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“Ens falten POLÍTIQUES, polítiques en
majúscules, polítiques educatives i
culturals potents”
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Aragonès anuncia la querella
contra l’executiu espanyol per
impagament de les bestretes

CRÍTICA · L’oposició retreu a
Economia les “retallades” i
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a la falta de pressupostos

El govern portarà l’Estat
als tribunals per morós

Des del 2015, Madrid
només ha invertit un
10,5% a Catalunya
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Operació dels Mossos contra narcopisos ara fa una setmana, a Barcelona ■ EFE
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Pels Mossos, l’augment de robatoris violents a Barcelona no és alarmant

Més delictes, més detencions

EUROPA-MÓN P18,19

La cancellera dona 30 dies al
‘premier’ perquè ofereixi una
alternativa al punt irlandès Johnson i Merkel en la roda de premsa ■ EFE

Merkel i
Johnson no
mouen fitxa

Els nàufrags
de l’‘Open
Arms’, en
espera de
destinació
El vaixell, retingut en
un port de Sicília
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Fira de consum de
l’ANC, per la Diada
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aig al cine a veure l’última d’en
Tarantino, Érase una vez en...
Hollywood. La cua, una única

per a 12 sales, arriba fins al McDo-
nalds. Abans dels multisala, a la gent li
feia cosa fer cua davant d’un cine on
projectessin pel·lícules eròtiques per
por de ser vist i assenyalat amb el dit.
Amb els multisala de cua única sem-
pre poden dir que van a veure la de
Walt Disney o Pixar. Calla, que ja no hi
ha pel·lícules eròtiques. Els adults que
van a veure la de Disney sempre poden
dir que van a veure la d’en Tarantino.
Arribo a la taquilla. El noi ens pregun-
ta quina pel·lícula de les 12 en exhibi-
ció desitgem. “A vostè, què li sem-
bla?”, li dic pensant-me que tots els de
la cua, grans i joves, convergim en el
mateix objectiu. No vacil·la i em des-
patxa entrades per a la d’en Taranti-
no. Un cop dins entenc que la perspi-
càcia del taquiller era enverinada: tots
som vells, semblem d’un club de lectu-
ra o d’una llar de jubilats. Els joves de
la cua han optat per les de ninots o de
catàstrofes.

És clar: els que li vam veure Rese-
voir dogs o Pulp fiction érem joves

V

que ens hem fet grans amb el director.
No ha renovat el públic. Amb aquesta,
d’acció i violència molt controlades i
plena de referències a pel·lícules de
l’any de la picor, encara el renovarà
menys. ¿A qui pot dir res Sharon Tate,
Roman Polanski, la tropa hippy de
Charles Manson, els spaghetti wes-
terns de Sergio Leone o Romero Mar-
chent o els westerns sense condiment
italià interpretats per Glenn Ford o
per actors de molt segona fila, que són
els que Tarantino prefereix i mira
d’emular amb ironia o sense? Als vells,
als de la llar de jubilats. Al meu poble
es fa una vegada a l’any una fira de

quincalla. Els joves en diuen “el mercat
dels hippies”. Els hippies han quedat
reduïts a venedors ambulants de túni-
ques i arracades de llauna rebregada.

El cine que Tarantino admira i mira
d’imitar és el meu, el que jo consumia
de petit amb profusió perquè les pel·lí-
cules “aptes” eren aquestes i totes
m’agradaven. Fins i tot li porto avan-
tatge: ell és més jove. En el club de ju-
bilats en què esperem la incorporació
d’un moment a l’altre de Tarantino co-
menço a ocupar les primeres files.

Tarantino sap que els provectes per-
dem retentiva i ha unit en una matei-
xa pel·lícula Brad Pitt i Leonardo DiCa-
prio. Va bé, perquè ara sabem qui és
l’un i qui és l’altre. Hi surt Al Pacino.
L’hauria d’haver confrontat amb Ro-
bert de Niro o Dustin Hoffman.

Entre les dotzenes de cartells de ci-
ne que Tarantino fa sortir fugaçment a
la pel·lícula hi ha el de Las Vegas, 500
millones, d’Antonio Isasi-Isasmendi. El
guió és de Lluís Josep Comerón, una
altra amistat heretada del meu pare.
Té 93 anys. Li telefonaré per avisar-lo i
perquè s’afegeixi a la cua d’anar a veu-
re Érase una vez...

“El públic ha
envellit amb ell i
sembla el d’una llar
de jubilats

Vuits i nous

La d’en Tarantino
Manuel Cuyàs
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ortbou és una es-
tació de tren gro-

tescament immensa
amb una història que
torna tossudament.
Per aquí van marxar

milers de republicans el 1939 i per aquí
van entrar un any després els que fu-
gien de la Gestapo. Aquí es va suïcidar
Walter Benjamin per por de ser entre-
gat als nazis i aquí va buscar la seva là-
pida Hannah Arendt, en un cementiri
que és un dels llocs “més fantàstics”
vistos mai per la pensadora alemanya
experta en totalitarismes. Continua
sent obligat creuar el coll dels Belitres
de tant en tant. Una de les rutes de la
retirada. Un infern per a milers de re-
publicans. Cervera de la Marenda tam-
bé és una estació de tren grotesca-
ment immensa. Perquè oficialment ja
no hi ha fronteres. Mentalment, sí.
Aquí va agafar el tren Antonio Macha-
do el 28 de gener de 1939 per baixar
una mica més enllà, al poble on va mo-
rir el cap d’uns dies. A Cotlliure. El lloc
que va inspirar el fauvisme a Henri Ma-
tisse. I va inspirar aquells versos tro-

bats a la butxaca del poeta: “Estos días
azules y este sol de la infancia.” Conti-
nua sent obligat visitar de tant en tant
la tomba de Machado, que des de 1958
ocupa un lloc preferent. Hi van ajudar
Albert Camus i Pau Casals. Des del 24
de febrer passat hi ha una placa nova.
Hi diu: “El gobierno de España rinde
homenaje al poeta D. Antonio Macha-
do, uno de los hombres más dignos y
preclaros, fallecido hace 80 años en el
exilio.” Aquell dia va ser al cementiri
Pedro Sánchez. No hi havia anat mai
un president espanyol. En 80 anys.
Sánchez també va ser a la platja d’Ar-
gelers, camp de refugiats per a milers
d’exiliats. Alguns del quals van ser tan-
cats per perillosos al castell de Cotlliu-
re, convertit en un CIE. Tot això és co-
negut. Però és obligat recordar-ho.
Perquè fa incomprensible l’actitud de
l’esquerra espanyola en conflictes, co-
mençant per l’Open Arms i seguint per
on vostès vulguin, dels quals ha estat
víctima. Que ho faci la dreta s’entén.
Forma part de la seva tradició, del seu
ADN. A l’esquerra, li hauria de caure la
cara de vergonya.

P

Keep calm
Tian Riba

La placa de
Sánchez

A l’esquerra, li ha de fer
vergonya la seva actitud
en conflictes dels quals
ha estat víctima
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La fi de la coalició de govern
entre la ultradretana Lliga i

l’antisistema Moviment 5 Estrelles
(M5E) ha deixat Itàlia de nou davant
la incertesa política. No és un fet
nou al país transalpí, acostumat des
de fa anys a governs de coalició de
curta durada i a crisis constants que
han portat fins i tot a la materialitza-
ció d’executius tècnics. Semblava,
però, que en aquesta ocasió l’alian-
ça entre les dues forces podria ha-
ver tingut més estabilitat. No ha es-
tat així, sobretot perquè el líder de la
Lliga, Matteo Salvini, ha vist que té
possibilitats, en unes noves elec-
cions, d’assolir més poder. La seva
popularitat és inqüestionable, però
fa basarda pensar en les conse-
qüències de les polítiques d’ultra-
dreta que inclou el seu programa. La
polèmica amb l’‘Open Arms’ i l’opo-
sició ferma de Salvini a l’entrada de
nous immigrants, és només un tas-
tet del que pot fer en un futur si
aconsegueix ser cap de govern. El
seu antieuropeisme fa posar molt
nerviós també Brussel·les i el món
empresarial.

