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Espanya pensa que és davant una oportunitat històrica. Mariano Rajoy té 
el control total de la situació política a Madrid. Amb el PSOE completament 
domèstic i satel·litzat, només Podemos presenta els debats de debò, però és 
fàcil d’aïllar-lo amb el recurs de presentar-lo com l’antipàtria. 

És increïble, però quaranta anys després hem 
tornat al temps de la persecució contra els 
rojos, separatistes i maçons i el president del 
govern espanyol vol aprofitar-ho per rees-
criure la transició i els seus pactes.
—
Vol aprofitar-ho, enteneu-ho, no pas per 
aturar l’independentisme sinó per eliminar 
l’autonomia i qualsevol rastre de plurinacio-
nalitat. Crec que el seu càlcul és erroni, que 
confon els senyals que li arriben de Barcelona 
i que la setmana vinent es toparà de cara amb 
la realitat, però la decisió és clara per part seua. 
Les seues dues marques, PP i Ciutadans, mul-
tipliquen de manera histèrica les crides contra 
aquesta cosa que en diuen l’adoctrinament –
segurament perquè són incapaços d’imaginar 
una societat on les persones pensen per elles 
soles. I el PSOE, tristament mut, assenteix 
amb una certa perplexitat, fent cada dia més 
el ridícul. Entre els objectius de l’ofensiva, un 
de ben clar: l’escola.
—
Aquesta fantasia de l’adoctrinament reclama 
explicacions que els fanàtics es puguen creure, 
i una de les més repetides és que l’escola, en 
el nostre país, adoctrina. Adoctrina, volen dir, 
contra Espanya. Ho diuen i s’ho creuen i ho 
diuen i s’ho creuen, no només del Principat 
sinó també del País Valencià i les Illes, de la 
Franja. Per això ahir vam veure com atacaven 
les escoles del nord i del sud, simultàniament 
i amb una ràbia gens dissimulada. En això, des 
d’Elx a Figueres som una unitat d’agressió.
—
Aquest nostre és un país que té la sort enorme 
de tenir una escola, un moviment educatiu, 

NO TOQUEU ELS NOSTRES MESTRES, 
NO TOQUEU LES NOSTRES ESCOLES

que treballa des de fa dècades més enllà del 
que cobra i que sent un respecte reverencial 
per la societat que l’envolta i pels seus drets. 
Efectivament, no seríem el que som sense 
tots els mestres que tant han fet per nosal-
tres. Aquests mestres i escoles que ja en ple 
franquisme es van responsabilitzar de retor-
nar-nos el nom de cada cosa i han continuat 
lluitant per aconseguir-ho sense defallir ni 
un moment.
—
I això, que no defallesquen, ells simplement 
no ho suporten. Ells. Menys encara, em sem-
bla, després del primer d’octubre. Perquè el 
dia del referèndum van comprovar que en 
aquest país les escoles no són només aules. 
Són famílies. Són gent. Són espais que la 
ciutadania se sent propis. Són comunitats 
vives. Són focus de debats i catalitzadors 
d’esperances.
—
Els cops de porra a la gent feien ràbia. Però 
molta gent m’ha comentat aquests dies la 
ràbia enorme que els va fer veure com des-
trossaven ‘la meua escola’. Aquells malls 
trencant vidres, aquells armaris rebentats, 
aquelles taules tirades per terra, aquells es-
pais de cultura violats agressivament, aquells 
vestidors saquejats, aquelles biblioteques 
destrossades. Per això, avui no puc deixar de 
pensar que segurament és perquè han vist 
com aquest país estima les seues escoles que 
ara han decidit redoblar l’agressió i l’atac con-
tra aquestes escoles. La consigna, per tant, ha 
de ser molt clara i la reacció ben contundent: 
no toqueu els nostres mestres, no toqueu les 
nostres escoles. 

EDITORIAL

VICENT 
PARTAL
director@vilaweb.cat
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VISIONS D’ARA MATEIX 
DE JOAN PONÇ
MERCÈ IBARZ

L’antològica Diàbolo que presenta la Pedrera fins al 4 de febrer 
és una cita inexcusable amb el món de l’excepcional dibuixant i 
pintor Joan Ponç (1927 – 1984), un conjunt d’obres que no s’ha-
via reunit en tanta varietat fins ara. Moltes coses vénen al cap 
mentre les mires i no pares de mirar. La història de l’art i com 
ens l’expliquem i consta en la memòria col·lectiva, ja que Ponç va 
ser un dels artistes cabdals de Dau al Set i ha estat negligit durant 
dècades. I també el present, les imatges i les metàfores que fan 
pensar en els bruixots i aprenents de bruixot que burxen arreu.

Ponç toca de manera sensible la imaginació contemporània. 
Quan mostro a les classes les seves imatges, els joves s’hi queden 
enganxats. És com un còmic de categoria insòlita, com un Blade 
Runner premonitori, abans que Philip K. Dick escrigués la novel·la 
publicada el 1968 que catorze anys després va ser el film. Exage-
rat? Tal vegada no, penso mentre llegeixo un dels comentaris que 
la curadora de l’expo, Pilar Parcerisas, ha fet escriure en una de 
les parets. Diu Joan Fuster: ‘D’entrada, hi veiem “coses” que mai 
no havíem vist, que mai no podríem haver vist.’ Comparem-la 
amb la del replicant: ‘He vist coses que vosaltres no creuríeu’... 
Ara hi ha en sales el nou film de la saga, mira.

Aquest artista de culte per a molts de nosaltres és massa desco-
negut encara per a tants. L’abassegadora fama que a partir dels 

MAIL OBERT 1/2

Antològica de l’artista 
massa desconegut 
del Dau al Set i la 
seva extraordinària 
trajectòria visionària 
que l’emparenta amb 
la imaginació més 
contemporània

Detall del quadre Nocturn (1950), de Joan Ponç.
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MAIL OBERT 2/2

anys cinquanta passats va acabar agafant Tàpies el va tapar, en 
una prova més de les contradiccions de l’art contemporani i la 
seva empremta en un context com el de la dictadura i, després, 
de les rutines repetides fins a l’esgotament, com si amb un 
sol artista n’hi hagués prou. A diferència dels altres membres 
del Dau al Set (el poeta Brossa, el crític d’art Arnau Puig i els 
artistes Tàpies, Cuixart i Tharrats), Ponç provenia d’una família 
d’origen modest i sempre va patir dificultats de tota mena, 
pocs el van ajudar. Va viure deu anys al Brasil (1953 -1962), 
on se n’havia anat cansat de les trifulgues amb Dau al Set, 
acompanyat d’una carta de recomanació de Joan Miró (sempre 
ajudant els joves, Miró, sempre). En aquell país, on Tàpies va 
triomfar en la Biennal del 1957 que significaria el seu impuls 
internacional, Ponç no hi va trobar tampoc l’èxit, tenia massa 
feina a sobreviure. Va tornar a Barcelona malalt d’una diabetis 
mal diagnosticada que el deixaria pràcticament cec: però ni 
així va deixar de dibuixar i de pintar, estava del tot acostumat 
a la foscor, la seva amiga. Ara ho tenim aquí, en aquesta expo.

