cul de la cadira, que encara hi som a
temps!
ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic (Osona)

Desafecció, Sr.
López Burniol?
b Disculpi que el contradigui.
No sento cap desafecció per
Espanya, ni per res que sigui
hispànic, ben al contrari.
Però sí que sento una desafecció profunda, per dir-ho
en el seu llenguatge, envers la
manera en què els catalans (i
no catalans que viuen a Catalunya) són tractats pels successius governs d’Espanya,
des del segle XVII ençà, si més
no. D’exemples n’hi podria posar molts però, potser, com
que no és suspecte de ser independentista, s’estimarà

més l’opinió d’un anglès, J.H.
Elliot, que en el seu nou llibre,
Scots & catalans. Union & disunion (2018), descriu succintament i qualifica la manera
en què hem estat tractats els
catalans des de la unió dinàstica dels regnes de Castella i
Aragó.
Un segon apunt. Vostè diu
que la deriva actual del procés
el porta a “insistir en la tàctica
de la deliberada desestabilització d’Espanya”. Permeti’m
que el contradigui de nou.
Desestabilitzar Espanya no és
el que volem. El que volem és
decidir nosaltres mateixos el
nostre futur, sense que Espanya ho faci per nosaltres i,
com ara, tingui els nostres legítims representants a l’exili o
a la presó.
Ajudi’ns a construir el futur,
Sr. López Burniol. Sisplau,
convenci qui s’hagi de convèncer que els alliberi, que el
futur depèn d’això.
MONTSERRAT PAGÈS I PARETAS
Barcelona
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La frase del dia

“No m’interessa Salvini, el que m’importa és ajudar
aquestes persones. El bloqueig s’ha d’acabar”
Richard Gere, ACTOR

Tribuna

De set en set

Polítics responsables

El mur

Jaume Oliveras i Costa

Antoni Dalmau i Ribalta. Escriptor

D

illuns passat, l’Ajuntament de
Barcelona va celebrar ple municipal i l’alcaldessa no hi era...
perquè estava de vacances. Tampoc no
hi van assistir sis regidors de Barcelona
en Comú, és a dir, de l’equip de govern,
per la mateixa raó. La veritat és que ho
trobo incomprensible. Tothom té dret
a fer vacances, naturalment, i trobaria
normal que, com fan els parlaments,
l’Ajuntament de la capital catalana no
celebrés sessions al pic de l’estiu, justament perquè és el moment en què tota
l’activitat habitual es paralitza. Però si,
per la raó que sigui, el ple s’ha de convocar, l’alcaldessa i els regidors estan
obligats a deixar en un segon pla les seves conveniències personals i familiars
per assistir-hi. És senzillament un acte
de responsabilitat, obligat per a unes
persones que formen part del consistori i del govern perquè, assumint la representació dels seus conciutadans, així ho han acceptat, de manera voluntària. La cosa s’ha agreujat en aquest cas
concret perquè precisament en aquesta sessió es tractava de debatre una
qüestió tan sensible com la sol·licitud
de creació d’una comissió d’investigació sobre els atemptats de Barcelona i
Cambrils. La moció va aprovar-se, però
l’alcaldessa i més de la meitat del seu
grup simplement no hi eren. Exemplar.
NO ÉS L’ÚNIC CAS,

és clar, d’actuacions
de polítics que ranegen la irresponsabilitat més temerària. Em refereixo naturalment a tot l’espectacle que ha envoltat la investidura per a la proclamació d’un president del govern espanyol.
Passats els dies i les setmanes, encara
ara ens costa de creure i entendre a què
ha obeït tot el sainet que hem presenciat. Reduint les coses al seu contingut
essencial, tot plegat consistia a prendre les disposicions necessàries per
aconseguir que un partit en minoria
obtingués els suports necessaris per
poder tenir una majoria. Però el proce-

Sísif
Jordi
Soler

diment adoptat, que xoca frontalment
amb els que sempre han regit a les democràcies més consolidades, ha estat
enrevessat i tortuós. Hem vist un candidat que suplicava l’abstenció o el vot
favorable dels partits que se li oposen
de manera directa, que es negava a parlar amb minories que podien ajudar-lo
en la suma necessària i que maltractava obertament la força que més falta li
feia. Primer perdent el temps amb presumptes governs de cooperació o de
col·laboració i després, quan el foc del
debat entre els possibles socis ja estava
ben escalfat, llançant ofertes de coalició inacceptables.

president del govern no s’havia produït
en cap democràcia europea després de
la Segona Guerra Mundial. Perduda la
votació d’investidura, el candidat fallit
ha fet ara una roda de reunions amb entitats socials i econòmiques que no li
poden resoldre el problema i continua
tancat a reobrir el diàleg amb els qui li
podrien garantir una majoria. Simultàniament, un rei que hauria de guardar
sempre silenci ha trencat de nou
aquesta norma sagrada i ens ha fet saber la seva opinió sobre l’assumpte. El
fet és que, des de fa gairebé quatre
anys, Espanya continua sense un govern pròpiament dit.

