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les claus del dia
LES CARES DEL DIA

L’EDITORIAL

Albert Rivera, al costat
de Vox a Altsasu
ls habitants de la població seu líder, Santiago Abascal. Aquí Ri- com Rivera. Però per no quedar enrenavarresa d’Altsasu es vera i Cs van tenir una oportunitat re va enviar-hi representants del PP
van despertar ahir enmig d’or per desconvocar l’acte per no do- navarrès. L’alcalde d’Altsasu, Javier
d’un immens operatiu nar cobertura als ultres, però vet aquí Ollo, va denunciar que Cs estava fent
policial que recordava al- que van decidir tirar endavant, servir el seu poble com a “ostatge” per
tres èpoques. La Guàrdia Civil i la po- obrint els braços a l’extrema dreta. a la seva estratègia de confrontació.
I és que la cursa entre el PP, Cs i
licia foral van prendre els accessos al I, així, es va poder veure Abascal i els
poble i a la plaça on s’havia de fer un seus seguidors, amb profusió de ban- Vox per l’electorat conservador ha
acte de la plataforma España Ciuda- deres espanyoles sense escut, en un portat a una radicalització dels dos
dana, que impulsen Albert Rivera i acte de Ciutadans. Tot plegat enmig primers, que estan abandonant el
Ciutadans. Rivera no havia escollit de protestes (fins i tot les campanes centre i assumint les tesis més extreaquesta població a l’atzar. Recordem de l’església van tocar a l’hora dels mistes. Com a exemple, unes declaracions del candidat a presidir
que hi ha sis joves d’Altsasu
el PP català, el diputat Aleque han estat condemnats a
La competició entre Cs i el PP pel
jandro Fernández, d’aquest
penes d’entre 9 i 13 anys de
mateix diumenge, en què
presó per un enfrontament
votant conservador els ha portat a
afirmava que ell hauria desamb dos guàrdies civils i les
adoptar el discurs de l’extrema dreta tituït el president Torra “des
seves parelles en un bar de la
del minut u” i defensava
localitat. Els jutges van descartar el delicte de terrorisme, com discursos) i d’un gran desplegament l’aplicació d’un 155 més llarg i intens.
El problema és que quan s’opta pel
demanava la fiscalia, però van aplicar d’antidisturbis.
Rivera va aconseguir la seva quo- discurs radical sempre hi ha algú que
l’agreujant d’odi. Evidentment, a
Altsasu la majoria de la població con- ta mediàtica, és veritat, però Vox tam- és més radical que tu, com és el cas de
sidera que es tracta d’unes penes des- bé. I la realitat és que, a l’hora de la ve- Vox, que defensa obertament la suproporcionades i es fan moltes activi- ritat, els discursos dels dos partits pressió de les autonomies. Per això el
tats de solidaritat amb les famílies. s’assemblen com dues gotes d’aigua, més perillós de l’estratègia de la tenPer tant, era previsible que l’acte de sobretot pel que fa a Catalunya. I a so- sió del PP i Cs, que té com a objectiu
Rivera provoqués tensió i malestar a bre, com si tingués enveja, Pablo Ca- fer fora Sánchez de la Moncloa, és que
sado des d’Andalusia va recordar que dona ales a l’extrema dreta, homolola població.
Però, per acabar-ho d’adobar, l’ex- ell ja hi havia anat feia mesos, a Alts- ga el seu discurs de l’odi al diferent
trema dreta de Vox va donar suport a asu, a donar suport a la Guàrdia Ci- (siguin immigrants o independentisl’acte i va anunciar la presència del vil, i que no havia fet tant de soroll tes) i, ara sí, pot fracturar la societat.

E

I TAMBÉ A L’ARA.CAT

Emmanuel Macron
El president francès va dir
ahir, després de conèixer la
victòria del no en el referèndum
d’independència de Nova Caledònia, que no “hi ha cap altre camí
que el diàleg”. Els acords de Nouméa preveuen fins a dos referèndums més en els pròxims quatre
anys en cas de victòria del no, tal
com ha passat. P. 10

Antonella Lattanzi
Antonella Lattanzi (Bari,
1979) ha vingut a Barcelona
a presentar la primera traducció al
català d’una obra seva, Una història negra, que ha tingut un gran
èxit de públic al seu país i s’ha editat ja en deu idiomes. Lattanzi explica a l’ARA que la novel·la negra
encara és sexista i que les seves
obres intenten trencar amb estereotips de gènere. P. 32

NO T’HO POTS PERDRE

01
Seguiu l’última hora de la reunió del
Tribunal Suprem que ha de decidir si
els bancs han de pagar l’impost de
les hipoteques
02
Recupereu l’entrevista d’Esther Vera
a Oriol Junqueras des de la presó de
Lledoners just després de saber-se la
petició de penes de la Fiscalia
03
Seguiu al minut a minut d’Esports la
narració del partit entre l’Espanyol i
l’Athletic de Bilbao
al camp de Cornellà-El Prat

Guardiola
Quina és la rendibilitat
dels plans de pensions?

Els fulls de ruta de la Crida
i ERC, cara a cara

Avui a la secció d’Economia analitzem la
reducció de la rendibilitat dels plans de
pensions, que han perdut gairebé
300.000 inversors des del segon trimestre del 2015. P. 20-21

El document polític presentat a l’assemblea de la Crida per la República, i que
ara esmenaran els fundadors, s’assembla bastant a la ponència aprovada per
ERC l’estiu passat. P. 06

El Manchester City de Josep
Guardiola es va posar ahir líder de la Premier League després de
golejar el Southampton per 6 a 1. Els
citizens van aprofitar l’empat del Liverpool del dia anterior al camp de
l’Arsenal per fer una nova demostració de joc i potència ofensiva. Ara
el City és líder amb dos punts
d’avantatge. P. 37
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ELECCIONS

Andalusia tria la
graella de sortida
d’unes generals
Els comicis són claus per als actors polítics estatals i per
això els líders s’estan abocant en la precampanyaa

DANI SÁNCHEZ UGART
BARCELONA

Des que Susana Díaz va anunciar
l’avançament electoral a Andalusia
per al 2 de desembre, les agendes
dels principals líders polítics espanyols (sobretot el del PP, Pablo Casado, i el de Ciutadans, Albert Rivera) es van omplir d’actes de precampanya a la comunitat. La política espanyola s’ha girat com un mitjó en
els últims mesos: la moció de censura que va fer Pedro Sánchez president espanyol va generar un canvi
en les estructures i estratègies dels
quatre grans partits de l’Estat, i la
d’aquí un mes serà la primera cita
amb les urnes després d’aquest terratrèmol, que posarà a prova les noves estratègies i els renovats lideratges. Els líders s’han abocat a la precampanya per mirar de fer un bon
paper, conscients que el resultat de
les eleccions pot marcar la graella
de sortida cap a unes eleccions espanyoles, que no tenen data però que
tot indica que acabaran culminant
un cicle multielectoral l’any que ve.
A les portes de l’inici de la campanya, qui arriba en més bon estat
de forma és el PSOE. L’arribada de
Pedro Sánchez a la Moncloa els ha
donat una solidesa demoscòpica
que encara ha de passar la prova de
la realitat però que fa que tant a la
seu de la Junta com a la Moncloa

Renovació
Els partits
posen a prova
l’estratègia
encetada
després
de la moció
Rivals
El PP, el PSOE i
Podem tenen
candidats
no afins a
la direcció
estatal

tinguin la confiança que reebran bones notícies quan
n
s’obrin les urnes. En canvi,,
hi ha una batalla a dos, entree
Ciutadans i el PP, per la se-gona posició, que és en realiitat una lluita pel lideratge dee la
dreta espanyola entre Pablo
o Casado i Albert Rivera, que ja fa mesos que s’intueix al Congrés
és de Diputats però que tindrà a Andalusia,
dalusia,
també, la primera prova palpable.
alpable.
Podem, per la seva banda, confrononfrontarà les seves contradiccions,
ns, entre
l’ànima més procliu a l’entesa
esa amb
el PSOE i els que prefereixen
en marcar una posició diferenciada
ada dels
socialistes, que a Andalusia tenen el
lideratge de la formació.

Podem comprova l’acostament
al PSOE en el pitjor escenari
Pablo Iglesias ha abraçat, des que va decidir-se a donar suport
a la investidura de Pedro Sánchez a través de la moció de censura a Mariano Rajoy, les tesis del seu rival intern, Íñigo Errejón, de la competència virtuosa entre les esquerres. Des de fora del govern, el secretari general de Podem s’està reivindicant
dia sí dia també com un soci fidel al president espanyol en la conformació d’una mena de cogovern en el qual ell assumeix un rol
determinant. Les eleccions a Andalusia podrien ser una prova
a aquesta aposta, arriscada en termes electorals, perquè cedeix
un ampli espai al rival a l’esquerra
l esquerra del
de PSOE, amb el pretext de
barrar el pas a les dretes. Però el territori
andalús és, probate
blement, el pitjor banc de proves per a aquesta estratègia.
Amb governs encadenats del PSO
PSOE des de la reinstauració
de la democràcia a Espanya i amb una direcció autonòmica
Rodríguez, una anticapitalisde Podem capitanejada per Teresa Ro
ta allunyada de les
le tesis errejonistes de l’entesa amb el PSO
PSOE, la formació lila, que es
presenta aque
aquest cop en coalició amb IU,
ha dit que no pensa
p
fer presidenta Susana Díaz. Després
Despr dels comicis sembla difícil, doncs, una entesa entre les esquerres com la que hi ha al Congrés de
Diputats, però això els deixa en un
Diputats
paper delicat sobre la manera
com fer possible la promesa de
no iinvestir la candidata a la reelecció i a la vegada també freelec
nar un executiu de Cs i el PP.
Les enquestes apunten a una
millora del resultat respecte
mi
als que va obtenir Podem tres
anys enrere.e
an

Friccions orgàniques

Des del punt de vista orgànic, per al
PP, el PSOE i Podem les eleccions
andaluses tenen elements de desequilibri. Les respectives candidatures estan liderades per persones no
afins a les direccions estatals, i això
provocarà imatges inèdites, com el
fet que Casado farà campanya per
separat del seu candidat, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la majoria
dels actes. Però en tots els casos les
estructures estan fent esforços per
enterrar la destral de guerra, conscients que cal remar en una sola direcció per assegurar un bon paper
en uns comicis que seran el tret de
sortida d’un ral·li electoral.e

Rivera busca recuperar impuls i
demostrar que pot liderar la dreta
L’arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol, i de Pablo Casado a la presidència del PP, va suposar un
cop dur per a Albert Rivera, que aviat va veure com les enquestes que l’havien arribat a alçar al primer lloc en la batalla espanyola de sobte l’enterraven a la tercera posició. En les eleccions
andaluses el líder de Ciutadans veu la possibilitat de revertir
aquesta tendència. Les eleccions autonòmiques les va avançar
Susana Díaz després que el seu partit li retirés el suport que li
havia permès governar des dels anteriors comicis, en un moviment que l’oposició va veure conxorxat perquè afavoria els interessos de tots dos. A Rivera, l’avançament
electoral
avançament elect
ctoral li dona una
possibilitat de desmentir les enquestes en una
un de les comunitats on el seu partit resisteix millor l’emba
l’embat
bat dels dos
nous líders, gràcies sobretot a l’enfonsament
’enfonsam
ament del PP
que apunten els estudis demoscòpics.
còpics.. I aaixò el situa
amb possibilitats de quedar perr sobre
bre de la formació conservadora en una victòria
riaa clau
c per recuperar la moral i la iniciativa i reivindicar-se
ndicar-se com el líder de la dreta espanyola.
Arrimadas, protagonista

Per fer-ho, Rivera tindrà unaa gran presència durant la campanya, tot i que
compartirà protagonisme amb
b la líder
de la formació taronja, a Catalunya,
alunya,
nascuda a Jerez de la Frontera
ra i que
ja ha protagonitzat algun bany
any de
masses durant la precampanya.
ya. Juan
Marín, el candidat de Ciutadans,
s, té bones perspectives electorals però
rò és un
líder poc carismàtic.e
El president del PP, Pablo Casado, durant la seva intervenció en l’acte de Noves
Generacions d’Andalusia celebrat ahir a Sevilla. JULIO MUÑOZ / EFE
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El futur líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández,
va dir ahir que hauria destituït Quim Torra i hauria
aplicat el 155 “des del minut u”. El president va
contestar-li que només el pot destituir el Parlament.

ELS COMUNS NO La presidenta de Catalunya en Comú - Podem, Jéssica
VOLEN COMPTES Albiach, va avisar ahir que no avalaran uns comptes que
“PROCESSISTES” siguin un “pegat processista”. La diputada de JxCat,
Gemma Geis, li demana que no siguin “equidistants”.

El PP mira de desmentir el CIS i aturar Rivera
Pablo Casado va rebre un revés de l’enquesta del CIS aquesta setmana: el seu partit passava a tercera posició, superat per
Ciutadans. El nou president del PP, segons
l’enquesta que els conservadors van rebutjar completament en considerar que estava manipulada pel nou president de l’organisme estadístic públic, exmembre del comitè executiu del PP, ha perdut ja l’impuls
electoral que va donar al seu partit només
arribar al càrrec. És en aquestt context que
Casado encara els comicis andalusos,
ndalusos, que
tenen per a ell dificultats especials.
ecials. El candidat de la seva formació, Juan
uan Manuel
Moreno Bonilla, va ser un ferm
m aliat de la
seva rival interna, Soraya Sáenz
nz de Santamaría, però Casado no el vaa poder rellevar de candidat perquè ja havia sigut
sigu
gut
oficialment alçat en l’etapa dee Maria
Mariano
ariano
Rajoy i, a més, no hi havia marge
arge
ge de
d maniobra per l’avançament dels comicis,
que
co
feia mesos que s’ensumava.
Per això, per a Casado les eleccions andaluses són especialment delicades. El
que està en joc per al PP és ell manteniment o la pèrdua del segon lloc,
oc, a favor
de Ciutadans, així que la principal
ncipal batalla per a Casado a Andalusia
usia no és
contra Sánchez, sinó contraa Rivera,
amb qui pugna per liderar la dreta espanyola. És el dia després dels
els comicis que s’obriran noves incògnites
nites per
al PP i també per a Ciutadans,
ans, que

hauran de decidir, si sumen, encara que
Díaz guanyi les eleccions, si volen formar
un govern de “perdedors” com els que ha
criticat el PP a tot arreu on el PSOE i Podem ho han fet.
Internament, el lideratge de Casado
no estarà en perill encara que el resultat
del PP sigui desastrós, i previsiblement
es carregaran les tintes contra el candidat a la comunitat, però el líder del PP sí
resulque ss’hi
hi ju
juga la pau interna. Un bon resul
donaria la possibilitat de fer callar
tat li do
veus discordants que sorles primeres
pr
geixen dins de la formació a
compte del seu estil de fer
oposició a Pedro Sánchez,
molt escorat a la dreta, basat gairebé en exclusiva en
Catalunya i amb molta exposició mediàtica.e

Susana Díaz,
reina del desert

El PSOE, amb poques propostes, no té rival
en Cs ni en el PP, concentrats en el segon lloc
Anàlisi
FEDE DURAN
PERIODISTA

Les primeres urnes del Sánchez president
El feu del socialisme espanyol no és el feu
del líder dels socialistes espanyols. Pedro
Sánchez juga en camp orgànic contrari a
Andalusia, la comunitat presidida per la
seva rival interna Susana Díaz. Però els
dos dirigents polítics, tot i que tenen nul·la
sintonia personal, poden ser de molta ajuda l’un a l’altre, i per això col·laboraran durant la campanya. Per a Pedro Sánchez, un
bon resultat a Andalusia és vital per apuntalar el seu somni de continuar a la Moncloa com a mínim fins a la tardor, encara
que, com és previsible,
visible, no aconsegueixi
aprovar uns comptes
mptes generals de
l’Estat, després que
ue s’hagin conegut els escrits d’acusació
acusació de la
Fiscalia i de l’Advocacia
ocacia de l’Estat, que allunyen
n els independentistes de donar-li
r-li suport. Una
victòria àmplia del
el PSOE per sobre dels rivals conservadors
nservadors seria
un aval a les polítiques
iques que està impulsant des
es de la
Moncloa i un reforç
rç moral clau per allargar
gar el
mandat, qüestionat
at pel
PP, per haver-hi arribat amb una moció
ó de
censura i amb el suport dels indepenndentistes catalans.
s.
A la Moncloa esstan instal·lats en
n
un clima d’opti--

La candidata socialista a presidir la Junta d’Andalusia, Susana Díaz,
en una imatge d’arxiu. RAÚL CARO / EFE

misme que els fa confiar en els comicis
com la primera prova a les urnes que la remuntada va de debò. El pla del president
espanyol passa per no convocar eleccions
fins a la tardor, encara que no tingui pressupostos, amb el convenciment que cada
dia que passi a la Moncloa és una victòria,
però per això li cal un clima favorable i
mantenir a ratlla una oposició radicalitzada i que el lliga curt, i les eleccions andaluses poden ser una oportunitat per arraconar Rivera i Casado. Díaz, per la seva banda, es pot aprofitar del nou impuls a la
donat Sánchez des
marca PSOE que ha do
apartant
que va arribar a la Moncloa,
Mo
Mariano Rajoy, i que
q s’ha traduït
també en una millora
millor de les perspecAndalusia.
tives electorals a An
Pactes postelector
postelectorals

La victòria de Día
Díaz no sembla esperò sí quitar en dubte,
du
seran les majories
nes se
de govern
possibles.
go
PSOE haurà de deEl PS
cidir si vol continuar
encetada al
la línia
lí
Congrés i pactar
Co
amb
am Podem o si
mira de nou a Cs, i
m
aquí
aq Díaz no demanarà
permís ni
m
opinió
al líder del
op
seu
se partit.e

E

spòiler: la campanya andalusa que desembocarà
en les eleccions del 2 de
desembre és tan interessant com la cinquena temporada de qualsevol sèrie sense més
guió que la repetició. El nivell de la
política autòctona és tradicionalment molt baix en la forquilla que
comprèn des dels líders de primer
rang fins als diputats rasos. Potser en
l’època de Manuel Chaves les coses
havien sigut diferents. Llavors encara hi havia una certa vocació (real) de
servei públic, un cert concepte del bé
comú i una certa nòmina de dirigents
fets a si mateixos en qualsevol dels colors de l’arc parlamentari.
Aquell fràgil ecosistema va morir
amb l’arribada de la nova generació
que encapçala Susana Díaz, una dona sense pedigrí que troba justa correspondència entre els seus rivals i
enemics: Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), amb dubtós expedient
acadèmic; Juan Marín (Ciutadans),
amb dubtes acadèmics i no acadèmics; i Teresa Rodríguez (Podem),
un altre exemple, com els anteriors,
de persona dedicada en cos i ànima
a la política i res més.
Aquests antecedents determinen
l’actitud, el missatge i fins i tot el futur d’una terra. Díaz, principal favorita, controla els tempos sense trepitjar el fang. Els discursos que ha fet
fins ara estan mancats d’agressivitat
en la mateixa mesura en què ignoren
qualsevol tipus de proposta. Andalusia, opina la presidenta de la Junta, és
una terra màgica i feliç que no vol
confrontació ni males cares sinó ale-

gria, brindis i confiança en un futur que serà com el passat: és a dir,
socialista. No són pocs els dards
que li llança l’oposició, però Díaz
no es dona per al·ludida i disfruta
amb l’espectacle de la baralla de
galls que suposa per al PP i Ciutadans disputar-se la condició de segon partit de la comunitat.
Cs confia en Arrimadas

Les eines que Moreno Bonilla i
Marín fan servir per accedir a l’honor de l’etern segon són discutibles. No s’hi veu ni el més mínim
rastre d’esforç: responen a l’erm
programàtic del PSOE amb un altre desert d’idees, recorren al vell
mètode de la desqualificació i prometen impossibles (una marea taronja, diu orgullós Marín). El PP
andalús, a més, té en contra el jou
de la resta del PP, un partit que cada vegada que pot desqualifica els
andalusos agafant el tot per una
part. ¿S’imaginen un baró regional desmentint els correligionaris
d’unes altres regions? Doncs això
és exactament el que passa. Ciutadans viu la seva pròpia esquizofrènia. Per descriure-ho suaument,
Albert Rivera confia tan poc en el
criteri de Marín que envia a Andalusia Inés Arrimadas com a cap de
cartell, i ell mateix també assumeix un protagonisme superior al
del seu aspirant.
De moment, Podem és la via
més interessant per dos motius:
Rodríguez serà gairebé amb tota
seguretat l’aliada de Díaz si no
aconsegueix la majoria absoluta;
i es tracta, de fet, de l’única candidata amb un argumentari nacionalista (Andalusia com a prioritat i no com a camp subsidiari de
joc) capaç de mobilitzar el votant
desencantat.e
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FULLS DE RUTA SOBIRANISTES

La Crida i ERC, més similars del que sembla
L’independentisme comença a definir les noves estratègies. Ho va fer ERC abans de l’estiu i ara
ha sigut el torn de la Crida, el nou moviment que impulsa l’expresident Carles Puigdemont. I,
malgrat la retòrica sovint discrepant, són moltes les similituds per escrit. Tots dos consagren el
diàleg amb l’Estat i la mobilització, i la gran diferència està en la unitat electoral
*
ALEIX MOLDES / NÚRIA ORRIOLS ❊ BARCELONA

RECONEIX LES “DIFICULTATS D’ÈXIT”

“Apostem pel diàleg com a via política preferent, però no
exclusiva, per accedir a l’exercici efectiu del dret a l’autodeterminació. Treballarem perquè l’acord i el diàleg siguin
possibles, però si aquesta via no es materialitza en un període prudencial o en el decurs del temps, es dona una oportunitat per exercitar la sobirania plena gràcies al suport de
la voluntat majoritària de la ciutadania; l’exercitarem. Som
conscients de les dificultats d’èxit a curt termini d’aquestes vies, també de la dialogada. Però no hi renunciarem”.