Havia començat, de ben jove, treballant de nit. A casa, en un 
altell amb una bombeta d’aquelles tan fluixes de la postgue-
rra. Li sortien unes imatges imprevisibles, inesperades, que 
alliberava amb detallisme, sense fugir-ne. Alimentat per la 
foscor, amollava els fantasmes i les imaginacions més tocades 
del bolet que esdevenien meravelloses. Ponç és un miniatu-
rista, un dibuixant meticulós que en el traç troba el sentit: 
mireu-los, els seus dibuixos, és un no parar. Quan pinta, el 
color brilla amb una força plena de coratge.

Què ha passat, amb Ponç? Que la història del Dau al Set ha estat 
colonitzada per un relat que l’ha exclòs, i no només a Catalunya. 
Un dia era en una xerrada de l’historiador Valeriano Bozal sobre 
l’art dels anys 50 i, en sentir que no esmentava en cap moment 
Ponç, li vaig preguntar per ell en el col·loqui: una mica més i me 
n’expulsa, com qui diu... ‘L’envia la família?’, va llançar-me, 
sense que servidora pogués entendre-hi ni un borrall. Va ser 
així que ho vaig començar a entendre. Joan Ponç, l’empestat.

Hi ha hagut disputes d’herència, com acostuma a passar amb 
els llegats artístics. I sobretot hi ha hagut la falta d’interès del 
Macba, que n’havia de fer una antològica fa tres anys i l’ante-
rior director ho va deixar estar. Ara el Macba exposa Brossa i 
està molt bé que així sigui. I a la Pedrera tenim Ponç. Veure en 
conjunt aquests dos artistes que van ser dos grans companys 
és el que ens mereixem els seus admiradors. Sigui com sigui 
que ha anat tot plegat, aquí els tenim tots dos, Ponç i Brossa. 
Quan vegeu a la Pedrera el quadre Nocturn (1950), un detall del 
qual encapçala aquest article, penseu en aquell grup d’amics 
que en barqueta, acompanyats del poeta Foix i empesos per 
Miró, anaven cap a Portlligat a veure Dalí (que no els va re-
bre, tot sigui dit). Miraven de recuperar el temps arrabassat 
per la guerra. Un temps que a Joan Ponç li ha costat molt de 
recuperar. Benvingut de nou, mestre de la nit. 

Li sortien 
unes imatges 
imprevisibles, 
inesperades, que 
alliberava amb 
detallisme, sense 
fugir-ne

Veure en conjunt 
aquests dos artistes 
que van ser dos 
grans companys 
és el que ens 
mereixem els seus 
admiradors
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ALBERT SALAMÉ

L
a decisió de suspendre la declaració 
d’independència dimarts al parla-
ment ha obert un període d’incertesa 
i de dubtes –també d’interpreta-
cions i relats contradictoris– que el 

sobiranisme espera encarrilar a principi 
de la setmana vinent. Una de les veus 
més crítiques amb la decisió del govern 
de deixar en suspens la declaració per 
facilitar el diàleg és la de la CUP. Benet 

‘Hi ha el risc que el poble sigui traït i 
no estem disposats a permetre-ho’
Entrevista al diputat de la CUP que explica els fets 
del parlament d’aquesta setmana i la seva proposta 
per desencallar la situació

ENTREVISTA 1/4

Salellas és un dels diputats dels anticapi-
talistes que ha participat en les reunions 
decisives i els preparatius parlamentaris 
d’aquest moment fundacional. Parlem 
amb ell d’aquest moment tan delicat i 
amb equilibris que són més complicats 
que no semblen. Salellas demana que la 
suspensió desaparegui abans que l’estat 
espanyol no apliqui l’article 155 de la 
constitució. També valora les posicions de 

la comunitat internacional i les solucions 
per a encarar les setmanes que vénen.

—El temps va a favor dels independen-
tistes o en contra?
—Jo crec que ens va en contra. No-
saltres érem partidaris de fer l’acte de 
proclamació i de ruptura l’endemà de 
la vaga general. Com que aquest pro-
cés, i especialment el moment actual, 

BENET SALELLAS

PERE CARDÚS
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és un debat de poder, cal posar el poder 
de la gent mobilitzada davant el poder 
coercitiu de l’estat espanyol. Com més a 
prop siguem de la mobilització de la vaga 
general i, sobretot, de l’acte democràtic 
del referèndum, millor. Com més ho 
endarrerim, el poder establert tindrà 
més capacitat de desplegar els seus ins-
truments per a consolidar l’estratègia de 
la por. Que és l’única carta que juguen.

—Més enllà de la mobilització, cal tam-
bé demostrar un poder institucional 
per a ser un estat. Estem en condicions 
d’exercir aquest poder?
—El 3 d’octubre és la demostració que 
això és possible. Una altra cosa és que 
cal posar unes eines. Evidentment, la 
ciutadania mobilitzada és una força 
molt potent, però hi ha d’haver una 
canalització institucional. La pregunta 
que cal fer és què ha preparat el govern 
per fer efectiva la independència durant 
aquests mesos i anys que es parlava de 
les famoses estructures d’estat. I tenir 
clar que hi pot haver una lògica gradual 
que vagi consolidant l’efectivitat de la 
nova república.

—Cal posar una data d’aixecar la sus-
pensió de la declaració d’independència, 
com un compte enrere que posi la pres-
sió internacional al govern espanyol?
—Juncker ho va dir ahir: és una situació 
en què hi ha un interlocutor que vol par-
lar i un altre que ni tan sols vol seure a la 
taula. La resposta al gest de Puigdemont 
de dimarts a favor del diàleg va tenir res-
posta en menys de vint-i-quatre hores 
en forma d’activació del 155. I posant un 
termini al president perquè respongui. 
Què més hem d’esperar per constatar 
que l’estat espanyol no vol dialogar ni 
parlar de res que tingui a veure amb el 
dret d’autodeterminació?

—Aquesta situació no legitima la part 
catalana davant de la comunitat inter-
nacional?
—És cert que ara la comunitat interna-
cional ha posat la mirada a Catalunya. 
Hem entrat en l’agenda internacional. 
I això, per a un poble com nosaltres, 

sense un estat darrere, és molt positiu 
i molt important. Ara, si no fem l’acte 
de ruptura i la proclamació republicana 
ràpidament, aquest taulell internacional 
es resoldrà a favor de l’statu quo. En 
definitiva, la comunitat internacional vol 
tenir com menys problemes possibles. Si 
nosaltres no apuntalem el conflicte, la 
comunitat internacional estarà encan-
tada amb el manteniment indefinit de 
l’statu quo. En aquest sentit, el temps 
ens va una mica en contra. Quan hàgim 
proclamat la república catalana, alesho-
res entrarem en un altre escenari i els 
ritmes seran diferents.

—És important que la ruptura es faci 
abans del 155 o després?
—Jo penso que sí. La proclamació de la 
república ha d’anar acompanyada d’unes 
mesures que la facin efectiva. No es tracta 
tant de fer grans declaracions, sinó d’ex-
plicar quin és el calendari i quins paquets 
de mesures s’han d’implementar des del 
primer moment. És interessant que la 
república existeixi abans de l’aplicació del 
155 perquè nosaltres puguem veure què 
passa a la república sense el 155 i què hi 
passa un cop aplicat.