NINGÚ, EN DEFINITIVA,

EL TERCER CAS de manca de responsabilitat política que podem esgrimir no
s’ha consumat encara, però ja s’apunta
en l’horitzó de després de les vacances.
Tothom sap que a la tardor hi haurà
una sentència judicial que condemnarà els presos independentistes, i molts
ciutadans de Catalunya viuen en una
incertesa absoluta sobre quin serà el
mot d’ordre dels seus governants sobre
el que haurem de fer en aquest moment. I no parlo ara del debat pertorbador i anguniós sobre les relacions entre
partits i entitats sobiranistes, ni tampoc del disseny de la manifestació de
l’Onze de Setembre d’enguany. Parlo
més aviat del lideratge polític que necessitarem per donar resposta a la brutal agressió de l’Estat que ens caurà al
damunt. ¿S’està fent tota la feina necessària, amb fermesa i amb mà esquerra, per assolir una posició comuna
en un moment tan complicat? Arribar
a la sentència amb un moviment independentista descoratjat i dividit, amb
una manca de lideratge clar que marqui una estratègia comuna, seria una
altra prova d’irresponsabilitat que no
ens podem permetre. I aquí ens hi va
molt més que la campana vacacional de
l’alcaldessa Colau o les estranyes trifulgues del president espanyol...

ni tan sols molts
dels seus seguidors més fidels, no sap
quin era realment el propòsit de Pedro
Sánchez, més enllà del càlcul probable
de convocar unes noves eleccions que,
potser, li donarien una majoria més còmoda. Mentrestant, ja s’ha batut un rècord: Javier Pérez Royo recordava
aquests dies que la repetició d’eleccions per la incapacitat d’investir un

“
¿S’està fent tota
la feina necessària,
amb fermesa i amb
mà esquerra, per
assolir una posició
comuna davant la
brutal agressió de
l’Estat que ens
caurà al damunt
amb la sentència?

F

a mandra, molta
mandra, conviure
amb un estiu tan calorós i, a més, al mig
d’un reguitzell d’incerteses polítiques. Quan
tot ho refiem a un setembre clau, es
cultiva la malfiança en uns i altres.
L’ambient està en hores baixes i es
dubta del lideratge de les formacions
polítiques, però a la vegada se sap que
sense els partits no hi ha possibilitats
de futur.
La realitat és que som davant del
mur i aquest és massa alt per saltar-lo.
Som un poble que fa castells, però el
mur és molt alt i massís. Havíem cregut (i alguns ho havien predicat) que
seria fàcil i no vam saber valorar la força de l’Estat i la seva capacitat de recursos. I, encara, l’habilitat per muntar
un relat, fins de ficció, que es pogués
imposar sense cap mena d’escrúpol.
Tota la força de l’Estat per apuntalar el
mur de la injustícia.
Contra la força de la raó, la raó de la
força. I fins Pedro Sánchez té la gosadia d’amagar la debilitat entre els serrells dels moviments independentistes, tractant-los d’empestats amb els
quals no es pot reunir i disposat a anar
a noves eleccions abans de dialogar
amb els “enemics de l’Estat”. Talment,
el diàleg entre Catalunya i l’Estat és inexistent i res fa preveure un futur millor.
En hores baixes, la dreta unionista
catalana intenta recompondre l’espai,
amb uns socialistes que volen apoderar-se de la centralitat i la dreta-dreta
que busca formes d’aglutinar el no-res,
des de populars i ciutadans que semblen irrecuperables fins a una nounada
lliga, els units per avançar i una readaptada societat civil catalana. Enfortir el mur, diàleg reservat als bons nois
i fidelitat als principis establerts per
Madrid. El setembre és a prop i no es
pot defallir.
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JxCat demana
a Sánchez
“diàleg
bilateral”

Vaga sense
alteracions
a l’aeroport
del Prat

Laura Borràs li
reclama que torni a
seure a la taula per
tractar el problema
català

Els vigilants de
seguretat reiteren
les queixes pels
serveis mínims
fixats per l’Estat

Catalunya només té
un 23% d’alcaldesses
REGIDORES Un 44% del total de
representants als ajuntaments catalans
són dones GIR Segons un estudi,
s’ha produït un canvi de tendència
en les últimes eleccions
Cati Morell / Taempus
VILANOVA I LA GELTRÚ

Els ajuntaments sorgits
de les eleccions municipals del mes de maig tenen
un 44% de regidores, però
aquest percentatge baixa
fins al 23% quan parlem
d’alcaldesses. Les dones
ocupen un total de 217 alcaldies, en contraposició
amb les 730 que ocupen
els homes. Les dades, publicades per l’Institut Català de les Dones, formen
part de l’informe La presència de les dones als
plens municipals de Catalunya, elaborat per l’Observatori de la Igualtat de
Gènere (OIG). Les xifres
varien segons les comarques, amb diferències tan
flagrants com les que es
donen, per exemple, entre
el Garraf, on els sis municipis tenen l’alcaldia en
mans de dones, i el Pla de
l’Estany, on no hi ha cap
dona entre els onze alcaldes de la comarca.
Segons l’informe de
l’Observatori de la Igualtat
de Gènere, l’evolució de les
dones en aquest àmbit ha
estat molt lenta. Si l’any
1991 només hi havia 36 alcaldesses en tot el país (un
4%) i els homes a l’alcaldia
eren 864, amb el temps la
cosa ha anat canviant, però ha estat en les darreres
eleccions municipals que
s’ha registrat a Catalunya
el màxim augment del
nombre d’alcaldesses des
del 1979. I si en lloc de fi-

11,1%
34%
Percentatge
de dones
alcaldesses

ALTA
RIBAGORÇA

66,7%
33,3%

PALLARS
SOBIRÀ

6,7%
40,5%
ALT URGELL

Les xifres

PALLARS
JUSSÀ

22

14,3%
27,3%

—————————————————————————————————

per cent dels municipis de
menys de 20.000 habitants
tenen una dona a l’alcaldia.