“No renunciem a cap via pacífica”
NO PARLA EXPLÍCITAMENT D’UNILATERALITAT

“La desobediència s’ha d’entendre com una decisió personal i intransferible de qui la protagonitza en què cap imposició col·lectiva la pot determinar [...]. La desobediència
dels representants, en tot cas, pot acabar sent una acció
necessària davant la injustícia de l’acció dels poders de
l’Estat en la seva negativa a acceptar l’autodeterminació.
[...] No renunciem a cap via pacífica i no violenta per fer
efectiva la DUI i instaurar la República Catalana a l’empara
de la causa justa de la independència”.

Accions de desobediència civil no violenta
FORÇAR AMB LA MOBILITZACIÓ EL REFERÈNDUM ACORDAT

“La mobilització ciutadana mitjançant actituds cíviques i
pacífiques, emmarcades en la no-violència, obre un gran
ventall de possibilitats per emplaçar l’Estat a desbloquejar
la via del diàleg per acordar el referèndum d’autodeterminació [...]. Al segle XX diversos moments han evidenciat la
força que té l’acció col·lectiva inspirada en la no-violència i
en la desobediència civil. El tancament de caixes, la vaga
dels tramvies i el moviment contra el servei militar obligatori són episodis que van doblegar el poder”.

Unitat electoral
DEFENSEN QUE FACILITA L’ACORD EN “L’ACCIÓ POLÍTICA”

“Molt probablement sense la unitat electoral [de Junts pel
Sí el 27-S] els desencontres entre els partits haurien impedit que el referèndum de l’1-O tirés endavant. Els beneficis
de la unitat electoral no els hem d’apreciar només en l’obtenció de vots a les eleccions, sinó també en l’acció política
posterior en clau de confrontació democràtica amb l’Estat
[...]. Com s’ha demostrat després del 21-D, la falta d’unitat
política i l’excés de rivalitat entre els partits ha debilitat el
projecte [independentista]”.

Unitat per guanyar el màxim d’institucions
OPTEN PER TENIR PRESÈNCIA A TOTS ELS ESPAIS

“Aquesta estratègia de la unitat política [llistes unitàries]
té sentit i raó de ser en la mesura que es busqui que el sobiranisme disposi de la màxima acció de govern que avui
ofereixen les nostres institucions; és a dir, governs locals i
Generalitat [...]. Cal fer tots els esforços perquè [el sobiranisme] esdevingui govern en el màxim nombre d’institucions i també de tenir presència en tots els espais de representació política que avui hi ha a Catalunya. Renunciar a
ser presents en qualsevol d’aquests espais és acceptar que
alguna altra formació ocuparà aquesta presència”.

1

Diàleg

✔

2

Unilateral

✔

3

Carrer

✔

4

Llistes
electorals

✘

5
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Una via “preferent” però no “exclusiva”

Govern

*El document de la Crida encara és un esborrany. Els adherits a la formació tenen temps fins al 19 de gener per presentar-hi esmenes.

Una estratègia per forçar l’Estat a negociar
L’OBJECTIU ÉS AMPLIAR ELS ALIATS DINS I FORA D’ESPANYA

“La progressiva acumulació de forces, el creixement de les
formacions sobiranistes i democràtiques i el debilitament
del règim del 78 s’han d’encaminar a aconseguir que Madrid assumeixi un marc de diàleg i negociació bilateral, per
fer possible una resolució democràtica a la demanda majoritària i permanent de la ciutadania de Catalunya. Conscients que l’Estat, tot i saber-se feble, no mostra indicis
d’avenir-se al diàleg, caldrà comptar també amb la mediació internacional”.

Una nova DUI a la recambra
SI LA NEGOCIACIÓ FRACASSA NO DESCARTEN ALTRES VIES

“L’opció dialogada amb l’Estat és la preferida i desitjada i
ens comprometem a treballar-hi incansablement. ERC es
compromet, amb tot, a no desaprofitar qualsevol escletxa
d’oportunitat per fer efectiva la República. Si davant un
tancament persistent del govern espanyol no és possible
un referèndum d’autodeterminació, no es pot descartar
una declaració d’independència, que convindria que complís les condicions que consten en l’opinió positiva del Tribunal de l’Haia sobre la DUI de Kosovo”.

La mobilització imprescindible del carrer
MANIFESTACIONS, VAGUES I TANCAMENT DE CAIXES

“L’independentisme és l’únic moviment polític capaç d’organitzar una mobilització massiva, cívica i pacífica, la qual
pot adoptar qualsevol tipus de forma: des d’una manifestació fins a una vaga, passant per un tancament de caixes.
Un dels eixos centrals ha de ser el manteniment de la mobilització ciutadana i de les institucions de la societat civil,
tot recorrent quan escaigui a la desobediència civil per
aguditzar les contradiccions del règim de la monarquia
postfranquista, fins a assolir un escenari de negociació”.

Consolidar les sigles sense llistes conjuntes
PRETENEN SER LA PRIMERA FORÇA A LES MUNICIPALS

“Un gran repte de cara a les eleccions municipals del 2019
és fidelitzar l’electorat ideològic i republicà de les eleccions al Parlament del 21-D, en què ERC va ser primera i segona força en la majoria de municipis. En aquells municipis
amb alta dissociació entre tipus d’eleccions, retenir els
electors del 21-D amb un discurs de necessitat de tenir
governs i alcaldies republicans hauria de ser una línia de
reforç de les bones polítiques locals. ERC està cridada a
ser la ròtula dels pactes municipals”.

Fer servir l’executiu per ampliar la base
BILATERALITAT I RENÚNCIA ALS ÒRGANS AUTONÒMICS

“És més necessari que mai que la Generalitat sigui percebuda a ulls de tots els catalans com una eina de transformació i millora de la seva vida quotidiana i les seves expectatives de futur, i com un instrument efectiu per a l’equilibri territorial del país. La Generalitat s’ha de relacionar només de manera bilateral amb el govern de l’Estat. En
aquest context, és imprescindible que la Generalitat no actuï d’acord amb la lògica de l’estat de les autonomies i renunciï, per tant, a participar en fòrums, cimeres i altres instàncies autonòmiques de caràcter multilateral”.
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TRIBUNALS

OBSERVATORI

ERNESTO EKAIZER
PERIODISTA

‘Cospegate’, nous
episodis sobre els
encàrrecs a Villarejo
a sèrie Cospegate –la relació teixida des del
juliol del 2009 per María Dolores de Cospedal, secretària general del PP, i l’excomissari José Villarejo– tindrà nous episodis avui i demà. Es tracta de contingut addicional, que publicarà Moncloa.com, dels enregistraments de les reunions –en les quals també participava
la parella de Cospedal, Ignacio López del Hierro– en
què es va formalitzar l’encàrrec d’investigar personalitats, com Javier Arenas, i també polítics en actiu. Segons fonts consultades, això podria suposar una transició “de rostir a incinerar políticament” Cospedal.
Segons aquestes fonts, el president del partit, Pablo Casado, ja està preparat per trencar relacions
amb Cospedal. A més, també s’han filtrat nous àudios en què Villarejo parla de Margarita Robles, actual ministra de Defensa, com una mala persona o
una persona tòxica. Robles, precisament, va decidir
el 1994, juntament amb el llavors director de la Policia, Ángel Olivares, prescindir dels serveis de Villarejo, que segons va revelar Robles fa poc es va negar
a signar el seu cessament.
“Jo conec Villarejo igual que el coneix mig Espanya. No sé si tindrà tothom gravat, però sé que ha
parlat amb molta gent. Jo tenia l’obligació de recopilar informació... Aquesta persona tenia una agència d’investigació autoritzada per la Policia”, va explicar Cospedal. El PP, a més, ha assenyalat que tot
era perfectament legal en les relacions entre Cospedal i Villarejo i que l’expresident Mariano Rajoy
n’estava al cas. Amb tot, Cospedal no va acudir a la
pretesa “agència d’investigació de Villarejo”. L’excomissari tenia informació del sumari del cas Gürtel
perquè treballava a la Policia, i en les converses conegudes la fa servir per advertir el PP d’operacions
imminents, com ara escorcolls i detencions: col·labora amb una tasca d’obstrucció a la justícia, segons
els enregistraments, i en completa deslleialtat professional. Implica en aquesta mateixa tasca el que va
ser cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i
Fiscal (UDEF), el comissari José Luis Olivera.
“Una cosa és deixar anar tres o quatre afirmacions
de mal gust en un dinar informal, com podria ser el
cas de la llavors fiscal Dolors Delgado, i una altra contractar oficialment un comissari en exercici de la seva activitat amb coneixement d’informació sota secret sumarial, com sembla que és el cas de Cospedal”,
assenyala a l’ARA un magistrat.e

L

L’exministra de Defensa i ex secretària general
del PP María Dolores de Cospedal. FERNANDO VILLAR / EFE

El magistrat del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, en una imatge
d’arxiu mentre entrava en dependències judicials. MARTA PÉREZ / EFE

Mor el jutge de Barcelona que
investigava l’1-O
La instrucció quedarà en suspens fins que no es trobi un substitut
MIREIA ESTEVE
BARCELONA

El jutge que investigava els preparatius de l’1-O, Juan Antonio Ramírez
Sunyer, va morir ahir a la matinada
als 71 anys. Des del març del 2017 el
magistrat indagava en la manera com
es va forjar el referèndum de l’1 d’octubre de l’any passat: amb la instrucció encara oberta, hi ha més de quaranta persones investigades. Precisament aquesta setmana la Comissió
Permanent del Consell General del
Poder Judicial (CGPJ) havia decidit
reforçar el jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona per tal que Ramírez Sunyer es pogués dedicar exclusivament a la causa de l’1-O –també li
havia permès endarrerir la seva jubilació fins als 72 anys–. Ara la investigació quedarà en suspens fins que no
es designi un altre jutge instructor
que es faci càrrec de la causa contra el
referèndum.
Tot i agafar la baixa mèdica el desembre de l’any passat durant unes
setmanes, Ramírez Sunyer s’encarregava de la causa de l’1-O des del principi. Va assumir-la al març, un mes
després que Vox presentés una querella contra l’exjutge Santi Vidal, arran d’unes declaracions en què afirmava que el Govern havia obtingut de
manera “il·legal” les dades de tots els
catalans. A partir d’aquí, el magistrat
del jutjat d’instrucció número 13 de
Barcelona va obrir diligències per investigar els preparatius del referèndum. Ramírez Sunyer va ordenar els

escorcolls i detencions del 20 de setembre, que van acabar amb 14 detinguts i 20 investigats, malgrat que mesos abans ja havia ordenat escorcolls
en diferents seus de la Generalitat i
havia citat diversos alts càrrecs del
Govern. Encara que en un principi va
negar que ho hagués ordenat ell, al setembre va admetre que investigava
l’1-O des del març. Com també va assegurar que no li corresponia a ell investigar el delicte de rebel·lió –arran
d’una querella de Vox contra l’expresident Artur Mas i l’expresidenta de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras–, tot
i que en un inici va admetre les querelles presentades pel partit d’extrema
dreta per aquest delicte.

Causa
Juan Antonio Ramírez Sunyer
va morir ahir a la matinada
després d’una llarga malaltia
La seva carrera judicial no només
es recordarà per la causa contra l’1-O,
sinó que el magistrat va estar en el
punt de mira després que el 2014 dictés presó preventiva per a una persona detinguda pels incidents de Can
Vies –mesos després va ser absolta–.
Prèviament, el 2005, el jutge també
va enviar a la presó dos joves acusats
d’haver atacat amb còctels Molotov
una comissaria del barri de Sants de
Barcelona –també van acabar absolts–. Malgrat la polèmica, el 2016 el
magistrat va rebre una de les conde-

coracions que els Mossos d’Esquadra
concedeixen amb motiu del Dia de les
Esquadres i que distingeixen jutges i
fiscals que hagin destacat per alguna
operació policial rellevant.
Ramírez Sunyer, però, no ha dedicat tota la seva vida a la magistratura,
sinó que hi va ingressar als 44 anys.
Abans havia exercit com a enginyer,
però després d’aprovar les oposicions
el magistrat va passar pels jutjats de
Terrassa, Sant Boi i Badalona abans
que el 2013 es fes càrrec del jutjat
d’instrucció número 13 de Barcelona.
La carta de Lesmes

Abans que morís, el president del
CGPJ, Carlos Lesmes, va posar en valor la seva feina a través d’una carta, a
la qual ha tingut accés l’ARA i que ha
confirmat el CGPJ. “Gràcies per defensar l’estat de dret i la justícia sense vacil·lacions ni pors en temps tan
convulsos”, va dir-li Lesmes en una
missiva enviada el 2 de novembre.
Lesmes li diu que, canviant el seu
rumb professional, va canviar “el de la
història mateixa del nostre país”. Per
a l’expresident Carles Puigdemont
aquesta carta suposa una demostració
del “cop d’estat togat” contra Catalunya, segons va dir a través de Twitter. Per a l’exvicepresident Oriol Junqueras demostra que no hi ha separació de poders a Espanya. Per la seva
banda, la Fiscalia General va destacar
la “defensa de la legalitat i l’ordre
constitucional”, una feina que també
va posar en valor el TSJC, el fiscal general de Catalunya i l’Associació Professional de la Magistratura.e
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Tensió en un acte d’Albert Rivera a Altsasu

Centenars de manifestants protesten per la presència de Cs, el PP i Vox a la localitat navarresa
MIREIA ESTEVE
BARCELONA

L’elecció d’Altsasu per homenatjar
la Guàrdia Civil no va ser cap casualitat. La plataforma España Ciudadana va triar ahir aquesta localitat
navarresa per retre homenatge al
cos policial, però, sobretot, per recordar i donar suport als dos guàrdies civils que van ser agredits fa
dos anys durant una baralla en un
bar d’aquesta població –els joves
implicats en aquests fets han estat
condemnats a entre 2 i 13 anys de
presó–. L’acte, però, no va estar
exempt de tensió. Centenars de
manifestants van fer sentir el seu
rebuig abans, durant i després de
les intervencions del líder de Ciutadans, Albert Rivera, el filòsof Fernando Savater i la víctima d’ETA
Beatriz Sánchez.
Abans que la plaça dels Furs
d’Altsasu s’omplís de banderes espanyoles, de Cs i de la Guàrdia Civil,
una marxa des del cementiri va recórrer els carrers d’aquesta localitat
fins a arribar a la plaça on es feia
l’acte per donar suport als joves
condemnats i empresonats des de fa
mesos. Allà es van trobar un fort dis-

positiu policial que va impedir-los
l’accés a la plaça. Els moments de
més tensió es van produir cap a les
11 del matí, quan van arribar els assistents a l’acte, molts membres del
partit d’extrema dreta Vox, i ho van
fer amb crits de “Visca Espanya” i
“Visca la Guàrdia Civil”. Unes consignes que van ser contestades pels
manifestants amb xiulets i amb
crits de “Fora d’aquí” i “Fora feixistes”. El dispositiu policial desplegat
per tot el poble i integrat per agents
de la Policia Foral i de la Guàrdia Civil va separar els dos bàndols.
Mentre Albert Rivera pronunciava el seu discurs dalt de l’escenari muntat al mig de la plaça, els xiulets dels manifestants van ser la remor de fons a les seves paraules.
Xiulets, però també sons de sirenes
i, fins i tot, el repic de campanes de
l’església, que van sonar mentre intervenia Rivera. Davant de dirigents del PP navarrès i del líder de
Vox, Santiago Abascal, Rivera va fer
una crida a derrotar el “nacionalisme” i a reconstruir el “projecte comú espanyol”. El líder de Cs considera que Altsasu ha sigut víctima
del “radicalisme” i, per això, ahir va
voler homenatjar els guàrdies civils
agredits. “No podem permetre ho-

menatges als agressors. Hi ha vencedors i vençuts. Els vencedors són
els demòcrates i els vençuts els
agressors”, va defensar Rivera. I va
afegir: “Quan agredeixen un guàrdia civil agredeixen la Constitució i
la convivència i intenten liquidar
l’estat de dret”. Amb l’acte finalitzat es va viure un altre moment de
tensió. De fet, el líder de Ciutadans
i la resta de dirigents polítics van
marxar de la plaça en cotxe. La resta de participants van fer-ho escortats amb un cordó policial fins als
afores del poble, on van pujar als
autobusos amb què havien vingut.
Acte paral·lel dels veïns

Agents de la policia van separar els manifestants
dels participants en l’acte d’Altsasu. JESÚS DIGES / EFE

Mentre es desenvolupava l’acte,
l’assemblea de veïns d’Altsasu havia
organitzat un acte en una altra plaça amb activitats lúdiques i culturals. Un espai “pels drets i les llibertats”, van descriure. De fet, els veïns
que van preparar aquest esdeveniment alternatiu consideren que
l’acte de la plataforma España Ciudadana va ser un “greuge més, però
amb unes dosis d’acarnissament
que difícilment poden entendre’s
més enllà d’interessos foscos i d’una
pràctica amb clares reminiscències feixistes”.e
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Un neocaledonià introduint la papereta en el referèndum d’independència en un col·legi electoral de Nouméa, la capital de Nova Caledònia. THEO ROUBY / AFP
MARTA RODRÍGUEZ
BARCELONA

