1,20€
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NACIONAL

17-A: Ripoll,
tancar el dol
INFORMACIÓ · La vila ha
tornat a la normalitat però els
seus habitants exigeixen saber
tot el que va passar per girar full

829430-1204326Q
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Nacional

FUTUR · S’està treballant, amb
múltiples col·laboracions, en la
redacció d’un pla de convivència
que serà pioner al país

EUROPA-MÓN

P16,17

P14

El públic contempla un dels muntatges ■ ORIOL DURAN

Massiva obertura de
les festes de Gràcia
Milers de persones visiten els carrers
guarnits en el primer matí de festa
Nacional

P11

Torra estudia denunciar
l’informe d’Exteriors
Sosté que condiciona la sentència de
l’1-O quan diu que el procés no és pacífic
El meu país Isabel-Clara Simó

Diferents immigrants a bord del vaixell, amb la costa de Lampedusa al fons ■ FRAN GENTICO / OPEN ARMS

Tensa espera a l’‘Open Arms’

801175-1127322w

“Treure’ns de sobre la cultura patriarcal
juntament amb el racisme i l’homofòbia,
és la tasca més urgent que tenim” P10

L’Estat espanyol i cinc països més, disposats a acollir els immigrants
LES SÈRIES. Qui vol lluir ha de patir - Any de neu, any de Déu / El virus de la sida es va fabricar en un laboratori P6,7
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La vinyeta

Andreu Pujol

Fer

L’embolcall

A

finals de juliol
Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana van
fer una roda de
premsa conjunta en
la qual van reclamar als diferents actors de l’independentisme “unitat estratègica”. Elisenda Paluzie va dir que
calia reprendre “un full de ruta, una
unitat estratègica”, mentre que Marcel Mauri va parlar del “consens estratègic i la resposta unitària davant
de la sentència”. Només de pensar-hi
una mica, ja veiem que “unitat estratègica” és una redundància. Quina
mena d’unitat seria, la dels que no
comparteixen estratègia? No tindria
ni solta ni volta. És una definició que
es va encunyar per superar una visió
maniquea i parcial del concepte “unitat”, que portava implícita la supressió de la diversitat de l’independentisme i la confecció sistemàtica
d’una sola llista electoral.
Malauradament cal, doncs, abarrocar-ho i anomenar “unitat estratègica” allò que ben senzillament s’ano-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Tothom convé que cal
guanyar temps, convèncer i
reforçar-se... Ara el que
convindria és reconèixer-ho i
deixar d’esbatussar-se
menaria “unitat”. Les crides a la unitat
estratègica podrien fer-nos pensar
que l’independentisme té un gran catàleg de dreceres i viaranys per arribar a la independència i que les discussions giren al voltant de quin és el
millor camí. Res més lluny de la realitat.
Dimarts passat vaig ser a la presó
de Lledoners, on vaig poder conversar
amb Oriol Junqueras i Raül Romeva.
Parlant d’aquest assumpte, el de Sant
Cugat va posar un exemple ben gràfic:
“Els discursos dels diversos partits i
les entitats de la societat civil no són
tan diferents, el que canvia és l’embolcall.” Si el que ens preocupa és la “unitat estratègica”, estiguem tranquils
perquè ja fa temps que hi hem arribat.
El problema és que no es nota. Tothom convé que cal guanyar temps, rumiar, convèncer i reforçar-se i així ho
han expressat totes les organitzacions
d’una manera o una altra, ja sigui cridant-ho en veu alta o xiuxiuejant-ho
mig d’amagatotis. Ara el que convindria és reconèixer-ho i deixar d’esbatussar-se pels colors de l’embolcall.

Una pintada

A

la paret posterior de l’escullera
del port un gran pintada diu:
“Llibertat
presos
polítics”.
L’enormitat de les lletres fa que sigui
llegible de punta a punta de la platja.
De tant ser-hi els banyistes ni la veuen, però és allí. Fins quan? Per ara
l’Ajuntament no ha mobilitzat la brigada perquè l’esborri, i això que hi és
propens. Un nen la lletreja: “ll-i-ber-tat... La mare expeditiva li completa
la lectura: “presos polítics”. És possible que el nen li faci preguntes, aquí
mateix a la platja o a casa. “Què vol dir
llibertat?” “Què són presos polítics?”
Ni que la mare cregui que no són “presos polítics” sinó “polítics presos”: alguna explicació li haurà de donar. Jo
vaig créixer amb el “Llibertat Jordi Pujol”. “Qui és Jordi Pujol?” “Què hi fa a
la presó?” Les pintades que no van ser
esborrades per la policia, com una de
minúscula a l’ampit d’una finestra de
prop de casa, van ser eliminades pel
temps, quan Pujol ja era un banquer.
¿Els presos actuals sortiran de la presó i encara hi haurà la pintada a l’escullera? Fins quan?, torno a preguntar.
Els grans hem viscut altres temps