—Podeu comprendre que el govern 
faci el gest que li demana la comunitat 
internacional, de la qual s’espera que 
acabi reconeixent la república?
—Sí, però hi ha una lògica de sobirania 
que no es pot oblidar. Vam fer un re-
ferèndum l’1 d’octubre i el vam guanyar. 
I això no pot quedar en suspens. El re-
ferèndum té una conseqüència imme-
diata. L’ha de tenir. I és la proclamació 
de la república per a situar-nos com un 
estat més en la comunitat internacional. 
Aquestes mediacions que comencen 
posant condicions em semblen molt 
sospitoses. I si es tramiten en despatxos, 
no s’expliquen públicament, no tenen un 
termini, ni un programa transparent, hi 
ha el risc que el poble sigui traït. I això no 
estem disposats a permetre-ho.

—Parlant de despatxos, en quin mo-
ment vau saber que es faria això que es 
va fer dimarts?

BENET SALELLAS 2/4

Què més hem 
d’esperar per 
constatar que l’estat 
espanyol no vol 
dialogar ni parlar 
de res?

Quan hàgim 
proclamat la 
república, entrarem 
en un escenari 
diferent amb uns 
altres ritmes
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—Ho vam saber en una reunió al parla-
ment de quatre a cinc de la tarda.

—Just abans del ple? I s’havia acordat 
una altra cosa prèviament?
—Hem de tenir clar que malauradament 
des de fa mesos, des que vam aprovar 
el pressupost, la nostra capacitat d’in-
cidència política al govern ha estat cada 
vegada més petita. Es va crear un equip 
de treball en què hi havia el govern, els 
partits del govern, alguns assessors 
col·locats per aquests partits i les entitats 
ANC i Òmnium. Però no hi havia la CUP.

—Per voluntat pròpia o d’ells?
—Per voluntat d’aquest espai del govern. 
I això va ser acceptat per tots els actors 
que en formaven part. Per tant, això 
demostra que hi ha hagut una voluntat 
deliberada de tenir la CUP al marge. Això 
és així a l’hora de definir l’estratègia. Com 
que som socis parlamentaris i formem 
part del moviment independentista, hi ha 
hagut algunes trobades per explicar-nos 
quina era la seva estratègia. No eren re-
unions per a consensuar cap estratègia, 
sinó per comunicar-nos-la i prou. En 
aquestes reunions, mai no hi va haver 

el plantejament que finalment es va fer 
dimarts al parlament. Sí que ens havien 
explicat que hi podia haver una declara-
ció amb una proposta d’ajornament dels 
efectes. Sempre es parlava de dues o tres 
setmanes. Nosaltres ja vam dir que no 
compartíem aquesta idea. Dimarts, ens 
vam trobar que no solament hi havia 
l’ajornament, sinó que ni tan sols hi 
havia declaració. Tot això ha estat molt 
mal gestionat en relació amb nosaltres.

—Quines eines de pressió té la CUP ara? 
Sense la força de condicionar l’aprova-
ció del pressupost, teniu alguna eina?
—Vull pensar que sí.

—Retirar els diputats del parlament?
—Sí. Hi ha una incidència que podem 
tenir en l’àmbit institucional parla-
mentari. L’avís que vam fer l’altre dia 
que no continuaríem fent activitat par-
lamentària ordinària és prou clar. El 
moment actual demana de resoldre la 
qüestió de proclamar la república i po-
sar-la en marxa. Tota la resta ha de 
quedar al marge. Som un actor més, 
com tants altres, però tenim la nostra 
força mobilitzadora al carrer i amb una 

 

Els Mossos no poden tornar 
a permetre les agressions 
de l’1 d’octubre. ALBERT SALAMÉ

presència destacable als ajuntaments. 
Quatre-cents regidors al Principat no 
són pocs. No tenim hegemonia, però la 
nostra gent és molt activa a l’hora de 
mobilitzar i fer propostes. I tenim coses a 
dir sobre la resposta a l’aplicació del 155 i 
sobre com mantindrem la vigència de les 
nostres institucions. La CUP té molt a dir.

—Quin és el nivell de confiança de la 
CUP amb Puigdemont?
—Això va molt per cases. No puc res-
pondre com si tingués una bola de vidre. 
I no la tinc. He de jutjar pels fets i per 
les decisions que s’han pres. I la decisió 
de dimarts fou una decisió unilateral 
del president. I nosaltres ni l’avalem, 
ni la coneixíem, ni ens sembla encer-
tada. I cal atendre els condicionants 
que porten a aquesta decisió. Al cap i a 
la fi, Carles Puigdemont rep pressions 
de totes bandes. Em preocupa si acon-
seguim desactivar aquestes pressions 
amb els dos milions de vots que hem 
posat damunt la taula. Fins al dia 10, 
Puigdemont havia estat un exemple de 
fermesa i determinació política que no 
cedia al xantatge del poder econòmic i 
d’un determinat poder polític. Però di-

Fins al dia 10, 
Puigdemont havia 
estat un exemple 
de fermesa i 
determinació política

http://www.vilaweb.cat
https://twitter.com/intent/tweet?text=Benet%20Salellas%3A%20%27Hi%20ha%20el%20risc%20que%20el%20poble%20sigui%20tra%C3%AFt%20i%20no%20estem%20disposats%20a%20permetre-ho%27%20https%3A%2F%2Fwww.vilaweb.cat%2Fnoticies%2Fbenet-salellas-hi-ha-el-risc-que-el-poble-sigui-trait-i-no-estem-disposats-a-permetre-ho%2F&source=webclient
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.vilaweb.cat/noticies/benet-salellas-hi-ha-el-risc-que-el-poble-sigui-trait-i-no-estem-disposats-a-permetre-ho/
https://www.vilaweb.cat/noticies/benet-salellas-hi-ha-el-risc-que-el-poble-sigui-trait-i-no-estem-disposats-a-permetre-ho/


8
vilaweb.cat
14 i 15 octubre 2017 S I G N AT U R E S  V E U S  A C T U A L I TAT  7 D I E S  D E S C O N N E C TA  24 H

BENET SALELLAS 4/4

el paper que està cridada a tenir la nostra 
policia, penso que va faltar encara molt. 
Van tancar col·legis. Malauradament 
és així. Encara hi ha una mentalitat 
autonòmica instal·lada en determinats 
comandaments que deien que calia fer 
cas de les instruccions del TSJC. I això no 
pot continuar així. I em consta que dins 
dels Mossos hi ha un debat obert. Quan 
hi ha unes agressions contra ciutadans 
davant d’agents dels Mossos d’Esqua-
dra, aquests agents no han d’actuar per 
protegir aquests ciutadans? Ningú no 
s’imaginava que passaria tot allò que va 
passar el dia 1 d’octubre. Però cal dema-
nar als Mossos que no tornin a permetre 
una situació com aquella en un futur. No 
poden tornar a permetre les agressions 
de l’1 d’octubre.