En tot cas, és evident el primer mi-
nistre, Giuseppe Conte, no tenia cap
altra opció que la dimissió després
de la moció de censura presentada
per la Lliga. El que caldrà veure ara
és si la jugada li surt bé, a Salvini, i el
president de la república, Sergio
Mattarella, convoca noves eleccions
com voldria l’ultradretà o si, com
sembla, permetrà que s’explorin
possibles noves aliances entre, per
exemple, l’M5E i el Partit Demòcrata
de l’exprimer ministre Matteo Renzi.
O fins i tot, amb el suport de Forza
Italia, de Silvio Berlusconi. Res sem-
bla impossible, a hores d’ara, com
tampoc l’organització d’un govern
d’unitat nacional que tingui com a
principal objectiu l’aprovació dels
pressupostos per al 2020. Tot ple-
gat sota la mirada d’un Salvini a l’ex-
pectativa.

Incertesa
de govern
a Itàlia

EDITORIAL

Les cares de la notícia

Resta molt de camí a fer en la recuperació de la
memòria històrica, però es van fent passes enda-
vant. Així, el pla de fosses de la Generalitat ha per-
mès d’obrir 21 fosses de la Guerra Civil, ha identi-
ficat set persones i les excavacions han possibili-
tat la recuperació de 292 persones.

FILÒLEG

Memòria històrica

Gràcies a l’expert filòleg Jordi Malé, Edicions 62
ha publicat Llibres de poesia, que presenta per
primera vegada tots els llibres de poesia que va
publicar Carles Riba, acompanyats de tots els co-
mentaris que va deixar fets en lectures, cartes i
assaigs de cada poema.

-+=

-+=

Possibilitats en els Oscar
Salvador Simó

La poesia de Carles Riba
Jordi Malé

-+=

Ester Capella

El cineasta català és entre els finalistes a repre-
sentar Espanya als Oscar 2020 amb la producció
animada Buñuel en el laberinto de las tortugas. Ha
pujat al podi juntament amb Pedro Almodóvar,
per Dolor y Gloria, i Alejandro Amenábar, per
Mientras dure la guerra.

DIRECTOR DE CINE

CONSELLERA DE JUSTÍCIA

n els primers moments del pro-
cés hi va haver dues entitats, el
Cercle Català de Negocis i la

Fundació Catalunya Estat, entre d’al-
tres, a les quals cal agrair la important
tasca de divulgació que van fer arreu
del país per explicar el que ells matei-
xos anomenaven “els beneficis de la
independència”. Amb un discurs ben
clar i entenedor, feien avinent que, a
part dels arguments clàssics de senti-
ments patriòtic i identitari, hi havia –i
hi continua havent– un munt de raons
de caràcter econòmic de gran pes a
l’hora de valorar la necessitat d’una
Catalunya independent. El principal
d’aquests arguments és el dèficit fiscal
d’uns setze mil milions d’euros l’any,
que Catalunya pateix amb l’Estat. És a
dir, el famós tren amb 44 milions d’eu-
ros que cada dia surt en direcció Ma-
drid i no torna. No sé si ho tenen pre-
sent, però amb 44 milions d’euros es
poden fer moltes coses, entre aques-

E “Per què vam
començar tot això?
Entre altres coses i,
principalment, per
tenir més recursos

tes, per exemple, un hospital comarcal
de mida mitjana. L’argument era, i és,
doncs, diàfan: amb tots aquests diners
gestionats directament per Catalu-
nya, es podrien fer nombroses políti-
ques i inversions que comportarien
una millora important de l’estat del
benestar de tots els catalans. Fins i
tot, descomptant-ne l’important des-
pesa que suposaria un estat propi.

I també, i sobretot, que, finalment,
podríem deixar de pidolar al govern de
l’Estat espanyol tot allò que ha promès
i no ho ha complert –i tots sabem que
la llista és ben llarga– i també tot allò a
què està obligat per llei i que tampoc
compleix. Un munt de milions d’euros
nostres, per dir-ho clarament, que són
a Madrid i no venen. Mai.

Ahir, en la seva compareixença al
Parlament, el vicepresident Pere Ara-
gonès va afirmar que mentre hi hagi
l’escenari autonòmic actual cal lluitar
per extreure’n el màxim rendiment. Si
cal portant-lo als tribunals. Certa-
ment. Però sense oblidar en cap mo-
ment per què som on som i per què
hem arribat fins aquí. Entre altres co-
ses perquè tenim dret a decidir el nos-
tre futur com a país i a gestionar els
recursos que generem. I que per acon-
seguir aquesta fita, difícil, molt difícil,
la unitat d’acció és més necessària que
mai. A veure si ho entenem finalment.

Per què som on som
Miquel Riera / mriera@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Balcells

Open Arms

opant a la fresca amb amics, la conversa entra en
aquell punt, més aviat cap al final, en què

comencem a arreglar el món al voltant de taula. Plana la
decepció que ha provocat la Unió Europea girant
l’esquena a Open Arms i a totes les ONG que fan
tasques humanitàries al Mediterrani. Algú es pregunta:
si Europa ens falla, quina alternativa ens queda? Els
Estats Units de Trump?, l’autoritarisme de la Xina?, de
Rússia? Volem que la Unió Europea continuï sent aquell
espai de pau i prosperitat, el baluard de drets i llibertats

que hem tingut sempre com a
referència. Però constatem que el
model s’esquerda i que ens cal
empènyer des de baix perquè l’ideal
no es continuï degradant,
començant pel nostre mar.
Sobretot ara que, un cop
desembarcats els rescatats de
l’Open Arms –gràcies a la decisió

assenyada d’un fiscal italià–, comença la segona part de
l’aventura: la de la criminalització de l’ONG.

No es pot acceptar que els governs amenacin a qui ha
salvat vides humanes i ignorin la pròpia responsabilitat
en la denegació del primer de tots els auxilis. És gràcies
a Open Arms i a organitzacions que actuen amb el
mateix esperit fraternal que podrem obligar la Unió
Europea a abandonar l’actual passivitat i a abordar
d’una forma digna i eficaç alhora el repte de la
immigració. Caldrà molta humanitat i intel·ligència.
Ningú ha dit que sigui fàcil.

S

Gràcies a les
ONG que
salven vides
podrem fer
pressió a la
Unió Europea

http://epa.cat/c/ficiht
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Bèlgica tampoc lliura
Valtònyc. La justícia belga vol
analitzar bé la llibertat
d’expressió per decidir si
extradeix el raper.

10
anys

20
anys

Els economistes afirmen que
perquè l’Estat obtingui més
ingressos és millor que apugi
l’IVA que no pas que se centri
en les rendes altes.

El secretari d’organització
d’UDC, Josep Sánchez Llibre,
diu que Mas “s’ha equivocat
vinculant el seu nomenament a
la successió de Jordi Pujol”.

Cas Valtònyc Impost efectista Pugna a CiUTal dia
com
avui fa...

atalunya llança
un torcebraç a

Sánchez pel finança-
ment.” Aquest era un
dels titulars que es
podien llegir ahir en

alguns digitals espanyols després de la
compareixença del conseller Pere Ara-
gonès, en què va anunciar que el go-
vern denunciarà l’Estat per no haver
pagat les bestretes obligatòries. Obli-
gatòries perquè ho són per llei. No es
tracta de llançar res. Es tracta simple-
ment de complir la llei. Els espanyols,
tant constitucionalistes ells, són els
primers que pacten una cosa i que
després fan com si no existís. D’exem-
ples n’hi ha molts, des del fatídic Esta-
tut retallat el 2010. Però és que abans
ja ho feien. Independentment del color
de torn a La Moncloa o del president
de torn a Catalunya. No han respectat
mai els acords.

Perquè la manca de compliment
dels compromisos estatals en relació
amb Catalunya és un clàssic. I d’aquí la
retallada o la contenció, depèn de qui
en parli o ho presenti, que ha hagut de

fer la Generalitat. Independentment de
si s’està d’acord o no amb l’acció políti-
ca que ha decidit Aragonès, la realitat
és incontestable: l’Estat retorna menys
a Catalunya del que aquesta aporta.
Només cal fer una ullada a l’informe
que el mateix govern espanyol va ela-
borar i que avui reproduïm: la inversió
estatal només ha estat un 10,5% al
país des del 2015. I això, llastimosa-
ment, no és flor d’estiu. Només arriben
dos de cada tres euros que haurien de
venir a Catalunya.