45

—————————————————————————————————

per cent dels municipis de
més de 100.000 habitants
tenen una dona al capdavant
de l’Ajuntament.

6

—————————————————————————————————

municipis de la comarca del
Garraf (tots) tenen una dona
a l’alcaldia. Al Pla de l’Estany,
en canvi, només hi ha homes.

xar-nos en les xifres vinculades a l’alcaldia, ens fixem en el nombre de regidores, la projecció és més
prometedora. De les 1.056
(12,7%) regidores que hi
havia al país el 1991, s’ha
passat a 3.578 (44%). La
presència de dones ha
crescut notablement als
consistoris catalans, però
encara falta un impuls als
espais de lideratge.
Amb les últimes dades,
Catalunya supera per primera vegada des del 1979
la mitjana dels municipis
de l’Estat pel que fa a la
proporció de dones alcaldesses. La Terra Alta és

La presència
ncia de les dones als
plens municipals
ls de Catalunya
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16,7%
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47%
30%
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45,5%
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BAIX
ALTA
TARRAGONÈS PENEDÈS
41%
8,3% BAIX
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%
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47,5%
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217 (22,9%)
BAIX CAMP
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8,3%
45,8% regidores (44%)
48,4%
NOGUERA

la comarca de Catalunya
amb més regidores (amb
un 52,6%), mentre que el
Pallars Jussà és la comarca amb menys representació femenina als consistoris (amb un 27,3%).
Després de les últimes
eleccions municipals, només quatre comarques tenen més dones que homes
al capdavant dels ajuntaments: el Garraf, l’Alta Ribagorça, el Barcelonès i
l’Alt Urgell, i la ràtio d’al-

SOLSONÈS

caldesses no arriba al 20%
a la meitat de les comarques de Catalunya.
L’informe també posa
de manifest que els municipis de menys de 20.000
habitants tenen menys
representació de dones a
l’alcaldia (en un 22% dels
casos) i que als municipis
de més de 100.000 habitants aquest percentatge
s’incrementa fins al 45%.
El fet que la llei d’igualtat
no obligui els partits a la

creació de llistes paritàries en municipis petits
podria acabar retardant
l’efecte que ja s’ha començat a fer visible als municipis grans, malgrat que la
llei preveu aquesta possibilitat amb coneixement
de les dificultats que les
formacions tenen a l’hora
de configurar les candidatures en municipis petits.
L’alcaldessa de Sant
Pere de Ribes i presidenta
del Consell Comarcal del

Garraf, Abigail Garrido,
creu que l’obligatorietat
de les llistes paritàries
ha donat resultats d’èxit.
“Si no, de manera natural, aquests canvis no serien tan visibles.” Segons
ella, és molt important
tirar endavant polítiques
efectives que afavoreixin
el canvi si volem contribuir a crear una societat
més madura i conscient
de la llibertat col·lectiva i
individual de la dona. ■
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L’APUNT

La paritat en política municipal està lluny de ser una
realitat com també ho està en els lideratges femenins
a les empreses privades. Els números canten, només
un 23% dels municipis catalans tenen una dona al
capdavant de l’alcaldia. Cal dir que es tracta de la millor xifra des de 1979 i que, si sumem el nombre de dones regidores, el percentatge ascendeix fins al 44%.

Molt camp
per córrer
Marta Membrives

Una llei molt
jove per assolir
la igualtat
—————————————————————————————————

117084-1214689L

La llei d’igualtat entre dones i
homes es va aprovar el 21 de
juliol del 2015, amb l’objectiu
d’assolir una igualtat efectiva
entre dones i homes. Aquesta
llei vol reforçar les mesures i
els mecanismes concrets per
aconseguir que els poders
públics de Catalunya duguin
a terme polítiques i actuacions destinades a erradicar
el fenomen de la desigualtat
entre dones i homes, que
col·loca les dones en una situació de subordinació i desavantatge social i econòmic
respecte als homes i que impedeix que les dones exerceixin plenament els seus drets
com a ciutadanes. Aquesta
llei es va aprovar amb la voluntat de comportar un benefici per a tothom, dones i homes, ja que ha de permetre
construir noves pautes de
relació entre homes i dones,
basades en el respecte i
l’equitat, i també contribuir
a millorar la societat i fer-la
més democràtica, justa i solidària. Una de les mesures
previstes en aquesta normativa va ser l’obligatorietat
dels partits de crear llistes
paritàries, una mesura criticada inicialment, però que
ha forçat les estructures a
pensar en noms de dones a
l’hora de fer les llistes. Aquesta obligatorietat, segons algunes alcaldesses, fa “aflorar” lideratges que abans
quedaven amagats.