Sense sorpreses, els electors de Nova Caledònia van optar per mantenir-se sota sobirania de França en el
referèndum, vinculant i pactat amb
el govern de París, que es va celebrar
ahir i que va comptar amb una participació rècord de més del 80% dels
electors, trenta punts més que en
les últimes eleccions regionals de
l’any passat. A la pregunta “¿Voleu
que Nova Caledònia aconsegueixi la
sobirania plena i esdevingui independent?”, el no es va acabar imposant amb comoditat amb el 56,4%
dels vots, davant del 44,6% del sí. No
obstant això, és un resultat amb el
qual els independentistes es poden
sentir satisfets perquè els permet
encarar amb cert optimisme les futures consultes previstes el 2020 i el
2022, tot i que el govern de la metròpoli promet més diàleg i una política de seducció que apagui les ànsies secessionistes. Les enquestes auguraven una victòria molt més contundent dels unionistes, amb més
del 60% de les paperetes.
El que sí que va fer la consulta va
ser reflectir l’existència de la bretxa
identitària coincident amb les diferències econòmiques i de qualitat de
vida que es mantenen a la colònia. A
la província del nord, deprimida i
menys desenvolupada i amb una majoria de població canac, va guanyar el
sí per un ample marge del 75,8% dels
vots. De fet, quan es va conèixer l’escrutini, i ja entrada la nit, els pro inde-

Nova Caledònia
prefereix ser
francesa

El ‘no’ a la independència guanya però amb un marge
molt més ajustat del que preveien totes les enquestes
pendència van sortir als carrers per celebrar una dolça
SÍ
derrota que els deixa un
43,6%
bri d’esperança per revertir la situació. Els canacs són el poble originari, però, malgrat que
Participació
en els últims anys des
dels governs de París
80,83%
han fet polítiques de
desenvolupament, no
s’han vist afavorits i no
han tingut accés a l’ascensor social. Els canacs
NO
encara tenen avui dia les pit56,4%
jors feines, les rendes més baixes i una qualitat de vida molt per
sota dels europeus i descendents dels
primers colons francesos arribats a
mitjans del segle XVIII.
En canvi, a la rica regió del sud, on
es concentren els francesos, amb els

barris més confortables i els
negocis més pròspers, el no
va obtenir el 73,7% dels
vots. La disparitat encara va ser més accentuada a la capital, Nouméa,
seu de les institucions
colonials de l’estat i
llar de funcionaris. Els
lleialistes de la causa
francesa van acabar per
decantar encara més la
balança per mantenir
l’statu quo, amb el 81%. La
consulta, doncs, suposa la
supervivència de dos mons i
dues maneres d’encarar el futur i
la identitat.
Després d’una campanya electoral marcada per la passivitat dels
partits polítics de la metròpoli i la
neutralitat que s’havia autoimposat

el govern d’Emmanuel Macron, el
president va mostrar l’“orgull” pel
resultat en un discurs des del Palau
de l’Elisi que va pronunciar amb
l’escrutini gairebé definitiu. “Els
neocaledonians han escollit continuar sent francesos –va dir un més
que satisfet Macron–. És un vot de
confiança cap a la República, el seu
futur i els seus valors”.
La via del diàleg

Macron va reafirmar que la consulta popular ha deixat clar que “no hi
ha cap altre camí que no sigui el diàleg” i, en aquest sentit, va anunciar
una ronda de converses amb els partits neocaledonians “les pròximes
setmanes”. La primera aproximació
la farà el primer ministre, Édouard
Phillippe, que avui aterra a Nouméa
per planificar l’escenari postreferèndum. L’acord polític del 1998
preveu dues consultes més en els
pròxims quatre anys en cas que guanyi el no i un terç dels diputats neocaledonians ho reclamin.
Nova Caledònia, un arxipèlag
situat a la Polinèsia i amb més d’un
terç de la població d’origen europeu, és una de les últimes colònies que encara conserva França,
després que fa sis dècades iniciés
el procés de descolonització a les
possessions africanes. No és el primer cop que París concedeix a un
territori d’ultramar l’oportunitat
de celebrar un referèndum, un
mecanisme previst a la legislació
i que també va aplicar el 1977 per
a la creació de Djibouti, a la banya
de l’Àfrica.e
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La primera ministra britànica, Theresa May, ha
arribat a un pacte amb la Unió Europea (UE) sobre la
qüestió de la frontera d’Irlanda per desbloquejar la
negociació del Brexit, segons informava ahir The

Sunday Times. L’element clau del que el diari londinenc qualifica
d’“acord secret de May” seria que tot el Regne Unit formaria part
“d’una unió duanera, evitant una frontera dura a Irlanda del
Nord”. May ha de plantejar la proposta al seu govern dividit.

ELECCIONS LEGISLATIVES ALS ESTATS UNITS

Una campanya tacada per crims d’odi

Els nord-americans voten demà enmig d’un auge de la violència racial, religiosa, política i LGTB
NÚRIA FERRAGUTCASAS
NOVA YORK

el d’unitat, sinó també el d’indignació amb Trump”, explica Minsky, i
afegeix que una rabí en un dels temples del sud de Manhattan ha arribat a qualificar el president de “dictador”. “És un feixista. Ja no em sorprèn res del que diu. El que em sorprendria és que mostrés una mica
d’humanitat”, diu.
Un 49% dels votants nord-americans creuen que Trump incentiva
l’actual violència política, mentre
que un 47% creu que són els mitjans,

Sondeig
Un 49% dels
americans
creuen que la
retòrica de
Trump
incentiva l’odi

segons un sondeig del Washington
Post. Així, el país també està dividit
sobre aquesta qüestió.
La Rachel –és un nom inventat, ja
que prefereix restar en l’anonimat–
diu que no és una seguidora del president, però tampoc creu que sigui
el responsable dels atacs antisemites. “Si saps d’un president que pugui fer que tothom estimi els jueus,
presenta-me’l, que el vull conèixer”,
afirma a la sortida, al final de la celebració de havdalah.
Massa divisió i seguretat
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Aquesta tendència a l’alça es va fer
evident, i de manera tràgica, durant
l’última setmana d’octubre. El tiroteig antisemita es va produir dies
després d’un atac racista a Kentucky, on un supremacista blanc va matar dos afroamericans a trets, i dels
atemptats frustrats amb paquets
bomba contra líders progressistes
i crítics amb el president nord-americà, Donald Trump.
Aquests crims d’odi han sacsejat
la campanya de les eleccions de mig
mandat que se celebren demà i que
suposaran un plebiscit al lideratge
del president republicà. Els experts
atribueixen aquest augment de la
violència a la divisió profunda que
hi ha al país, però també s’ha obert
un debat sobre si la retòrica incendiària de Trump promou actes d’odi
entre la població.
La Gael creu que no es pot culpar
el president del tiroteig antisemita.
“L’odi contra nosaltres ha existit
sempre”, diu reticent amb poques
ganes de parlar de política. Tequila
Minsky, al seu costat, l’escolta fent
que no amb el cap i afirma: “Jo nomeno Trump el comandant en cap
de l’odi”. Aquesta fotoperiodista ju-

eva atea està esperant el seu amic
Dovid Lazerson, un rabí educador
conegut per la feina que va fer per
millorar les relacions entre negres
i jueus després dels aldarulls de
Crown Heights del 1991 –provocat
per l’assassinat d’un jove jueu a
mans de dos negres.
El rabí d’Ohab Zedek ha convidat
Lazerson a una xerrada per reflexionar sobre el que va passar a Pittsburgh. “He visitat altres sinagogues
i el missatge que he vist no és només

Neonazis

Retòrica política incendiària

Flors, espelmes i missatges recorden la massacre a la sinagoga de Pittsburgh que ha sacsejat les legislatives. JARED WICKERHAM / EFE

Nacionalistes negres

La Gael intenta calmar els plors del
seu nadó a l’entrada de la sinagoga
Ohab Zedek, situada al barri Upper
West Side de Nova York. A dins, reciten la havdalah, la pregària de la
cerimònia que marca la fi simbòlica
del descans del sàbat i l’inici d’una
nova setmana. “Fa molta por, estem
espantats”, afirma. “Però sabem
que si ens mantenim units i seguim
vivint les nostres vides de la mateixa manera, ells no guanyen”.
La jove jueva lamenta la matança antisemita de Pittsburgh del dissabte anterior, que va deixar onze
morts i sis ferits, i es mostra consternada perquè un acte horrible com
aquest pugui passar als Estats Units.
Els incidents contra jueus van augmentar un 57% el 2017 respecte als
d’un any abans, segons la Lliga Antidifamació (ADL). La majoria dels
gairebé 2.000 casos registrats són
assetjaments i actes vandàlics.
Aquest increment de crims d’odi
contra jueus no és l’únic. Les organitzacions musulmanes han vist un
augment d’atacs contra la seva comunitat encara més espectacular: és
gairebé d’un 600%, cosa que els situa
prop dels nivells que hi havia després de l’11-S. A més, l’FBI ha comptabilitzat, per segon any consecutiu,
un augment del 12% dels delictes
d’odi per raça, religió, gènere, orientació sexual o origen nacional.

2

Aquesta treballadora social opina
que hi ha massa divisió entre els seus
conciutadans i que ara cal més unitat. “M’ha agradat el que ha dit el rabí Lazerson: hem de començar per
petites coses, com un somriure a la
gent que és diferent de nosaltres”.
La Rachel explica que tothom està de dol i que la majoria dels seus
amics que no són jueus li van trucar
per preguntar-li com es trobava poc
després del tiroteig massiu de Pittsburg. “A la nostra sinagoga hi venen
supervivents de l’Holocaust; he
pensat molt en ells”, afirma.
Tant ella com la Gael asseguren
que la gent donava les gràcies als
guàrdies de seguretat del temple.
“Podria haver passat aquí, però ens
sentim segurs, amb ells”. Algunes
sinagogues fa mesos que han incrementat la seva seguretat.e
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ITÀLIA

Nou persones moren
ofegades mentre
sopaven a Sicília
ARA
BARCELONA

El temporal de pluges torrencials que des de fa
una setmana castiga Itàlia es va cobrar la vida ahir de dotze persones a l’illa de Sicília, que
se sumen a les 17 que han mort en regions del
nord i el centre en dies anteriors. Les autoritats mantenen l’alerta en les províncies del
nord en previsió de fortes precipitacions, que
agreujarien encara més la situació d’infraestructures afectades i dels milers de cases que
s’han quedat sense subministrament elèctric.
De les dotze víctimes mortals, nou són
membres de dues famílies, d’entre 3 i 65 anys,
que sopaven plegats en una casa sense llicència situada en una zona inundable de la localitat de Casteldaccia, a la província de Palerm.
La pujada sobtada del nivell de l’aigua del riu
Milícia va sorprendre el grup, que no va tenir
temps de reaccionar i fugir a la recerca de refugi. Segons informava ahir la premsa local,
l’habitatge tenia una ordre de demolició, però els recursos dels propietaris havien aturat
l’enderroc. L’Ajuntament va advertir que buscarà responsabilitats.
Les autoritats italianes busquen a Corleone, també a la província de Palerm, un metge desaparegut mentre conduïa el seu vehicle
quan es dirigia a treballar a l’hospital. A una
altra de les víctimes la força de l’aigua se’l va
endur del cotxe quan anava a ajudar un company de feina que s’havia quedat bloquejat.
El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va visitar Sicília i va afirmar en una roda
de premsa que el govern italià, format pel
Moviment 5 Estrelles (M5E) i la ultradretana Lliga, avaluarà si ha de “decretar l’estat
d’emergència en les regions que ho han
sol·licitat” pels grans danys soferts a causa
del mal temps.
Conte ha avançat la voluntat de desenvolupar un pla que modernitzi el sistema d’infraestructures del país, iniciativa que “requerirà una inversió adequada”, si bé no en
va donar més detalls. La premsa italiana assegurava que el 90% dels municipis sicilians
tenen àrees residencials en punts d’alt risc,
per esllavissades de terres o perill hidràulic. En total es calcula que són més de 60.000
els edificis d’habitatges que corren un alt
risc. A l’illa de Sicília el temporal ha obligat a
suspendre diverses línies ferroviàries, com
les que uneixen Palerm i Agrigent o Palerm
i Catània, segons la companyia Ferrovie dello Stato.e

La casa on van morir les dues famílies ahir a
Casteldaccia. ALESSANDRO FUCARINI / AFP

Dos treballadors observant unes obres a la ciutat de Doha, en una imatge d’arxiu. WARREN LITTLE / GETTY

La llei d’asil de Qatar prohibeix
als refugiats l’activitat política
És el primer país del Golf que aprova una norma d’acollida
CRISTINA MAS
BARCELONA

Les petromonarquies del golf Pèrsic han sigut criticades per no acollir els refugiats de les guerres que
destrossen Síria, l’Iraq i l’Afganistan. I és que, tot i ser pròxims, estar
implicats en aquests conflictes i tenir vincles culturals i lingüístics
amb els desplaçats forçats i tenir
molts més recursos que els països
àrabs que suporten el pes de la crisi (Jordània i el Líban), ni Bahrain,
ni Kuwait, ni Oman, ni Qatar, ni
l’Aràbia Saudita ni els Emirats
Àrabs han signat les convencions
internacionals de refugiats. El mes
passat Qatar va sortir d’aquest guió
i es va convertir en el primer país del
Golf a aprovar una llei d’asil, però
la norma és tan restrictiva que no va
més enllà d’un gest de cara a la galeria. Les ONG alerten, a més, que
vulnera drets fonamentals.
El més sorprenent és la contundència amb què l’article 11 de la nova llei sobre l’organització de l’asil
polític prohibeix als refugiats “implicar-se en qualsevol activitat política”
mentre visquin a Qatar, sota l’amenaça de ser expulsats pel ministeri de
l’Interior “al país que ells triïn”. A
més, segons preveu l’article 10, els refugiats hauran de demanar permís al
govern si volen canviar el lloc de residència que se’ls ha assignat.
“Les llibertats d’expressió, associació i reunió ja estan molt restringides a Qatar. I no ens queda clar per
què hi ha més límits en el cas dels refugiats ni per què els impedeixen la
llibertat de moviments”, explica a
l’ARA des d’Amman Hiba Zayadin,

investigadora de Human Rights
Watch.
Tot i que la llei prohibeix la deportació de refugiats a països on puguin ser subjectes de maltractaments, tortures o execucions, limita aquesta protecció als que són objecte de persecució per la seva
religió, ètnia i ideologia o pertinença a un grup social determinat. No
queda gens clar, per exemple, què
passaria si una parella del mateix se-

Canvis
Doha també ha suavitzat la
normativa laboral, tot i que
manté el sistema de la ‘kafala’
xe de l’Iran, on l’homosexualitat està castigada amb la pena de mort,
demanés asil a Qatar. A més, les
sol·licituds es donen per desestimades després de tres mesos de silenci administratiu i no hi ha opció
d’apel·lar a la justícia.
La llei preveu que els refugiats puguin treballar i tenir accés a l’atur,
l’educació, la sanitat i l’habitatge públics i també el dret a resar i al litigi.
La nova norma arriba en ple aïllament de Qatar pel bloqueig imposat
per l’Aràbia Saudita, els Emirats
Àrabs i Bahrain, que l’any passat
van ordenar als seus ciutadans
abandonar Qatar alhora que expulsaven els qatarians del seu territori.
Però alguns nacionals d’aquests països es van estimar més quedar-se
a Doha i ara podran acollir-se a la
llei per regularitzar la seva situació.
La llei d’asil podria quedar-se,
doncs, en un exili daurat per a
aquests contingents.

L’altre front de crítica internacional que té obert Qatar és la situació dels treballadors immigrats,
sotmesos a un sistema d’espònsors
(kafala) que suposa la seva total
submissió a l’empresari i que l’Organització Internacional del Treball ha titllat d’“esclavatge modern”. El fet que bona part treballi
en la construcció de les infraestructures del Mundial de futbol del
2022 ha amplificat les crítiques.
Qatar també ha abolit el requisit de
demanar permís a l’empresari per
poder abandonar el país, però no es
podran acollir a la nova normativa,
per exemple, les desenes de milers
de treballadores domèstiques. Els
treballadors tampoc podran canviar d’empresa dins del país. Alhora,
per primer cop els estrangers podran sol·licitar la residència permanent a Qatar, encara que només podran fer-ho un centenar de persones cada any.
Rentat d’imatge

Luciano Zaccara, professor de la
Universitat de Qatar, explica que
Doha intenta millorar la seva imatge internacional: “La llei d’asil, la
reforma de la kafala i els canvis en
la llei de residència es deuen bàsicament a pressions internacionals
de cara al Mundial, i busquen millorar la imatge respecte a les llibertats civils. Fins i tot pot ser una
mesura orientada a la millora dels
recursos humans, ja que moltes
empreses es queixen que el sistema de kafala és tan limitat que els
impedeix contractar gent vàlida.
Però, en tot cas, l’aplicació de la
nova normativa no és universal ni
automàtica”.e
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El somni d’Ucraïna: entrar a la UE i l’OTAN

El país està modernitzant les seves forces armades per ajustar-se als requisits de l’Aliança Atlàntica
ETHEL BONET
KÍEV (UCRAÏNA)

Ens trobem amb Aleksander Vinnikov, cap de la representació de
l’OTAN a Ucraïna, en una boulangerie francesa al centre de Kíev, on
acostuma anar a prendre el brunch.
Parla francès, anglès, castellà i ucraïnès. Vinnikov es declara europeista i aspira a una Ucraïna “independent, sobirana i democràtica”. Però
les aspiracions d’Ucraïna d’ingressar
a la UE i l’OTAN estan encara molt
lluny de fer-se realitat. Per ser membre de l’Aliança Atlàntica se li exigeixen una sèrie d’estàndards polítics,
militars, legals i de drets humans
que, sent optimistes, el país trigaria
més d’una dècada a complir.
Els recursos de les forces armades
ucraïneses són molt pobres. El currículum militar i la seva tecnologia estan obsolets, i les seves forces no estan ben organitzades. Ucraïna és en
el segon lloc, després de Mèxic, en la
llista dels països més corruptes, segons l’organització Transparència
Internacional. Quatre anys després
de la revolució de la plaça Maidan
(Independència), que va tombar el
govern pro-rus de Víktor Ianukóvitx,
el nou executiu d’inclinació euroatlàntica no ha aconseguit, de cap manera, reduir la corrupció i la mala administració. El sou mitjà dels ucraïnesos no supera els 200 euros mensuals, la qual cosa converteix el país
en un dels més pobres d’Europa.
El conflicte amb Moscou

La prioritat, ara, és “modernitzar les
forces armades ucraïneses perquè
s’adeqüin a la normativa euroatlàntica”, insisteix el representant de
l’OTAN abans d’aclarir que la seva
oficina proporciona assessorament,
capacitació i l’equipament necessari
per complir aquesta tasca. Amb tot,
admet que la inestabilitat a l’est del
país no afavoreix el procés d’adhesió
d’Ucraïna al bloc occidental. Vinnikov explica que l’OTAN no té relació
amb el conflicte de l’est d’Ucraïna,
que enfronta Kíev amb Moscou.
“Com que no hi ha mandat, únicament donem suport a la resolució de
Minsk”, és a dir, la solució per via política entre les dues parts.
L’Aliança també dona suport al
desplegament de Cascos Blaus a les
regions separatistes del Donbass i
Lugansk. Encara que Rússia s’ha pronunciat a favor de desplegar Cascos
Blaus, ha posat com a condició que la
missió es limiti a garantir la seguretat
dels observadors de l’OSCE i que no
es desplegui més enllà de la línia que
separa les tropes ucraïneses de les
milícies del Donbass.
Vinnikov afirma que des del 2014
–inici de l’agressió russa a Ucraïna–
la cooperació amb l’OTAN “és més
forta” en suport a “la sobirania nacional”. “Els aliats han instat Rússia a
retirar les seves forces, armament i
suport a les milícies separatistes”.
Per a les autoritats ucraïneses és
més fàcil responsabilitzar Rússia de