—Com valoreu la posició o posicions 
preses pels comuns aquests últims dies? 
Hi haurà una part que acompanyarà la 
nova etapa?
—Sí. Tinc molt clar que hi ha gent 
d’aquest àmbit que està absolutament 
compromesa amb la república catalana, 
a constituir-la i defensar-la. Perquè ho 
he vist en els actes de campanya que 
hem fet i perquè n’hem parlat. Però no 
són necessàriament els sectors amb 
més poder dins d’aquest món. Jo parlo 
del sector de Podem i dels Anticapita-
listes. Estem molt decebuts del paper 
que ha fet Ada Colau. Ha fet un paper 
absolutament reaccionari, aquests úl-
tims dies. En un moment en què emer-
geix un país de manera massiva per a 
canviar les coses. El paper aquest de 
mediació buida que proposa Ada Colau 
em sembla una lògica absolutament 
partidista i d’apuntalament de l’statu 
quo. I em preocupa que aquest sector 
jugui a apuntalar el règim.

—A què ho atribuïu?
—A lectures completament partidistes, 
electorals i a una lògica molt poc popular 
i poc política. Que en un moment així, 
la teva única proposta sigui que no es 
faci res i s’aturi tot, no encaixa amb les 
lluites que hem compartit amb molta 
d’aquesta gent. 

marts va cedir a les pressions d’aquests 
interessos. La nostra confiança venia 
determinada molt per aquesta capacitat 
de mantenir-se ferm.

—Persones conegudes de la CUP s’han 
demanat des de dimarts a les xarxes on 
és ERC. Trobeu a faltar que els republi-
cans defensin posicions com la vostra?
—El meu interlocutor polític és Junts 
pel Sí. És amb qui negociem. No existeix 
bilateralitat entre els partits de Junts pel 
Sí i nosaltres. Per tant, suposo que allò 
que fa ERC ho fa en el marc de Junts pel 
Sí. En qualsevol cas, el dia que hagi de 
passar comptes, ho haurà de fer ate-
nent a aquest marc, que és pel qual ha 
treballat.

—Quina ha de ser la resposta al 155? 
Aquest article pot portar a dissoldre el 
parlament i convocar eleccions?
—Hi ha una solució que rau en la dignitat 
que de manera col·lectiva es va expressar 
l’1 d’octubre. Aquell dia i els dies ante-
riors al referèndum i els dies posteriors 
ens donen les claus de com s’ha de re-
soldre tot el que vingui. Nosaltres no 
acceptarem que el parlament espanyol 
dissolgui el Parlament de Catalunya i 
ens digui quan hem de fer les eleccions. 
Tampoc no acceptarem que ens digui 
com hem de fer unes eleccions.

—Ni quins partits s’hi podrien pre-
sentar...
—Exacte. Ni qui s’hi pot presentar ni quins 
programes són acceptables. Sabent com 
hem utilitzat el mandat democràtic del 
27-S, no crec que l’estat espanyol estigués 
disposat a permetre qualsevol programa 
electoral en una hipotètica convocatòria 
electoral. Per tant, com a país i com a co-
munitat extremadament valenta i digna, 
orgullosa de les institucions i de les deci-
sions col·lectives, cal sortir a defensar tot 
el que ens hem guanyat.

—Esteu satisfets de l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra l’1 d’octubre?
—Depèn. Si ho comparem amb el que 
van fer la policia espanyola i la Guàrdia 
Civil, estem contents. Si pensem quin és 

Ada Colau ha tingut 
un paper absolutament 
reaccionari aquests dies

Vam guanyar 
un referèndum i això 
no pot quedar en suspens
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E
l president de la Comis-
sió Europea, Jean-Clau-
de Junker, ahir va fer el 
ridícul. En una com-
pareixença en què li 

van demanar sobre la inde-
pendència de Catalunya, va 
dir que hi estava en contra 
perquè pensava que, si Ca-
talunya s’independitzava, hi 
hauria més estats que també 
voldrien independitzar-se, i 
d’aquí a quinze anys la Unió 
Europea –actualment, de 
vint-i-set estats més un– 
podria ser ‘de noranta estats’.

Juncker ni tan sols va tenir 
la decència d’explicar que ell 
venia precisament d’un dels 
estats més petits i amb menys 
població de la Unió Europea. 
Per tant, tenint en compte 
que ell mateix presideix la 
comissió, el seu argument so-
bre la fragmentació i la mida 
dels estats no tenia cap sentit. 
Tan sols Malta, i per molt 
poc, té menys habitants que 
Luxemburg. L’argument de 
l’antiguitat tampoc no el po-
dia defensar, ja que ara hi ha 
vuit estats dels vint-i-set de 
la Unió que no existien l’any 
1990 amb les fronteres ac-
tuals. Però, en qualsevol cas, 

Els ridículs arguments de Juncker 
sobre el nombre d’estats
Europa El president de la Comissió diu que si Catalunya s’independitza, 
Europa podria tenir noranta estats d’ací a quinze anys

el ridícul més espantós el va 
fer quan va parlar de noranta 
estats, ja que no hi ha, ni de 
bon tros, setanta situacions 
comparables o equiparables 
a la catalana.

Tenint en compte com serà 
la Unió Europea d’ací a quinze 
anys, sense el Regne Unit i 
sense cap estat nou adhe-
rit, com a molt, essent molt 
generosos, podríem parlar 
d’una vintena de casos en què 
l’estat és qüestionat per mi-
nories nacionals. Però aquests 
casos tampoc no són compa-
rables entre si pel que fa a la 
importància i la credibilitat de 
la reivindicació.

El seu argument 
sobre la 
fragmentació i 
la mida dels estats 
no tenia cap sentit

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude 
Juncker, va parlar d’una Europa de ‘noranta estats’. EP
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Actualment, l’únic procés 
d’independència a Europa 
comparable al cas de Catalun-
ya és el de Flandes, tot i que 
segueix una via molt diferent 
de la catalana. També hi ha 
dos casos que poden créixer 
molt i de manera ràpida en 
qualsevol moment, que són el 
del País Basc i el de Còrsega. 
La resta presenten condicions 
que fan difícil de pensar que 
tinguin possibilitats de crear 
estats propis abans que no 
hagin passat quinze anys.

En aquest sentit, hi ha paï-
sos que tenen activats pro-
cessos que han fet que els 
grups nacionalistes arribes-
sin a tenir una representa-
ció parlamentària àmplia o a 
compartir el govern, tot i que 
sense plantejar cap horitzó 
d’independència. És el cas, 

Ni així, però, es podria arribar als noranta 
estats que Juncker, el luxemburguès, 
considera poc menys que un malson
 

al nostre país, del País Valen-
cià i les Illes Balears (aquests 
sí que podrien aprofitar la 
dinàmica del Principat de 
manera més o menys ràpida, 
sobretot les Illes, que hi tenen 
una relació nacional directa). 
I també és el cas de Galícia, 
el Tirol del Sud, Padània o 
Sardenya. També hi ha el cas 
de les illes Aland, un territori 
de parla sueca integrat a Fin-
làndia que constitueix un cas 
únic perquè el seu estatut està 
determinat per un acord de la 
Societat de Nacions.