També dona esperances el fet que als municipis de
més 100.000 habitants la xifra de dones alcaldesses
s’enfila fins al 45% i que hi ha quatre comarques on
tots els municipis tenen una dona al capdavant. Cal
encoratjar els lideratges femenins en l’esfera pública
perquè serveixin d’exemple a altres àmbits en què encara costa més trobar dones a dalt de tot.

Abigail Garrido Alcaldessa de Sant Pere de Ribes i presidenta del Consell Comarcal del Garraf

“Hem de
fer visible la
dona líder”
LIDERATGE · Diu que les alcaldesses tenen la
responsabilitat de fer visible el lideratge femení
FUTUR · Creu que hi ha molt a fer encara
Cati Morell / Taempus
VILANOVA I LA GELTRÚ

E

s dedica a la política municipal des del 1999. Va
ser escollida regidora del
govern de Sant Pere de
Ribes provinent de l’activisme
social. Ara és alcaldessa de Sant
Pere de Ribes i presidenta del
Consell Comarcal del Garraf,
l’única comarca del país on totes
les alcaldies estan en mans de
dones.
El Garraf és l’única comarca
amb un 100% d’alcaldesses.
No només crec que és positiu, sinó que és un deute històric. Durant molts anys totes les alcaldies han estat en mans d’homes.
És bo que les noies i les nenes

d’ara vegin dones en espais de lideratge, i l’administració pública ofereix una imatge positiva
de la dona en llocs de decisió.
Per què creu que costa tant que
les dones entrin a les llistes?
Hi ha un problema cultural sobre el rol que la societat ens atribueix. A determinada edat,
quan ets jove, has de fer front a
la maternitat i la gestió política
no és gens fàcil de conciliar amb
la vida familiar. Però això mateix, a les dones, ens passa amb
les carreres professionals.
Quin paper creu que té la dona
en els espais de lideratge?
Podem oferir una mirada diferent: més empàtica i més pròxima. De tota manera, també hi

Abigail Garrido, amb la vara d’alcaldessa a l’ajuntament ■ CEDIDA

ha homes que tenen la capacitat
d’exercir el lideratge amb sensibilitat.
Per què va decidir involucrar-se
en un projecte polític?
Vaig incorporar-m’hi provinent
de l’activisme social perquè sempre he sentit passió per tot allò
que provoqui la transformació i
el canvi. Soc mestra i ho vaig fer
d’una manera molt natural, per
fer més feliç la gent.
Creu que la llei d’igualtat ajuda?
Hem avançat molt, però no podem pensar que està tot fet. Estem molt lluny encara en temes

d’igualtat: tenim molt de camí
per córrer quant al lideratge i tenim xacres molt greus per resoldre, com ara la de la violència
masclista.
Què hi poden fer les dones?
Nosaltres tenim molta responsabilitat: hem de fer visible el lideratge femení davant la societat.
Vaig anar a fer una visita a una
escola i una nena em va dir que
ella volia ser alcaldessa quan sigui gran. Nosaltres hem de motivar les nenes d’ara fent comunicació activa i hem de fer visibles
les dones que han fet grans coses al llarg de la història. N’hi ha
moltes i estan oblidades. ■
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El meu país

Agustí Colomines i Companys
Professor d’història contemporània de la UB

LaCUP vol una
Diada unitària
i també farà
actes propis
Redacció
BARCELONA

Estratègia compartida

“Passen les hores, tan llargues ara, i la seva suma és la vida, tan curta.” Així arrenca el dietari, La vida aèria, amb el qual
Ferran Sáez Mateu va guanyar el premi
Carles Rahola d’assaig 2019. Que les hores passen i el temps s’amuntega pot servir per mesurar tant l’estupor que ens
provoca la vida privada com el que deriva
del temps històric, les circumstàncies. El
procés independentista ha provocat l’estupor d’alguns sectors independentistes
que apliquen al moviment la definició de
l’estupor que fan les ciències de la salut.
En el món sanitari, l’estupor és l’antecedent immediat del coma i correspon al
grau màxim d’alentiment psicomotor, el
qual sol anar acompanyat d’inquietud o
d’activitat motora estereotipada. La porta
de la mort. Qui pensa així s’erra. Però
aquesta mena de gent existeix. És aquella
que viu la política amb una actitud ciclotímica: un dia se sent eufòrica —perquè l’1O va ser un èxit rotund, posem per cas— i
proclama que vam guanyar, i l’endemà,
quan l’estat aconsegueix aturar l’empenta
—amb violència, empresonaments, sancions i exilis—, anuncia públicament el
contrari i diu que vam perdre i que ara no
tenim res a fer.
Els cicles històrics acostumen a ser
llargs. La política no tant, perquè està dominada per la tàctica i perquè el desig de
poder dels partits —que són els grups més
ben organitzats i que depenen de l’erari
públic— de vegades corca la unitat cívica.
La política a Catalunya fa anys que no “vol
dir pedagogia”, que era el que reivindicava
el socialista Rafael Campalans l’any 1933,
quan demanava als representants polítics
republicans que desenvolupessin una pedagogia social que contribuís a difondre
—i a aplicar— uns valors morals assumits
col·lectivament. Mai el títol d’un llibre no
havia assolit com en aquest cas la difusió
gairebé d’un eslògan. Però com apuntava
el gran filòsof Joaquim Xirau en el pròleg
de la primera edició, l’arrel de totes les
desventures que havia patit Catalunya
fins aquell moment era la manca “d’una
veritable consciència moral”, que és tothora la base “de la pròpia dignitat i la garantia d’una conducta i d’un caràcter”.
Aquells que no la tenen acaben sotmesos
a les baixes passions, als interessos momentanis, a la competència deslleial i, sobretot, a l’autodestrucció. Això passava

