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“MUR, GUSPIRA DEL MNAC”, L’ESPECTACLE DE COMEDIANTS AL
CASTELL DE MUR ELS DIES 4 I 5 DE JUNY,
COINCIDINT AMB EL PONT DE LA SEGONA PASQUA.
Ja s’han venut la meitat de les entrades de l’espectacle de la
companyia Comediants que clourà els actes de commemoració del
centenari de l’arrencament de les pintures romàniques de Mur i
que es va haver d’ajornar a causa de la pandèmia.

Mur, Guspira del MNAC
servirà de cloenda dels
actes realitzats per commemorar el centenari de
l’arrencament de les pintures romàniques. Se’n faran
3 sessions: una el dissabte 4
de juny i dues el diumenge
5.
La representació está

essent ben rebuda pel
públic, tal com va passar
el 2020, quan es va haver de
suspendre per la pandèmia
i ja s’havien venut bona part
de les entrades amb mesos
d’antelació.
L’espectacle recorda
aquests fets succeïts el 1919
quan arribà a Mur el prestigiós restaurador italià
Franco Steffanoni, mestre
en la tècnica de l’strappo,
per arrencar les pintures
murals de l’absis de Santa
Maria de Mur. Aquella
operació va ser la guspira
d’alarma i va suposar un
punt d’inflexió en la preservació de l’art al país i concretament en la protecció
de l’art sacre pirinenc. La

principal conseqüència va
ser la posada en marxa per
part de la Mancomunitat de
Catalunya de la campanya
de salvament del romànic
català, en el marc de la qual
els frescos de les esglésies
del Pirineu van ser arrencats i dipositats a l’actual
Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC).
Aquesta actuació és fruit de
la col·laboració de l’Ajuntament de Castell de Mur
i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà amb la indispensable col·laboració
econòmica de l’IDAPA
i l’Agència Catalana de
Turisme.
Per la peculiaritat de l’accés al conjunt monumen-

tal, es delimitaran els espais
d’aparcament i es fomentarà l’ús de vehicles compartits. També, com a acció
complementària, es comptarà amb servei de bar on es
podrà menjar alguna cosa
abans i després de l’espectacle.
El president del Consell
Comarcal, Josep Maria
Mullol, ha expressat “la
satisfacció de poder tornar
a programar aquest esdeveniment en un entorn
espectacular i que esperem
en gaudeixin tant pallaresos
i pallareses com visitants
d’arreu del país”.
Les entrades es poden
adquirir al portal de reserves www.pallarsclick.com.
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ls Comediants faran
viure als espectadors
una mostra itinerant i participativa en un viatge al
passat recorrent en grup 3
escenografies diferents al
voltant del castell i la col·legiata. En l’espectacle, que
inclou música en directe, hi
participaran 33 persones,
entre les quals hi ha diversos actors i actrius locals.
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Borràs i Turull escenifiquen
la unitat de la nova executiva
a El lideratge bicèfal de Junts defensa que la candidatura està cohesionada i relliga totes les sensibilitats:
“No mirem d’on venim, sinó cap on volem anar” a Reivindiquen Puigdemont com a referent polític
Emili Bella
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

Laura Borràs i Jordi Turull
van exhibir ahir unitat
amb una fotografia de família de la pròxima executiva de Junts per Catalunya després del pacte entre el sector provinent de
l’antiga Convergència i els
independents fills de l’1-O.
A dues setmanes de la renovació de la cúpula en un
congrés a Argelers (Rosselló) que dirà adeu a Carles
Puigdemont i a Jordi Sànchez com a president i secretari general del partit,
respectivament, el tàndem Borràs-Turull va defensar que a la nova executiva s’hi pot sentir repre-
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sentat qualsevol afiliat de
Junts. “És una candidatura que ho relliga tot, hi ha
totes les sensibilitats des
del punt de vista ideològic,
territorial i de gènere, està
molt cohesionada i no ve
aquí per gestionar la resignació, sinó per impulsar
aquella determinació que
la tardor del 2017 ens va
fer vencedors davant l’Estat”, va advertir l’excandidat a la presidència de la
Generalitat. “No mirem
d’on venim, sinó cap on volem anar”, va defensar la
presidenta del Parlament.
Junts, per escenificar la
unitat del partit i reunir
per primera vegada la candidatura –ja validada– per
rellevar l’executiva actual,