És evident que hi ha terri-
toris que tenen moviments 
regionalistes o de recuperació 
cultural importants arreu del 
continent. Com a molt, però, 
podríem parlar d’una vinte-
na de casos, una xifra molt 
allunyada dels setanta estats 

que Juncker diu que es podrien 
crear perquè la UE arribés a 
tenir noranta membres.

Fins i tot, si l’ampliació de 
les fronteres de la Unió fos 
molt efectiva i agafés gaire-
bé tot Europa, costaria molt 
de trobar aquests estats. Els 
casos d’Escòcia i Irlanda, si 
el Regne Unit finalment con-
tinués formant part de la UE, 
i el de la República Sèrbia de 
Bòsnia serien els més impor-
tants. Un cas ben particular 
seria el de les illes Fèroe, que 

pertanyen al Regne de Dina-
marca però no formen part de 
la Unió Europea; i, en aquest 
sentit, també és singular Xi-
pre, ja que el nord de l’illa 
oficialment forma part de la 
Unió Europea però les lleis 
europees hi són suspeses per 
l’existència de l’anomenada 
República Turca del Nord de 
Xipre. Ni així, però, es podria 
arribar als noranta estats que 
Juncker, el luxemburguès, 
considera poc menys que un 
malson. 

Mapa de les regios d’Europa que podrien esdevenir independents. VW
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E
l 25 de setembre, en un 
acte de suport al re-
ferèndum català al Tea-
tre Micalet de València, 
un centenar d’ultradre-

tans d’España 2000 es van 
concentrar a la porta per re-
bentar l’acte. La concentració 
havia estat permesa per la de-
legació del govern espanyol. 
Dues setmanes abans, quan 
Anna Gabriel era en aquesta 
la ciutat, l’extrema dreta li 
va llançar amenaces de mort.

El 7 d’octubre, en una ma-
nifestació unionista a Palma, 

un dona que era a la paradeta 
de l’Associació Sobiranista de 
Mallorca (ASM) va ser feri-
da i assaltada. L’endemà, a 
Barcelona, catorze organit-
zacions d’extrema dreta es 
van sumar a la manifestació 
de Societat Civil Catalana, en 
què es van produïr nomborses 
agressions racistes i atacs a 
periodistes.

Els fets més greus es va 
produir durant la Diada del 
9 d’octubre a València: la ul-
tradreta va intentar rebentar 
la manifestació valencianista 
(organitzada legalment) i va 
agredir diversos manifes-
tants. La policia espanyola i la 

L’extrema dreta, desbocada 
i impune a l’estat espanyol
L’Aravot Hi ha una extrema dreta que segurament té molt més poder i molta 
més presència que no pas allà on té representativitat

delegació del govern espanyol 
van actuar amb passivitat.

A aquest desbocament 
d’una extrema dreta marca-
da per l’anticatalanisme cal 
afegir-hi la indefensió dels 
càrrecs electes, principalment 
de Podem, a Saragossa, on 
va ser agredida la presidenta 
de les Corts d’Aragó, i més 
agressions d’aquest estiu, 
com les que van tenir lloc 
durant la marxa de l’Orgull 
LGTBI a Múrcia.

La protecció i la impunitat 
dels ultres es mantenen des 
de fa dècades, però en aquest 
darrer mes, a causa amb el re-
ferèndum català, les accions 

Quan Anna Gabriel 
era en aquesta la 
ciutat, l’extrema 
dreta li va llançar 
amenaces de mort

Grup d’ultres amb banderes espanyoles 
anticonstitucionals celebren la hispanitat. ACN

SEDA HAKOBYAN I ALEXANDRE SOLANO
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s’han multiplicat, i no hi ha 
hagut cap detingut. A l’estat 
espanyol hi ha una extre-
ma dreta que segurament té 
molt més poder i molta més 
presència que no pas allà on 
té representativitat.

L’extrema dreta emparada 
per l’estat espanyol

La transició espanyola va ser 
un pacte entre demòcrates i 
reformistes del franquisme 
que  va donar lloc a una de-
mocràcia d’intensitat baixa. 
No es van depurar ni l’ad-
ministració ni els cossos de 
l’estat i, fins i tot, les orga-
nitzacions paraestatals d’un 
tarannà franquista marcat, 
com ara el ‘Movimiento Na-
cional’ i el ‘Sindicato Vertical, 
van passar a formar part de 
l’administració estatal.

Va passar el mateix amb 
l’exèrcit o la justícia. Deu ma-
gistrats dels setze del Tri-
bunal d’Ordre Públic (TOP), 
peces clau de la repressió del 

règim, van acabar al Tribu-
nal Suprem o a l’Audiència 
Nacional en democràcia. En 
el cas de la policia tampoc va 
haver-hi depuració ni en la 
secció més representativa de 
la dictadura, la Brigada Po-
litico-social, encarregada de 
perseguir i reprimir l’oposi-
ció. El cap d’aquesta brigada, 
el comissari Roberto Conesa, i 
una bona part de la secció van 
ser reciclats en la guerra bruta 
de l’estat espanyol.

Per fer front a les organit-

zacions armades (principal-
ment ETA i els GRAPO) l’es-
tat espanyol va tolerar grups 
d’extrema dreta neofeixista 
com ara l’Alianza Apostólica 
Anticomunista (Triple A), el 
Batallón Vasco Español, el 
Grup d’Acció Valencianista o 
la Milícia Catalana i els va do-
nar suport. Dins dels grups hi 
havia policies o militars que 
gaudien de la complicitat dels 
aparells de l’estat espanyol i 
actuaven violentament i amb 
una gran impunitat al marge 
de la llei.

Posteriorment, una gran 
part dels membres van for-
mar part dels GAL (Grupos 
Antiterroristas de Libera-
ción), unes agrupacions 
parapolicials finançades, 
coordinades i entrenades per 
mitjà del govern espanyol i 
l’administració que van aca-
bar donant lloc a l’anomenat 
terrorisme d’estat.

Una mostra del pòsit nos-
tàlgic és la manifestació de 

gener, en què més d’un miler 
d’agents dels sindicats mi-
noritaris dels Mossos (SPC, 
CAT i USPAC), el sindicat 
majoritari de la Guàrdia Ur-
bana de Barcelona (SAPOL), 
els sindicats de la policia es-
panyola (SIPEOL) i la Guàrdia 
Civil (ASIGC) van protestar 
principalment contra la CUP 
per la ‘persecució política’, 
amb voluntat de marcar la 
política, tot i el pas del temps. 
Grups ultres i plataformes de 
legionaris espanyols també 
van fer una crida a partici-
par-hi, mostrant el vincle 
que encara hi havia.

La darrera arribada mas-
siva de la Policia Nacional i 
la Guàrdia Civil han tret a la 
llum tot un seguit d’estam-
pes: agents cantant l’him-
ne amb lletra de Pemán (del 
bàndol franquista), imatges 
amenaçadores, proclames 
clares per a actuar contra la 
població i casos de catala-
nofòbia.  