Manifestants amb urnes en el primer aniversari del referèndum de l’1-O a Barcelona ■ LOSADA

“
Els cicles històrics
acostumen a ser
llargs. La política no
tant, perquè està
dominada per la
tàctica, però si la lluita
és compartida,
l’estratègia també
ho ha de ser
als anys trenta i continua essent així avui
dia.
Després del 27-O vam entrar en la fase
de recessió d’un procés sobiranista que
havia anat creixent mitjançant l’autoorganització, la pedagogia i la mobilització. La
marxa ascendent cap al referèndum va
anar acompanyada, tanmateix, d’una passió partidista soterrada que va convertir
en indigna la legítima competició entre
partits. Encara recordo un fet que em va

xocar fortament i que em va alertar dels
mals que hauríem de viure si l’independentisme no assolia l’èxit. Mentre s’estaven confeccionant les llistes electorals de
Junts pel Sí em van demanar si podia fer
gestions amb un empresari lleidatà perquè encapçalés la llista per aquella circumscripció. Vaig fer la gestió i, per a sorpresa meva, aquell empresari va estar-hi
disposat. Doncs bé, al final els prejudicis
dels uns i dels altres —perquè les culpes
cal repartir-les— van fer que allò que havia costat força d’aconseguir no es produís! Que un home d’èxit, empresari i progressista alhora, hagués encapçalat aquella candidatura hauria estat com dir
“comptem amb ells”, que són part indestriable de tota nació que vol arribar a la
independència. “L’estratègia és l’art de
crear poder”, assenyala el professor d’història militar Lawrence Freedman. És una
afirmació que podria haver-la feta Winston Churchill amb posterioritat al desastre de Gal·lípoli de 1915, quan els britànics van perdre bous i esquelles contra
turcs. Ell en va aprendre la lliçó i va dimitir el càrrec de Primer Lord de l’Almirallat, però anys més tard va arribar a premier. Nosaltres encara estem en el camí
que ens hi porti. Si la lluita és compartida,
l’estratègia també ha de ser-ho. És la millor pedagogia contra l’estupor.

El diputat de la CUP Carles Riera va assegurar ahir
a l’agència Efe que la formació anticapitalista vol
una diada de l’11 de setembre “com més unitària
millor”, però que tenen
previst compatibilitzar la
seva participació en actes
unitaris, en què es visualitzi “una resposta molt
àmplia a favor dels drets
polítics de Catalunya”,
amb una “agenda pròpia”
de mobilitzacions, com
han fet altres anys.
Per Riera, i amb la possibilitat que pugui coincidir amb la sentència del
Tribunal Suprem sobre el
judici de l’1-O, “serà possiblement un moment crític, de manera que hi ha
d’haver una gran demostració d’unitat, tan forta
com sigui possible, en defensa dels drets civils i polítics i de l’exercici de l’autodeterminació”. Malgrat
tot, considera que la CUP
no ha de renunciar a posar
al carrer el seu propi perfil
polític a través d’una agenda de mobilització pròpia
de l’esquerra independentista”, una planificació
que la formació anticapitalista acostuma a fer cada
any aquest mateix dia. ■

L’Institut Nova
Història, en el
punt de mira
del PSC
Redacció
BARCELONA

El diputat del PSC Ferran
Pedret preguntarà al govern sobre el finançament
públic que rep l’Institut
Nova Història, que considera que es dedica a la
“pseudohistòria” amb una
metodologia que no respecta els procediments ni
les tècniques historiogràfiques. Demana saber-ne
les subvencions, les adjudicacions, els contractes i
els convenis des del 2012 i
si la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisual ha
emès i produït documentals seus. ■
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JxCat diu a Sánchez
que torni a la “lògica
del diàleg bilateral”
a Borràs li reclama que tracti el problema català tornant a la

taula amb l’executiu de Torra, que va abandonar al desembre
J.A.
BARCELONA

180087-1205699Q

JxCat estaria disposada a
parlar amb Pedro Sánchez del seu paper en una
investidura al setembre si
l’actual president del govern espanyol en funcions
“reprèn la lògica del diàleg
bilateral” amb l’executiu
català del desembre passat en la trobada al Palau
de Pedralbes, que va decidir abandonar, en què el
govern de Torra li va plantejar fins a 21 reivindicacions. Així ho va manifestar la portaveu de la formació a Madrid, Laura