Mentrestant, el port de Barcelona
continua sense uns accessos dignes o
per anar a de Barcelona a Girona no hi
ha cap alternativa que no sigui passar
per l’AP-7 (pagant). Els incompliments
estatals en infraestructures afecten tot
el país i les quatre demarcacions. Però
mentrestant, els comptes catalans
continuen controlats des de Madrid.
Perquè els efectes de l’article 155 són
llargs. Ironies constitucionalistes que
fan que l’incomplidor controli l’admi-
nistració que ha fet de tot per complir
amb els objectius de dèficit.

“C

Full de ruta
David Brugué

Dos de cada
tres euros

Els efectes del 155 són llargs.
Ironies constitucionalistes
que fan que l’incomplidor
controli l’administració que
ha fet de tot per complir amb
els objectius de dèficit

i ha moments en la política que
et fan sentir molt sol. Com si fos
Smaug dalt d’Erebor, la munta-

nya solitària, mirant el món, esperant,
i decidint no compartir algunes anàli-
sis i idees, perquè per molt encertades
que cregui que són l’únic que genera-
rien és potser més soroll, discrepàn-
cies, lluites i debats, que en el fons, tot i
ser necessaris, ara en aquest moment
són estèrils. Moltes vegades m’he sen-
tit alienat de tots els debats a les xar-
xes, aquesta incapacitat que tenim
com a col·lectiu d’assumir les pèrdues i
la necessitat de buscar un boc expiato-
ri. Les ganes de cercar-ho per part d’al-
guns en qui precisament estan patint
presó o exili m’és altament decebedo-
ra.

NO VULL FER MARTIROLOGI ni aixecar a
escala d’herois els nostres presos i exi-
liats polítics, però mostra una profun-
da misèria humana d’aquells qui els vo-
len convertir en traïdors o pitjor, fer
veure que ells en sabien més. Em sento
alienat de tots els oportunistes que per
manca d’una resposta coordinada, o

H com a mínim una lectura compartida
de la realitat, intenten aprofitar el buit
de lideratge per crear-se un espai a cos-
ta de destruir la confiança mútua entre
independentistes.

EM SENTO ENCARA MÉS ALIENAT d’aquells
que, perquè la realitat els colpeja a la
cara amb uns resultats electorals que
no corresponen a la seva bombolla rela-
cional, el que fan és crear històries de
conspiracions i traïcions, de pactes
amb l’Estat que en el fons només els
serveix a ells per poder negar la reali-
tat. Em sento també en gran part alie-
nat dels que encara intenten entaba-
nar-nos, conscients o no que estan en-
tabanant-nos perquè potser creuen en
les seves històries, amb plans mestres,
estratègies guanyadores i plans de con-
questa de l’univers. És potser dels qui
més allunyat em sento perquè crec que
el buit que generen és pitjor que el que
es va generar després de l’octubre del
2017. També em sento alienat dels que
ajuden a la construcció dels marcs

ideològics dels rivals, entrant en la seva
dialèctica i jocs argumentals. D’aquells
que buiden de contingut nacional un
moviment que necessita construir una
identitat nacional compartida.

NO PUC ESTAR MÉS ALLUNYAT dels que
utilitzen els clixés etnoculturals del
nostre país, com si no fos això el que
més agrada a l’espanyolisme més ranci,
i el que permet mantenir la barrera
identitària. Paradoxalment el seu es-
forç va en contra del que volen comba-
tre. Estic molt alienat fins i tot de mi
mateix, d’aquells que, tenint una visió
dels elements logístics que necessitem
per guanyar, no sabem com arribar-hi o
bé en tenim plans molt parcials. També
per no saber com fer veure a la resta
que necessitem la seva ajuda i, per molt
hiperventilats que ens sembli el seu
comportament, sense ells no podrem
aconseguir-ho. En definitiva, de tan
alienat a vegades em sento amb ganes
de volar a Erebor, la muntanya solità-
ria, i passar aquests dies allà. Sense do-
nar la murga a ningú amb les meves ca-
bòries.

Jose Rodríguez. Sociòleg

Solitud independentista
Tribuna

Renda bàsica
universal
b El futur és avui. És urgent
trobar solucions als proble-
mes que ens estan esclatant a
la cara ara mateix, no podem
continuar ignorant-los.

A començament del segle
XXI Namíbia era l’estat amb la
distribució de riquesa més de-
sigual del món. L’any 2008 es
va posar en marxa la renda
bàsica experimental com a
projecte pilot. L’ocupació va
augmentar en un 25%, els sa-
laris van pujar un 19% i els in-
gressos derivats de l’autoocu-
pació es van quadruplicar. Per
tant, es desmenteix que
aquesta renda incita a la inac-
ció, ans al contrari, la gent treu
el millor de si mateixa. És una
qüestió de confiança en els al-
tres i tenir el convenciment
que faran les coses igual de bé
que nosaltres. El repte seria
millorar-se a un mateix, i
construir una societat justa i
feliç.

La renda bàsica podria po-
sar fi a la pobresa del quart
món, actuant com a dic de
contenció del malestar social i
el creixement dels populis-
mes. També podria ser la
solució a la immigració, per-
què el que no es pot fer és
tancar les fronteres sense
cap més alternativa i desen-
tendre’ns.

Necessitem polítics amb la
categoria suficient per enten-
dre aquesta tesi i posar-la a la
pràctica. Fa poc vaig llegir que
estimar és fer realitat el somni
de l’altre.
MONTSERRAT AVENDAÑO OR-
DÓÑEZ
Mataró (Maresme)

Vehicle per
afavorir
l’obesitat
b A Barcelona, des de fa uns
dies, ha aparegut un nou vehi-
cle de quatre rodes, el looper
en diuen, per circular per les
voreres de la ciutat. Sorprèn

que després d’usar-lo el pu-
guis deixar en qualsevol lloc.
Però aquests, sent impor-
tants, no són els motius de la
carta. L’escric perquè, en la
meva opinió, si l’artefacte és
per ajudar les persones amb
mobilitat reduïda, molt bé. Pe-
rò si és per no caminar po-
dent fer-ho, molt malament.
L’OMS i els metges recoma-
nen a tothom fer exercici i ca-
minar per combatre l’obesitat,
i aquest vehicle, excepte per a
qui tingui una minusvalidesa,
l’afavoreix.
MIQUEL PUCURULL FONTOVA
Barcelona

Lluís Muntada
i els herois
de l’Alzheimer
b Soc lectora habitual dels
seus articles, i faig referència
al publicat el dia 17 d’agost. La
meva mare va viure 15 anys en
aquesta boira immensa que
de vegades deixa entrar una
mica de sol i que per uns ins-

tants ens fa creure que potser
el diagnòstic ha estat un error.
Vaig observar que els afectats
mai no perden l’amor que han
sentit pels seus familiars i
amics: encara que no sàpi-
guen dir-los pel nom, saben
que els estimen. Em va costar
molt acceptar aquesta pèrdua
en vida de la meva mare. Al fi-
nal, però, vaig poder gaudir en
pau de la seva companyia: ca-
da somriure en aquella cara
estimada presonera d’un cos
deteriorat era un regal. Com a
colofó, el dia abans de tenir
una pneumònia que la va por-
tar a la mort, mentre li donà-
vem el sopar, vaig observar la
mirada còmplice d’estimació
mútua amb el seu net Joel, un
somriure preciós que seria el
darrer que li faria. Una foto
que ha quedat gravada a la
meva memòria per sempre,
sense càmera ni mòbil, en el
lloc més preuat dels meus re-
cords.
MARIA ROSA HEREU
Girona

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

El lector escriu



| Punt de Vista | 5EL PUNT AVUI
DIJOUS, 22 D’AGOST DEL 2019

Sísif
Jordi
Soler

Carmen Calvo, VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL (AMB RELACIÓ A L’OPEN ARMS)