Una dona passejant amb el seu fill per Svetlodarskaya
a primera línia del conflicte. DIEGO IBARRA SÁNCHEZ / MEMO

Dificultat
El país trigarà
més d’una
dècada a
complir els
estàndards
de l’Aliança
Problemes
La persistent
corrupció i
la falta de
recursos
militars són el
principal repte

tots els mals que expiar les culpes.
“Que ens veiem com un estat fallit i
corrupte que no pot sostenir-se per
ell mateix ha sigut sempre l’aspiració
de Rússia per estar sotmesos al seu
control i influència”, denuncia Ivanna Klimpuix, viceprimera ministra
per a la Integració Europea i Euroatlàntica d’Ucraïna. Klimpuix ens rep a
la seva oficina del descomunal Rada
Suprema (Parlament) d’Ucraïna.
“L’agressió russa no només és contra Ucraïna, vol dividir Europa –adverteix la periodista convertida en viceprimera ministra–. Mantenir-nos
units és la nostra manera de lluitar

contra l’agressor. I això és possible
amb l’ajuda de l’OTAN, que està entrenant les nostres tropes”, diu. Klimpuix saluda l’oferta de rebre armes
dels EUA per defensar-se de l’enemic.
“És evident que necessitem armes.
Els EUA o qualsevol que ens les vulgui
vendre serà benvingut”, diu.
“Rússia va prometre a Minsk ser
garant de la integritat territorial i la
seguretat d’Ucraïna. I ara els mercenaris i titelles de Rússia ens ataquen.
Estan provant noves armes i municions al nostre territori –adverteix–.
Som a la línia del front entre la dominació russa i el món lliure”.e
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La façana posterior del mercat
barceloní de la Boqueria, on hi
ha la plaça de la Gardunya,
plena de turistes, veïns i
estudiants. CÈLIA ATSET

“Aquesta plaça és un punt d’inflexió”
La Gardunya, darrere la Boqueria, s’ha convertit en un espai ple de vida amb una barreja d’usos única
JORDI MUMBRÚ
BARCELONA

Hi ha una plaça a Barcelona on es troben els turistes, els sensesostre, els
refugiats, els futurs artistes i els
obrers de la construcció, entre molts
d’altres. Parlar de convivència seria
preciós però també seria exagerar: a
la plaça de la Gardunya, darrere de
la Boqueria, el que hi ha, en realitat,
és un fràgil equilibri. Per a alguns,
aquesta potent barreja –que no es
pot trobar en cap altre racó de la ciutat– és el millor senyal que la plaça
compleix la seva funció d’espai públic, però per a uns altres és massa. “A
vegades hi ha un paio orinant en una
cantonada i a un metre et trobes un
grup de turistes dinant”, lamenta esverat el Manolo, el responsable de la
construcció de l’últim edifici d’habitatges que queda pendent a la plaça.
La millor hora per veure aquesta amalgama és les dues de la tarda
d’un dia feiner. Els estudiants s’asseuen a terra en petites rotllanes
mentre es mengen un entrepà o els
macarrons de la carmanyola. Molt a
prop seu hi ha uns bancs de pedra
que semblen reservats perquè els
turistes degustin els burritos o els
gots de fruita que han pogut comprar a la Boqueria. Distribuïts per
tota la plaça, però sobretot a prop

dels turistes, hi ha diferents sensesostre. “Jo no demano, perquè em fa
molta cosa que em rebutgin, però
em poso aquí a terra i els turistes em
donen coses, sobretot molta fruita”,
explica l’Abel, que reconeix que a
més de plàtans i préssecs també té
devoció pel “suc de raïm”. Els turistes, com sol passar, també atrauen
alguns carteristes, i aquests, al seu
torn, els policies de paisà. Tots ells,
juntament amb els patinadors, els
refugiats i els veïns, integren la plaça de la Gardunya.
Els estudiants de l’Escola Massana coneixen molt bé la biodiversitat
de la plaça. “L’altre dia va venir
aquella noia que estava embarassada, que per cert ha perdut la criatura, i ens va oferir un moneder que
acabava de robar, i deia que ens volia vendre unes arracades”, explicava l’Alba, estudiant del centre, als
seus companys. “Mai hem tingut
problemes amb els sensesostre. Al
final, quan et veus cada dia, ho normalitzes”, afegeix. De fet, sembla
que els generin més inseguretat els
turistes que no pas els captaires.
“De tant en tant passa una ràfega de
vint guiris en bicicleta mirant a banda i banda”, explica el Gerard, un estudiant de 18 anys veí de Manresa.
“Abans els turistes es quedaven a
la Rambla i ara ja creuen la Boqueria
i arriben fins aquí. Aquest és ara el

Varietat
A la plaça hi
ha turistes,
estudiants,
captaires,
obrers, veïns
i carteristes
Arquitecta
“Volia crear
un espai
viscut, però
m’ha sorprès”,
explica
Carme Pinós

límit. Aquesta plaça és un punt d’inflexió. La zona xunga del Raval comença a partir d’aquí”, explica el Gerard. La majoria dels futurs artistes
consultats defensen “aquesta barreja” i consideren que “forma part de
l’atracció que desperta Barcelona entre els turistes”, però també adverteixen que “hi ha el risc que es vagi
perdent i tot es vagi transformant
per agradar als turistes”, com ja passa al Mercat de la Boqueria, on sembla impossible trobar un manat de
bledes entre tanta safata de menjar
preparat. És precisament això, el que
tant ha seduït la Chiara: “Ens ha encantat, el mercat. Hi ha molta abundància i està tot molt ben presentat”.
Ella i els seus amics es miren ara la
plaça de la Gardunya, que també els
sembla maca; s’hi estan una estona
però no gosen creuar-la. Fan mitja
volta i busquen un lloc on dinar.
Havent dinat, el Manolo es fuma
una cigarreta recolzat a la paret de
l’antic Hospital de la Santa Creu de
Barcelona, on hi ha des de fa mesos
una tancada d’immigrants i refugiats
contra el racisme. Es mira la plaça i fa
cara de no entendre absolutament
res: “Quan em van dir que l’obra era
darrere la Boqueria m’ho vaig imaginar millor. Però jo al·lucino. Aquí no
t’avorreixes mai. El pròxim episodi
de Walking dead el vindran a rodar
aquí segur!”, explica el Manolo, que

destaca, això sí, que els serveis de neteja venen constantment. “A vegades
s’ajunten tres camions petits alhora
i tot”, explica.
La plaça de la Gardunya era el pati del darrere de la Boqueria i estava plena de contenidors i aparcaments. El maig del 2015 es va inaugurar la reforma de la plaça, a càrrec
de la prestigiosa arquitecta Carme
Pinós. “Jo volia crear un espai molt
viscut, perquè hi ha turisme, la Boqueria, l’Escola Massana... Però al final el resultat sempre et sorprèn. La
veritat és que no me l’esperava tan
viva –reconeix–. És important que
els arquitectes generem espai públic
encara que després hi hagi gent que
no sigui civilitzada. Això ja és un problema polític”, diu. Quan va pensar
el projecte, tenia clar que calia “protegir la intimitat dels estudiants”,
sobretot de les mirades dels turistes.
Per això l’entrada està orientada al
carrer Hospital i no a la plaça, i l’interior de l’escola no es pot veure des
del carrer. El director de l’Escola
Massana, Xavier Capmany, explica
que “la plaça és un puzle espectacular” i reconeix que “a Ciutat Vella hi
ha moments més amables i altres de
més violents”. Abans de l’estiu, de
fet, hi havia un grup de sensesostre
bastant violent. Malgrat tot, Capmany està encantat “d’aquesta ànima canalla del Raval”.e
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El primer Comitè d’Ètica de l’Ajuntament de
Barcelona ja ha començat a exercir les funcions amb
cinc membres que han de vetllar pel compliment del
Codi de Conducta, que recull els valors de bon govern.

400.000 CATALANS L’encariment de la llum un 40% en 10 anys i la qualitat
dels habitatges agreugen la pobresa energètica, que
AMB POBRESA
afecta unes 400.000 persones a Catalunya, segons
ENERGÈTICA
entitats del tercer sector, que hi dediquen un congrés.

VANDALISME

Uns grafiters agredeixen
tres passatgers al metro
Un grup de 34 joves van accionar el fre d’emergència i
van pegar a tres persones i les van ruixar amb pintura
ARA
BARCELONA

Primer volien pintar els vagons amb
esprai, però van acabar pegant a uns
passatgers que els increpaven i ruixant-los amb pintura, fins i tot a una
dona embarassada. Els fets van tenir lloc a les 3.48 hores de la nit de
dissabte a diumenge. Un grup de 34
grafiters van accionar el fre d’emergència d’un tren de la línia 4 de metro que en aquell moment estava
aturat a l’estació de Maragall per
fer-hi pintades.
Segons l’empresa pública TMB,
una part dels passatgers van mostrar el seu rebuig a l’acció i alguns
fins i tot van ser increpats i agredits
pels autors de les pintades. La dona
embarassada va ser ruixada amb
pintura d’esprai a la cara i dues persones més van rebre sacsejades i
cops a la cara, tot i que després de
ser ateses pels serveis mèdics no
presentaven lesions importants.
Les tres persones agredides van manifestar també la intenció de presentar denúncia pels fets.
Els agressors es van dispersar en
grups i van fugir pels vestíbuls de la
línia 4 i de la línia 5 de l’estació de
Maragall, per on van sortir a l’exterior. Durant la fugida, un presumpte integrant d’aquest grup va ser retingut pels membres de seguretat
del metro i va ser lliurat als Mossos
d’Esquadra, que el van identificar
però no el van detenir.
L’identificat portava material
per pintar el tren i una càmera tipus

GoPro per gravar l’acció vandàlica.
A causa de l’incident, el servei de
metro de la línia 4 va quedar interromput durant uns minuts. Com
que el tren va quedar pintat amb
grafitis pels dos costats es va haver
de retirar del servei.
Cada cop més violents

La companyia TMB va advertir que
presentarà denúncia per l’atac vandàlic i va expressar en un comunicat
que creu que aquest tipus de vandalisme, que considera “intolerable”
per la seva violència, “és avui el
principal problema en l’àmbit de la
seguretat per als operadors ferroviaris a Espanya”. La companyia i altres empreses integrades en l’Observatori del Civisme del Transport
Ferroviari han advertit sovint que
aquest fenomen s’està accentuant
tant en nombre de persones participants com, sobretot, per l’agressivitat i la violència mostrades.
Els operadors han dut a terme
gestions amb les forces de seguretat
i la judicatura per demanar-los la
implicació, perquè consideren necessària una actuació coordinada de
tots els actors per fer front a aquestes pràctiques delictives.
L’observatori va alertar, el passat mes de juny, que els atacs de
grafiters havien augmentat un 50%
el 2017 respecte a l’any anterior i
que les amenaces i agressions físiques a vigilants i treballadors eren
un fenomen que “abans no passava”. Van mostrar vídeos en els quals
els grafiters es gravaven amb pals i
pedres.

Denúncia
TMB va
anunciar que
emprendrà
accions legals
contra els
atacants
Embarassada
Van tirar
esprai a la
cara d’una
gestant que
els havia
increpat

Una càmera de seguretat captant grafiters pintant en un dels combois
del metro, en una imatge d’arxiu. ARA

El cas més conegut va tenir lloc
a finals de l’any passat, quan un grup
de set grafiters van agredir uns vigilants a l’estació de metro de Can Vidalet, de la línia 5. Quan el metro es
va aturar, un grup de grafiters amb
la cara coberta van aprofitar per
pintar el lateral dels vagons des de
les vies i, quan els vigilants van intentar impedir-ho, van acabar llançant pedres.
Les queixes de sindicats i empreses ferroviàries es van manifestar
també en altres punts de l’Estat. A

València, el febrer passat, uns vigilants van denunciar també el llançament de pedres per part d’un grup
de vàndals.
A Madrid, tot i que aquest cop
sense agressions, durant el mateix
diumenge a la matinada va tenir lloc
la quarta nit consecutiva d’acció
dels grafiters. Divendres un grup va
pintar més de 700 metres de vagons
i la nit de Halloween van obligar un
maquinista a desviar un tren. Després a l’home li va agafar un atac
d’ansietat.e

MOBILITAT

Rodalies admet que és menys puntual en totes les seves xarxes
ARA
BARCELONA

L’empresa ferroviària estatal Renfe va admetre ahir que totes les seves xarxes de Rodalies a l’Estat,
sense cap excepció, tenen registres
de puntualitat pitjors que fa cinc
anys.
La xarxa de Barcelona és, amb
un 93,9% de puntualitat en els trajectes, la tercera amb els pitjors registres de l’Estat en comparació
amb les xifres del 2013, per sota de
València, que va registrar un
88,8% de puntualitat i és l’única
que no arriba al 90%, i Múrcia, que
va registrar un 92,2%.

L’estació de tren de Cornellà, amb endarreriments
durant un dia de vaga, en una imatge d’arxiu. MANOLO GARCIA

Les xarxes de rodalies de Cadis
(98,3%) i de Màlaga, amb un 98,4%
de puntualitat, són les que pateixen
menys endarreriments de tota la
xarxa estatal.
L’informe, fet públic en la resposta del ministeri de Foment donada al
diputat de Ciutadans del Congrés
Fernando Navarro i recollida per Europa Press, especifica que una circulació es considera impuntual quan
arriba a la seva parada tres minuts
tard, per la qual cosa tots els que ho
fan abans són considerats registre de
puntualitat.
El document també recull el nombre de serveis suprimits, la majoria
a causa d’avaries de material o gestió
dels operadors. En relació amb tots

els serveis ferroviaris, Rodalies és la
que té pitjors registres de supressió,
ja que es van eliminar un 4,5% dels
seus trajectes durant el primer semestre del 2018, la qual cosa suposa
45 vegades més que el 2013.
Cap altre servei de trens estatal
arriba ni tan sols a l’1% de serveis
cancel·lats. I, un cop més, amb un
0,4% de supressions sobre la circulació total, Barcelona torna a aparèixer
entre les que tenen els registres més
elevats, només per darrere de Madrid (0,6%) i Múrcia (0,5%) i amb els
mateixos registres que Bilbao i Sevilla. A Barcelona, a més, els sindicats
fa temps que demanen una reducció
de jornada i van fer una vaga el 31
d’octubre.e
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CONSUM

Els productors defensen el control
“ferri” de l’oli d’oliva verge extra
L’OCU alerta que la meitat de les marques no diuen la veritat
TRINITAT GILBERT
MOSSOS

■ A presó el conductor d’un camió que
transportava 2.025 quilos de cànnabis
Els Mossos d’Esquadra van informar ahir que el 21
d’octubre van detenir a Roda de Berà un home de
50 anys que portava més de 2.000 quilos d’haixix i
marihuana en un camió com a presumpte autor d’un
delicte contra la salut pública. La investigació, duta a
terme pel Grup de Robatoris Violents de Barcelona,
es va iniciar a partir d’un robatori violent a Barcelona
de dues persones que en van assaltar una altra dins
d’un pàrquing. Els atacants formaven part d’un grup
criminal dedicat a aquest tipus d’accions que també
atracaven traficants. La banda, de fet, tenia previst
assaltar-lo a França un cop hagués passat la frontera.
Cap a les 8.30 hores del dia 20 d’octubre els Mossos
van localitzar el camió, de dotze metres de llargada
entre cabina i remolc, aparcat en una àrea de descans
de Roda de Berà. La seva destinació era la ciutat
alemanya d’Hamburg i anava carregat de palets
plens de mobles per a la llar.

■ Ingressen a la presó dos homes per
quatre robatoris en domicilis del Vallès
Els Mossos d’Esquadra de Martorell van detenir el dia
26 d’octubre dos homes, de 39 i 47 anys, com a
presumptes autors de quatre robatoris amb força en
domicilis. Al voltant de les 10.00 hores del mateix dia
els Mossos van rebre l’avís d’un testimoni que
informava que dues persones havien saltat a
l’interior del jardí de dues cases a Abrera. Els van
detenir a l’estació de Rodalies i després van esbrinar
que havien entrat en un domicili a Parets del Vallès.

BARCELONA

Els productors de Catalunya defensen els seus olis. Després que l’Organització de Consumidors i Usuaris
(OCU) denunciés que la meitat de
les marques espanyoles venen oli
d’oliva com a verge extra que, en realitat, no ho és, el president de la
DOP Siurana, Antoni Galceran, i el
productor dels olis Oleum Flumen,
Martí Terés, garanteixen que l’elaboració del producte alimentari està sotmesa a un “control ferri”.
L’oli d’oliva verge extra, la màxima
categoria entre els olis d’oliva, “és
l’únic producte alimentari que passa
fins a tres o quatre controls de qualitat”, asseguren Galceran i Terés. Probablement “aquest control tan ferri
es deu a fets històrics que han marcat
la història de l’oli, com l’enverinament per culpa de l’oli adulterat de
colza”, afegeix Galceran.
Encara després dels controls, els
productors afirmen que el producte
alimentari s’ha de conservar amb rigor. “Nosaltres sempre indiquem a
les etiquetes que a l’envàs no li ha de
tocar la llum directa del sol ni tampoc
ha d’estar exposat a altes temperatures”, diu Galceran. Tant un cas com
l’altre poden tenir lloc als punts de
venda o a les llars. “Aquests dos elements poden alterar la qualitat de l’oli
d’oliva verge extra, de manera que si
llavors es fes un control podria ser
que ja no s’obtingués els resultats de
la categoria extra”, comenta Terés.
Sigui com sigui, un oli d’oliva verge extra es produeix amb processos
únicament mecànics, que vol dir que
l’oliva s’esprem sense la intervenció
de cap producte químic. Un cop espremuda, comença el primer control, el sensorial, fet per tastadors
qualificats. “Jo mateix m’he format a
Itàlia per obtenir el títol, i, a banda,
contracto tastadors oleòlegs perquè
certifiquin els olis que produeixo”,
explica Terés a Vinaixa (les Garrigues) mentre enllesteix els preparatius per a la collita de les olives.
En el tast sensorial, observa el
president de la DOP Siurana, es

Collita d’oliva a Maials (Segrià), en una imatge d’arxiu. Un oli d’oliva
verge extra es produeix amb processos únicament mecànics. SANTI IGLESIAS

certifica que l’oli d’oliva verge extra
“no té cap defecte”. Si en tingués,
“voldria dir que té un gust deficient,
com ara oxidat o metàl·lic, que són
dos atributs negatius que els tastadors poden trobar a l’oli d’oliva verge extra”. Per contra, els atributs
positius poden ser el gust afruitat,
picant o amarg.
El control posterior és el fisicoquímic, que controla l’acidesa o les
ceres, entre altres paràmetres. “Si
l’oli d’oliva verge extra és ecològic,
també passa pel control del Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE”, diu, al seu torn, el
productor d’Oleum Flumen. De fet,
el productor assegura que, en el seu
cas, els seus olis d’oliva passen per
un total de quatre controls: el sensorial, fet per ell; el que certifiquen els
tastadors oleòlegs; el fisicoquímic, i,
per acabar, el del CCPAE. I si l’oli
d’oliva pertany a una denominació
d’origen protegida, com és el cas de

la DOP Siurana, “encara hi ha el
control propi del segell DOP”, comenta Galceran.
Passats els controls, l’oli d’oliva es podrà etiquetar amb la màxima categoria, la més preuada i
elevada en preu al mercat, la verge extra. “Nosaltres posem la mà
al foc que l’oli d’oliva etiquetat
amb verge extra ho és”, afirma
contundentment Antoni Galceran, que també és responsable de
l’oli d’oliva a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Per acabar, sobre les afirmacions de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que
afirma haver analitzat 41 marques que s’anunciaven com a oli
d’oliva verge extra, i que,
d’aquestes, 20 no ho complien,
els productors Terés i Galceran
coincideixen a repetir que “no hi
ha cap producte alimentari que
estigui tan ben controlat”.e