“
Unes lletres
visibles a tota la
platja demanen la
llibertat dels presos

polítics: la transició posterior al franquisme, l’autonomia a ple rendiment...
La situació actual és tan aflictiva, amb
presos polítics o polítics presos, amb
exiliats, amb el govern debilitat, amb
la persecució que no para i ara amb les
forces independentistes barallades a
més no poder, que als “grans” de vegades ens ve a la boca, i si no a la boca al
pensament, de dir “tan bé que estàvem”. O, com em preguntava un amic
italià observador de la catàstrofe humanament i socialment lacerant:
“¿Tan malament estàveu?” El nen que
lletreja la pintada de l’escullera no podrà dir mai “tan bé que estàvem”. Pot-

ser els presos trigaran a sortir de la
presó, potser la independència ens
atraparà tots morts. Morts els adults o
els molt adults. Però i el nen? ¿I els joves que es capbussen a l’aigua indiferents a tot menys al propi cos i a altres
cossos? Algun país hauran de construir que superi la situació actual sense reminiscències pretèrites. La pintada de l’escullera és més que una exigència, és una interpel·lació. L’autonomia del “tan bé que estàvem”, no
tornarà.
Hi va haver altres pintades. Les que
demanaven llibertat, amnistia i autonomia i l’alliberament d’uns altres presos o la legalització de sindicats. He
explicat altres vegades que un conegut, proper al PSUC, va excel·lir a pintar reivindicacions de nit. Quan va venir la democràcia va trobar feina a la
brigada municipal. El primer encàrrec
que va rebre dels nous mandataris,
molts del PSUC, va consistir a esborrar totes les pintades del carrer, que
havien quedat anacròniques, la majoria de les quals eren obra seva. Qui esborrarà la de l’escullera? Quan? Que
no se’ns avanci la brigada actual...
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Cops de puny

“
Ara ja sabem
que la invasió de
plàstics, aquests que
mengem, ja ha
arribat a l’Àrtic
ciència. Un més. Saben vostès que cada setmana consumim cinc grams de
partícules microscòpiques de plàstic?
O el que és el mateix: que consumim
l’equivalent al pes del plàstic d’una
targeta de crèdit? Me’n vaig sentir culpable, ahir. Potser vostè també. Culpable de consumir massa plàstic, d’anar
massa en cotxe i contaminar en excés,
de volar massa, de menjar massa carn,
d’utilitzar l’aire condicionat i de tot
allò que dia rere dia ens expliquen tots

A

els mitjans de comunicació que fem
malament. Es recicla poc, hi ha qui fuma, i qui llença les burilles a la platja...
Sentim culpa. També de les imatges
de la crisi al Mediterrani. Potser està
bé, que totes aquestes informacions
ens toquin la fibra i ens facin sentir
culpables. Perquè prenguem consciència d’algunes coses que, de fet, ja sabem. Tots fem propòsit d’esmena. Però no deixo de preguntar-me quina
part de responsabilitat hi tenen els
nostres governs. Qui ha de regular l’ús
del plàstic i la seva fabricació? Perquè
algú el fabrica, no? I els vols aeris? I
l’ús del cotxe? Tenen, els nostres governs, la consciència tranquil·la? No
hi tenen cap responsabilitat? Per què
no legislen amb més duresa? I per què
quan arriben a acords, com el del repartiment de refugiats, se’l passen pel folre?
Veig molt més disposats a fer els deures
molts ciutadans que no pas, tristament,
molts dels nostres governs.

De reüll

Les cares de la notícia

Viatgers
captaires

Òscar Camps

Marta Monedero

quest agost el recordarem per la indignació i la
vergonya que han anat a la deriva al mig de la
Mediterrània. La crisi entre les dues ribes del gran mar
comú s’ha convertit en un pou sense fons mentre
l’Europa dels Estats mostra la seva pitjor cara en haver
ignorat durant dies el destí de les persones rescatades en
alta mar per vaixells com l’OpenArms. Si els immigrants
fóssim nosaltres o les nostres famílies, tindríem cap
dubte sobre què caldria fer? Qui no entén que s’havien
de facilitar els desembarcaments en un port segur?
Però, aquest agost, la quota
Joves
d’indignació s’enfila fins a l’infinit i
més enllà després d’haver llegit que,
occidentals
a Bali, n’estan fins al capdamunt dels
demanen
viatgers occidentals que se’n van a
almoina per l’altra punta de món amb les
pagar-se
butxaques escurades i allà es
l’estada a Bali dediquen a demanar almoina per
pagar-se les vacances. Els
begpackers (en una traducció lliure en podríem dir
motxilla-captaires) són joves blancs que pidolen pels
carrers no només de Bali, també de ciutats com Bangkok i
Hong Kong, amb cartells en què reclamen poder continuar
l’experiència del viatge. Estan convençuts que hi tenen tot
el dret aquests joves prepotents que s’aprofiten de la
generositat del sud-est asiàtic, perquè pensen que la seva
diversió és sagrada. Fins ara, les autoritats balineses els
ajudaven si no tenien menjar o un lloc per dormir en un
país en què els habitants viuen amb molt menys del que
ells tenen a casa. Es pot ser més miserable?