“Hem actuat amb la coherència de la seguretat i
el respecte als drets humans”

La frase del dia

“Només si
una majoria
social exerceix
la intel·ligència
creativa al llarg
de la vida en tota
activitat, serem
capaços d’afrontar
un món en canvi
accelerat

a creativitat és la principal capa-
citat de la intel·ligència humana:
la intel·ligència creativa és allò

que ens fa pròpiament humans. Sola-
ment si una majoria social desenvolupa
i exerceix la intel·ligència creativa al
llarg de la vida en tota activitat, serem
capaços d’afrontar un món en canvi ac-
celerat, ple de reptes, incerteses i gra-
víssims perills. Ja no podem descarre-
gar la nostra responsabilitat en les
elits, líders o especialistes, que ja han
demostrat la seva impotència per ges-
tionar tota aquesta complexitat del
món actual. Un món en canvi continu
–de mitjana als EUA es canvia de domi-
cili cada dos anys i de feina, 12 vegades
al llarg de la vida. Un món ple de reptes
–manipulació genètica, implants de
dispositius electrònics amb intel·ligèn-
cia artificial, desplaçats dels llocs de
treball per robots etc.– i de perills gra-
víssims –pol·lució, canvi climàtic, ar-
mes de guerra atòmiques, químiques i
biològiques robotitzades, etc.

CONTRA ELS ESTATS centralitzadors, ens
cal una veritable emancipació política:
les democràcies creatives, en què tot-
hom pugui contribuir a donar direcció
al creixement tecnològic accelerat i a la
distribució de la riquesa. Si no ens hi
posem tots, ningú ens ho donarà fet. I
tenim la capacitat per fer-ho. Per tant,
ens convé molt ser conscients de la
nostra intel·ligència creativa, una ca-
pacitat de tothom des del naixement
que, per moltes raons històriques, dei-
xem d’exercir molt aviat en la vida, pe-
rò que en un món de canvi continu i
constant incertesa és necessari exercir
en tota activitat, per viure bé com mai i
no acabar gaire malament.

LA MÀ CREATIVA. Em fixaré en cinc as-
pectes de la intel·ligència creativa mú-
tuament dependents, que faré corres-
pondre als dits de la mà. L’índex, l’in-
terès per la realitat. El dit que apunta a

L allò que sentim important. Té molts
graus, des dels instints animals a la cu-
riositat fins al grau més alt, que és
l’amor. És l’energia de la intel·ligència,
sense ell els talents no serveixen de res.
Quan, durant el Renaixement euro-
peu, l’interès va canviar de direcció dei-
xant d’apuntar al passat per repetir-lo,
a fer-ho vers el futur per crear-lo, ales-
hores va començar la segona gran mu-
tació cultural de la humanitat deixant
enrere l’era agrícola.

LA PARLA, EL DIT DEL MIG, EL MEDIADOR. La
parla, creació de la vida i el seu poder
creatiu més meravellós. Amb els signi-
ficats –comuns, valoratius, científics,
polítics, etc.– la parla va creant el món

en què vivim. La intel·ligència humana,
inseparable de la vida en comú, es va
constituint mitjançant la parla. Comp-
te amb qui controla la parla, perquè do-
mina el mon.

LA VIDA EN COMÚ, EL DIT ANULAR O DE
L’ANELL. La vida humana és vida en co-
mú, cooperació. I aquesta, per ser crea-
tiva, ja no pot ser jeràrquica sinó subsi-
diària. Cada individu i grup –des de la
família, el municipi... fins a l’ONU– han
de tenir assegurada tota l’autonomia o
llibertat creativa que poden exercir
responsablement. La democràcia crea-
tiva exigeix una distribució del poder
en tot el teixit social. L’individualisme
és la seva perversió.

EL DIT PETIT, LA INVESTIGACIÓ GENERALIT-
ZADA. Sense qüestionar el conegut i
obrir-se al desconegut no hi ha verita-
ble intel·ligència creativa. Aquesta co-
mença quan davant un problema, en
lloc d’aplicar-li el conegut, diem “no ho
sé” i això ens desperta l’interès i la re-
cerca. Aquesta ha de ser generalitzada,
per part de tothom en tot i no sols d’es-
pecialistes. La por d’arriscar-se, a què
diran davant les equivocacions i la pre-
sa són els principals obstacles.

EL POLZE, LA CAPACITAT D’ALLIBERAMENT.
És la més important. Permet no estar
sotmès a res: ni al nostres desitjos, pors
o expectatives, que tant ens fan sofrir,
ni al coneixement i pensament propi.
Així permet que l’interès arribi a ser
amor, la comunicació sincera i implica-
da, la vida en comú, el servei mutu i la
investigació creativa en equip i benèfi-
ca al màxim. Quan es perverteix, l’in-
terès és egoista i la cobdícia, insaciable,
la parla enganya, la cooperació esdevé
dominació i explotació, la investigació
es posa al servei del millor postor.
Aquesta és la mà de les democràcies
creatives, no ens cal res més per tenir
mestratge de la vida.

Jaume Agustí. Dr. en ciències físiques (UAB). Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial

La creativitat és el futur
Tribuna

otser no té el pes
ni el simbolisme

que tenia en ple fran-
quisme o durant els
anys de pujolisme, pe-
rò la Universitat Cata-
lana d’Estiu, que en-

guany fa 50 anys, manté l’aura de cita
ineludible. Aquí, en ple agost, s’hi han
covat de sempre fets ben rellevants,
perquè es presta a la reflexió pausada i
la posada en comú de projectes. Els ex-
emples són innumerables. L’exdirigent
de Terra Lliure Pere Bascompte, encara
exiliat, va certificar des d’aquí, el 1991,
que deixaven les armes; el mateix any
que el bisbe Deig hi reclamava una con-
ferència episcopal catalana. Jordi Pujol
va anunciar el 1999 a Prada que convo-
cava eleccions, i aquí va ser on el 2009
s’enlairaria la consulta d’Arenys de Munt
després que l’expresident Maragall hi
signés a favor. També a Prada va pren-
dre volada política i mediàtica la gran
Diada del 2012, i el 2016 la idea d’un re-
ferèndum que JxSí no preveia, i que un
any després acabaria en l’1-O.

Fidel a aquest rol històric, Quim Torra 
enguany hi ha pronunciat una conferèn-
cia de primer ordre, que obre el curs po-
lític i marcarà el debat a Catalunya els
propers mesos. Grans titulars a banda,
ha deixat dit que el futur s’encamina cap
a la mobilització no-violenta. Apuntin,
perquè es cou això. El president va citar
Gene Sharp, teòric que havia citat la vi-
gília l’exconseller Josep Huguet en es-
bossar un possible full de ruta. La revis-
ta de la Fundació Irla, que ell va presidir,
dedicarà el proper monogràfic a la no-
violència. També l’ANC ha exhibit aquí
un documental sobre la lluita pacífica i
Òmnium ha organitzat jornades forma-
tives en la desobediència civil, que el Su-
prem en una sentència del 2009 va con-
siderar eina legítima i no perseguible.
Amb el Canigó de fons, on si no, la unitat
estratègica comença a posar el tren a la
via. Atents.

P

De set en set
Òscar Palau

Prada hissa la
no-violència
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Els Mossos
admeten que els
preocupa però que
no és una situació
excepcional

Habilitarà una fira
de consum al llarg
del matí al Pla de
Palau per informar i
canviar contractes

L’ANC vol
empoderar el
ciutadà per la
Diada

Més homicidis
i robatoris,
però sota
controlNacional

El vicepresident del go-
vern i conseller d’Econo-
mia, Pere Aragonès, va
anunciar ahir al Parla-
ment que dimarts dema-
narà al Consell Executiu
que l’autoritzi a presentar
un recurs contenciós ad-
ministratiu contra l’in-
compliment de la llei orgà-
nica de finançament de les
comunitats autònomes
per part del govern de l’Es-
tat, que reté “de forma ir-
regular” 874 milions d’eu-
ros corresponents a bes-
tretes del finançament del
2019 i 443 milions més de
la liquidació de l’IVA del
2017. Tot sumat, 1.317
milions que equivalen al
pressupost de tres grans
hospitals o són superiors
al pressupost de tot el De-
partament d’Interior. Es
tracta d’uns recursos que
“no són de lliure disposició
del govern espanyol, no
són una almoina que es do-
na a la Generalitat, corres-
ponen a l’aplicació estricta
de la llei, són uns diners
que ja s’han recaptat, els
catalans ja els hem pagat,
són nostres, ens correspo-
nen i els estan retenint de
forma injusta”. Aragonès
va convidar els altres go-
verns autonòmics, que pa-
teixen el mateix greuge si-
guin del color que siguin, a
fer un front comú als tri-
bunals i compartir el re-
curs de la Generalitat. “El
problema no és de despesa
sinó de qui recapta”, va de-
nunciar el conseller. “No
és qui paga mana, sinó qui
cobra mana”, va insistir.