Borràs, en una entrevista
al programa Via lliure de
RAC1, tot deixant clar que
per parlar i dialogar la formació sempre està oberta,
però que el que volen és
“poder avançar”. Per Borràs, la investidura fallida
de Sánchez va deixar clar
que “la inestabilitat del govern espanyol pot continuar si no s’aborda de manera frontal el problema
polític de l’Estat amb Catalunya” i, per aquest motiu, va instar Sánchez a reprendre aquestes trobades, tot afegint-hi que els
independentistes no s’havien mogut d’on eren en

les seves demandes i que
va ser Sánchez qui “es va
aixecar per por de manifestacions”.
La portaveu de JxCat,
davant la proposta que sigui la portaveu socialista,
Adriana Lastra, qui els exposi el seu programa electoral en una nova reunió a
finals d’agost o principis
de setembre, va ser taxativa en afirmar: “Ja ens hi
vam reunir” durant el primer intent d’investidura.
Per Borràs, el fet que un
dia els hagués vetat de les
reunions considerant-los
de “segona fila” i que l’endemà els fes aquesta pro-

La portaveu de JxCat, Laura Borràs, al Congrés dels Diputats de Madrid ■ EFE

posta demostra que Sánchez és un polític amb el
qual “és difícil confiar”.
La portaveu va lamentar la poca cultura de pacte que hi ha Espanya i no
es va mostrar partidària
de la convocatòria d’unes
noves eleccions espanyoles, i va avisar Sánchez,
després de titllar-lo de polític “presoner de la prepotència”, que els resultats
de les eleccions l’obliguen
a “sortir de l’enrocament i

fer els esforços per fer allò
que les urnes li manen:
aliar-se i buscar pactes”.
Unitat i evitar baralles
Preguntada per les polèmiques i retrets entre
ERC i l’ANC amb motiu de
la convocatòria de la Diada, Borràs va tornar a
apel·lar a la unitat perquè:
“O ho fem junts o no ho farem”, i hi va afegir que “si
entre nosaltres ens barallem, ens distanciem i ens

critiquem, fem un flac favor” a l’objectiu comú de la
independència de partits i
entitats. I en aquest punt
va advertir que tot el que
no sigui “una resposta unitària” de l’independentisme, també a la sentència
del judici de l’1-O prevista
per a la tardor, “s’està monitoritzant” des de l’Estat
espanyol “pensant que ens
descavalcarem els uns als
altres i ens acabarem d’escapçar”. ■
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
VALLS

Dolors Farré

Alcaldessa de Valls (Junts per Valls)

“La nostra
prioritat és
el centre
històric”

REGENERACIÓ · “És bo posar gent nova. Fa molts anys
que governem i aquests canvis ajuden a veure la ciutat
d’una altra manera” UNITAT · “Els polítics que hi ha al
davant s’estan equivocant. És moment d’anar tots a l’una”
Igor Llongueres
VALLS

J

unts per Valls va revalidar el 26 de
maig la victòria que el 2015 va
aconseguir CiU, que governava
Valls des del 2003. Tot i perdre un
regidor es va mantenir clarament com a
primera força a l’Ajuntament amb vuit
representants. La nova candidata, ara ja
alcaldessa, Dolors Farré, tenia la difícil
tasca d’agafar el relleu d’Albert Batet i
mantenir el govern de la ciutat. Va ser investida el 15 de juny amb l’abstenció
d’ERC i un mes després les dues forces
independentistes van arribar a un nou
acord per liderar Valls conjuntament.
Quina valoració fa dels resultats del
26-M?
La valoració que en faig és molt positiva
perquè vol dir que la gent ha cregut en el
projecte i en les persones que l’encapçalàvem. En les municipals es valora molt
el cap de llista i la llista. Es vota més les
persones que les sigles.
Els resultats són similars als del 2015. El
PSC ha guanyat un regidor, que és el que
perden vostès. Què els preocupava més,
el cicle positiu dels socialistes o que
ERC els pogués atrapar?
En ser candidata nova i portar una llista
renovada no teníem dades per saber què
podia passar. Personalment creia que la
cosa aniria més ajustada entre ERC i
nosaltres, que quedaríem més igualats.

En comparació amb el 2015 hem tret 27
vots menys. Hem perdut un regidor per
l’augment de la participació però els resultats han estat molt bons.
Quan Albert Batet va anunciar que no es
presentaria i que vostè lideraria la llista
va parlar de regeneració. Per què era necessari fer una llista renovada?
La regeneració hi ha de ser, no només en
política sinó en tots els àmbits. Érem
aquí des del 2003 i mai hi havia hagut
tants canvis en membres de la candidatura. És bo posar gent nova. Nosaltres fa
molts anys que hi som i aquests canvis
ajuden a veure la ciutat d’una manera
nova. Són persones que venen d’altres
àmbits, de maneres de pensar diferents.
Això ens enriqueix. És una candidatura
molt transversal que ha enriquit el projecte de ciutat de Junts per Valls.
Valora positivament l’acord de govern
amb ERC del darrer mandat?
Amb ERC hi va haver un bon pacte. Hi va
haver una bona sintonia. Potser es va fallar en no treballar transversalment amb
totes les regidories, fet que intentarem
esmenar en aquest mandat. Tot i això,
hem tirat endavant projectes importants, pràcticament tots els de l’acord.
Per què no van tancar l’acord amb ERC
abans de la investidura?
Quan vam guanyar les eleccions vaig voler parlar amb tots els grups polítics.
Amb ERC les converses havien avançat
molt, però pel ple d’investidura l’acord