http://epa.cat/c/zaas52

L’Argentina
recula cap al
kirchnerisme

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

E

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

A la tres
ls he de confessar que la notícia
(i no és cap ironia) em va deixar
glaçat. Aquest dimecres la revista Science Advances publicava un article en què explicava que un grup de
científics han trobat partícules de
plàstic a les mostres de gel que van extreure fent perforacions a gran profunditat a l’Àrtic canadenc. Ara ja sabem, doncs, que la contaminació amb
microplàstics ja és a tots els racons de
la terra (i del mar) i, és clar, a l’Àrtic.
El director de l’expedició que va extreure les mostres de gel, Brice Loose,
ho resumia molt gràficament: “Tot i el
que ja sabíem sobre la presència de
plàstics en el medi ambient, he sentit
com un cop de puny a l’estómac quan
hem constatat que el que semblava
una mostra normal de gel a l’Àrtic estava infectada amb partícules de plàstic.” Loose parlava de “cop de puny a
l’estómac”. Per a mi, i suposo que per
a vostè, és un cop de puny a la cons-

Accedeix als
continguts del web

DIRECTOR D’OPEN ARMS

Solució a la vista

-+=

L’Open Arms ha hagut de passar uns quants dies
en alta mar, alguns dels quals amb mal temps,
amb més d’un centenar d’immigrants rescatats a
bord, perquè alguns estats europeus hagin mogut
finalment fitxa per acollir-los. L’ONG d’Òscar
Camps no defalleix, malgrat les dificultats.
PIANISTA

Joaquín Achúcarro

Fidelitat a un festival

-+=

El prestigiós pianista basc ha actuat una vegada
més, i ja en són 27 de consecutives, en el festival
internacional de música de Torroella de Montgrí,
en què el pianista ha demostrat una gran fidelitat.
Com sempre va oferir un recital de piano ple de
virtuosisme i sensibilitat.
ALCALDE DE RIPOLL

Jordi Munell

Girar full del 17-A

-+=

La vila de Ripoll, d’on eren originaris els diferents
autors dels atemptats de fa dos anys a Barcelona
i Cambrils, treballa per girar full i tancar el dol
d’aquell esdeveniment. Una de les iniciatives
és l’elaboració d’un pla de convivència pioner al
país.

L’Argentina és un país d’immenses possibilitats i grans
capacitats. I, malgrat tot, sucumbeix des de fa dècades a la més absoluta inestabilitat política i econòmica. Això sí, amb una constant: el
continu retorn al peronisme, encarnat ara en el kirchnerisme. I aquest
cop sembla que ho farà per la porta
gran després de la victòria del candidat kirchnerista Alberto Fernández –amb el 47% dels vots– en les
preliminars de les eleccions presidencials, que se celebraran d’aquí a
dos mesos. Fernández té com a
mentora –i candidata a la vicepresidència– la mateixa expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner, esquitxada per diversos casos judicials.
La derrota de Macri en les peculiars primàries argentines mostra els
gravíssims errors comesos pel seu
govern. La dreta ha centrat la seva
política econòmica a satisfer les demandes de l’FMI respecte als 57.000
milions de dòlars que li va prestar. La
inquietud dels mercats així ho manifesta. Però Macri no ha entès que els
interessos d’aquests poders econòmics són contraposats als d’una població amb més del 30% per sota
del llindar de la pobresa. Un problema de fa dècades però que només
l’any passat es va incrementar en sis
punts sota la presidència de Macri.
Per no parlar de la inflació desbocada que afecta també més directament les classes populars. S’explica
així la victòria kirchnerista malgrat
l’evidència que el populisme peronista no és la solució als greus problemes de l’Argentina. Ja veurem ara
quina és la reacció de Macri fins a les
eleccions. Però dos mesos són poc
temps per regirar un resultat tan
desfavorable de 15 punts de diferència i en canvi una eternitat per gestionar una Argentina que trontolla
amb les mans lligades per una interinitat que pot col·lapsar el país.
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avui fa...

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 16 D’AGOST DEL 2019

1
any

L’opinió de Llarena
El magistrat veu “groller i
fraudulent” l’escrit presentat
contra ell per Carles
Puigdemont i els consellers
exiliats.

Full de ruta

anys

Narcotraficants de l’Iran
retenen tres turistes d’una
expedició catalana. Es tracta
d’un informàtic de Barcelona i
dos religiosos de Madrid.