El vicepresident, que
compareixia a la comissió
d’Economia a instàncies
dels comuns i de la CUP
per explicar “les retallades

del 6% en els pressupos-
tos”, va recordar que l’ara
ministra d’Hisenda, la so-
cialista María Jesús Mon-
tero, quan era consellera
del ram a Andalusia, feia la
mateixa reclamació al mi-
nistre del PP Cristóbal
Montoro, fet que va dur
ahir el diputat d’ERC Lluís
Salvadó a afirmar que
“tanto monta, Montero
com Montoro”.

Aragonès va qualificar

de surrealista que, en
aquest context d’impaga-
ments, el govern espanyol
enviï una carta al de la Ge-
neralitat amenaçant-lo
amb una intervenció amb
l’excusa que l’executiu ca-
talà podria incomplir els
objectius de dèficit, i va la-
mentar especialment que
li retregui la despesa en
operacions per implantar
pròtesis de maluc. “Ens
diuen que hem disparat la

despesa en aquests aspec-
tes; doncs escoltin, ben
disparada està”, va reblar
un Aragonès enutjat a qui
inclús se li va escapar un
cop a la taula. “No retalla-
rem en aquelles interven-
cions quirúrgiques que te-
nen llista d’espera tan llar-
gues”, va tranquil·litzar.
De fet, el dirigent republi-
cà va negar taxativament
que el govern prevegi cap
retallada el 2019. “No són

retallades, seria un ajust
lineal, gastarem 1.000 mi-
lions més que l’any passat;
si es gasten 1.000 milions
més no hi ha retallades, no
en gastem tants com te-
níem previst arribar a gas-
tar”, va remarcar per ex-
plicar l’avançament de
l’ordre de tancament de
caixa amb data 1 d’agost,
que va justificar per evitar
una situació de desvia-
ment pressupostari d’aquí

a un parell de mesos que,
va assegurar, es comença-
ria a notar amb retards en
el pagament a proveïdors i
ajuntaments i de subven-
cions. “No hi ha retallades,
el que hi ha és una priorit-
zació de les despeses fins a
final d’any. I podríem gas-
tar més si el govern espa-
nyol no retingués els nos-
tres recursos”, va reiterar.

Nou finançament
Comuns i CUP van insistir
a parlar de retallades d’un
6% en el sector públic.
L’ecosocialista David Cid
va reptar el govern a de-
manar un nou sistema de
finançament encara que
això “faci de botifler”: “No
s’hi atreveixen perquè per
a una part de l’indepen-
dentisme sembla que sigui
renunciar a altres objecti-
us.” “Quin govern retalla
quan té més ingressos? Ai-
xò no ho entén ningú”, va
preguntar-se la cupaire
Maria Sirvent.

La socialista Alícia Ro-
mero va retreure a Arago-
nès que vulgui diàleg amb
el govern espanyol però el
porti als tribunals, aspecte
que el vicepresident va re-
batre esmentant el modus
operandi del ministre Jo-
sep Borrell. Romero va la-
mentar que el govern no
dugués els pressupostos
de la Generalitat al Parla-
ment i que ERC no apro-
vés els de l’Estat, mentre
que Ciutadans va criticar
que la Generalitat deixi
buida la seva cadira al Con-
sell de Política Fiscal i Fi-
nancera, un fòrum que
Aragonès va recordar que
cap comunitat autònoma
no ha demanat que es con-
voqui “perquè saben que
no serveix de res, és un
mecanisme unilateral de
decisió”. ■

La Generalitat durà al jutjat
els impagaments de Madrid

Emili Bella
BARCELONA

GREUGE Aragonès denuncia que l’Estat reté “de forma irregular” 1.317 milions d’euros d’avançaments del finançament i de la
recaptació de l’IVA TRIBUNALS El vicepresident convida la resta de comunitats a afegir-se al contenciós administratiu català

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

La frase

Pere Aragonès va anunciar
ahir que la primera setmana
de setembre iniciarà una ron-
da de contactes per comen-
çar a negociar els pressupos-
tos del 2020 amb els grups
parlamentaris. En aquest

“Aquests recursos no
són una almoina que es
dona a la Generalitat,
corresponen a
l’aplicació de la llei”

Pere Aragonès
VICEPRESIDENT DEL GOVERN

El vicepresident, Pere Aragonès, ahir, a la comissió d’Economia del Parlament ■ EFE / ALEJANDRO GARCÍA

sentit, va fer una crida a la
responsabilitat de tots, tant
del govern com dels grups,
per poder aprovar els comp-
tes, després que els del 2019
no arribessin ni al Parlament
per ser debatuts i se segueixi

amb els del 2017 prorrogats.
“La situació pot ser insoste-
nible”, va advertir. El govern
està obert a negociar una re-
forma fiscal, però “de res ser-
veix” si els recursos conti-
nuen sent retinguts.

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

La negociació dels comptes de 2020, al setembre
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La mobilització
L’APUNT cindible” superar-ho “perquè si no és impossible avan-

çar”. Aquestes declaracions les va fer a Prada l’any
passat però podien haver estat pronunciades ahir ma-
teix. Ara, però, la unitat estratègica dels partits s’esmi-
cola cada dia una mica més i, de moment, l’única fitxa
que queda dempeus i es manté afilada com a eina és
la mobilització ciutadana, tot un repte aquesta Diada.Emma Ansola

“Hi ha d’haver la unitat estratègica que no hem vist en
els últims mesos.” Eren paraules del vicepresident
d’Òmnium, Marcel Mauri, ara fa tot just un any. Mauri
feia autocrítica sobre el cert desconcert de partits i
entitats de la societat civil després del 27-O, en part
també pels processos de renovació interna que van
haver d’afrontar tots plegats, i considerava “impres-

Passen els anys, se suc-
ceeixen promeses, models
de finançament, crisis i re-
cuperacions econòmi-
ques, governs de tots co-
lors aquí i allà, processos
polítics i repressions... pe-
rò una cosa segueix immu-
table: el dèficit inversor
crònic de l’Estat a Catalu-
nya. L’últim informe que,
es miri com es miri, ho ra-
tifica, l’acaba de fer públic
el Departament d’Econo-
mia. A partir de dades li-
quidades entre el 2015 i el
2018, que per primer cop

ha publicat la mateixa In-
tervenció General de l’Es-
tat englobant el conjunt
del sector públic estatal, la
conclusió és que la inver-
sió en obra pública que
l’administració espanyola
va executar a Catalunya
va ser de mitjana el 10,5%
de tota la territorialitzada,
lluny del 16% que és en po-
blació i del 19% que repre-
senta del PIB. Queda lluny
també de la inversió que
acaparen les comunitats
d’Andalusia (15,8%) o Ma-
drid (14,7%) en el mateix
període, si bé en aquest úl-
tim cas la xifra pressupos-
tada (que a Catalunya era

del 12%) partia fins i tot de
més avall, just del 9,7%.