SANITAT

Les infeccions, principal causa de les visites a urgències
ARA
BARCELONA

Les infeccions són les afeccions
que porten més persones als serveis d’urgències hospitalàries a Espanya, on han augmentat les patologies per microorganismes multiresistents. Aquests organismes
causen 25.000 morts i comporten
un cost d’1,5 bilions d’euros cada

any a la Unió Europea, segons va
informar l’agència Efe.
Aquestes són algunes de les dades
que serviran com a punt de partida als
especialistes que participaran demà
a Barcelona en una jornada sobre casos clínics d’infeccions en els serveis
d’urgències que organitza cada any la
Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SoCMUE).
Els organitzadors de la trobada,
que se celebrarà a les instal·lacions

de l’Institut de Microcirurgia
Ocular (IMO) de Barcelona, han
avançat que els traumatismes,
que suposen un 3% de les emergències mèdiques generals, representen un 50% de les urgències oculars que arriben a les urgències dels hospitals. Es presentaran 150 casos majoritàriament
d’infeccions, que suposen aproximadament una quarta part de
les consultes a urgències.e
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La FP dual entra als boscos del Solsonès

Neix un cicle formatiu pioner a l’Estat que demanaven institucions del sector forestal i empreses
IMMA GONZÀLEZ
LLEIDA

Un model de formació professional
(FP) provinent del centre d’Europa s’ha començat a aplicar a l’Escola Agrària del Solsonès (Olius). Des
d’aquest curs, el centre ha esdevingut pioner tant a Catalunya com a
l’Estat en l’àmbit de la formació dual forestal, que s’ofereix amb el cicle
de grau superior de gestió forestal
i del medi natural. El model de FP
dual va arribar tímidament a Espanya l’any 2013 i atorga una gran importància a la formació de l’alumne
a l’empresa, i es dedica pràcticament tot el segon curs a aquesta tasca. Així, l’alumne passa a formar
part del teixit empresarial d’una
manera més directa i integral del
que es fa amb la FP convencional.
La idea d’introduir aquesta formació dual en l’àmbit forestal sorgeix directament de la demanda de
les empreses i institucions del sector forestal català, que consideren
necessària una més bona formació
dels treballadors provinents de la
FP. Per poder-ho fer possible, l’Escola Agrària ja ha establert convenis
de col·laboració amb l’Associació de

Rematants i Serradors de Catalunya
(Arescat) i l’Associació Catalana
d’Empreses de Treballs Forestals
(Acetref), entre d’altres.
El gerent d’aquesta última, Antoni Arimany, assegura que una relació fluida entre el centre, l’empresa i l’alumne és clau per al bon funcionament del sistema: “L’empresa
ha de tenir la seguretat que, en cas
d’algun problema amb l’alumne en
formació, el centre respondrà de
manera eficient, i a la inversa”. En
aquest sentit, el cap d’estudis de la
formació, Òscar Garcia, remarca
l’acurada feina de seguiment que el
centre fa dels alumnes: “Tenim clar que els alumnes que no assoleixen 01
els mínims a les assignatures, per nivell
de maduresa o per
altres factors, no
encaixarien a les
empreses i, per tant,
cursaran el cicle formatiu en la modalitat
no dual”.
Un alumne d’aquesta
primera promoció, Ferran Morera, considera que aquesta selecció és un punt a favor per a tothom:
“A la classe hi ha perfils molt dife-

02

01. Ferran Morera, un dels alumnes de la primera
promoció de formació dual forestal. ARA 02. Uns
operaris netejant un bosc. TJERK VAN DER MEULEN

rents, i penso que no seria productiu per a cap de les parts que tots
els alumnes féssim la formació dual. Alguns compartim una idea
molt clara del que volem fer, però
n’hi ha d’altres que, com qualsevol
persona de 18 anys, no tenen gaire clar per què fan aquell grau i no
un altre”.
La formació dual, en marxa des
de fa poc més de dos mesos, té 22
alumnes matriculats i no començarà la formació a les empreses fins al
curs vinent. Tot i el poc rodatge, el
centre considera que les expectatives són bones. “Encara és molt aviat per parlar de resultats, però la
perspectiva d’inserció laboral i d’experiència professional és molt positiva. No podem oblidar que han sigut les mateixes empreses les que
ho han demanat”, diu Garcia.
És el quart cicle formatiu de
grau superior que es farà en modalitat dual a les escoles agràries del
departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Entre els quatre cicles, ja s’han establert convenis de col·laboració per
a la formació dual amb 38 empreses: 14 són del sector ramader, 20
del sector agrícola i quatre més del
sector forestal.e
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JORNADA CASTELLERA
@ara _castells
EFREN GARCIA

Les colles recullen els fruits
d’una llarga temporada
El cap de setmana deixa nombroses estrenes repartides per tot el territori
les portes de les últimes
grans actuacions de la
temporada castellera, el
debat i els resultats ens
porten a preguntar-nos
si s’ha allargat massa el curs. Sense construccions de nou pisos ni de
gamma extra, un cap de setmana
més l’actualitat ha arribat carregada de petits grans èxits que han
ruixat el territori de manera força irregular.
Ja han quedat enrere aquells
anys en què les dues colles castelleres de la ciutat de Valls reservaven
la diada de la Fira de Vila-rodona
com a revàlida de la cita cabdal de
Santa Úrsula. L’últim intent de castell de gamma extra, i de nou pisos,
que s’hi va provar va tenir lloc l’any
2012. Des de llavors la Colla Joves
Xiquets de Valls i la Colla Vella han
donat per vàlida la temporada passés el que passés en l’última actuació a casa. Ahir les dues formacions
van apostar pels castells bàsics de
vuit, que van aprofitar per combinar
troncs de gran veterania amb castellers que no han tingut tantes oportunitats al llarg de l’any.
La jornada més destacada del cap
de setmana ha sigut aquest cop la de
final de curs dels Sagals d’Osona.
Diumenge la colla vigatana va certificar una gran temporada en descarregar la tripleta de castells de vuit pisos, tres i quatre de vuit més el dos
folrat. Els Sagals van arrodonir la
gesta descarregant el pilar de sis i
van ajornar així un pilar de set amb
folre sobre el qual s’havia arribat a
especular durant la setmana. Amb
aquest resultat els d’Osona gairebé
calquen els registres de l’any 2017 i
confirmen així un cicle d’èxits.

A

Tres de vuit de la Colla
Joves. JOSEP LLUÍS SELLART

Diada de Lleida

Dissabte, 3 de novembre, Lleida
Castellers de Lleida: 4d8, id 2d8f, 7d7, 2d7,
2 P5, P4b
Castellers del Poble Sec: 3d7, 4d6a, id 4d7,
4d7, P5, 2 P4
Bordegassos de Vilanova: 5d7, 4d7, 3d7,P5

Diada de les Colles del Sud
Dissabte, 3 de novembre, Cambrils

Xiquets de Cambrils: 3d7, 5d6, 4d7, 2d6,
P5, P4
Torraires de Montblanc: 2d6, 3d7, 3d6a,
P5, P4
Xiquets del Delta: 3d6, id 3d6a, 4d6, 3d6a, P4
Xiquets de Vila-seca: 2d6, id 3d7, 3d7, id
4d7, id 4d7, 3d6a, 2 P4
Brivalls de Cornudella: 3d6, 2d6, 3d6a, P5, P4
Xiquets de la Vila d’Alcover: id 4d6, id 3d6, P4
Castellers de Tortosa: 3d6, 3d6a, 4d6, P4

Diada dels Sagals d’Osona
Diumenge, 4 de novembre, Vic

Sagals d’Osona: 3d8, id 2d8f, 2d8f, 4d8, P6
Castellers de Santpedor: 3d6a, 4d7c, 4d6, P5
Castellers d’Esplugues de Llobregat: 3d7,
4d7, 3d6a, P4

Fira de Vila-rodona

Diumenge, 4 de novembre, Vila-rodona
Colla Vella dels Xiquets de Valls: 4d8, 3d8,
9d7, P6, P5, 4 P4
Colla Joves Xiquets de Valls: 4d8, 3d8, 5d7,
2 P5

Diada dels Castellers de
Figueres

El taronja, únic folre

El taronja va ser l’únic folre que es va
poder completar. Dissabte els Castellers de Lleida també van afrontar
el repte a casa, però el van haver de
desmuntar quan ja hi tenien col·locat el pis de dosos. Els de la camisa
bordeus es van conformar amb el
quatre de vuit i el dos de set, les millors construccions que enguany
han anat repetint amb solvència per
consolidar el seu nivell. Terrassa va
esdevenir escenari de castells de vuit
pisos gràcies al quatre de vuit dels
Castellers de Terrassa i als dos castells bàsics dels Castellers de Sabadell. La colla local també es va apuntar el dos de set en una bona actuació final. Restablerts d’algunes baixes, els Xics de Granollers van
recuperar a Cornellà el quatre de
vuit, i els Xiquets de Tarragona van
tancar la temporada a Altafulla també amb aquesta construcció.
Conscients que una flor no fa estiu, la Colla Castellera de Figueres

Diumenge, 4 de novembre, Figueres
Colla Castellera de Figueres: P4, 5d7, 2d7,
7d7, P5, P4
Colla Jove de Barcelona: 2 P4, 5d7, 4d7a,
4d7, P5
Matossers de Molins de Rei: P4, 3d7, 2d6,
id 4d6a, 4d6a, P4

va voler revalidar diumenge els registres aconseguits a Torredembarra durant el Concurs de Castells.
Els de l’Empordà van repetir fil per
randa la seva actuació tot descarregant el dos de set per primer cop al
davant dels seus aficionats. Els Castellers de Cornellà van aprofitar la
seva diada de finals d’any per estrenar el primer set de set del curs.
També jugant a casa, els Xiquets de
Cambrils van descarregar dissabte
el primer quatre de set des de la refundació de la colla l’any 2013 i per
tant van rubricar la seva millor exhibició en aquest període. La trobada de colles del sud va acollir un to-

tal de vuit formacions i va servir
també perquè els Torraires de
Montblanc s’apuntessin el tercer
tres de set de la temporada.
Parets del Vallès va comptar
amb dues estrenes més en la gamma alta dels sis pisos, els Manyacs
van completar el primer cinc de
l’any, el segon del seu historial, i
els Castellers de la Gavarresa van
anotar-se el primer dos de la temporada. A Barcelona, els Castellers
de Sant Andreu i Pallejà van descarregar per primer cop el tres de
sis amb agulla i completen així les
primeres quatre estructures
d’aquest nivell.e

Moment en què
la Colla Vella
dels Xiquets de
Valls consolida
el quatre de
vuit durant la
jornada d’ahir
a la Fira de
Vila-rodona, a
la plaça dels
Arbres.
JOSEP LLUÍS SELLART

Classificació
COLLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PUNTUACIÓ

Colla Vella dels Xiquets de Valls
Castellers de Vilafranca
Colla Jove Xiquets de Tarragona
Colla Joves Xiquets de Valls
Minyons de Terrassa
Capgrossos de Mataró
Castellers de Sants
Xiquets de Tarragona
Moixiganguers d’Igualada
Marrecs de Salt
Xiquets de Reus
Castellers de Sabadell
Castellers de Sant Cugat
Castellers de la Vila de Gràcia
Castellers de Barcelona

41780
34375
34090
33730
23690
22825
21660
15675
14370
14125
13595
12255
12185
12105
11745
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Economia
PENSIONS

La mala situació del
sistema públic de
pensions no ha impulsat
els plans privats.
FRANCESC MELCION

Els plans de pensions
perden rendibilitat i clients
En tres anys gairebé 290.000 inversors han abandonat el mercat de plans de pensions
LEANDRE IBAR
BARCELONA

Els plans de pensions van a la baixa. Amb molts plans amb rendibilitats negatives en el primer semestre
del 2018, aquests instruments financers perden clients des de fa
anys just quan, amb la crisi del sistema de pensions, podrien estar en
ple creixement.
Des del segon trimestre del 2015,
el total d’inversors amb plans de
pensions individuals –no vinculats
a la feina– ha caigut en 289.000 persones, un 3,7% del total, i està a punt
de baixar dels 7,5 milions d’usuaris
si es manté la tendència, segons dades del ministeri d’Economia. Pel
que fa a la rendibilitat, en aquest
2018 està sent especialment negativa. D’acord amb els càlculs del ministeri, la rendibilitat mitjana dels
dos primers trimestres va ser de
-1,09% i -0,39% .
El 2017 el total de plans de pensions disponibles va disminuir un
6,5%, fins als 2.661 productes disponibles, segons les mateixes dades. La

“deixen de fer aportacions” quan veuen que el seu pla perd valor. Segons
Quibus, “cal un canvi normatiu” que
desvinculi la informació que els fons
proporcionen als seus clients. Actualment estan obligats a informar-los
del valor de mercat dels plans.
Per la seva banda, Brun considera que la baixa rendibilitat es deu al
fet que moltes gestores aprofiten
que els plans de pensions són inversions a llarg termini que els clients
no poden tocar. Aquest fet es tradu-

majoria d’aquests plans estan gestionats “per la gran banca”, explica
Xavier Brun, professor de finances a
la Universitat Pompeu Fabra i gestor de fons.
Caiguda de la rendibilitat

Jaume Quibus, economista gestor de
riscos i expert en pensions, considera que la rendibilitat dels plans “no
ha sigut prou atractiva” i afegeix que
la comptabilitat a valor de mercat espanta la gent, perquè els inversors

Participants en fons
de pensions particulars
7.816.331

7.790.431

7.792.893
7.541.746
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1T
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Font: Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions - Ministeri d'Economia / Gràfic: M. Asín

Fiscalitat
La rebaixa
fins a 8.000 €
del mínim
desgravable
va reduir les
aportacions
Interessos
Una pujada
dels tipus
afectarà el
valor dels
plans de
renda fixa

eix en comissions una mica més elevades que els fons d’inversió tradicionals, però sobretot en el fet que una
part important de les gestores inclouen en els plans aquelles operatives
amb menys rendiment, esperant
que en el futur es recuperin.
“Els que més pateixen són els
plans a termini fix”, explica Quibus.
Aquests plans, que se centren en
deute tant privat com públic, estan
donant rendiments molt minsos a
causa dels baixos tipus d’interès arreu del món, especialment els bons
del tresor de la majoria de països
desenvolupats. “El deute públic a
Alemanya ha tingut tipus negatius i,
quan els tipus cauen, els fons pateixen”, afegeix. En canvi, Brun considera que el mercat està anticipant
les futures pujades de tipus d’interès anunciades pels bancs centrals
per a l’any vinent, cosa que afecta el
valor dels actius inclosos en els
plans: una pujada de tipus fa perdre
valor a les inversions, ja que els nous
títols de deute tindran una rendibilitat millor.
D’altra banda, els plans de pensions de renda variable –els que in-

ara DILLUNS, 5 DE NOVEMBRE DEL 2018

21

economia

El Govern no preveu introduir nous impostos
EL GOVERN VOL
en els pressupostos del 2019, però sí que vol
RECUPERAR
L’IMPOST A L’ADSL recuperar-ne un de qüestionat pel TC, el de
l’ADSL i el dels elements radiotòxics, que

afectava les centrals nuclears. Així ho va
afirmar en una entrevista a Efe el secretari
general del departament d’Economia, Albert
Castellanos. Sobre si el Govern es planteja

reformar el tram de l’IRPF, Castellanos va ser
ambigu: “No tanquem la porta a cap reforma
que pugui permetre una majoria
parlamentària”.

FINANCES

LES CLAUS
Per L.I.
1. Com s’ha reduït el mercat
de plans de pensions?

Des del 2015, 289.000 inversors
han abandonat el mercat de
plans de pensions, i el total de
plans disponibles va caure un
6,5% durant el 2017.

Els magistrats del Suprem
arriben dividits al ple sobre
les despeses hipotecàries
Els bancs repeteixen que van complir la llei i demanen
que no hi hagi retroactivitat si es confirma la sentència

2. Quant ha caigut la
rendibilitat dels plans?

En els dos primers trimestres
del 2018 la rendibilitat mitjana
dels plans de pensions a
Espanya va ser del -1,1% i del
-0,3%.
3. Què ha afectat el
rendiment dels plans?

Els baixos tipus han afectat el
rendiment dels bons de deute
públic, principal actiu dels
plans de pensions de renda
fixa, i una futura pujada
devalua els títols inclosos en
els plans. A més, les caigudes
recents de la borsa han
provocat pèrdues als plans de
renda variable, que inverteixen
principalment en accions.
verteixen en accions– queden a
mercè del comportament dels mercats de valors. “Els de renda variable pateixen per la caiguda de la
borsa”, explica Quibus, una anàlisi
amb la qual coincideix Brun. El mal
comportament de la borsa espanyola –l’Íbex-35 ha caigut un 11%
des del gener– ha sigut el detonant
del pobre comportament d’aquests
plans.
Menys desgravacions

La legislació actual permet als inversors desgravar-se fins a 8.000
euros anuals en matèria de contribucions als plans, tot i que, en el moment de recuperar-lo (ja sigui amb
la jubilació o per algun altre motiu),
tot el pla tributa com a renda del treball, és a dir, al mateix tipus impositiu que els salaris. Això suposa “un
pal” a l’hora de cobrar el pla, segons
Jaume Quibus.
“La fiscalitat no hi ajuda”, afegeix
Quibus. Mentre que fins al 2015 es
podia desgravar fins a 12.000 euros
anuals invertits en plans de pensions, actualment la xifra està limitada a 8.000 euros. Aquesta mesura fa
que hagi baixat tant el nombre de
clients com les quantitats que hi
aporten. Una quantitat deduïble
més gran en la declaració de la renda afavoria sobretot les rendes més
altes, que tenen més recursos per
fer aportacions.
En aquest sentit, Xavier Brun
creu que “la gent comença a veure
que la liquiditat és un valor”, un
punt en què els fons d’inversió tenen avantatge, perquè permeten als
clients retirar els diners en el moment que ho vulguin.e