Foto de grup de la futura executiva de Junts, ahir, a Sant Climent de Llobregat ■ JUNTS

va escollir Sant Climent de
Llobregat, una de les dues
localitats del Baix Llobregat on la formació ocupa
l’alcaldia.
En els propers mesos la
formació es proposa desplegar un procés participatiu entre la militància que
acabarà a l’estiu, per configurar el seu full de ruta pels
propers anys. Fins llavors
no plantejaran eventuals
canvis al govern. “No començarem la casa per la
teulada, comencem un
procés d’escolta, de participació activa, que ens ha
de marcar la partitura a final de juliol, i a partir d’aquí
declinarem totes les decisions”, va resumir l’exconseller de la Presidència.
Si alguna cosa uneix el
partit és la reivindicació de
Carles Puigdemont com a
“referent polític”, encara
que deixi de presidir el partit per centrar-se en la seva
defensa jurídica i en el Consell per la República. Tant
Borràs com Turull van declarar-se’n legataris. “Ens
remetem a l’1-O i al 21-D,
aquest és el nostre origen”,
va recordar la presidenta
de la cambra. ■
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Dolors Feliu és escollida
nova presidenta de l’ANC
aObté 48 vots, per damunt dels 16 vots de Jordi Pesarrodona, i supera els dos terços requerits en
la primera volta aEs compromet a posar una nova data a l’horitzó per assolir la independència

Dolors Feliu i Elisenda Paluzie, ahir a Vilafranca del Penedès, després de l’elecció de Feliu com a nova presidenta de l’ANC ■ C. MORELL / TAEMPUS

Cati Morell / Taempus
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

El secretariat nacional de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va escollir
ahir la jurista Dolors Feliu
com a nova presidenta de
l’entitat, en substitució
d’Elisenda Paluzie. Feliu
va obtenir un total de 48
vots dels 69 secretaris nacionals presents, i va superar la majoria de dos terços en la primera volta.
L’activista Jordi Pesarrodona va obtenir, finalment, un total 16 vots
(quatre vots van ser en
blanc i un, nul) i va decidir
presentar la seva candidatura per a la vicepresidència, de la qual serà rellevat
a partir del segon any per
Uriel Bertran (després
d’obtenir resultats molt

ajustats en les dues voltes
que es van celebrar). La secretaria de la junta l’assumeix l’advocat Jordi Domingo, i Josep Pedrol Martí en serà el tresorer.
Després de la seva elecció, la jurista Dolors Feliu
va assegurar que el seu objectiu en aquest mandat és
“reactivar la mobilització
ciutadana posant una nova data a l’horitzó per assolir la independència”.
La nova presidenta de
l’ANC creu que el pròxim
embat s’ha d’impulsar des
de l’entitat perquè “els
partits no sembla que tinguin un projecte en aquesta direcció”. Feliu creu que
en aquest moment el repte és molt gran i requereix
aprofitar els fonaments
que l’Assemblea i la ciutadania han construït durant tots aquests anys.

Les frases

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

“Hem viscut amb un
núvol de repressió,
covid..., i ara ja hem de
parlar de fer efectiva
la independència”

“La llista cívica
permetrà recuperar el
sentit del vot
independentista i
posar un horitzó”

“Estic molt agraïda a
totes aquestes
persones que trien
servir el seu país en el
context actual”

Dolors Feliu

Dolors Feliu

Elisenda Paluzie

PRESIDENTA ENTRANT DE L’ANC

PRESIDENTA ENTRANT DE L’ANC

PRESIDENTA SORTINT DE L’ANC

Qui és Dolors Feliu

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

Dolors Feliu és advocada i
professora universitària i
l’any 2015 va formar part de
la llista de Junts pel Sí a les
eleccions al Parlament de Catalunya. Ha format part de
l’associació Sobirania i Justícia. Especialista en dret constitucional, ha estat advocada
de la Generalitat davant del

Tribunal Constitucional des
del 1994 fins ara, i des del seu
lloc va intentar evitar la retallada de l’Estatut del 2006.
Des del 2011 fins al 2019 va
ser directora dels Serveis
Consultius i Coordinació Jurídica de la Generalitat, sota el
paraigua del Departament de
la Presidència.

Feliu ha estat també membre del consell assessor per a
l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent,
promogut pel president Quim
Torra. I des del 2019 fins al
2021 ha estat directora general de Drets i Assumptes
Constitucionals de la Generalitat.