I és que a Madrid, en el
mateix període l’Estat hi
va invertir fins a un 114%
del que hi havia consignat,
en un rànquing que lidera
seguida de l’Aragó, amb el
102%, i en què Catalunya
se situa a la part baixa,
amb una mitjana d’execu-
ció del 65,9%. El resum és
que en l’últim lustre no-
més s’han gastat realment
2 de cada 3 euros públics
estatals ja aprovats per a
Catalunya, xifra gairebé
deu punts per sota del
75,3% de la mitjana espa-
nyola. Si es mira en euros

per habitant des del 2015,
el quocient arriba a tot just
402 al país, que se situa a
la cua, només darrere les
comunitats forals, les in-
sulars i el País Valencià, i
molt lluny dels 620 de la
mitjana. És clar que la ma-
teixa comparativa és ja del
tot sagnant si es fa en ter-
mes relatius de PIB: els tot
just 3.038 milions gastats
per l’Estat a Catalunya del
2015 al 2018 (fins a 1.571
menys que els 4.609 con-
signats) representen un
1,3% de la seva riquesa,
només darrere el País
Basc i Navarra, que recap-
ten els seus impostos i es

paguen la majoria d’obres.
A Madrid el pes puja a
l’1,9% i la mitjana, al 2,4%.

Si s’entra en detall, es
troba l’origen de la poca in-
versió executada sobretot
en les empreses públiques,
que tenen un pes inversor
relatiu molt més alt a Cata-
lunya (suposa un 85% de la
xifra pressupostada) que
els mateixos ministeris, ja
que en aquest període el de
Foment directament sí
que va invertir fins i tot
més del consignat, un
115% (1.074 milions) els
últims sis anys. En canvi,
és baixíssim el nivell d’ex-
ecució de Ports de l’Estat

(un 38%, 310 milions gas-
tats de 815 pressupostats)
i el d’Adif, gestor d’infraes-
tructures ferroviàries, que
només arriba al 45%. És
clar que aquí es dona una
doble vara encara més es-
candalosa: mentre les in-
versions a l’alta velocitat
es van executar en un 84%
en aquest període (fins a
815 milions), només es
van fer un 20,5% (310 mi-
lions) de les pressuposta-
des a la xarxa convencio-
nal de rodalies i regionals.
Les inversions reals de
Renfe Operadora es van
quedar just a la meitat de
les previstes. Tot plegat va
fer que hi hagués pocs pro-
jectes nous, ja que simple-
ment la majoria va anar
saltant d’un any a l’altre.

Desplomament del 82%
Agafant la sèrie històrica
del grup Foment –que ja es
considera fiable perquè re-
presenta fins a un 84% de
la inversió estatal a Cata-
lunya en aquest temps–, la
mitjana d’execució pres-
supostària va ser del 77%
del 2001 al 2017. Només el
2012 va superar el 100%, i
només a principi de segle,
en plena construcció del
TAV Madrid-Barcelona, la
inversió feta es va atansar
al 16% del total. En la ma-
teixa ullada històrica es
veu que la inversió estatal
es va desplomar arran de
la crisi, a partir del 2010, i
després ni de bon tros s’ha
recuperat. Ans al contrari:
a Catalunya ha semblat
l’excusa perfecta per per-
petuar el greuge, ja que les
xifres relatives tant d’in-
versió prevista com d’ex-
ecució han tendit a la bai-
xa. Tant el 2008 com el
2009, el grup Foment va
gastar a Catalunya més de
2.800 milions, centrats
sobretot a acabar les obres
de l’alta velocitat i la T-1 de
l’aeroport del Prat. El
2014, la xifra havia caigut
fins al punt que no va arri-
bar als 500 milions, un
82% menys. I els últims
quatre anys no ha millorat
gaire (760 milions de mit-
jana; això sí, sumat tot el
sector públic); una ten-
dència, cal dir, que també
han seguit les inversions
d’una Generalitat que ha
tendit a prioritzar la des-
pesa social. ■

Òscar Palau
BARCELONA

L’Estat només ha invertit un
10,5% al país des del 2015
a Resta lluny del pes en PIB i població, segons un informe amb dades de la intervenció estatal a En
l’últim lustre s’ha quedat sense gastar un terç de la xifra pressupostada, deu punts sota la mitjana

El pes de la inversió estatal a Catalunya
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a crescuda de l’indepen-
dentisme a Catalunya ha
fet perdre, en canvi, cons-
ciència de Països Cata-

lans, a què havia anat lligat his-
tòricament. “És una pèrdua no
imaginar la nació de manera
completa, i hauríem de fer una
reflexió al respecte”, lamentava
ahir la presidenta de l’ANC, Eli-
senda Paluzie, en un acte a Pra-
da amb les entitats sobiranistes
dels altres territoris, que estan
federades. Paluzie, que hi coin-
cidia que cadascú ha de seguir
el seu ritme si mai es vol aspirar
a una confederació, deixava clar
que el de Catalunya ha de pas-
sar per la via unilateral, no per

L
gust, sinó perquè “la via del dià-
leg no és realista, perquè l’Estat
ha donat repetides mostres que
no ens reconeix, i només ha vol-
gut derrotar”. Per això es refer-
mava en campanyes en el marc
d’una lluita no-violenta, com es
farà enguany el matí de la Diada
a Pla de Palau, per “compensar
les febleses” i afeblir els poders
fàctics estatals. Això sí, al final,
matisava, “haurem de fer la in-
dependència no sols amb des-
obediència civil sinó també ins-
titucional”, a imatge de l’1-O.

Els altres ponents van deixar
clar que encara són lluny, tot i
que comparteixen arguments
com el dèficit fiscal. Des del País
Valencià, Toni Infante lamenta-
va que en el seu “marc cognitiu”
s’ha “simplificat” el concepte de

Països Catalans, avui marginal,
per associar-se només a Catalu-
nya amb un deix “pejoratiu i ne-
gatiu”. “S’ha girat en contra”,
lamentava, per la qual cosa pro-
posava desmarcar-se’n tempo-

ralment per enfortir el de País
Valencià mateix, des d’on s’ha
de guanyar la pròpia sobirania.
“No hi ha cap factibilitat dels
Països Catalans si no hi ha
aquest empoderament previ”,

ressaltava, mentre deia, això sí,
que en paral·lel cal potenciar la
“interrelació” a tots els nivells.

Des de Mallorca, Víctor Pa-
gès veu un progressiu augment
a les urnes del suport a les tesis
sobiranistes. “S’estan fent pas-
sos”, subratlla, que segons ell
s’agilitzarien si Catalunya acon-
seguís emancipar-se. En canvi,
a la Catalunya del Nord el su-
port a l’independentisme al sud
es veu com una “obligació”, se-
gons Daniela Grau, i un pas per
alliberar-se “del colonialisme se-
cular franco-espanyol” que re-
verteixi la seva precària situa-
ció: assimilats a la regió occita-
na, i amb la cultura i sobretot la
llengua “a punt de la desapari-
ció”. “Volen posar fi a mil anys
d’identitat”, clamava. ■

VITRALL · Paluzie referma l’aposta unilateral i per la desobediència en un acte que constata llunyana la sobirania dels Països
Catalans VIES · Al País Valencià volen potenciar primer aquest concepte, a les Illes fan passos i al nord la lluita és per la llengua

Òscar Palau
PRADA

Una independència a molt diversos ritmes

Representants sobiranistes dels Països Catalans, ahir ■ J.M. MONTANER

“Objectiu Independència”
és el nou lema dels actes de
la Diada que organitza
l’Assemblea, i amb aquest
objectiu i com a novetat
respecte altres edicions
l’organització habilitarà al
llarg del matí al recinte del
Pla de Palau diverses acti-
vitats per informar i cons-
cienciar de la necessitat
d’empoderar la ciutadania
en el procés cap a la inde-
pendència. “Evidenciar
que el canvi comença per
cadascú de nosaltres”, as-
senyala l’Assemblea en un
comunicat publicat ahir.
Amb aquesta acció, l’As-
semblea proposa que la
Diada també serveixi per
canviar hàbits entre la ciu-
tadania i s’aposti per con-
sums estratègics amb
l’economia catalana.