LAIA FORÈS
MADRID

Després de dues setmanes i mitja
d’incertesa i caos jurídic, el Tribunal
Suprem debatrà avui qui ha de pagar
finalment els impostos lligats a les
hipoteques, si els clients –com passava fins ara– o els bancs –com va determinar el mateix tribunal en la
sentència feta pública el 18 d’octubre–. Els 31 magistrats de la sala tercera del Suprem es reuneixen en sessió plenària per revisar la jurisprudència establerta amb la sentència
després que el president de la sala,
Luis María Díez-Picazo, notifiqués
l’endemà que la deixava en suspens.
Díez-Picazo va justificar la decisió per la “gran repercussió econòmica i social” del canvi de criteri. Els
magistrats arriben al ple d’avui dividits davant d’una situació inèdita,
qüestionada fins i tot des de dins de
la judicatura. Segons fonts del Suprem, la posició definitiva sobre qui
ha de pagar l’impost sobre els actes
jurídics documentats (AJD) es podria ajornar fins demà si avui no hi
ha consens.
Els bancs, els principals perjudicats per la sentència, han mogut fitxa per deixar clara la seva posició. Si
es confirma la jurisprudència –i, per
tant, són les entitats les responsables de pagar les despeses associades

a les hipoteques–, la clau és si tindrà
efecte retroactiu. En aquest escenari, l’impacte econòmic per al sector
bancari serà important. Les grans
entitats no volen posar xifres sobre
la taula, tot i que alguns càlculs
apunten a més de 4.000 milions
d’euros si la retroactivitat és de quatre anys. La xifra es multiplicaria si
l’alt tribunal obre la porta al fet que
qualsevol client que hagi subscrit
una hipoteca pugui reclamar la devolució de l’impost. Els bancs assumeixen que difícilment el Suprem
anul·larà la sentència, però han fet
front comú per pressionar perquè
no hi hagi cap efecte retroactiu. La
sentència obviava la qüestió, però
s’espera que avui el tribunal deixi
clar si hi ha o no retroactivitat.
Els bancs sostenen que no se’ls
pot penalitzar econòmicament per
haver complert amb la normativa.
“Ens hem limitat a complir la llei”,
afirmava contundent José Antonio
Álvarez, conseller delegat del Banco
Santander. “És una norma de l’any
95 i ha estat funcionant amb normalitat durant 22 anys. Si es confirma
el canvi de criteri, el més lògic és que
no tingui caràcter retroactiu”, va
subratllar Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc Sabadell. Tots
els directius dels grans bancs, que en
els últims dies han presentat resultats econòmics i van aprofitar per
parlar de les hipoteques, repeteixen

Impostos
El Suprem
ha d’aclarir
si hi ha canvi
de criteri
i si té efecte
retroactiu
Cost
L’enorme
competència
del sector pot
evitar que les
hipoteques
s’encareixin

El Tribunal Suprem (a la foto, en una imatge d’arxiu) viurà aquest dilluns un debat
transcendental per a la banca espanyola. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

els mateixos arguments. “El que
no pot ser és que es penalitzi qui
ha complert la llei”, va advertir el
conseller delegat del BBVA, José
Sevilla. Idèntics arguments feia
servir Gonzalo Gortázar, el seu
homòleg de CaixaBank.
La banca retreu al Suprem la inseguretat jurídica que ha creat. Algunes entitats adverteixen que si
finalment elles han de fer-se càrrec dels impostos hipotecaris hauran d’ajustar el preu per una altra
banda. En altres paraules, al client
no li sortirà més barata la hipoteca. “El més lògic és que el banc intenti repercutir en el cost de la hipoteca els canvis. Al final, el preu
que pagarà el client serà el mateix”,
va advertir Guardiola. Des de l’Associació Espanyola de la Banca
(AEB), el seu president, José María Roldán, subratlla que per a les
entitats “si hi ha un augment dels
costos ha d’haver-hi una reconsideració de la política comercial del
banc; com a qualsevol indústria, si
augmenten els costos has de pensar que els preus als quals estàs
oferint el producte et permeten recuperar els costos”.
Tanmateix, els banquers també admeten que el mercat de les
hipoteques és molt competitiu i
és probable que hi hagi entitats
que com a estratègia per captar
clients no augmentin els preus de
les hipoteques. “Si hem d’assumir els impostos, significa que
per als bancs hi haurà un increment dels costos. ¿Aquest increment es traslladarà al client? Dependrà de la dinàmica competitiva del mercat. Algunes entitats
seran més agressives que d’altres”, apuntava el conseller delegat del Santander.
Anul·lar una sentència ferma

Bancs i clients esperen que el tribunal deixi clara avui la jurisprudència i aclareixi, si es confirma el
canvi de criteri, si té caràcter retroactiu. Segons la nota que va fer
Díez-Picazo anunciant que es revisaria la jurisprudència, no es
descarta que es pugui anul·lar el
canvi de criteri i determinar que
els clients continuïn pagant els
impostos. Però és poc probable
que el Suprem ignori la sentència
atès que és ferma i ha anul·lat un
reglament.
Els juristes adverteixen que
fer-ho podria ser il·legal. “Seria un
escàndol de proporcions impressionants. Un escàndol públic”,
apunta Jesús María Ruiz de Arriaga, d’Arriaga Asociados, un dels
bufets que acumulen més litigis
contra la banca. “Amb la sentència es va eliminar un reglament.
Ja no existeix. El que ha desaparegut no pot reaparèixer. Només es
podria fer retorçant el dret”, assegura. Arriaga també adverteix que
si el Suprem dictamina que la sentència no té caràcter retroactiu la
batalla no s’acabarà aquí. Encara
quedaran obertes la via civil i la
justícia europea.e
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OBSERVATORI

JAUME ABELLANA PUYOL
EMPRESARI DEL SECTOR
RAMADER I AGRÍCOLA
TWITTER: @jaumeabellana

El risc i l’oportunitat
que suposa la pesta
porcina africana
l sector porcí genera a escala estatal
300.000 treballs directes i una xifra de
negoci de 15.000 milions d’euros l’any,
dels quals més d’un terç corresponen a
exportacions. És el sector ramader més
important, amb un 14% de la producció, un 37% de
la ramadera i un 14% del PIB industrial. S’exporta carn a 130 països, segons Interporc.
El sector (cal dir que els negocis als quals em dedico hi tenen relació) segueix implementant les
normatives que es van aprovant contínuament a
escala europea i estatal referents al benestar animal, la reducció de nitrogen en les dejeccions i la
petjada de carboni i hídrica. A Catalunya el sector genera molt valor afegit, ja que la capacitat de
sacrifici i processat és superior al cens.
Amb l’evolució dels últims anys, Espanya s’ha
convertit en el quart productor de carn de porc del
món, al darrere de la Xina (amb la meitat del cens
mundial), els Estats Units i Alemanya.
Però el sector pateix ara per la pesta porcina
africana, malaltia causada per un virus que provoca una mortalitat elevadíssima dels animals afectats i que s’ha detectat a Bèlgica. Controlar la situació no és fàcil, ja que la difusió la fan els porcs senglars. Els humans no som susceptibles de contraure el virus, però el problema rau en el fet que els
importadors de carn tanquen les fronteres quan
es detecta un cas en un país i el sector depèn molt
de l’exportació, perquè Espanya té una autosuficiència del 177% en carn de porc. Els països que
tancarien fronteres van comprar l’any passat
600.000 dels dos milions de tones exportades.

E

Impacte a la Xina

El cantó positiu és que la malaltia s’està escampant
per l’Europa de l’Est, Rússia i la Xina. Això està fent
disminuir el cens d’aquests països i complicant les
seves operacions. Aquest fet, sumat a la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units, pot fer que
aquest país augmenti les importacions, i això beneficiaria els productors d’aquí a curt termini.
S’ha de dir que tenim una administració amb
experiència (ja hi ha hagut brots d’aquesta malaltia en el passat), unes explotacions preparades i
bons centres d’investigació, com l’IRTA-CReSA.
Mentre escrivia aquestes línies em venia al cap
una frase de Warren Buffett: “Sigues cobdiciós
quan el mercat té por i temorós quan el mercat és
cobdiciós”. El temps dirà si és encertada.e
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L’incert aterratge
de Goldman Sachs a Espanya
El banc nord-americà estudia obrir amb banca minorista
ALBERT MARTÍN
BARCELONA

Notícia del 9 de juliol del 2018:
Goldman Sachs, el prestigiós banc
d’inversió nord-americà, vaticina
que el mercat bancari espanyol seguirà veient fusions fins al punt
que els actuals 12 bancs grans i petits es convertiran en només cinc
grans actors l’any 2022. En el mateix estudi, avisava que a Espanya
sobren un 15% d’oficines. Notícia
d’aquesta setmana: Goldman
Sachs obté la inscripció en el registre d’entitats de crèdit del Banc
d’Espanya. Aquest fet confirma
que l’entitat de Wall Street ultima
la seva entrada en el negoci de banca minorista a l’Estat.
Què ha passat perquè en només
tres mesos Goldman Sachs hagi fet
un aparent canvi d’opinió tan significatiu? La resposta cal trobar-la en
Marcus, una diversificació del negoci del banc d’inversions en el terreny de la banca minorista que opera als Estats Units des del 2016 i que
ha aterrat aquest mes de setembre
al Regne Unit. Aquesta entitat opera per internet i oferia als estalviadors britànics un 1,5% d’interès pels
seus comptes d’estalvi. Tot i que no
s’han fet públiques les dades, Des
McDaid, director general, va afirmar que el ritme de nous clients era
“impressionant”.
Fonts del banc nord-americà citades per Expansión eren prudents
respecte a l’aterratge de l’entitat al
mercat espanyol. Una veu apuntava
que l’obertura podia trigar encara
dos o tres anys; una altra deia que
el llançament a Espanya “no es descarta”, tot i que primer caldria veure l’evolució al Regne Unit i a Alemanya, on preveu obrir aviat.
Un fracàs recurrent

Per al banc d’inversió aquesta divisió suposa una diversificació de negoci. El banc va guanyar 4.200 milions de dòlars (3.690 milions d’euros) l’any passat, amb una millora
interanual del 20%, i aquest any
manté la bona dinàmica.

El banc de Wall Street va obrir el 2016 la seva filial Marcus de banca
minorista, que al setembre s’ha estrenat al Regne Unit. EFE

Però el cert és que la història recent dels bancs estrangers que han
obert el negoci de banca minorista a
Espanya fa pensar que l’operació
que planeja Goldman Sachs comporta un alt risc.
La combinació de la crisi (amb
greus problemes relacionats amb la
morositat al sector immobiliari) i els
tipus d’interès en mínims històrics
ha castigat durament la banca a Espanya en els últims anys, i especialment les entitats petites, entre les
quals es compten les estrangeres.
Com a conseqüència d’això, el
britànic Lloyds va tirar la tovallola
en el seu dia (el 2013 el Sabadell el va
comprar per 84 milions d’euros),
Citibank ho va fer el 2014 (el Popular se’l va quedar per més de 300 milions d’euros) i Barclays va seguir el
seu camí i va ser adquirit el 2015 per
CaixaBank a canvi de 820 milions. A

aquestes tres defuncions s’hi podria sumar Deutsche Bank, que
va arribar a buscar comprador de
manera activa. La falta d’ofertes
i la millora del benefici (va guanyar 10 milions el 2017) ha fet
que aquesta opció s’hagi anat esvaint amb el pas dels mesos.
Un altre factor que assenyalen
fonts del sector per explicar la dificultat d’entrar en un mercat tan
ple de competidors (i amb tantes
oficines a peu de carrer) com és
l’espanyol és el perfil d’usuari
que tenen els bancs estrangers.
“Els millors clients ja estan agafats, i els que arriben nous acaben
fent hipoteques a persones que
poden caure més fàcilment en la
morositat”, explica una veu financera que demana l’anonimat.
Amb tot plegat, l’aterratge de
Goldman Sachs és incert.e
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Mirades
Lliçons al front

Un policia militar llegeix un llibre d’educació sexual trobat entre la runa de la residència de professors d’una escola de Lugansk, a l’est d’Ucraïna, una
zona en conflicte que enfronta Kíev amb Moscou
des de fa més de cinc anys. Situada prop de la línia
de batalla, l’escola i els seus voltants han sigut utilitzats com a base per les forces ucraïneses.
05-11-2018

Foto: Diego Ibarra Sánchez / MeMo
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Eleccions legislatives als EUA:
la gent contra els diners

T

otes les mirades estan fixades
sobre els Estats Units ara que el
país està a punt de celebrar les
eleccions legislatives de mig
mandat. El resultat d’aquests
comicis donarà resposta a moltes preguntes
inquietants que es van plantejar fa dos anys,
quan Donald Trump va guanyar les eleccions presidencials. ¿L’electorat nord-americà dirà que els Estats Units són més del que
representa Donald Trump? ¿Els votants rebutjaran el seu racisme, la seva misogínia, el
seu nativisme i el seu proteccionisme? ¿Diran que la seva política d’“Amèrica primer”,
contrària a la legalitat internacional, no es
correspon amb els valors que defensen els
EUA? ¿O bé confirmaran que la victòria de
Trump no va ser un accident històric, derivat d’un procés de primàries republicanes
que va produir un candidat deficient i d’un
procés de primàries demòcrates que va produir l’adversària ideal?
Mentre el futur dels Estats Units trontolla, les causes del resultat de les eleccions del
2016 són objecte de debats apassionats. Es
tracta de definir la postura que el Partit Demòcrata (i altres partits similars de l’esquerra a Europa) hauria d’adoptar per obtenir la
major quantitat de vots possibles. ¿Ha d’inclinar-se cap al centre o concentrar-se a mobilitzar nous votants joves, progressistes i entusiastes? Hi ha motius per pensar que la segona opció és la millor per obtenir la victòria electoral i frenar
els perills que genera Trump.
La participació electoral
nord-americana és exigua, i
encara és pitjor quan les eleccions no són presidencials (com
és el cas). Molts nord-americans diuen que no van a votar
perquè guanyi qui guanyi els
dos partits són pràcticament
indistingibles. Trump ha demostrat que això no és veritat.
Els republicans, que l’any passat van votar una immensa rebaixa d’impostos per als multimilionaris i les grans empreses, han demostrat que això no
és veritat. També ho han demostrat els senadors republicans que van donar suport a la designació de
Brett Kavanaugh com a membre del Tribunal Suprem (tot i les proves de la seva conducta sexual inapropiada en el passat).
Però l’apatia dels votants també és responsabilitat dels demòcrates. El partit ha de
superar una llarga història de col·lusió amb
la dreta, des de la presidència de Bill Clinton
amb la rebaixa de l’impost de plusvàlues
(que va enriquir l’1% més ric) i la desregula-

JOSEPH STIGLITZ
PREMI NOBEL D’ECONOMIA
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TRADUCCIÓ: ANNA MOYÀ

ció dels mercats financers (que va contribuir a produir la Gran Recessió) fins al rescat
dels bancs el 2008. Durant l’últim quart de
segle, a vegades ha semblat que el partit estava més interessat a obtenir el suport dels
que viuen de la renda del capital que dels
que viuen del salari. Molts dels que s’abstenen de votar es queixen que els demòcrates només ataquen Trump i no proposen
cap alternativa real.
L’ànsia d’una oposició diferent es fa evident amb el suport dels votants a propostes
progressistes com la de l’excandidat presidencial Bernie Sanders i la de la novaiorquesa Alexandra Ocasio-Cortez, que fa poc va

El resultat de les eleccions de
demà donarà resposta a moltes
preguntes inquietants que es
van plantejar quan Trump va
guanyar la presidència

derrotar en primàries del partit Joseph
Crowley, quart en ordre de jerarquia del bloc
demòcrata a la Cambra de Representants.
Progressistes com Sanders i Ocasio-Cortez han aconseguit presentar un missatge
atractiu als mateixos votants que els demòcrates han de mobilitzar per guanyar. Busquen restaurar l’accés a una vida de classe
mitjana a través d’una oferta laboral digna i
ben remunerada, del restabliment d’una idea
de seguretat financera, de l’accés a una educació de qualitat (sense l’endeutament asfixiant a què avui fan front tants graduats) i
d’una atenció mèdica digna sigui quina sigui
la situació de salut prèvia del beneficiari. Propugnen l’habitatge accessible i una jubilació
segura, en què la gent gran no sigui presa de
la cobdícia del sector financer. I busquen una
economia de mercat justa, més dinàmica i
competitiva, mitjançant la limitació dels excessos del poder de mercat, la finançarització i la globalització, i l’enfortiment del poder
de negociació dels treballadors.
Aquests beneficis d’una vida de classe
mitjana són assolibles. Ho eren fa mig segle,
quan el país era considerablement més pobre que ara, i ho són encara avui. De fet, ni
l’economia dels EUA ni la seva democràcia
poden permetre’s no enfortir la classe mitjana. I per fer realitat aquesta visió és essencial l’ús de polítiques i programes estatals.
L’explosió de suport a aquestes propostes progressistes i als dirigents
polítics que les sostenen m’omple d’esperança. Estic convençut que aquestes idees prevaldrien en qualsevol democràcia
normal. Però la política nordamericana està corrompuda
pels diners, per la manipulació
partidista del traçat dels districtes electorals i per intents
massius de privatització del
dret a vot. La reforma impositiva del 2017 va ser pràcticament
un suborn a les grans empreses
i als rics perquè aboquessin recursos financers a les eleccions
d’aquest mes de novembre. Les
estadístiques mostren l’enorme pes dels diners en la polítiGETTY
ca nord-americana.
Però tot i estar davant d’una democràcia
defectuosa, el poder de l’electorat nordamericà importa. Aviat descobrirem si importa més que els diners que s’ingressen a les
arques del Partit Republicà. El futur polític
i econòmic dels Estats Units, i quasi amb
certesa la pau i la prosperitat de tot el món,
depenen de la resposta a aquest dubte.
Copyright Project Syndicate
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El debat constituent
s com un títol
de Sí, ministre”,
“A veure si pots
dir-ho sense
mirar el paper...” En el millor dels casos
aquests són els comentaris que ha
suscitat la presentació del Consell
Assessor per a l’Impuls del Fòrum
Cívic i Social per al Debat Constituent. En el pitjor, el qualificatiu de
“xiringuito” (acompanyat de tota la
retòrica habitual en contra del procés sobiranista). És lògic. Quan encara no es té clara la cosa ens hem de
fixar en el nom, però tanmateix a mi
em sembla que el nom és prou explícit. De fet, diria que massa i tot, i per
això resulta tan llarg.
Certament el context temporal
de presentació pot dificultar la comprensió, i també les declaracions que
l’anticipaven, però la seva concepció
és clara. Per entendre-la, en primer
lloc cal tenir en compte que sorgeix
després de l’1-O, encara que es connecti amb el període anterior. A Catalunya es parla de fer un procés
constituent, com a mínim, des de la
fundació del moviment polític Procés Constituent l’abril del 2013. Des
d’aleshores, iniciatives molt diverses van posar sobre la taula la possibilitat de fer un procés constituent.
En aquest context, alguns fèiem
la distinció entre un procés constituent entès en sentit estricte o jurídic, com un mecanisme per redactar o reformar una constitució, i en
sentit ampli, com un conjunt de debats i processos participatius que
podien emmarcar i precedir l’elaboració constitucional en seu parlamentària. Això va generar algun
problema de comprensió, però el
que es volia dir és que avui en dia un
procés d’aquest tipus pot tenir diverses fases, amb protagonistes diversos, i que l’elaboració d’un nou
marc polític no té per què començar
redactant l’articulat d’una Constitució. Teníem exemples internacionals i ganes d’innovar democràti-
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cament, entenent que a Catalunya
estem vivint un procés d’empoderament ciutadà.
Però, a poc a poc, amb l’aparició
del referèndum com a fita política, es
va anar posposant el començament
popular d’aquest procés i, finalment,
la llei de transitorietat certificava
que el procés constituent s’entenia
en sentit estricte: s’hauria de fer després de la declaració d’independència per redactar la constitució d’un
estat sobirà (és a dir, es va imposar
la concepció tradicional i jurídica).
No som aquí, ni Catalunya és un
estat independent ni s’ha pogut
aplicar aquesta llei, però segueix
sent important, potser més que mai,
la deliberació sobre quin país volem
ser. En paraules del president de la
comissió, en Lluís Llach: “Que reflexioni sobre qui volem ser, què volem
ser i com volem ser”. És a dir, generar un debat constituent, en el sentit en què també ho va dir en Llach:
“La ciutadania sempre és constituent”. Parlem tots i sobre tot, tant els
ciutadans com les entitats i organitzacions socials (les dues dimensions a les quals fa al·lusió el nom del
fòrum). El debat sobre el futur po-

A Catalunya es parla de fer
un procés constituent, com
a mínim, des de la fundació
del moviment polític Procés
Constituent l’abril del 2013
DE FIT A FIT

lític del país ha de transcendir les
parets del Parlament.
El Consell Assessor vol ajudar a
fer que sigui la societat civil la que
organitzi el Fòrum i els passos previs. Impulsar aquest procés que ha
d’estar protagonitzat per la ciutadania i la societat civil promovent metodologies i formes d’organització,
explicant possibles vies, posant en
contacte la gent disposada a fer-ho
(tenint en compte tota la reflexió i
anàlisi que ja hem acumulat). La seva funció és d’impuls, no d’organització directa (i, per cert, davant de
certes crítiques cal recordar que es
tracta d’una feina no remunerada).
Ningú pot negar que com a societat, en conjunt, tenim un repte comú. Parlar-ne divideix? Hi seran només cridats els independentistes? Si
aquest debat ajuda a precisar quins
són els anhels i valors de la Catalunya actual, com ho va fer al seu dia
el Congrés de Cultura Catalana, sens
dubte estarà facilitant la feina d’interpretació del país que cal per elaborar una Constitució, quan això sigui possible. De fet, és el que va passar amb les conclusions del Congrés
que es van veure reflectides en la
posterior, i al seu dia encara imprevisible, redacció de l’Estatut de Sau.
Però ni la convocatòria ni els debats
constituents han de limitar-se o
pressuposar aquest escenari polític.
El Consell promourà un escenari i unes pautes en les quals tothom
es pugui sentir igualment còmode,
igualment interpel·lat, de cara a un
debat constituent com el que es pretén amb el Fòrum. Serà possible?
Dependrà de les ganes que hi hagi a
la societat, de la necessitat que hi vegi, de si recull aquestes idees i se les
fa seves (o no). El Consell Assessor
farà tot el possible per facilitar-ho.
A vegades hi ha noms complexos
que oculten idees i realitats senzilles i importants. La pròxima vegada que parlin de la vida recordin que
els seus fonaments es troben en
l’àcid desoxiribonucleic.