Jaume Oliveras i Costa. Escriptor

Regles
i valors

D

anys

20

Segrestats

Tribuna

Imma Merino

esprés de veure una obra de teatre en què les treballadores d’una
filatura són assetjades per l’encarregat, una amiga em va comentar que, fa
cap a quaranta anys, treballava en una
fàbrica on aquesta pràctica era habitual. Només és un cas entre una infinitud. Potser m’ha vingut al cap perquè
l’amiga em va recordar que aleshores
ningú parlava d’assetjament i, per tant,
no en tenia consciència. Era una cosa
que passava, res “anormal”. Hi va afegir que no només cap dona ho denunciava, per por a patir represàlies i fins
perdre la feina, sinó que ni tan sols
concebia tal possibilitat. Potser ni ho
explicava per no ser recriminada: què
havia fet per induir a tal comportament? Ho he dit en passat i, en fi, no
serà perquè actualment, fins i tot en el
cas de violacions, les dones que acusen d’abusos sexuals no es converteixin en les acusades de provocar-ho o,
com a mínim, de consentir-ho. No caldria dir que, malauradament, també
continua havent-hi assetjaments, i no
només en el món del cinema, de la música o d’altres espectacles, sinó en fàbriques, oficines, comerços, centres de
l’administració pública, redaccions de
diaris i tota la resta del món laboral i
social.
Quina és la diferència? Que, amb
l’ús del nom, hi ha la consciència del
que és un assetjament. Que almenys
una part de la societat considera que
és inacceptable moralment, i denunciable, que una persona s’aprofiti del
seu poder, sigui quin sigui, per abusar
sexualment d’una altra. Té a veure
amb allò que, en un comunicat emès
en resposta a l’acusació d’assetjament
sexual per part de nou dones (vuit de
les quals mantenint el seu anonimat)
recollida en un article d’Associated
Press, Placido Domingo ha reconegut:
“Les regles i valors pels quals avui ens
regim, i hem de regir-nos, són molt diferents de com eren en el passat.” Tanmateix, són regles i valors fràgils pels
quals s’ha de lluitar cada dia en el qual
són qüestionats, sigui en nom de la llibertat sexual (a costa de qui la perd?)
o en contra del feminisme que, diuen,
ha pervertit el fluir “normal” de les relacions entre homes i dones. De fet,
s’han de lluitar tenint present que els
abusos sexuals formen part de l’exercici del poder que usa, explota, esclavitza i destrueix els cossos. Aquesta és la
regla dominant, sistèmica, i per això
els “nous valors” sovint són només
aparents: abusar de l’altre és la norma
perseverant. També és per això que el
feminisme és un humanisme.

10

Leonard Cohen
Cap Roig té l’honor de ser la
porta de reentrada de Leonard
Cohen a Catalunya, en espera
del concert que farà al Palau
Sant Jordi al setembre.

La llegenda del vaixell

E

l 30 de maig del 1995, davant les
costes de Cornualla, xocant amb
el rocam de Mouls Rock, es desballestà la pollacra goleta Maria Assumpta, fins aleshores el vaixell en actiu més antic que encara navegava. El
canvi d’intensitat del vent, la fallada
del motor i la imprudència del capità
costà la vida a tres tripulants i la completa destrucció de l’embarcació, que
durant 137 anys havia escrit una crònica llegendària, més o menys com tots
els velers de l’època, que trenaven el
seu record entre la història i el mite.
construït a les
drassanes del sorral de Badalona, l’any
1858, pel mestre d’aixa Nicolau Pica,
per encàrrec de l’armador Josep Isern, i
aviat marxà als ports gallecs per fer el camí de les Amèriques, amb l’intercanvi de
càrregues de sal per salaons i fusta. Amb
vuitanta anys llargs tornà a la Mediterrània, on va fer transports per la costa i
uns viatges regulars a les Balears, i el
1944, amb la competència dels vaixells
de vapor, rebé l’impuls de nous motors
dièsel. El 1980 finí la vida comercial.

ser desmuntada al
port de Màlaga apareix Mark Litchfield, aventurer i antic tinent de la
Royal Navy, que compra el Maria Assumpta per gairebé res i el restaura per
organitzar viatges turístics pel canal
de la Mànega i atrevir-se a travessar
l’Atlàntic i durant cinc anys navegar
pel Carib i la costa est nord-americana.
Una segona vida prodigiosa que acabà a
la costa nord de Cornualla. La llegenda
diu que la goleta mai no abandonà el
país natal, on perdurà gràcies a Josep
Queralt i Marcel·lí Antich, que fundaren a Badalona les Edicions Proa

MENTRE ESPERAVA

EL ‘MARIA ASSUMPTA’ fou

“
Ahir, 15 d’agost,
va fer vint-i-cinc
anys del lliurament
del vot del poble

(1928) i per a la col·lecció “A tot vent”
encarregaren a Josep Obiols el logotip
on es reprodueix el vaixell, acompanyat del lema “navego a tot vent”. El
model és el Maria Assumpta?; hi ha
opinions de tota mena, però l’editorial i
el vaixell s’emparenten en la continuació de la llegenda.
DESPRÉS D’UNS DARRERS intents

de tornar el Maria Assumpta a Badalona
(1992), un grup de ciutadans obriren
una subscripció popular i encarregaren al maquetista Celestino Prieto una
reproducció de la goleta que, a manera
de vot del poble, es diposità a la parròquia badalonina. Ironies de la vida,
pocs mesos després, la pollacra goleta
original desapareixia sota les aigües.
Ahir, 15 d’agost, feu vint-i-cinc anys del
lliurament del vot del poble. A l’aixopluc de l’església de Santa Maria, Francesc Lleal, un savi llop de mar, n’ha fet
remembrança. Evocació d’un passat
fet present, al so de l’havanera. “Tanqueu els ulls i escolteu / quina quietud
tan sobtada.... Reteniu bé aquest instant / i no obriu els ulls encara.”