ORIOL DURAN

2015

2019

CiU

ERC

9

4

PSC CUP Compromís

3 3

x Valls

1

Junts
per Valls

8

ERC- Compromís PSC CUP
per Valls

5

4

Cs

PP

21
REGIDORS

1

no estava fet i es van abstenir. A partir
d’aquí vam continuar treballant els projectes de ciutat, ens hi vam entretenir
molt. Per a mi era molt important el pacte de futur de ciutat que volem. Un cop
vam tancar l’acord de programa vam
acabar de resoldre el tema de regidories.
No s’ha d’entendre com una repetició de
l’acord del 2015. És un nou pacte. Un
projecte de ciutat nou amb un equip nou.
En algun moment es va plantejar alguna
altra alternativa, com per exemple governar en minoria?
Governar en minoria no entrava en els
meus càlculs. Havíem de ser un govern
sòlid, un govern fort per tirar endavant
el projecte de ciutat.
La tensió entre les dues formacions a
escala nacional va fer perillar l’acord?
No. En cap moment van sortir temes que
no fossin estrictament municipals. Els
pactes que s’hagin pogut fer a altres llocs

3

21
REGIDORS

1

no han interferit en cap moment en el
nostre acord.
El barri antic era una de les prioritats
programàtiques. Parlaven fins i tot d’un
pla de xoc. Què faran?
El centre històric és la nostra prioritat.
Acumulem 30 anys de retard. Aquests
últims anys hi hem fet equipaments en
l’àmbit públic però sols no ens en sortirem. Hem d’anar també de bracet dels
privats. Aquesta legislatura hem d’apostar de valent per l’habitatge. Hi ha zones
que estan molt degradades i estem començant a fer expropiacions per fer-hi
habitatges de qualitat perquè els ciutadans puguin viure-hi amb la mateixa
qualitat i els mateixos serveis que a altres zones. Si hi ha habitatges la gent hi
va a viure. Si la gent hi va a viure, la gent
hi compra i hi ha comerç i així es va
creant la roda.
Quin calendari es marquen?
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Una política de
proximitat amb un alt
grau d’exigència
Dolors Farré va néixer a Valls l’any 1962. A
principi dels anys vuitanta ja militava en la
JNC, en què va formar part de les executives locals i comarcals. El 2003 Dolors Batalla la va cridar per dirigir la campanya que
va portar CiU a aconseguir l’alcaldia
de Valls per primera vegada i ella va
entrar a l’Ajuntament com a cap de
gabinet. A partir del 2008, ja amb
Albert Batet d’alcalde, va agafar la
regidoria de Via Pública i Barris,
que ha mantingut fins ara. Quan
Albert Batet va demanar-li de rellevar-lo, no s’ho esperava i d’entrada va dir que no. Després de
reflexionar-ho amb la família va
decidir fer el pas. Li agrada
“xafar molt de carrer”, que li
serveix per conèixer de primera mà les queixes dels ciutadans i els principals problemes de la ciutat. Com a alcaldessa ho continua fent perquè considera bàsica la política de proximitat. Estima
que el seu principal defecte, que també pot ser una
virtut, és ser molt metòdica i perfeccionista. Li costa
d’acceptar que a vegades
no es pot arribar al 100%.
Però arribats a aquest
punt té clar que ja no ho podrà canviar.

❝

❝

❝

L’acord de govern amb
ERC no és una repetició del
pacte del 2015. És un pacte
nou. Un projecte de ciutat
nou amb un equip nou

Si no fos per l’incivisme,
Valls faria més goig. Vull
dedicar molts esforços
a fer de Valls una ciutat
bonica. El canvi es notarà

El Museu Casteller està
pràcticament acabat. Hi ha
pocs museus a Catalunya
amb la tecnologia que té
aquest. Impacta

L’últim any del mandat anterior es va fer
la taula mixta del barri antic en què es va
fer una diagnosi i es van decidir unes accions a fer. Sempre hem dit que amb el
centre històric hem d’anar de bracet dels
veïns i de tots els grups polítics. Al setembre ens asseurem veïns i polítics i
consensuarem entre tots per on comencem. No ho hem de decidir nosaltres com
a Ajuntament, sinó que ho hem de fer
entre tots. Volem mitjançar amb els propietaris que tenen pisos buits. Donar-los
ajudes perquè puguin reformar els seus
habitatges i els lloguin a preus raonables
perquè la gent pugui tornar a viure al
centre històric.