Per fer front a les 
organitzacions 
armades l’estat 
espanyol va tolerar 
grups d’extrema 
dreta neofeixista
 

Membres de grups d’extrema dreta boicoten 
la manifestació del 9 d’Octubre a València. ACN
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Un neofranquisme que 
campa al seu aire

En l’estat espanyol, actual-
ment, hi trobem associacions 
d’extrema dreta, que més 
que il·legalitzades, han estat 
afavorides. La més conegu-
da és la  Fundació Francisco 
Franco, que va ser subven-
cionada i actualment manté 
documents oficials secrets 
(de la Prefectura de l’Estat i 
la Presidència fins al 1973), 
però en trobem moltes més, 
que es dediquen a difondre el 
llegat de personatges fran-
quistes o ‘la veritat històrica’. 
En són exemples la Fundació 
División Azul, la Fundació 
José Antonio Primo de Rive-
ra, Serrano Suñer, Fundación 
Yagüe o Queipo de Llano.

En dates clau són habituals 
desenes d’actes de tarannà 
franquista, principalment 
misses, sobretot durant el 

20-N, o els aniversaris de la 
mort de Franco i Primo de 
Rivera. La darrera vegada, 
la delegada del govern es-
panyol a Catalunya en aquell 
moment, Llanos de Luna, va 
participar en un homenatge a 
la División Azul. Mentrestant, 
el govern espanyol ha decidit 
portar al Tribunal Constitu-
cional el reconeixement del 
Parlament de Navarra a les 
víctimes de l’extrema dreta 
i la policia que hi va haver 
durant la transició.

Cal afegir-hi associacions 
com la ultracatòlica HazteOir, 
que inexplicablement va ser 
subvencionada i ha estat de-
clarada d’utilitat pública, fet 
que li permet l’exempció de 
l’IBI i més beneficis fiscals.

En l’àmbit dels partits po-
lítics, els nostàlgics franquis-
tes de La Falange, Falange Es-
pañola de las JONS i la Falan-

Un grup d’ultres es va concentrar davant Catalunya 
Ràdio el 27 de setembre. ALBERT SALAMÉ

ge Auténtica, i neonazis com 
Alianza Nacional; Democracia 
Nacional o el Movimiento So-
cial Republicano (MSR), amb 
seu a Barcelona; o España 
2000, amb seu a València, que 
actualment té set regidors, 
són totalment legals.

La majoria d’aquestes for-
macions es manifesten im-
punement, com passa du-
rant les concentracions del 
12 d’octubre, en què mostren 
banderes franquistes, ame-
nacen periodistes i fan càntics 
amenaçadors.

Un dels casos més flagrants 
d’aquesta impunitat va ser 
l’Operació Panzer, en què un 
grup de divuit neonazis que 
tenia un arsenal d’armament 
que incloïa armes de l’exèrcit 
espanyol com ara llançagra-
nades o armes curtes va ser 
desarticulat. L’organització 
es finançava per mitjà de la 

venda de les armes i promovia 
les idees d’ultradreta i l’odi 
contra els immigrants i els 
homosexuals.

Deien que era una organit-
zació criminal que tenia con-
tacte amb polítics, empresaris 
i membres de les Forces Ar-
mades (dos dels quals eren 
militars). Però la inexplicable 
desaparició de les armes con-
fiscades i la declaració nul·la 
de les gravacions va portar a 
l’absolució de tots els acusats, 
entre els quals hi havia Pe-
dro Cuevas (assassí confés de 
Guillem Agulló). Fins i tot es 
va obligar a indemnitzar-los 
pel material destruït.  La im-
punitat no és un cas aïllat.

Poca presència electoral...

Una bona part de les plata-
formes i els partits, en un 
intent d’unir la fragmentada 
extrema dreta, van formar la 
candidatura España en Mar-
cha, que es va dividir abans 
de les eleccions europees, en 
què va obtenir 17.000 vots. 
Sumades les candidatures 
per separat (FE de les JONS, 
Impulso Social, Democracia 
Nacional i MSR), l’extrema 
dreta va treure prop de 80.000 
vots. En aquest grup encara 
s’hi podria afegir VOX, que 
teòricament tenia unes for-
mes més moderades, que va 
obtenir 245.000 vots, una xi-
fra gens menyspreable.

Actualment, España 2000 
només té un regidor al País 
Valencià, concretament a Silla 
(Horta Sud) i sis a la Comu-
nitat de Madrid. Dins de l’ex-
trema dreta, caldria afegir al 
Principat Plataforma per Ca-
talunya (PxC), feixistes ves-
tits de demòcrates, que van 
obtenir uns resultats especta-
culars en les eleccions al par-
lament del 2010 (75.000 vots 
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i un 2,4%) i en les eleccions 
municipals del 2011 (66.000 
vots i 67 regidors).

Les desavinences internes, 
amb l’expulsió del fundador 
Josep Anglada el 2014, han 
causat que aquest grup hagi 
perdut una bona part del su-
port i que actualment només 
tingui 8 regidors, mentre 
que la Plataforma Vigatana 
va assolir un sol regidor a Vic 
(Osona).

Es considera que una bona 
part del vots ha anat a Ciu-
tadans o al PP. En la resta 
de l’estat espanyol, VOX va 
assolir 22 regidors i dues bat-
llies, mentre que Democracia 
Nacional va obtenir un sol 
regidor, a la província de Va-
lladolid (Cuenca de Campos).

... però més presència social

En les Illes Balears, l’extre-
ma dreta, tot i que existeix, 
no està prou organitzada per 
tenir força electoral. Hi trobem 
moviments com el gonellisme, 
centrat a criticar el catalanisme 
i a negar la unitat de la llengua. 
Justament, l’assalt a la parade-
ta de l’ASM va ser liderada per 
Joan Font Rosselló, portaveu de 
la Fundació Jaume III.

han gaudit durant dècades, 
era a la contramanifestació 
violenta de l’extrema dreta 
el 9 d’octubre.

En els llaços de l’extrema 
dreta, trobem que el president 
d’España 2000, Jose Luis Ro-
berto, és propietari de l’em-
presa de vigilància Levantina 
de Seguridad, que forma part 
del Grupo Levantina, on tre-
ballen una bona part dels mi-
litants. També hi ha negocis 
d’empresaris d’extrema dre-
ta, des de bars fins a bordells, 
que molts cops es relacionen 
amb càrrecs polítics.

Durant el 2016, segons EL 
TEMPS, es van produir mil 
cinc-cents delictes d’odi en 
el territori valencià. L’últim 
reducte potent és el futbol, en 
què grups ultres com el Yomus 
del València CF., gaudeixen 
d’impunitat pel que fa a la 
simbologia. El president de la 
Lliga, Javier Tebas, era mem-
bre de Fuerza Nueva. S’actua 
amb molta més fermesa con-
tra les estelades.