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

Més pena que
glòria
b Intentar menjar-se un pop
viu en directe; penjar-se al buit
des del cim d’un gratacel; filmar un incendi de prop tot delectant-se; gravar el part d’una
companya dins d’un cotxe,
sense auxiliar-la; enregistrar
una pallissa amb total indiferència, fins i tot victorejant els
agressors...
La llista d’estupideses, absurditats o temeritats (o tot alhora) immortalitzades amb un
selfie o filmació resulta esbalaïdora. De fet, unes 300 persones ja han perdut la vida amb
aquests procediments, com si
el seu afany de glòria warholiana tingués més valor que el
seu preu de la pròpia vida.
Quan les noves tecnologies
són usades amb desmesura
(passant de la informació a la
deformació i de la diversió a la
perversió), la dèria per teatralitzar la insubstancialitat disfressada de transcendència de

forma improcedent voreja sovint el paroxisme. Mai la realitat
havia estat tan banalitzada ni
la força de l’instant tan desvirtuada com fins ara. Potser farien bé aquests copsadors
compulsius d’imatges a fer seves unes paraules de Henrik J.
Ibsen: “La bellesa és un acord
entre el contingut i la forma.” Si
us plau, no s’ho carreguin tot
plegat.
ÒSCAR PUJOL ESCANERO
Badalona (Barcelonès)

Sobre
independentisme
b El professor Joan Manuel
Tresserras, en unes declaracions a El Punt Avui el passat 2
d’agost, va dir que hi ha dos tipus d’independentisme: el de
perfil nacionalista i identitari
que vol construir un estat nació, i un altre que vol trobar una
nova forma de distribució del
poder social i que es materialitzaria en una república que no
hauria de ser identitària.

Llavors, jo em pregunto: els
nous estats independents que
han sorgit al llarg de la història,
no són estats nació? Portugal
(1640), Noruega (1905), Finlàndia (1917), Islàndia (1944),
Eslovènia (1990), etc. fins arribar a Kosovo (2008) van tenir
en la seva gènesi només el desig de trobar una nova forma
de distribució del poder social?
EDUARD CABANELLAS AUGÉ
Barcelona

Model de societat
b Aynd Rand en el seu llibre La
rebelión de Atlas fa una crítica
sobre el futur de qualsevol societat. Diu: “Quan vegis que el
comerç es fa, no per consentiment de les parts, sinó per coerció; quan t’adonis que per
produir necessites l’autorització dels qui no produeixen res;
quan comprovis que el diner
flueix vers els qui no trafiquen
amb béns, sinó amb favors;
quan percebis que molts es
fan rics pel suborn i per in-

fluències, més que pel treball, i
que les lleis no et protegeixen
contra ells, sinó contràriament,
són ells els qui estan protegits
contra tu; quan notis que la
corrupció és recompensada i
l’honradesa es converteix en
autosacrifici, aleshores podràs
afirmar, sense por d’equivocarte, que la teva societat està
condemnada al fracàs.”
I això per què? És senzillament la conseqüència de la insensatesa més greu que estem cometent els humans:
substituir la cooperació amistosa, la solidaritat i la recerca
del bé comú de tota la humanitat per la competició, la rivalitat, i l’acaparament de béns en
mans dels més poderosos del
planeta.
I nosaltres, què hi podem
fer? No angoixar-nos per poder fer el que puguem, que
sempre es pot fer alguna cosa.
I, arreu, denunciar aquest model fallit.
JORDI BUFURULL GALLEGO
Castellterçol (Moianès)

| Punt de Vista | 5

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 16 D’AGOST DEL 2019

“El Parlament britànic no hauria d’impedir un segon
referèndum d’independència d’Escòcia”

La frase del dia

Jeremy Corbyn, LÍDER LABORALISTA BRITÀNIC

Tribuna

De set en set

La baula feble del règim

Moto aviciada

Josep Maria Casasús

Xavier Díez. Historiador

A

quests dies s’ha celebrat el vintè
aniversari de la coronació de Mohamed VI, rei del Marroc, i
aquesta mena d’esdeveniments serveixen per fer cert balanç. La primera
constatació és la decepció respecte a
les esperances democràtiques. Al nord
d’Àfrica i Orient Mitjà hi havia certa esperança que l’hereu de Hassan II regnés a l’occidental, és a dir, aprofundir
en el règim democràtic i limitar-se a fer
un paper cerimonial, i en tot cas de mediació i arbitratge. I tanmateix, no ha
estat així, ans al contrari. El monarca
ha intervingut, amb certes actituds autòcrates, ha expressat menyspreu o indiferència respecte a la població amaziga o del Sàhara Occidental, ha afavorit
uns grups per damunt els altres en
dues dècades en què s’han aprofundit
les diferències socials, clar símptoma
de degradació institucional.
article Mohamed
VI ens permet disposar de major perspectiva per comprendre el paper, pensament, acció i actitud del seu homòleg
espanyol. D’una generació pròxima,
fins i tot amb una certa amistat mútua
(ampliada a les monarquies del golf
Pèrsic), el monarca del Marroc és més
referència que les dinasties europees
encara regnants. De fet, caldria començar per una cosa sabuda, i tanmateix,
escamotejada als grans mitjans. El retorn dels Borbó fou una imposició franquista, en un seguit de lleis de successió en l’entramat legislatiu, il·legal i illegítim, de la caòtica legislació de la dictadura. Els Borbó simbolitzaven, juntament amb la bandera i himnes dels
revoltats contra la República, la continuïtat del règim i l’hegemonia dels
franquistes. Tant és així que cada vegada més historiadors i politòlegs considerem que l’anomenat “Règim del 78”
és la continuïtat del Règim del 39 per
mitjans constitucionals. De fet, aquells
que es reivindiquen “constitucionalis-