gramacions de primer nivell que et pots
trobar a Barcelona. En programació de la
festa major crec que hem passat al davant de Reus i Tarragona. Cal mantenir
aquesta línia. En una altra àrea cal destacar el pla de Torrents. Tenim un pulmó
verd a la ciutat que són els torrents però
els tenim d’esquena a la ciutat. I el projecte és obrir aquests torrents a la ciutat.
Estem treballant tota la zona de Mas Miquel, on hem fet una bona actuació. I entre altres qüestions també volem treballar bé tot el tema de patrimoni, que és
molt important. Tenim elements patrimonials que encara hem de recuperar.
En el pressupost de l’any vinent volem
posar una partida per rehabilitar la coberta de Sant Francesc. L’objectiu dels
quatre anys vinents és recuperar patrimoni i mantenir bé el que tenim.

durant molts anys regidora de Via Pública i Barris i t’arriba allò que la gent necessita. I què vol la gent? La gent vol que
els carrers estiguin nets, que les voreres
estiguin bé, que hi hagi parcs per als
nens, que els jardins facin goig. Vull dedicar molts esforços a fer de Valls una ciutat bonica. Que en aquests quatre anys
es pugui veure un canvi. Tenim un problema a Valls, que és l’incivisme. Fa un
mes vam inaugurar un parc infantil i
l’endemà ja hi havia una joguina trencada i una taula pintada. Si no fos per l’incivisme Valls estaria net. Tot faria més
goig. Ens hem proposat fer una ordenança de civisme. A veure si entre tots intentem fer de Valls una ciutat bonica. No estarà més neta per netejar-la més sinó
perquè la gent no l’embruti tant.

Al marge del centre històric, quins són
els principals reptes que es marquen en
aquest mandat?
Pel que fa a la cultura, continuar amb les
polítiques culturals que estem fent. Des
del 2011 hi ha hagut un canvi molt potent en l’àmbit cultural. Estem fent pro-

Una de les seves inquietuds és el tema
de la neteja, tenir cura de la ciutat.
Per a mi és bàsic. Potser perquè he estat

Ha estat regidora de Via Pública i Barris
des del 2008. Li agrada “xafar carrer”, diu.
Com a alcaldessa ho continuarà fent?
Ja ho estic fent. Quan l’Albert Batet em

va proposar encapçalar la llista per ser
alcaldessa li vaig posar una sola condició:
continuar portant Via Pública i Barris.
És la feina que m’agrada i que em fa feliç.
Soc d’anar als barris, de parlar amb la
gent. Quan ets allà és quan veus el que
cal. Dos o tres dies a la setmana xafo carrer, vaig als barris. Per a mi és bàsic.
El Museu Casteller de Catalunya ha de
ser una de les joies de la ciutat. Quan
obrirà les portes?
L’Albert Batet n’ha estat el gran impulsor. Fa molts anys que se’n parla,
però quan l’Albert Batet va entrar a
l’Ajuntament ho va accelerar. I ens
n’hem sortit. El museu està pràcticament acabat. És un museu que
impacta. Hi ha pocs museus a Catalunya amb la tecnologia que té
el Museu Casteller. El concurs
del que és la gestió del museu va
quedar desert. És un gran museu i s’hi van interessar moltes
empreses però queden petits
detalls per resoldre. Ens estem adaptant fent petites modificacions per poder posarho novament a licitació aviat.
Quin paper ha de jugar Valls
en la lluita pel dret a l’autodeterminació i per aconseguir la independència?
En el discurs d’investidura
ja vaig dir que com a Ajuntament defensarem sempre
que puguem arribar a ser un
país independent. És una injustícia molt gran tot el que
està passant. Hi ha moments
que sembla que s’hagi normalitzat
que tinguem gent a la presó i a l’exili i
això no pot passar. Aquí a Valls hi ha diverses iniciatives que demanen l’alliberament dels presos. Per exemple fa 87 setmanes que cada dissabte l’ANC fa un acte
amb concerts a la plaça 1 d’Octubre. Què
més podem fer? La situació que estem vivint com a país és desesperant.
L’independentisme reclama unitat estratègica. Les bases cada cop estan més
enrabiades amb els partits polítics pel
fet de no anar a l’una i ara a més a més
cal sumar-hi la política de pactes posterior al 26-M. Com ho veu, tot plegat?
Durant la campanya quan em parlaven
de pactes jo vaig dir sempre que no pactaria amb la gent del 155. Si jo només hagués pogut pactar amb el PSC per mantenir l’alcaldia, l’hagués perdut. A escala
nacional els polítics que hi ha al davant
s’estan equivocant. És moment d’anar
tots a l’una i per cadires o el que sigui no
s’està aconseguint. No ho defenso gens.
Ho trobo molt malament. Els polítics
hem de canviar la manera de fer política.
La gent ara no vol això.
L’ANC no convida polítics a la capçalera
en la manifestació de la Diada d’enguany. Serà una mobilització en què hi haurà també una crítica o una queixa per
l’actitud dels partits a l’hora de gestionar l’escenari en què ens trobem.
Ho trobo molt bé. La societat civil s’ha
implicat. Va defensar els col·legis electorals l’1 d’octubre. El polític hauria d’actuar d’una altra manera. En totes les manifestacions es demana unitat, unitat i
unitat, i això no s’està produint. ■