Ara s’estableix un nou 
moviment, Lo Nuestro, que 
no fa servir la simbologia 
clàssica però és igual de vi-
olent, racista i intolerant. És 

A Catalunya trobem l’ex-
trema dreta vinculada a la 
principal associació contra la 
independència, Societat Civil 
Catalana, segons que ha in-
vestigat el fotoperiodista Jordi 
Borràs. Somatemps n’és una 
de les entitats fundadores, i 
manté els vincles amb Pla-
taforma per Catalunya, VOX 
i MSR tot i que vol mostrar 
una imatge de transversalitat.

En el País Valencià es 
manté en una posició social 
important. Les accions més 
dures es van produir durant 
la Batalla de València, en què 
la ultradreta, anticatalanista, 
va criminalitzar l’esquerra i 
els defensors de la llengua i 
la cultura valencianes.

L’extrema dreta i el blave-
risme es van intentar apro-
piar d’elements de la cultura 
com les falles, que l’esforç de 
molta gent ha intentat re-
tornar a la pluralitat i la des-
politització, per instrumen-
talitzar-los. Per exemple, el 
president de la interagrupació 
fallera, que manté una fèrria 
oposició a la política cultural 
de l’Ajuntament de València, 
que vol democratitzar i retirar 
els privilegis de què alguns 

similar a la Casa Pound de 
Roma o l’Hogar Social Ma-
drid, que ha ocupat l’antic 
Banc de Madrid al costat de 
la Plaça Colom. Es dediquen 
a repartir aliments tan sols 
entre els ‘nacionals’ i fan ac-
tivitats físiques i d’oci per 
als joves que transmeten un 
missatge excloent i d’ex-
trema dreta. Lo Nuestro s’ha 
establert a Elda-Petrer, Elx, 
Alacant i Alcoi, amb l’únic ob-
jectiu d’auxiliar els espanyols. 
A Barcelona també hi havia el 
Casal Tramuntana fins que va 
ser dissolt el 2015.

Tot i la clara presència de 
l’extrema dreta, cal afegir que 
hi ha un silenci informatiu 
per part de la majoria de mit-
jans de comunicació per a 
mantenir ocult un problema 
que existeix a l’estat espan-
yol, el d’una extrema dreta 
que defensa per sobre de tot 
la unitat d’Espanya. Fins a 
l’actualitat repeteixen que no 
existeix. Les accions s’acos-
tumen a silenciar o edulcorar 
titllant-les només de ‘radi-
cals’ o parlant de ‘joves amb 
banderes’. Mentrestant, l’ex-
trema dreta continua cam-
pant al seu aire. 

L’extrema dreta 
i el blaverisme 
es van intentar 
apropiar d’elements 
de la cultura com 
les falles al País 
Valencià

Les accions 
s’acostumen a 
silenciar o edulcorar 
titllant-les només 
de ‘radicals’ o 
parlant de ‘joves 
amb banderes’
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Dimecres 11.
I València va celebrar el 9 
d’Octubre, malgrat tot
N.C.

Divendres 13.
Editorial:  
L’hora de respondre
a Rajoy

Dimarts 10.
Anàlisi:  
Com serà el primer dia 
d’independència?

7 DIES 
  La selecció de la setmana  9-13 d’octubre de 2017

Dijous 12.
Joaquim Forn: ‘Si s’accepta la nova 
realitat política, no hi haurà cap 
col·lisió entre policies’
P.C.
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El govern de Catalunya es prepara per respondre a Mariano Rajoy. El 
president del govern espanyol insisteix a amenaçar amb l’aplicació 
del 155, llevat que el govern afirme que no va haver-hi cap declaració 
d’independència i que es rendesca. Cosa que no passarà.

La resposta a Rajoy, la manera com s’ex-
pressarà aquesta resposta, té la màxima im-
portància. En qualsevol cas, la humiliació, 
l’autohumiliació, la podem descartar com-
pletament. I per això mateix fóra bo que la 
carta no fos només un missatge a Rajoy, sinó 
també una guia per als ciutadans d’aquest 
país, encara desconcertats, alguns, pel que 
va passar dimarts al parlament.
—
A mesura que passen les hores, les posicions 
de tothom es van aclarint. El govern espanyol 
encara ara ha de dir res que es puga entendre 
sobre la promesa de reforma constitucional 
que va fer anunciar a Pedro Sánchez i que 
Europa ha comprat d’una manera inconscient. 
En canvi, des dels micròfons al carrer el mis-
satge de Rajoy per a la setmana vinent és ben 
contundent i clar: el projecte que té és aplicar 
el 155, exercir tota la violència necessària 
contra les institucions i el poble i aprofitar 
l’ocasió que ells creuen que tenen no solament 
d’aturar la independència sinó d’enfonsar per 
sempre el catalanisme.

L’HORA 
DE RESPONDRE
A RAJOY

En vista d’això, és gairebé impossible cap 
altre gest de resposta que no siga anul·lar 
la suspensió de la independència i donar 
vida, per tant, a la república catalana. Es 
pot discutir si s’ha de fer quan s’aplique el 
155 o si cal fer-ho abans, quan s’amenace 
d’aplicar-lo. Fins i tot pot ser molt inte-
ressant, pensant en l’exterior, de posar una 
data i mantenir-la, independentment de 
si Madrid aplica el 155 o no. Imaginar-se 
qualsevol opció diferent per a la setmana 
que ve és molt difícil.
—
Cal, per tant, recuperar urgentment la con-
fiança entre el govern i la CUP i entre el govern 
i els ciutadans, aquesta confiança que es va 
trencar dimarts. A la CUP, no s’hi val a trac-
tar-la com la van tractar dimarts, posant-la 
a última hora davant una situació tancada 
que ignoraven, però que tenien l’obligació 
d’acceptar per la transcendència del moment. 
I per això el seu gest de dignitat, coherència i 
responsabilitat mereix l’agraïment de tothom 
i el reconeixement polític.

EDITORIAL 1/2

VICENT 
PARTAL
director@vilaweb.cat
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Pel que fa als ciutadans, el desconcert naix 
sobretot del fet que tot plegat es va explicar 
malament. No es va saber vendre el gest, 
segurament perquè les pressions d’última 
hora van afectar el govern molt més que no 
era previsible. Ara hi ha gent que fa circular 
explicacions molt literàries sobre allò que va 
passar i sobre les divergències que s’hi van ex-
pressar. També ací, la manera com es responga 
a Rajoy pot tallar de soca-rel els rumors, cosa 
que seria convenient. La línia divisòria entre 
els partits s’ha complicat molt aquests darrers 
mesos i mirar els carnets ja no és la guia més 
adequada per a entendre què passa. Al PDECat 
hi ha partidaris de coses molt diferents i a ERC 
hi ha també partidaris de coses molt diferents. 
I hi ha coincidències sorprenents entre ells. 
Que hi haja gent que crega que anem massa 
de pressa no és cap problema mentre aquesta 
gent no tinga la capacitat de reorientar la 
política del govern o de trencar la unitat del 
procés. I no tinc cap prova, ni una, que ara 
mateix ho puguen fer, això.
—
Pel que fa al carrer, crec que tothom és cons-
cient que s’hi dirimirà tot allò que haja de 
passar. L’aplicació del 155 i la violència que 
desfermarà aquesta decisió de Mariano Ra-
joy només es podrà superar amb una reacció 