Així, de 10 del matí a 3
de la tarda s’habilitarà
l’Espai Eines de País, que
estarà dividit en dues
parts. La primera, situada
al centre de la plaça, en la

qual es podran trobar di-
versos punts interactius
per prendre consciència
de quines eines hi ha per
canviar la realitat actual i
avançar cap a la indepen-
dència, i de quines accions
es poden dur a terme, ja si-

gui de manera individual
com col·lectiva. La segona
àrea estarà situada als car-
rers que donen accés a la
plaça, on hi haurà la part
d’aplicació pràctica de les
eines que s’hauran expo-
sat a la plaça. Tot plegat,

englobat dins la campanya
Eines de País de l’Assem-
blea. A tall d’exemple, en
aquest espai hi haurà un
punt interactiu en forma
de test per saber si s’és un
consumidor que potencia
el compromís amb empre-

ses sense ingerències polí-
tiques; i als voltants s’hi
instal·laran empreses re-
gistrades a Consum Estra-
tègic per a qui vulgui fer un
canvi de contracte. Aquest
mateix esquema es repro-
duirà amb cadascuna de

les eines que planteja l’es-
pai. En definitiva, es tracta
de traslladar la idea princi-
pal que cadascú de forma
individual és una eina de
país, i que els petits canvis,
si esdevenen col·lectius,
transformen la realitat.

Inscripcions
Les inscripcions a la Diada
2019 es poden fer des
d’ahir per una nova via. A
més de l’habitual inscrip-
ció digital a diada.assem-
blea.cat, qui ho vulgui ja
s’hi pot inscriure telefòni-
cament al 93 655 82 82 de
dilluns a divendres, de 10
del matí a 2 del migdia i de
4 de la tarda a 8 del vespre.

La concentració d’en-
guany tindrà lloc a plaça
Espanya i s’estendrà pels
carrers que hi desembo-
quen, els dos extrems de
Gran Via, Paral·lel, Creu
Coberta, Tarragona i Ma-
ria Cristina, formant un
estel, símbol de l’objectiu
independència. Com cada
any es recomana ser al lloc
a les 4 de la tarda.

Una altra de les nove-
tats d’enguany serà la
possibilitat de seguir l’acte
des de qualsevol punt del
recorregut, ja que tots els
trams estaran sonoritzats
amb l’escenari. L’acte
central començarà a les
17.14 hores i tindrà una
durada aproximada de 45
minuts, una mica més
curt que en anys ante-
riors, una demanda reite-
rada per l’organització i la
ciutadania. ■

a Al Pla de Palau s’oferirà informació sobre empreses de subministrament pròximes al ciutadà i
canvis de contractes a S’activa el centre de trucades per inscriure’s ja als actes de l’Assemblea

Redacció
BARCELONA

L’ANC habilita per la Diada
una fira de consum estratègic

Una imatge de la manifestació durant la Diada de l’any passat a l’avinguda Diagonal ■ EL PUNT AVUI
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1 de cada 4 llibres que es venen al
nostre país és en català. És poc? Sí,
és clar, mirat així, només amb les
xifres fredes, és poc. Però jo, que
em solc mirar les coses analitzant el
context i des d’una òptica realista
–sense renunciar a les utopies i tre-
ballant per canviar el que no
m’agrada o el que em sembla que
pot millorar–, crec que no està gens
malament si tenim en compte d’on
venim, d’un franquisme que prete-
nia anorrear la llengua i la cultura
catalanes i gairebé ho va aconse-
guir, i si tenim en compte, d’altra
banda, la realitat del nostre país, un
país en què conviuen dues llengües,
una de les quals és molt més forta i
té unes lleis que l’afavoreixen.

És poc, però pot créixer i, de fet,
va creixent com hem pogut compro-
var en els darrers anys. Que pot
créixer, ens ho diuen les dades que
apareixen en l’Estudi dels hàbits de
lectura i compra de llibres. Quan, a
les persones enquestades, se’ls de-
mana per què no han llegit el darrer
llibre en català, un 22,5% respon
que no ho ha fet perquè el títol no
està editat o no l’ha trobat en
aquesta llengua.

I aquesta xifra pot créixer, tam-

bé, perquè avui, al nostre país, totes
les persones escolaritzades aquí i
que tenen al voltant dels 35 anys
–una franja d’edat en què sovint la
lectura torna a adquirir protagonis-
me– van aprendre a llegir i a escriu-
re en català. Són lectors que, si te-
nen una bona oferta en català i
aquesta oferta els arriba, és molt
probable que llegeixin en català. En
tenim mostres: en el cas d’alguns tí-
tols que s’han traduït d’altres llen-
gües i s’han publicat alhora en cata-
là i en castellà i que han tingut mol-
ta difusió i repercussió en els mit-

jans, la proporció no ha estat d’1 a
4, sinó que el català ha venut més
que el castellà.

Per tant, una oferta plural i diver-
sa i la visibilitat dels llibres que
publiquem són elements clau per
a la incorporació de lectors a la
nostra llengua. I en això treballem
les empreses editorials, individual-
ment però també de manera col·lec-
tiva, organitzant esdeveniments
com ara La Setmana del Llibre en
Català, una iniciativa liderada
per Editors.cat però que té la com-
plicitat del conjunt del sector, les
administracions i els patrocinadors
privats.

Què ens falta, doncs? Ens falten
polítiques, polítiques en majúscu-
les, polítiques educatives i culturals
potents que contribueixin a fer
més lectors en la nostra llengua.
Tinc la sensació que estem en un fi-
nal de cicle, sense partits que pen-
sin en programes i en polítiques, i
que sovint només es mouen en la
immediatesa. I tant l’educació com
la cultura necessiten reflexió i pro-
postes i projectes a mitjà i llarg ter-
mini.

Ens falten polítiques que reivindi-
quin la lectura i li atorguin el paper
fonamental que té; polítiques que
revisin com ens hi incorporem i
quin tractament en fem des de les
escoles; polítiques que garanteixin
que tothom hi té accés i que, per
tant, tinguin en compte les bibliote-
ques escolars i les biblioteques pú-
bliques; polítiques de suport als
punts de venda que estan patint la
crisi que pateix el comerç de proxi-
mitat; polítiques que fomentin l’ús
social de la llengua; polítiques que
permetin executar els compromisos
adquirits en el Pla de Lectura 2020;
polítiques que ens permetin dotar
de més pressupost la conselleria de
cultura; polítiques...

No vull obviar que la situació del
nostre país no és fàcil però gover-
nar i fer política vol dir això, vol dir
gestionar la complexitat per avan-
çar. I, sisplau, aproveu un nou pres-
supost per al 2020 i deixem de rega-
lar diners a hisenda, que la cultura i
l’educació els necessiten!

“Ens falten
polítiques, polítiques
en majúscules,
polítiques
educatives i
culturals potents

Montse Ayats
Presidenta d’Editors.cat

Setmana del Llibre en Català al Col·legi d’Arquitectes de Barcelona ■ ORIOL DURAN

El meu país

Incorporar nous
lectors en català

El pla de fosses de la Gene-
ralitat ha permès d’obrir,
des que es va posar en
marxa, l’any 2017, 21 fos-
ses de la Guerra Civil. S’hi
han pogut recuperar 292
persones que hi eren en-
terrades i identificar-ne
set.

Des de la transició s’ha-
vien obert a Catalunya 28
fosses, s’havien recuperat
58 cossos i s’havien identi-
ficat set persones més. Ai-
xí, en dos anys, la Genera-
litat ha multiplicat per
cinc el nombre de perso-
nes recuperades i ha igua-
lat el nombre d’identifi-
cats.

Les darreres excava-

cions van tenir lloc entre el
maig i el juliol d’aquest any
a Caseres i a Batea. A Case-
res es van poder recuperar
les restes de dos soldats re-
publicans i d’un nombre
encara indeterminat d’in-
dividus. A Batea no es va
poder recuperar cap cos.
També van començar ex-
cavacions a Alguaire que
encara estan en procés.