Sense amagar les crítiques sobre el context polític i la desafecció de l’independentisme respecte a
l’actitud dels partits polítics, Feliu es va voler mostrar optimista en la primera compareixença com a
presidenta de l’ANC davant els mitjans de comunicació, dibuixant un punt
d’inflexió per al moviment
social que acompanya l’entitat des del 2013.
“Hem viscut el últims
anys amb un núvol de repressió, de covid..., i ara és
el moment de tornar a parlar de fer efectiva la independència, aprofitant els
fonaments que ens ha posat el secretariat i tota
l’ANC, que ha mantingut
viva la flama”, va dir en les
seves primeres declaracions.
Una llista cívica
Dolors Feliu va confirmar
la voluntat d’impulsar una
llista cívica com un dels
principals reptes del mandat “per fer efectiva la independència a partir de la
pulsió democràtica, i convertir el vot sec en el vot
per la independència”. Segons ella, això només ho
pot fer l’assemblea, en un
context on “sembla” que
els partits polítics han
abandonat aquest objectiu. Malgrat tot, Feliu confia que quan arribi el moment “hi hagi una gran
massa de gent perquè l’opció d’aquesta llista cívica
sigui una opció transversal i majoritària socialment”.
La nova presidenta de
l’ANC creu que la definició
d’un nou horitzó pot ser
un revulsiu per al moviment independentista,
que, segons ella, “ha d’estar preparat per aprofitar
l’ocasió i fer l’embat definitiu”. Conscient que les
eleccions al Parlament del
2025 es podrien avançar a
causa de “possibles convulsions”, Feliu considera
clau que la ciutadania estigui a punt per aprofitar
l’ocasió.
La presidenta sortint,
Elisenda Paluzie, es va
mostrar satisfeta de la nova junta i va agrair la predisposició de les persones
que la formen en un moment com l’actual i les dificultats que suposa. Paluzie va recordar el caràcter
transversal i democràtic
de l’ANC i el paper que els
seus representants fan
com a portaveus de les decisions que es prenen des
del secretariat i les assemblees generals. ■
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Feijóo no rima amb nació
AS · El nou PP s’agita després que el número tres, Elías Bendodo, vegi Espanya com a “plurinacional”
NO · “És obvi que no”, l’esmena el líder gallec PP · Citar Catalunya com a nacionalitat no apaga el foc
David Portabella
MADRID

E

n el programa de ràdio
Es la mañana de Federico, d’EsRadio, Federico
Jiménez Losantos va
despertar els seus oients dimecres a les vuit del matí amb el
seu sarcasme corrosiu: “En cas
que Feijóo aterri alguna vegada,
i no és segur perquè deu fer dos
anys que s’acomiada de Galícia,
que molt la deuria estimar, però
llavors que no la deixi... I, si estimes Espanya, surt i vine ja a
Madrid i instal·la una tenda de
campanya a la Puerta de Alcalá,
a veure si t’immergeixes del que
és la capital d’Espanya i del que
és Espanya, una sola nació de
lliures i iguals.”
El disgust del radiofonista
era la reacció visceral a l’error
propi no forçat en el qual el nou
PP d’Alberto Núñez Feijóo ha

caigut a l’hora d’exposar com
veu el model territorial després
de la decapitació de Pablo Casado culminada en el congrés del
mes d’abril a Sevilla. “Catalunya
és el primer pel PP de Catalunya? Sí, dins d’Espanya. Jo crec
que, efectivament, Espanya és
un estat plurinacional”, va dir
dilluns en una entrevista a El
Mundo el número tres del PP, el
malagueny Elías Bendodo, que
és la mà dreta del president andalús, Juanma Moreno, i l’home
triat per Feijóo per assentar
l’aliança de gallecs i andalusos
que resti poder a Isabel Díaz
Ayuso i el seu clan madrileny.
La frase de Bendodo no va
merèixer ni tan sols el titular de
l’entrevista –“Catalunya és una
nacionalitat de l’Estat, com
qualsevol comunitat autònoma”, va ser el titular elegit per El
Mundo–, però la tempesta aviat
es va desfermar. Una de les més

Feijóo ha hagut de dir que el PP exclou la plurinacionalitat ■ XOÁN REY / EFE

ferides era l’exportaveu i encara
diputada al Congrés Cayetana
Álvarez de Toledo. “Jo, amb
Juanma”, va etzibar a Twitter
tot ajuntant un vídeo del líder
popular andalús del 24 de juny
del 2017 en què desafia “algun

.
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militant o dirigent del PSOE” a
“explicar en què consisteix l’Espanya plurinacional”. La commoció interna va obligar Feijóo
a desautoritzar el número tres
del PP: “Espanya no és un estat
plurinacional, és una obvietat.”

Ayuso, que a Sevilla va ser
subtilment desterrada del nucli
més estret de Feijóo en favor
dels andalusos, no es conforma:
“És un error. Espanya és una
nació, som 17 comunitats autònomes, la sobirania nacional resideix en el conjunt del poble espanyol i la nostra màxima representació és el rei, que és garantia d’igualtat i unitat.” Cuca
Gamarra, secretària general, ha
hagut de sortir a llegir l’article 2
de la Constitució, que parla de
“nacionalitats i regions”, però
això no pacifica el PP i menys
quan ara fa tres anys fins i tot el
PSOE va eliminar la plurinacionalitat en el seu programa electoral del 2019 en favor de “l’Espanya multinivell moderna”.
“A veure si Feijóo aterra un
dia, per ara ha aterrat a la casa
de Bertín”, ironitza encara ara
Jiménez Losantos pel fet que el
gallec elegís la mansió d’Osborne (Mi casa es la tuya) com a
duana per entrar a la vida política madrilenya. El que ningú no
imaginava en el PP és que Feijóo
hagués de sortir a negar que el
seu cognom rimi amb nació, i
menys que un andalús fes ensopegar un gallec per haver definit
el que són els catalans, perquè
sonava massa a l’enunciat fallit
d’un vell acudit dolent. ■