No passaran

SEBASTIÀ ALZAMORA
ESCRIPTOR

✒ La presidenta del Banco Santander i una
de les reines indiscutibles de l’Íbex-35, Patricia Botín, va declarar el mes de maig passat, en una comentada entrevista a la Cadena SER, que veia necessari “tornar a enamorar els catalans del projecte espanyol”. Volia dir que era partidària d’una solució
dialogada (i, per tant, negociada) del conflicte entre Catalunya i Espanya. Pocs dies
després es feia pública la primera sentència
de la trama Gürtel, i una setmana més tard,
el PP perdia el govern d’Espanya i feia entrar Pedro Sánchez com a president, amb el
suport gratuït, entre d’altres, dels independentistes catalans.
✒ Després d’això, l’amorosa proposta de
Botín ha quedat encallada. És oportú recordar-la davant de la proximitat del judici contra els presos polítics, i ara concretament,
davant de la presentació dels al·lucinants escrits d’acusació de la Fiscalia i de Vox. El govern de Sánchez, mitjançant l’Advocacia de
l’Estat, s’ha decantat per un tímid subterfugi que consisteix a demanar “només” sedició
i malversació, amb la confiança que durant
el judici caigui almenys el primer càrrec i les
sentències acabin sent relativament suaus.
Això és insuficient, i no ja per negociar els
pressupostos. És insuficient per als mateixos presos polítics i, sobretot, per afrontar
l’arrel del problema. I l’arrel del problema és
el fil vermell que uneix aquest judici amb
l’anada de Rivera a Altsasua, sense cap més
objectiu que furgar en el sofriment dels familiars, amics i veïns dels joves d’aquell poble condemnats a 12 i 13 anys de presó per un
incident de bar amb uns guàrdies civils de
paisà (després d’un judici tan demencial
com el que espera als líders de l’1-O). Aquest
fil vermell es diu venjança, i la venjança és el
motor principal del nacionalisme espanyol
d’extrema dreta.
✒ La democràcia tal com la coneixem no

està concebuda per encendre revolucions,
sinó justament per evitar-les. Més que més,
quan s’hi va afegir l’estat del benestar com
a element constitutiu. Aquesta democràcia
és un sistema de drets, normes i garanties
que se suposa que han d’assegurar que les
persones visquin en pau, prosperitat i llibertat. La reivindicació catalana per exercir
el dret a l’autodeterminació i declarar la independència no és pròpiament cap revolució, sinó un intent de les classes mitjanes
d’obrir un nou projecte de comunitat dins
els marges d’aquesta mateixa democràcia.
És seguir el model de les democràcies avançades, però amb un estat propi. Qui està encenent una revolució (i no exactament dels
somriures) és l’extrema dreta: el seu objectiu és derrocar la democràcia i instaurar un
nou ordre autoritari o totalitari. I a Espanya
ho fan amb el suport d’una part important
dels poders de l’Estat. És un projecte ben
definit i encaminat, i tot el que no fem per
aturar-lo (per exemple, extraviar-nos en
discussions de partit i càlculs electorals o
assumir parts del seu discurs) ens du a la
pèrdua de llibertats. De totes. Per tant, interioritzem-ho: no passaran. Aquesta vegada no han de passar.
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Els plebiscits centenaris
n un article anterior
sobre les declaracions
unilaterals d’independència esdevingudes a
Europa ara fa un segle,
vam defensar la tesi que l’èxit o el
fracàs d’aquestes declaracions
s’explica sobretot pel context internacional. Sense la Gran Guerra
i l’esfondrament dels imperis Alemany, Austrohongarès i Rus és improbable que les DUI reeixides haguessin reeixit, i les DUI que no
van reeixir van naufragar essencialment per la falta de suport de les
potències aliades. Un lector amatent ens va recordar que després de
la Gran Guerra determinats territoris van tenir l’oportunitat de decidir per mitjà d’un plebiscit a quin
estat volien pertànyer. Avui ens
agradaria defensar la tesi que la celebració –o no– de plebiscits també respon més a les circumstàncies del context internacional que no
pas a la voluntat dels votants potencials en cada situació.
Una primera observació que cal
fer és que sense la derrota dels imperis centrals a la Primera Guerra
Mundial no hi hauria hagut cap plebiscit: tots els plebiscits que es van
celebrar es van celebrar perquè el
Tractat de Versalles així ho va disposar, d’acord amb la voluntat de
les quatre potències (el Regne Unit,
França, Itàlia i els Estats Units) –i
sempre en els estats perdedors.
Pel que fa a Alemanya, es van celebrar plebiscits a Schleswig
(1920), a Prússia Oriental (1920), a
l’Alta Silèsia (1921) i al Sarre
(1935). El cas de Schleswig és una
mica especial, perquè ja s’havia
previst un plebiscit –que mai es va
celebrar– en el tractat de pau signat després de la guerra austro-

E

optar per no aplicar ínprussiana de 1866, que
tegrament el resultat.
és quan Prússia es va
Obviant la voluntat exemparar del ducat de
pressada a les urnes,
Schleswig. Sigui com sivan adjudicar a Polònia
gui, va passar el que era
un terç del territori de
previsible: la zona sepl’Alta Silèsia i quatre
tentrional, de majoria
cinquenes parts de les
danesa, va optar per Diinstal·lacions industrinamarca, i la zona meriALBERT BRANCHADELL
als (es tractava d’enfordional, de majoria aletir Polònia en detriment
manya, va optar per AlePROFESSOR DE LA UAB
d’Alemanya).
manya. En realitat,
En el cas de l’Imperi
doncs, tot el que es va
Austrohongarès, les potències van
fer va ser tornar a l’statu quo anterior a la conquesta prussiana. El
Quan hi ha organitzar un plebiscit a Caríntia,
en el qual es podia optar per Àustria
cas més complicat de tots va ser el
en joc la
o per Iugoslàvia. Aquesta vegada les
de l’Alta Silèsia, una regió on les
poblacions polonesa i alemanya no rectificació potències van respectar el resultat,
estaven tan delimitades com a de fronteres, favorable a la permanència a ÀusSchleswig. Segurament contra el el suport de tria (la rural Caríntia no tenia res a
veure amb la industrial Silèsia). Les
que esperaven o desitjaven els aliats, el 60% dels votants –entre els les potències potències també van acordar l’anés clau
nexió de la província hongaresa
quals hi havia molts polonesos–
d’Őrvidék (Burgenland) a Àustria.
van optar per romandre a AlemaArran de les protestes hongareses,
nya. Les potències, al seu torn, van

CRISTINA CALDERER

les potències van accedir a celebrar
un plebiscit limitat a la ciutat de Sopron (Ödenburg) –al capdavall, era
un afer intern entre les dues parts
d’un imperi derrotat– que va permetre la reincorporació d’aquesta
localitat a Hongria.
Potser més interessants que els
plebiscits que es van acomplir són
els que no van tenir mai lloc. Ningú
va preguntar als alsacians si volien romandre a Alemanya o tornar
a França, per exemple. Tampoc es
va demanar als transsilvans si es
volien quedar a Hongria o preferien incorporar-se a Romania. Danzig (actual Gdańsk) va ser convertida en “ciutat lliure” sense que es
preguntés als seus habitants, majoritàriament alemanys, si preferien continuar formant part d’Alemanya. El territori de Memel, a la
franja més septentrional de Prússia Oriental, va ser posat sota administració francesa sense que es
preveiés mai sotmetre a votació si
la regió havia de seguir sent alemanya o havia de passar al jove estat
de Lituània. (Al final Lituània va
envair el territori i la Societat de
Nacions va acceptar el fait accompli, que al capdavall només perjudicava el principal derrotat de la
Gran Guerra.) La regió de Malmedy –de majoria germanòfona–
va ser annexionada a Bèlgica sense consultar-ho a la població.
No cal posar més exemples per
extreure la lliçó que ofereixen els
plebiscits –o els no plebiscits– de
fa un segle. Quan hi ha en joc la
possible rectificació de les fronteres existents, el suport de les potències és clau per entendre per
què uns plebiscits se celebren i altres no, i fins i tot com se n’apliquen els resultats.

CARTES I MISSATGES

Una societat estancada

Independentisme i pacifisme

Som al final de la segona dècada dels
anys 2000, ben entrat el segle XXI, i
encara existeix un hàbit en la societat
propi de la prehistòria.
Ens considerem una de les generacions que més s’han desenvolupat,
aportant principalment canvis tecnològics que han canviat completament
l’estructura social.
Però encara es continua fent. Tenim a l’abast de les nostres mans materials increïbles, dissenyats per enginyers i altres professionals... i encara
veig en els aparadors bosses de pell
animal.
I en presumeixen.
Em considero incapaç de permetre
que un animal mori únicament perquè
jo pugui vestir-me amb la seva pell.
Us convido que, si no sou extremadament sensibles, busqueu com és el
procés d’extracció de pell.
N’hi ha que es duen a terme mentre
l’animal encara és viu.

Un dels reptes més importants que
haurà d’afrontar l’independentisme en
els pròxims mesos serà el de no deixarse provocar, és a dir, el de protestar per
les injustícies amb la mateixa netedat
impol·luta i el mateix pacifisme que ha
demostrat durant aquests anys.
Un dia com divendres, quan es van
conèixer les acusacions als presos polítics, o el dia futur en què es coneguin
les condemnes, són d’alt voltatge
emocional, però s’ha de tenir sempre
present que el crèdit i les hipotètiques
ajudes de l’exterior vindran en funció
de si el moviment s’ha mantingut en
els límits del pacifisme. Segur que tots
els manifestants així ho sabran entendre perfectament.

LORENA REINA OLMEDO
MARTORELL

JOAN GARCIA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

les nostres vides a les xarxes socials
s’ha convertit en una prioritat: si no
publiques allò que fas sembla que no
hagis fet res.
Amb l’excusa de voler tenir imatges
per al record ens passem més temps fent
fotos i vídeos que gaudint del moment.
Sembla que veure una posta de sol sense fer una foto o menjar en un restaurant
sense immortalitzar amb un instastory el
plat healthy s’ha convertit en missió impossible.
Ha arribat un moment en què ho sabem tot sobre les altres persones. Sabem
el que estudien, on han estat de vacances, la discoteca on surten de festa… Però no ens n’assabentem d’una manera
directa, sinó per les seves publicacions
en xarxes.
És així com volem relacionar-nos
amb els altres?
NAÍS FERNÁNDEZ
BARCELONA

Sobre les xarxes socials
Actualment estem més connectats que
mai, però precisament és això el que
ens allunya els uns dels altres. Mostrar

El problema del tabac
Els estudis ens indiquen que els missatges d’advertència que es col·loquen

als paquets de tabac són inútils. No
afecten en absolut els fumadors o les
marques de tabac: la gent no ha deixat
de fumar des que es va prendre aquesta mesura. El color vermell de les capses de Malboro segueix sent atractiu,
malgrat les fotografies que hi apareixen, com per exemple la d’un pulmó
putrefacte.
En alguns països com Panamà les
mesures antitabac són més decidides,
de manera que s’ha aconseguit que el
país sigui un dels que té menys fumadors del món.
En canvi, si camines pel metro de Berlín trobaràs anuncis de diferents marques de tabac. A la majoria de països europeus està clar que ens interessa que la
gent deixi de fumar, però no gaire.
LAURA CASTRO MAIRA
BARCELONA

Les cartes enviades pels lectors han de tenir
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el
dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica,
número de carnet d’identitat
i un telèfon de contacte.
Les cartes no es respondran.
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l’entrevista
entrevista

ERNESTO

SAMPER

Expresident de Colòmbia i ex secretari general de la UNASUR

“Aviat els EUA
exportaran
‘marlboros’
de marihuana
legals”

MARTA
RODRÍGUEZ

Diu Ernesto Samper que ha sigut el
president més a l’esquerra que ha tingut mai la conservadora Colòmbia.
Advocat de 68 anys, en fa 20 que va
exhaurir el seu únic mandat i s’ha
centrat a buscar alternatives a les polítiques prohibicionistes de les drogues que han imperat al món des de fa
un segle. Samper va arribar a la presidència poc després de la mort de Pablo Escobar, el gran narco que la ficció de Netflix ha ressuscitat i ha elevat als altars dels addictes a les sèries.
El fill d’Escobar renegava de la
imatge de glamur del seu pare.
El converteixen en un màrtir tot i
que, més que víctima, era el botxí. Pablo Escobar és sinònim d’una època
de record ingrat, la del narcoterrorisme, quan a Colòmbia es van utilitzar
mètodes terroristes per sotmetre la
voluntat política a favor del càrtel de
Medellín amb assassinats de jutges,
periodistes, atemptats, segrestos...
Una època terrible. I ara el tracten
d’heroi, com si fos el Che Guevara, tot
i que va morir combatent l’estat.

“Han
convertit
Escobar en
un màrtir,
tot i que era
un botxí que
va morir
combatent
l’estat”
“Hem de
reformular
la política
contra les
drogues dels
últims 100
anys perquè
la prohibició
ha fracassat”

Ernesto Samper a la terrassa del Museu Marítim de Barcelona, on va
participar en un seminari sobre drogues. SARA FONT

Els .ppt Samper ha vingut a Barcelona per participar
en el seminari ‘Drogues, polítiques i violències’ organitzat per l’ICIP i Casa Amèrica. Les seves intervencions són amenes. “Jo parlo, no ensenyo ‘powerpoints’”,
afirma qui es considera un “malalt de l’ordre”

Com se’n va refer Colòmbia?
Potser un dels assassinats més significatius que va ordenar Escobar va
ser el de Luis Carlos Galán, cridat a
ser president. La seva mort ens va
fer obrir els ulls als dirigents colombians per realitzar un esforç i convertir la lluita contra el narcotràfic
en una política d’estat, expropiant
béns dels narcos, amb extradicions,
portant-los a la justícia o depurant
la policia. Tots els sectors van fer un
pacte d’estat que, si bé no ens va deslliurar del narcotràfic, sí que ens va
permetre preservar les institucions.
¿Troba a faltar el consens en els
acords de pau amb les FARC?
Sí, però al voltant seu hi ha un altre
consens, el de la voluntat de pau del
75% dels colombians, tot i el fracàs
d’un referèndum que, com el Brexit
i l’elecció de Trump als EUA, va ser
un fenomen d’aglutinament d’odis.
Colòmbia no se’n surt, oferint alternatives als camperols de coca.
Hi ha decisions que no comparteixo
amb el president [Iván] Duque perquè van en contra de l’obligació que
té de consolidar el procés de pau. A
Colòmbia hi ha 220.000 hectàrees
de cultius il·lícits, dels quals viuen
100.000 famílies camperoles, que
són el punt de contacte amb els càrtels. S’ha tornat a les fumigacions
amb l’herbicida glifosat i a destruir
les plantacions per la força, tot i que
se sap que el 70% dels conreus destrossats es tornen a sembrar, i en
canvi, només el 15% són substituïts
per altres conreus amb l’ajuda oficial. El govern torna els camperols a la
guerra, als narcos i als guerrillers.
És més fàcil atacar els dèbils, no?
Sempre, la baula més dèbil de la cadena. El problema més greu de Colòmbia és que els càrtels colombi-

ans han sigut substituïts pels mexicans, que busquen comprar els nostres camperols.
El negoci no té fronteres.
Sí, però a més els narcos colombians
i mexicans van cap a Centreamèrica, amb el perill que això suposa per
a una regió molt dèbil.
A Trump li anirà bé per criminalitzar els migrants.
Trump busca enemics per legitimar-se internament, però de fet al
llarg de la història els Estats Units ja
ho han fet amb comunistes, narcos,
terroristes o immigrants.
¿Amb la crisi d’addictes als opiacis
que tenen potser canviaran?
Els EUA són els campions de la doble moral. Estan permetent el conreu de la marihuana suposadament
per a fins terapèutics, però en realitat és una manera de legalitzar-la
per la porta del darrere.
Amb el cas del Canadà, ¿creu que el
món avança cap a la legalització?
Sí, per descomptat, en el cas de la
marihuana, però no aplicaria la mateixa política per a altres tipus de
drogues. Els Estats Units són el país productor de marihuana més gran
del món i la substància suposa el
60% del total de drogues. Tenen vuit
estats que ja n’han legalitzat la producció i el consum, entre els quals
Califòrnia. De fet, no trigarem gaire a veure com els EUA exporten
marlboros de marihuana i, com que
vindran del nord, serà un producte
lícit, legal. I ens el vendran ben car.
¿Ha arribat l’hora de revisar la llista de substàncies il·legals?
És clar que hem de reformular la política prohibicionista dels últims
100 anys, que ha fracassat. Al món hi
ha 300 milions de consumidors. El
que ha canviat és el tipus de consumidor, les drogues que consumeixen i la manera com ho fan. Però
també ha canviat el mapa mundial:
els Estats Units, que eren consumidors i ara són productors, i casos al
revés, com el del Brasil.
És partidari d’una llei mundial?
Crec que els països han de tenir lleis
locals amb normes generals. Hem
d’establir la dosi mínima que ajuda a
distingir el consumidor del microtraficant, o diferenciar el consumidor
recreatiu de l’addictiu, perquè l’un
respon a un problema d’educació i
l’altre a un tema de salut pública.
El van acusar d’haver finançat la
campanya electoral amb el narco.
Als 80 i 90 era habitual interferir en
les campanyes i la meva no en va ser
cap excepció. Forma part d’una trista història del narcotràfic amb el poder. Vaig ser absolt, tot i que hi va haver condemnats. Va ser lamentable,
però no enfosqueix l’acció del meu
govern contra els narcos.e
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Els veritables llibres de butxaca

Dutton Books impulsa un nou format de lectura que vol seduir, sobretot, les generacions més joves
milions d’exemplars de les seves novel·les–, més de cinc milions de seguidors a Twitter i més de tres milions de subscriptors al seu canal de
YouTube, Vlogbrothers, que gestiona amb el seu germà Hank. Les versions mini de les novel·les de Green es
posaran a la venda al mercat nordamericà per un preu de 12 dòlars (42
dòlars la col·lecció sencera) i estaran
disponibles a les principals llibreries
dels EUA. Tenint en compte que els
minillibres també són atractius com
a objectes de disseny, fins i tot es podrien vendre en botigues convencionals de mobles, en una estratègia de
les editorials per pescar més clientela. Dutton i Green esperen que els joves lectors de les generacions que
s’han criat amb internet siguin receptius al concepte de llibre en miniatura semblant als foliscopis.