Durant el mes de se-
tembre és previst que co-
menci una excavació a Fo-
radada. En aquesta es pre-
veu recuperar almenys
una persona. També hi ha
pendent, tot i que sense
data d’obertura, l’excava-
ció al cementiri de Salo-
mó, on s’espera poder-hi
trobar, almenys, dos sol-
dats republicans. ■

Set identificats per la Generalitat
en fosses de la Guerra Civil
Redacció
BARCELONA

Treballs d’obertura de fosses de la Guerra Civil que van
tenir lloc aquest estiu a Batea, a la Terra Alta ■ F. ESPIGA
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La direcció dels Mossos
d’Esquadra va admetre
ahir que li “amoïna” l’aug-
ment d’homicidis i robato-
ris violents a Barcelona,
tot i que va sostenir que
“no és alarmant ni excep-
cional” i que aquest aug-
ment del nombre de delic-
tes ja s’està controlant
amb una major actuació
policial. Per això, es va
anunciar que es mantin-
drà una presència policial
destacada als carrers per
millorar la percepció de se-
guretat entre els ciuta-
dans. Unitats de la Briga-
da Mòbil (Brimo) conti-
nuaran presents al barri
de la Mina de Sant Adrià
de Besòs, al port Olímpic
de Barcelona i al districte
de Ciutat Vella, i també en
zones costaneres, com ara
Blanes, Lloret de Mar i Sa-
lou.

La Prefectura de Mos-
sos va mantenir una re-
unió de treball ahir, a la co-
missaria de les Corts, amb
el director general de la po-
licial, Andreu Joan Martí-
nez, el comissari en cap,
Eduard Sallent, i distints
comissaris per avaluar el
pla estival d’acció policial a
Catalunya i Barcelona, on
es va destapar certa alar-
ma amb tres crims gairebé
consecutius a la capital ca-
talana, la majoria dels
quals estan vinculats amb
el tràfic de drogues, se-
gons van detallar ahir
fonts policials.

La direcció policial va
indicar que si l’any passat
el principal problema eren
els robatoris en domicilis,
enguany són els robatoris
amb intimidació i violèn-
cia als carrers de la ciutat,
els quals “cada cop són
més violents”, i dels quals
s’haurà d’analitzar si el
seu augment és per moti-
us estructurals o conjun-
turals, van detallar.

Segons dades facilita-
des pels Mossos , fins al 15
d’agost d’aquest any hi ha
hagut dotze homicidis a
Barcelona, una de les xi-
fres més altes dels darrers

anys, i els robatoris amb
violència han augmentat
del 30%, fins a 5.331 ca-
sos.

Volen més presos
A més, els Mossos han
practicat enguany un total
de 1.529 detencions —in-
cloent-hi també menors
d’edat— per delictes de ro-
batori amb violència i inti-
midació, fet que represen-
ta un augment del 80%
respecte als arrestos per
aquest tipus de casos du-
rant el mateix període de
l’any passat, que va acabar
amb 1.627 detinguts, ma-
jors i menors.

De les 1.529 detencions
per robatoris amb violèn-
cia a Barcelona fins a
l’agost, únicament 165
han ingressat en presó
preventiva (xifra similar a
la del 2018, amb 159 pre-

sos), i el departament d’In-
terior s’insisteix a dema-
nar canvis legislatius per
donar més facilitats als
jutges per poder dictar
més mesures de presó pro-
visional contra ls arrestats
per aquest tipus de delic-
tes, que generen una alta
percepció d’inseguretat
ciutadana.

Amb tot, la direcció de
Mossos no va aclarir ahir
quants dels 1.529 detin-
guts a Barcelona per roba-
toris violents són menors
d’edat, els quals no entren
en presó preventiva, sinó
que poden complir una
mesura de seguretat, tan-
cats en un centre educa-
tiu de justícia juvenil.
Tampoc es va detallar
quants lladres reinci-
dents hi ha d’aquest tipus
i quin grau d’intimidació o
violència van exercir els

detinguts. El delicte de ro-
batori amb violència és
castigat amb penes de dos
a cinc anys de presó i hi ha
agreujants.

Els comandaments de
la policia catalana van la-
mentar que ha afectat for-
ça per erradicar la multi-
reincidència en els furts la
reforma dictada pel Tri-
bunal Suprem el 2017 , re-
solució que refusa
d’agreujar la pena en la re-
incidència dels furts, que
es castiguen amb multes
si el furtat no supera els
400 euros. Fins llavors,
amb tres antecedents de
furts la pena podia aug-
mentar fins a tres anys de
presó. Segons els Mossos,
els detinguts per furts el
juliol passat a Barcelona
van ser 673 persones, 133
més que en el mateix pe-
ríode del 2018. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

Els Mossos admeten que hi
ha més homicidis i robatoris
violents, però ho controlen
a Les sostraccions amb violència a Barcelona han augmentat del 30% i les
detencions dels lladres, del 80%, segons la policia a Els crims són per drogues

Resultats policials a Catalunya i Barcelona*
Homicidis i assassinats
a Catalunya

Homicidis
i assassinats
a Barcelona

Furts
a Barcelona

Denúncies
2018: 83.472
2019 (fins al 15/8): 79.182

Detinguts
2018: 5.719
2019 (fins al 15/8): 4.081

Detencions per robatoris
amb violència/
intimidació a
la via pública
a Barcelona

2012
Coneguts: 75

Resolts: 72

2014
Coneguts: 56

Resolts: 49

2017*
Coneguts: 64

Resolts: 40

2018
Coneguts: 45

Resolts: 45

2019 (fins al 15/8)
Coneguts: 33

Resolts: 27

*Inclou els 15 de l’atemptat a Barcelona  ** 3 d’altres anys  ***Majors i menors d’edat
  Font: Mossos d’Esquadra

2014
Coneguts: 14

Resolts: 12

2018
Coneguts: 10

2018
Detinguts***: 1.627

En presó
preventiva: 159

2019 (fins al 15/8)
Detinguts***: 1.529

En presó
preventiva: 165

Resolts: 9

2019*
Coneguts: 12

Resolts: 8**

El líder del PP, Pablo Casa-
do, va demanar ahir al pre-
sident de l’executiu espa-
nyol en funcions, Pedro
Sánchez, un pronuncia-
ment i una resposta al dis-
curs de dimarts de Quim
Torra. En la seva interven-
ció a l’UCE a Prada, el pre-
sident de la Generalitat va
apel·lar a “la confrontació”
amb l’Estat com a estratè-
gia de l’independentisme i
va fer una crida a “arris-
car”, perquè considera que
la via de la negociació està
totalment descartada.

Per Casado, Sánchez
“ha de contestar i dir què li
sembla que Torra digui
que ho tornarien a fer, que
insisteixi a voler trencar la
convivència, l’Estatut i la
Constitució a Catalunya”.
A més, també li va retreure
que el seu partit arribés a
acords amb forces inde-
pendentistes per aconse-
guir el control d’alcaldies
de municipis importants
de Catalunya, com ara Ba-
dalona, i de la Diputació de
Barcelona.

Un altre dels retrets que
li va etzibar el màxim diri-

gent popular va ser que no
hagi refusat obertament
de pactar la investidura a
la presidència de l’execu-
tiu espanyol amb els par-
tits independentistes.

Borràs respon
Sobre les paraules de di-
marts de Torra, la diputa-
da de JxCat al Congrés
dels Diputats Laura Bor-
ràs les va secundar i va re-
cordar que el president de
la Generalitat ja havia as-
senyalat que actuaria
“fins a les últimes conse-
qüències”. Borràs també
va defensar que “la ruptu-
ra amb l’Estat” que defen-
sa Torra “és un embat de-
mocràtic de manera cívi-
ca i pacífica” i que la seva
formació mantindrà el no
a la investidura de Sán-
chez. També va negar que
Torra es desmarqui del lí-
der d’ERC, Oriol Junque-
ras, afegint-hi que estan
obligats a entendre’s amb
els republicans perquè no
es poden presentar “divi-
dits” a un projecte que “és
de suma”. Tot i això, la di-
putada de JxCat va mati-
sar que “unitat” no ha de
voler dir per força “unifor-
mitat”. ■

Casado exigeix
a Sánchez que
respongui al
discurs de Torra

Redacció
BARCELONA

a El popular li retreu que no refusi de
pactar-hi la investidura a Borràs
afirma que s’han d’entendre amb ERC

Pablo Casado i Margarita Robles  van coincidir ahir a Gran
Canària amb motiu de la visita a la zona incendiada ■ EFE
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