INTRODUIR EN AQUEST

Sísif
Jordi
Soler

tes” no fan altra cosa que defensar el
contingut íntegre del testament personal i polític de Franco, correspost per
Felip VI en mantenir l’ennobliment de
la nissaga del general colpista.
són l’excepció de l’excepció
monàrquica al continent europeu. Les
dinasties supervivents: Regne Unit,
Holanda, Dinamarca, Noruega,... es
van caracteritzar per resistir el feixisme durant el segle XX. Per contra,
aquelles famílies reials que van donar
suport, per acció o omissió, a l’autoritarisme –com Itàlia o Grècia– van acabar
els seus dies a l’exili. Espanya és l’únic
país occidental on el feixisme va restaurar una monarquia protegida especialment pels beneficiaris d’un règim
totalitari, i encara es manté.

ELS BORBÓ

des d’una perspectiva política, l’espanyola té més semblances amb les monarquies africanes que
amb les europees. Com en el cas del
Marroc, l’actual monarca intervé directament en política, ultrapassant, de
molt, les seves atribucions presumpta-

EN AQUEST SENTIT,

“
La seva caiguda
pot arrossegar un
entramat
d’interessos que
podria ser fatal per
a Espanya, i una
molt bona notícia
per als espanyols

ment legals. Menysté els catalans,
pressiona els poders fàctics per dur a la
pràctica plantejaments polítics reaccionaris, tracta d’influenciar sobre els
tribunals, forma part d’una família
amb membres processats, i altres que
no oculten la seva simpatia per Vox, hi
ha importants dubtes sobre l’origen i
dimensió dels seus ingressos, i en la seva concepció fonamentalista pel que fa
al nacionalisme hispànic va fer un pronunciament el 3 d’octubre que es pot
considerar com una incitació al cop
d’estat judicial que fa que, ara per ara,
al conjunt de l’Estat espanyol hi hagi
una mena d’estat d’excepció oficiós.
Teòricament, el monarca hauria d’exercir funcions d’arbitratge i mediació. I
tanmateix, aposta clarament per defensar els interessos dels sectors més
reaccionaris de la societat espanyola,
coherents amb el concepte de “franquisme sociològic”.
NO ÉS CAP SECRET que en la investidura

fallida del juliol passat, els poders fàctics espanyols hi han tingut un paper
actiu. Per al franquisme dominant entre les elits espanyoles, la idea d’un govern d’esquerres que qüestioni el règim
del 78 resulta massa inquietant. Posar
fi a la reforma laboral, derogar la llei
mordassa, eliminar la impunitat dels
especuladors o dels privilegis de les
grans companyies de l’Ibex 35, o tractar de buscar solucions negociades a la
qüestió catalana és tant com trencar
amb el veritable document fundacional
de l’Espanya actual, que no és la Constitució, sinó el testament de Franco. El
Borbó, amb una desaprovació del 90%
de catalans (i d’un percentatge desconegut d’espanyols) és la baula feble del
sistema. Amb la seva actuació dels darrers anys ha esdevingut vulnerable. I la
seva caiguda pot arrossegar un entramat d’interessos que podria ser fatal
per a Espanya, i una molt bona notícia
per als espanyols.

L

a moto és una
espècie protegida? Quan Europa
ens condemna per
l’alta contaminació
a Barcelona, experts i autoritats d’aquí renyen els
automobilistes. Els motoristes, no.
Quan els vianants es queixen dels
vehicles que circulen per la vorera,
assenyalen bicis i patinets de tota
mena. Les motos no són objecte
de queixa. En aquesta mena d’infracció, el motorista és una criatura aviciada? A més d’entomar
fums de motos descurades, barcelonines i barcelonins són condescendents, tolerants, misericordiosos o resignats amb el motorista
que circula, assegut i en marxa,
per la vorera. És el vici del malcriat
que vol estalviar-se semàfors i fer
drecera per arribar fins a la porta
del restaurant, del vestíbul de l’oficina o de l’escala on viu l’àvia que
li ha preparat el dinar. Potser això
explica que algunes àvies, mares i
tietes facin els ulls grossos amb
els motoristes arrogants i egoistes
que envaeixen espai urbà reservat
a vianants. Els ciclistes, espècie
més modesta, no tenen tantes padrines. La sobreprotecció de la
moto potser està motivada pel lloc
primicer que ocupa aquest vehicle
en l’imaginari patriòtic. Catalunya
és de fa anys la primera potència
mundial en campions, constants i
indiscutibles, en totes les modalitats de motociclisme de competició. No és aliè a aquest fenomen el
fet que, de fa més temps, a Catalunya han nascut marques prestigioses i populars de motos. L’orgull
nacional per èxits esportius i industrials no ha de comportar que
convertim els incívics en consentits.
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El meu país