ALEXANDRA ALTER

THE NEW YORK TIMES
NOVA YORK

“Un llibre és la prova que els humans són capaços de crear màgia
–deia el cosmòleg Carl Sagan–. És
un objecte pla fet a partir d’un arbre,
amb parts flexibles on hi ha impresos molts gargots negres curiosos.
Però només cal donar-hi una ullada perquè el lector penetri en la
ment d’una altra persona, potser la
d’algú que va morir fa milers
d’anys”. Com a objecte físic i com a
proesa tecnològica resulta difícil superar el llibre imprès. Més enllà
d’algunes millores estètiques, la seva forma gairebé no ha evolucionat
des que va aparèixer el còdex fa
aproximadament dos mil anys com
una bona alternativa als pergamins.
Per això quan Julie Strauss-Gabel, presidenta i editora de Dutton
Books for Young Readers, va descobrir els dwarsliggers –petites llibretes de butxaca horitzontals que
s’han convertit en un format d’impressió molt popular als Països Baixos– va sentir que eren una revelació. “Els vaig veure i vaig pensar:
«Uau!» Vaig començar una missió
per veure com els podríem fer als Estats Units”, explica Strauss-Gabel. A

“Aquest format s’acosta molt més a
l’experiència d’utilitzar un telèfon
mòbil que no pas als llibres normals,
però és molt més semblant a un llibre
convencional que no pas a un mòbil”,
afirma Green, que creu que “el problema de llegir als telèfons mòbils és
que l’aparell fa moltes altres coses”.
Últimament algunes editorials han
llançat llibres més petits per promoure títols que ja estaven descatalogats
i incitar els lectors a comprar edicions
noves d’obres que coneixen i ja tenen.
Fa tres anys, Picador va publicar edi-

Canvis
Si el format té èxit, podria
modificar la manera de llegir
de la gent

Disseny
Els minillibres també es
podrien vendre en botigues
convencionals de mobles

l’octubre Dutton, que forma part de
Penguin Random House, va fer el
primer llançament de minillibres
amb quatre reimpressions de les novel·les de John Green, un autor
d’èxits de vendes per a joves adults.
Aquestes versions diminutes són
de la mida d’un telèfon intel·ligent i
no més gruixudes que el dit polze. A
més, el paper és tan fi com la pell
d’una ceba. Els llibres es poden llegir amb una sola mà perquè el text
flueix en sentit horitzontal i les pàgines es passen cap amunt, en un
moviment similar al que es fa amb el
telèfon mòbil. Es tracta d’un experiment audaç que, en cas de tenir
èxit, podria canviar el panorama
editorial i, fins i tot, modificar la manera de llegir de la gent. L’any vinent Penguin Young Readers té
previst llançar més minillibres i, si
als lectors els atrau el format, altres
editors podrien apostar-hi.
John Green ja coneixia els dwarsliggers; els va veure anys enrere,

cions petites de Denis Johnson,
Jeffrey Eugenides, Herman Hesse i
Marilynne Robinson per celebrar el
20è aniversari del segell. Aquella iniciativa va ser tan popular que l’any
passat l’editorial va llançar una altra
col·lecció amb el mateix format.
Strauss-Gabel ha començat la seva missió d’importar els minillibres
als Estats Units aquest any. Va contactar l’impressor holandès Royal
Jongbloed –l’únic al món que fa minillibres– i va demanar-li si es podrien associar per imprimir-ne edicions
en anglès. El repte no va ser fàcil: les
primeres pàgines impreses tenien la
lletra massa enganxada i no es llegien
bé. Els dissenyadors de Dutton van
experimentar amb diferents formats
i tipografies fins que van aconseguir
l’edició ideal. Encara no és clar si una
estrella literària com John Green pot
popularitzar un format tan nou i peculiar, però Dutton és optimista: de
moment ha imprès una tirada inicial de 500.000 minillibres.e

Promoure títols descatalogats

quan vivia a Amsterdam. Al llarg de
l’última dècada el format s’ha estès
per Europa i s’han venut gairebé 10
milions de còpies en edicions mini
d’autors contemporanis com Dan
Brown, John le Carré, Ian McEwan
i Isabel Allende, a més de clàssics
d’Agatha Christie i F. Scott Fitzgerald. Quan Strauss-Gabel va preguntar a Green si voldria provar
aquest format amb les seves novel·les, l’escriptor de seguida s’hi va
interessar. Li va semblar una oportunitat única per innovar en la im-

Alguns dels
minillibres
de l’editorial
Picador
publicats fa
tres anys per
celebrar el
20è aniversari
del segell.
ERIC HELGAS / NYT

pressió de llibres i va acceptar la
proposta.
“Com a molts escriptors, em fascina l’art de fabricar llibres i els petits
detalls que fan que un llibre físic sigui tan especial”, explica Green, que
afegeix que no li va semblar “un truc
de màrqueting, sinó una manera interessant i diferent de llegir”. L’autor
de la novel·la No està escrit a les estrelles (Estrella Polar/Nube de Tinta,
2012) és l’escriptor ideal per a aquest
experiment. Té admiradors joves
molt devots –s’han imprès més de 50
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MOR EL MÚSIC
DE JAZZ
ROY HARGROVE
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El trompetista de jazz nord-americà Roy
Hargrove ha mort a Nova York als 49 anys.
Considerat un dels grans músics de la seva
generació, Hargrove havia actuat amb grans

noms de la música com ara Herbie Hancock,
Erykah Badu, D’Angelo i John Mayer.
Wynton Marsalis, conegut per fusionar el
bebop amb influències del hip-hop i el

rhythm’n’blues, va ser el seu mentor.
Hargrove va fundar la banda Crisol i va
guanyar dos Grammy, un per Habana i un
per Directions in music: Live at Massey Hall.

ARTS ESCÈNIQUES

José Corbacho
HUMORISTA, ESTRENA ‘ANTE TODO MUCHA CALMA’

Comèdia Amb un peu a la televisió i un al teatre, Corbacho és un defensor ferri de l’humor en totes les seves
formes. Al Poliorama representa un monòleg que demana calma en una societat saturada i voraç

“Vivim en un ‘Gran
Hermano’ on tot es
treu de context”
NÚRIA JUANICO
BARCELONA

Seguint la màxima del seu nou espectacle, José Corbacho (l’Hospitalet de Llobregat, 1965) entoma el fet
de treballar un dia de pont amb resignació i amb humor. El còmic estrena divendres al Teatre Poliorama Ante todo mucha calma, en què
estripa l’actualitat en primera persona des de la ironia i la mordacitat.
Has titulat el monòleg Ante todo
mucha calma. ¿Què et porta a reivindicar la tranquil·litat?
Estem sobrepassats de tot. He volgut fer un doble homenatge. La frase és el títol d’un disc de Siniestro
Total, un grup que té unes lletres que
ara no sé si es podrien fer, tal com està el panorama. Però també parlo de
molta calma perquè cada vegada tenim una quantitat més gran d’informació. No hi ha terme mitjà: o calma
o estrès amb qualsevol cosa, des de
l’oci fins a l’esport i la vida sana. Al final l’únic que pretenc és enriure’m
d’aquest desfici de voler tenir-ho tot
i consumir-ho tot.
¿És un espectacle nostàlgic, amb la
idea que el passat era millor?
Sempre fantasiegem amb la idea de
parar el temps quan som joves, però
és irracional. Recordo una època
d’efervescència teatral, musical i
cultural en què teníem una sensació
de llibertat que ara poso en dubte.
Vivim en un Gran Hermano on tot es
treu de context i d’on surten les famoses discussions sobre la llibertat
d’expressió i els límits de l’humor.
Sempre he sigut partidari de no parlar de l’humor sinó fer-lo. Però després veus que pot venir algú i dir-te
que farà una denúncia, quan jo soc a
dalt de l’escenari dient tonteries.
Les denúncies s’han de deixar per a
coses importants. No soc gens nostàlgic i quan miro enrere vull fer-ho
amb humor.

Tot i això, al monòleg hi ha molta
càrrega d’actualitat. Per què?
A vegades sembla que la gent que pugem als escenaris o sortim a la tele
vivim en una bombolla, i no és veritat. Quan arribo al Poliorama per la
Rambla he d’esquivar els manters i
els venedors d’aquella mena d’helicòpters voladors, i sé que el públic
també ho haurà de fer. M’agrada incorporar-ho a l’espectacle, perquè
vull donar la sensació que cada funció és diferent. I si l’endemà vaig a
Girona, a Olot o a Sevilla, doncs sumo coses de cada lloc. Vinc de treballar amb La Cubana, que és una companyia a la qual li agrada molt jugar
amb aquestes coses. Si m’hagués format al Teatre Nacional de Catalunya
potser estaria quietet a l’escenari i la
quarta paret seria sagrada.
¿En aquests moments creus que es
pot fer broma de tot?
S’ha de fer broma de tot, però és
complicat. L’1 d’octubre de l’any
passat era a Colòmbia i tot el que
m’arribava era horrorós. Després
em va tocar actuar i notava que el
públic no estava per riure. La comèdia és drama més temps, però també és veritat que tenim una capacitat molt alta d’enriure’ns de la tragèdia en què vivim. I cal fer aquesta catarsi. Potser algú dirà que no li
fa gràcia, que és lícit. Una altra cosa és quan entrem en el tema de les
ofenses. Avui dia tenim la pell massa fina, estem posant a sobre de l’humor i de la ficció una pressió i ens
oblidem que el que fem és comèdia.
Hi ha com una boira que molesta i
que abans no existia; els dies haurien de ser més clars.

FRANCESC MELCION

tima que no es pugui parlar de tot.
No sé gaire bé cap a on anem, però
les coses no poden continuar així.

Censura
“Les
denúncies
s’han de
deixar per a
les coses
importants”

Catalunya
“Tenim una
realitat
totalment
Com veus el futur? ¿Aquesta sen- grisa, fosca,
sació de tristor que comentes creus que provoca
que anirà a més o a menys?
molta tristor”
Miro enfora i veig la realitat dels Estats Units, la del Brasil, la d’Europa
i la del nostre país. Aquí tenim una
realitat totalment grisa, fosca, que
provoca molta tristor. És una llàs-

Compaginaràs les funcions al Poliorama amb les incursions al programa Tu cara me suena, d’Antena 3. ¿Què representa la televisió
en la teva trajectòria professional?
És un mitjà que m’estimo. Fins i tot
m’he discutit amb la gent que diu
que a la tele no fan res de bo. La tele és com una nevera; pots obrir-la i
menjar-te una poma o una hamburguesa que has guardat congelada. Si
fas un programa amb ressò, arribes
a llocs on no pots arribar fent altres
coses. Es pot fer bona televisió a tots
els nivells, tant a les plataformes privades com a la televisió en obert.
TV3, per exemple, és un model de
qualitat i és de les millors televisions
autonòmiques de tot l’Estat.
De fet, al monòleg parles de la irrupció de les plataformes de pagament
i de les sèries. ¿És una guerra?
Per a l’usuari és un avantatge, perquè hi ha més varietat i tot són be-

neficis, però per a les plataformes sí
que és una batalla constant. L’arribada de més plataformes al sector
ha significat feina per a més gent, així que benvingudes siguin. A mi el
que em preocupa és què veu el meu
fill, no si ho veu al mòbil o a la tele.
A banda de cantar a Tu cara me suena també has rescatat Los Pellas,
el grup de música de la teva joventut. ¿Hem d’esperar un disc aviat?
[Riu] Això va sortir perquè vam fer
un concert en un aniversari i a la
gent li va agradar molt. Ens vam animar, vam decidir recuperar el grup
en acústic i ara fem concerts i tenim
un single. És un divertimento que em
permet estar al món de la música.
Igual que amb Tu cara me suena, al
final el que faig és jugar. És una altra
manera de comunicar-me amb la
gent i d’establir una relació amb el
públic. En aquest sentit, la música
té fins i tot un component més fort
que el teatre. I, al final, ni la tele ni
les sèries poden substituir la sensació lisèrgica i poderosa de fer teatre,
música o el que sigui en directe.e
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El Ballet de Catalunya
estrena un ‘Don
Quixot’ sense cavallers
El Centre Cultural Terrassa acull dissabte
la tercera producció de la companyia
NÚRIA JUANICO
TERRASSA

Ni el Quixot ni Sancho Panza treuen el cap en el nou espectacle del
Ballet de Catalunya. Però és una absència buscada. La companyia estrena dissabte al Centre Cultural
Terrassa una versió del ballet Don
Quixot de Màrius Petipà i Ludwig
Minkus en què han eliminat els rols
actorals per donar el màxim protagonisme als ballarins.
“Volíem fer un muntatge innovador i que ens sentíssim nostre. El
Quixot no apareix a l’escenari, però sí que incorporem un narrador,
que interpreta Joel Minguet, per explicar el ballet i acostar-lo al públic”,
explica el director de la companyia,
Leo Sorribes. Amb una trentena
d’intèrprets a l’escenari, el Don Quixot del Ballet de Catalunya comptarà també amb guitarristes, bailaores
i una cantaora. “L’hem adaptat a
l’estil espanyol perquè el públic s’hi
identifiqui”, afirma Sorribes, que
precisa que han retallat la peça de
quatre a dos actes per “potenciar la
dansa i fer l’espectacle més curt i
compacte”. El principal canvi a l’hora de fer-se seu el muntatge ha sigut
la desaparició dels actors. “Hem eli-

minat la pantomima perquè creiem
que la dansa, per si sola, ja explica
la història”, assenyala un dels directors artístics de la peça, Elias Garcia.
Don Quixot és la primera gran producció del Ballet de Catalunya, que
va néixer just fa un any i que, des
d’aleshores, ha dut a terme al Centre Cultural Terrassa la BCN Opening Gala i Triple Bill.
“Don Quixot és un bon espectacle
per donar a conèixer la feina de la
companyia i crear públics per al
món de la dansa”, diu el director del
Centre Cultural Terrassa, Adrià
Fornés. Don Quixot també serà el
primer espectacle amb el qual la
companyia sortirà de Catalunya.
Després d’estrenar-lo a Terrassa i
de portar-lo a finals de gener al Casino l’Aliança del Poblenou, el Ballet de Catalunya viatjarà amb
aquesta obra fins a Corea del Sud, on
farà cinc funcions.
A la recerca de patrocinadors

Les intèrprets
de Don Quixot
en un dels
assajos de
l’espectacle a
Terrassa. CENTRE
CULTURAL TERRASSA

Un any després de néixer, la companyia segueix buscant patrocinadors
i mecenes per poder consolidar-se
i portar les seves creacions més enllà de Terrassa. “Hem hagut de dir
que no a algunes propostes perquè
hem de ser realistes, i de moment no
tenim mitjans per sortir a fora”,

subratlla Sorribes, que fa una crida
“a l’ajuda de les institucions”. Garcia també lamenta que, “en aquests
moments, els espònsors més importants de la companyia són els mateixos ballarins”, i insisteix que fan
“tot el possible perquè puguin tenir
un sou digne”. “Molts alumnes volen formar part del ballet, però no
tenim mitjans suficients per acollirlos. Necessitem ampliar i habilitar
més espais”, afegeix Sorribes.
Ara per ara, el Ballet de Catalunya està format majoritàriament
per intèrprets estrangers de països
com el Japó, França, Itàlia, els Es-

tats Units, Mèxic i Alemanya, si bé
alguns dels ballarins són catalans.
“Volem que la companyia sigui una
possibilitat per als ballarins catalans per quedar-se aquí, que no hagin de buscar-se necessàriament la
vida a fora”, assenyala Fornés.
Amb aquestes qüestions a l’horitzó, el Ballet de Catalunya treballarà els pròxims mesos en dos projectes després de Don Quixot. Al gener
la companyia estrenarà El trencanous amb coreografia de Lev Ivanov
i de cara a l’abril prepara una peça
internacional sobre la ballarina de
Picasso.e
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“La novel·la negra encara és sexista i cal que això canviï”
J.N.
BARCELONA

“No m’agrada jutjar els personatges
a les novel·les, però a Una història
negra sí que volia mostrar de quina
manera es jutja habitualment les
dones”, diu Antonella Lattanzi, escriptora, columnista i guionista fins
ara inèdita en català. La Campana
en publica el seu últim llibre, Una
història negra, que des de l’aparició
a Itàlia ha anat guanyant-se la confiança d’editors estrangers i ja són
deu els països on es pot llegir.
“Escric sense pensar en el gènere, i en aquest cas diria que pertany
al gènere negre, però també hi té
molt de pes la família i l’obsessió”,
admet. La protagonista de la novel·la és la Carla, una dona de 38
anys que té tres fills i viu en parella,
amb el Manuel, atemorida encara
pel contacte ocasional amb el pare
de les criatures, el Vito, un home
que l’havia atonyinat en diverses
ocasions. La nit de la festa de la fi-

lla petita, la Mara, el Vito no torna
a casa i apareix mort al cap d’uns dies en un abocador. El botxí s’ha convertit en víctima. La societat romana reacciona de seguida quan la Carla és considerada la principal sospitosa de l’assassinat. “Les dones hem
crescut educades en la cultura del
sofriment: si volem ser felices cal
que patim –reconeix l’autora–. Jo
estic més a prop d’un aforisme de
Cesare Pavese que deia: «La gran i
terrible veritat és aquesta, que patir
no serveix per a res»”.
A Una història negra, la Carla
decideix acabar amb la persona
que l’ha estat torturant durant dues dècades sense que pràcticament
ningú en tingués notícia. “La gent
s’erigeix com a jutge sense conèixer de debò què ha passat –diu Lattanzi–. No podem decidir tan fàcilment quan hi ha un crim d’aquestes característiques qui és l’àngel
i qui és el dimoni. Fa anys que
m’agrada estudiar els processos judicials, tant els grans casos com els
petits. És a través d’aquest segui-

en aquest tipus de literatura”. La
Carla del llibre vol posar les coses
difícils al lector, almenys pel que fa
a culpabilitzar-la o no.
Fugir del mal ambient de casa
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ment que he pres consciència de la
complexitat de tot el que passa”.
Un dels tocs d’atenció del llibre té
a veure amb el gènere al qual pertany: “La novel·la negra encara és
sexista i cal que això canviï”. Lattanzi ho diu recordant que les dones “tenen rols molt determinats

“Una de les preguntes que em faig a
Una història negra és si la violència genera violència –planteja–.
Dels tres fills de la Carla i el Vito
n’hi ha dos d’adolescents, la Rosa i
el Nicola. Han viscut forçosament
un ambient de violència terrible a
casa. Tot i així, encara que el pare
pegués a la mare, estan molt units
i lluiten per no convertir-se en persones com el Vito”. Lattanzi veu
que la majoria de personatges de la
novel·la “viuen relacions d’interdependència”. “És difícil escapar
d’aquests contextos tan morbosos”,
assegura. L’autora treballa en
l’adaptació televisiva d’aquesta última novel·la, la tercera de la seva
trajectòria, que ha estat precedida
per Devozione (2010) i Prima che tu
me tradisca (2013), totes dues publicades a Einaudi.e