Isabel-Clara Simó
Escriptora

Cuixart
és operat
de l’oïda
a Manresa
Redacció
BARCELONA

‘Fer-à-repasser’

Ningú no dubta que Joan Puig i Ferreter va
ser un dramaturg, dins del modernisme, de
molta volada. Precisament Guillem-Jordi
Graells ha dedicat molts esforços a editar-lo, a
estudiar-lo, i a representar-lo. Cosa que va ser
possible amb La dama enamorada, un text
punyent i molt ben construït. Ara bé, el que
volia contar-vos és una història molt il·lustrativa de la situació de la dona. Puig i Ferreter
va ser un d’aquells intel·lectuals exiliats que
van anar a raure a París. El seu millor amic
era Ferran Canyameras, que, l’amistat trencada, va publicar El gran sapastre, obra que
no es va editar fins al 1977, tot i que el seu autor, Ferran Canyameras, va morir el 1964.
Els exiliats de París tenien, a més, els
diners de la Generalitat i havien pensat reconstruir-la a l’exili –els catalans tenim tants
exiliats!–. Un bon dia Puig i Ferreter va anar
a un teatre de varietés, tant de moda en aquella època (estem parlant dels quaranta), i hi
va veure una noieta que el va entusiasmar.
Tant és així que l’esperà i la va fer anar a casa
seva. La noia va acceptar, i es va instal·lar a
l’apartament, moderadament luxós, de Puig i
Ferreter.
El nostre dramaturg, però, era un malalt
de gelosia, i un bon dia, per algun comentari,
va imaginar que s’entenia amb el seu amic
Canyameras. Enfurismat anà a casa; la noia
estava planxant (recordeu aquelles planxes
sense electricitat que s’escalfaven sobre carbó
encès?), i ell, fora de si d’ira, li va prendre la
planxa de les mans, li va partir el crani amb
ella i la va deixar estesa a terra. Quan els
amics ho saberen van córrer a auxiliar la noia, que estava viva, si bé tenia un greu traumatisme al cap.
Portada a l’hospital, van pagar perquè rebés la màxima atenció mèdica. I no sols això:
un cop ella conscient, li van donar una pila de
diners perquè no denunciés Puig i Ferreter,
perquè això significaria una greu bufetada
per als catalans exiliats. Ella, doncs, no hi va
posar denúncia, però el comissari en cap de
París el va entrevistar, al seu despatx. I furiós,
li repetia: “És que no era la seva dona! No hi
tenia cap dret, a colpejar-la!” A la dona, colpejar-la, pegar-la i fins i tot matar-la era una menudesa, perquè la muller esdevenia propietat
del marit. Tot i això, els periodistes de París,
quan es referien a ell, l’anomenaven Puig i
“fer-à-repasser”, que vol dir planxa.
Una de més antiga: Olympe de Gouges va
escriure, durant la Revolució Francesa, el
1791, un llibre titulat Declaració dels Drets

Massiva manifestació feminista a Barcelona, el 8 de març passat ■ JOSEP LOSADA

“
Treure’ns de
sobre la cultura
patriarcal és la tasca
més urgent que tenim,
que té la humanitat,
juntament amb el
racisme i l’homofòbia

de la Dona i de la Ciutadana, paral·lel al llibre
Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà, aparegut el 1789. Olympe de Gouges va
morir guillotinada.
I encara una altra: quan els famosos “pactos de La Moncloa” van acabar, el 25 d’octubre del 1977, hi havia a la porta una munió de
periodistes. Hi va sortir, com a portaveu, Santiago Carrillo, inequívocament d’esquerres, i
la primera cosa que va dir va ser: “Ya la hemos parido y ha sido varón.”

Vull fer esment de les lluitadores per la llibertat que expliquen la incomoditat que causaven als seus companys de lluita, la majoria
homes, que mai no les van considerar unes
iguals (Alexandra Kolontai, Rosa Luxemburg
o Clara Zetquin).
Els atavismes que han considerat la dona
un objecte de reproducció té el seu correlat en
la política espanyola: el dret penal va ser posat
al dia l’any 1976, fins al text definitiu, el
2015. Doncs bé, el Codi Penal espanyol fins al
1976, deia literalment: “No pueden viajar al
extranjero menores, mujeres y subnormales
sin la autorización de su esposo o tutor.” Em
resisteixo a traduir això al català. Ara revifa,
el feminisme? Tant de bo. El cert és que les
dones de la meva generació (vaig néixer el
1943) ja havíem sortit al carrer, en ple franquisme, defensant l’avortament i els drets de
les dones.
Els atavismes, com deia, són molt potents i
travessen tota la història. Som cultura, i la
nostra cultura és, ai!, patriarcal. Que ens en
desempalleguem, com vam fer amb la teoria
creacionista, substituint-la per l’evolucionista, és cosa de tots, homes i dones. I és la tasca
més urgent que té el país, que té la humanitat. Junt amb el racisme i l’homofòbia, és
clar...

El president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, va
sortir dimarts de la presó
de Lledoners per poder
operar-se ahir de l’oïda a
l’hospital de Sant Joan de
Déu de Manresa, segons
va avançar Regió7 i va
confirmar EFE, citant
fonts de l’entitat, que van
evitar donar més detalls
per respecte a la seva intimitat. Cuixart té permís
del Suprem per estar-se a
l’hospital fins que els metges li donin l’alta, en un
moment encara indefinit,
quan haurà de tornar al
centre penitenciari. Precisament el president d’Òmnium ha sol·licitat també
aquesta setmana un permís extraordinari per poder assistir al naixement
del seu fill i acompanyar la
mare del nadó, Txell Bonet, en els dies posteriors
a l’hospital, en una data
que en principi es preveu
al voltant del 22 de setembre. La Sala de Vacances
del Tribunal Suprem va
evitar dimecres pronunciar-se encara, i ha acordat que resoldrà “un cop es
tingui constància de la
proximitat del part”. ■

JxCat dona
suport al
moviment de
Hong Kong
Redacció
BARCELONA

JxCat s’ha solidaritzat amb
el moviment democràtic de
Hong Kong i ha donat suport en una nota a les protestes dels darrers mesos,
que exigeixen la retirada de
la proposta de llei d’extradició a la Xina i demanen la
dimissió de la governadora,
perquè el règim comunista
“vol restar llibertats”, “en
una volguda homogeneïtzació de tota la Xina” sota
el govern centralitzador.
JxCat dona suport al dret a
l’autodeterminació de la
ciutat, insta a la negociació
“sense amenaces ni coaccions” i demana l’alliberament dels seus presos polítics. ■
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Quim Torra estudia
denunciar l’últim
informe d’Exteriors
a Sosté que l’argumentari condiciona la sentència de l’1-O

quan menysté els ferits i apunta que el procés no és pacífic
Ò. Palau
BARCELONA

816766-1203933Q

Nova topada entre el Ministeri d’Afers Exteriors i el
govern català, després de
l’afer d’espionatge a diverses delegacions. El president Quim Torra ha donat
instruccions als serveis jurídics de la Generalitat, segons van informar ahir
fonts del seu entorn, perquè estudiïn “emprendre
mesures” arran de l’argumentari redactat per l’ens
adscrit Espanya Global per
ser distribuït entre tots els
seus diplomàtics a fi de rebatre a l’estranger les tesis

dels independentistes. El
dossier, esbombat aquesta
setmana per diversos mitjans unionistes, s’erigeix
en veritat suprema en
identificar “falsedats” (difoses pel sobiranisme)
combatudes amb “veritats” (de l’espanyolisme),
com ara el fet que no hi ha
presos polítics i que la seva
presó preventiva està del
tot justificada. El text, a
més, empara la repressió
policial de l’1-O i menysté
els més de mil ferits que va
produir, assegurant que
“només tres” van haver de
ser ingressats i donant així
per bo el relat de la fiscalia

en el judici pendent de sentència al Tribunal Suprem.
En aquest sentit, el que
més ha indignat Torra
–que dimecres a la tarda ja
qualificava d’“infame” en
un tuit– és que l’informe digui que és fals que el moviment independentista sigui “pacífic” perquè “hi ha
sectors que s’han radicalitzat i s’han implicat en actes
violents”, i fins i tot hi posa
com a exemple “l’assetjament tumultuós al Departament d’Economia de
Barcelona el 20 de setembre del 2017”. Una protesta escrupolosament pacífica per la qual els Jordis fa ja

Torra, en una foto de les vacances familiars difosa ahir ■ ACN

22 mesos que estan a la
presó, pendents de sentència. Per això mateix Torra
considera que el document
del govern estatal vulnera
la directiva europea sobre
presumpció d’innocència, i
creu que pot suposar una
interferència en el poder
judicial. A més, el fa sospitar que el text busqui criminalitzar el moviment independentista quan falten

poques setmanes per a la
sentència. El president
també ha avisat que demanarà a l’Estat quant ha costat fer l’informe per si pot
ser constitutiu del delicte
de malversació.
L’exconseller Jordi Turull, des de la presó, denunciava ahir a Twitter: “El
pamflet
impresentable
d’Espanya Global acredita
descarnadament que a

l’Estat espanyol no es respecta la presumpció d’innocència, es menysprea la
separació de poders i es
persegueixen idees legítimes.” “Quan els calen mentides per intentar guanyar
és perquè saben que si expliquen la veritat ho tenen
perdut”, piulava també
l’exconseller Toni Comín
des de l’exili.
Entre altres perles, l’informe també afirma que
Catalunya no és una nació
perquè la Constitució diu
que és una “nacionalitat”
(com Galícia i el País Basc,
diu, tot i que no s’hi citen
enlloc) i el TC a més li ha negat aquesta condició “a
efectes jurídics”. El text dedica grans esforços a diferenciar-se del cas d’Escòcia
i a dir que aquí és impossible un referèndum, compara en canvi el clam català
amb el d’un grupuscle separatista bavarès i el de
100.000 firmes en línia a
Texas, i critica la decisió
del tribunal alemany que
no va veure rebel·lió ni sedició en el cas de Carles Puigdemont, mentre lloa, això
sí, el funcionament de la
justícia espanyola. ■