popular equiparable a la que va frenar el colp 
d’estat del 20 de setembre, a la que va fer real 
i viable el referèndum del primer d’octubre, a 
la que va paralitzar el país el 3 d’octubre. Hi 
ha qui creu que ara el país reaccionarà d’una 
manera diferent, però jo no ho veig així. En 
quinze dies un país no canvia completament 
de caràcter, només perquè no ha acabat d’en-
tendre una decisió. I em sembla poc assenyat 
de pensar que ara s’amagaran o es rendiran, 
en canvi de res, els milers de persones que de 
cap a cap del Principat es van enfrontar a la 
Guàrdia Civil, o els dos mil o tres mil membres 
de l’operació clandestina que va fer circular 
les urnes, o els centenars de milers de ciuta-
dans que van prendre el carrer durant la vaga 
general, o els estudiants que es van tancar 
durant dies, o els tractoristes, o els bombers, 
o els presidents de mesa o els hackers que van 
crear el programari del cens universal.
—
Però, sobretot, em sembla inimaginable que 
els més de dos milions de catalans que van 
eixir al carrer i van dipositar el seu vot, su-
perant la por i decidits a aguantar-ho tot, ara 
es tanquen a casa i deixen que la por s’apo-
dere dels nostres carrers, sense respondre 
com cal a Mariano Rajoy. Simplement, no 
m’ho crec. 

EDITORIAL 1/2

No es va saber vendre el gest, segurament 
perquè les pressions d’última hora van 
afectar el govern molt més que no era 
previsible

Que hi haja gent que crega que anem 
massa de pressa no és cap problema 
mentre aquesta gent no tinga la capacitat 
de reorientar la política del govern
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H
e conservat aquest pa-
per durant molts anys. 
És un visat del Consell 
Suprem de la Repú-
blica de Lituània que 

em van lliurar a l’aeroport 
de Vílnius el 5 de setembre 
de 1991. Aquell dia vaig acon-
seguir finalment d’entrar en 
allò que en teoria encara era la 
Unió Soviètica. Ho vaig fer en 
el primer vol que va fer el tra-
jecte entre Varsòvia i Vílnius 
després del colp d’estat. A la 

pista hi havia el KGB soviètic 
però quan vaig travessar la 
porta de l’aeroport dos homes 
em van aturar dient que eren 
la frontera de Lituània. Em 
van signar el paper i em van 
recordar que Lituània ja era 
un estat independent encara 
que el control de l’aeroport i 
més instal·lacions bàsiques 
del país continuassin en mans 
soviètiques.

L’endemà vaig agafar el 
tren cap a Riga. En teoria, 
encara era un tren soviètic, 
tot i que tant Lituània com 
Letònia ja havien declarat la 

seua independència. A l’arri-
bada a l’estació de Riga un 
policia em va aturar i em va 
demanar la documentació. Li 
vaig ensenyar el visat lituà. 
Se’l va quedar mirant i jo vaig 
entendre de seguida que no 
sabia què havia de fer. Aquell 
paper era legal? Era legal a 
Lituània? Era legal a Letònia? 
Era legal a l’URSS? Quina le-
galitat havia de garantir ell? 
Al control del KGB a Vílnius 
no m’havien donat cap paper 
i, per tant, el meu únic docu-
ment de viatge era aquell. En 
la Unió Soviètica que jo havia 

En la Unió Soviètica 
que jo havia conegut 
abans viatjar sense 
papers hauria estat 
un risc massa gran

Com és el primer dia 
de la independència?
República catalana Demà tot serà igual però d’ací a deu anys ja podeu estar 
segurs que tot serà diferent

El visat del Consell Suprem de la República 
de Lituània. V.P.

VICENT PARTAL

http://www.vilaweb.cat
https://twitter.com/intent/tweet?text=%27Com%20%C3%A9s%20el%20primer%20dia%20de%20la%20independ%C3%A8ncia%3F%27%20Editorial%20de%20Vicent%20Partal%20https%3A%2F%2Fwww.vilaweb.cat%2Fnoticies%2Fcom-es-el-primer-dia-de-la-independencia-editorial-vicent-partal%2F&source=webclient
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.vilaweb.cat/noticies/com-es-el-primer-dia-de-la-independencia-editorial-vicent-partal/
https://www.vilaweb.cat/noticies/com-es-el-primer-dia-de-la-independencia-editorial-vicent-partal/


19
vilaweb.cat
14 i 15 octubre 2017 S I G N AT U R E S  V E U S  A C T U A L I TAT  7 D I E S  D E S C O N N E C TA  24 H

conegut abans, obsessionada 
pel control dels estrangers, 
viatjar sense papers hauria 
estat un risc massa gran, 
però aquell dia tot va quedar 
en una conversa agradable. 
L’home estava perplex i em 
va deixar marxar sense saber 
exactament què havia de fer 
ni com havia d’actuar. Unes 
hores més tard, quan jo era 
a Riga, la Unió Soviètica va 
anunciar que reconeixia la 
independència de les tres re-
públiques bàltiques.

Al cap d’uns dies vaig con-
tinuar el meu viatge cap al 
nord, camí de Tallinn. En el 
tren vaig compartir seient 
amb un estudiant de Corea 
del Nord que estava enor-
mement preocupat perquè ja 
no sabia en quin país era. No 
era un sentiment estrany ni 
anecdòtic. Amb gran sorpresa 
nostra, van fer parar el tren a 
la frontera entre Letònia i Li-
tuània, i allà hi havia la policia 
soviètica, esperant-nos, amb 
els seus llargs abrics i l’usha-
nka, aquell casquet de pell que 
els identificà durant dècades, 
amb l’estel vermell. Simple-
ment, la independència havia 
anat massa de pressa i encara 
no sabien qui havia de fer el 
control dels passatgers, de 
manera que un policia soviè-
tic em va donar amablement 
la benvinguda a l’Estònia ja 

món continuava movent-se. 
L’endemà de la indepen-
dència a Letònia els policies 
eren els mateixos que el dia 
abans de la independència, 
vestits igual, formats igual 
i amb les mateixes idees al 
cap. Tanmateix, avui, quan 
arribes al modern aeroport de 
Riga, el control de passaports 
té marcada en terra la ban-
dera europea i els guàrdies 
de frontera ja no parlen rus 
sinó anglès. I es trobarien ben 
ridículs si algú els fes portar 
l’ushanka.

Aquesta és la clau de tot el 
que passarà a partir de la de-
claració de la independència. 
Dit de manera ràpida: demà 
tot serà igual però d’ací a deu 
anys ja podeu estar segurs 
que tot serà diferent.

El món funciona d’aquesta 
manera. Una declaració d’in-
dependència és un acte for-
mal que canvia molt poques 
coses en la vida quotidiana de 
la gent de manera immedia-
ta. Demà el tren anirà igual 
de malament, el forner serà 
igual d’amable, Telecinco en-
cara serà en el televisor, dels 
caixers automàtics eixiran 
euros, al bar de la cantona-
da continuaran fent el cafè 
massa fluix i potser encara hi 
haurà algun jutge que exigirà 
que es parle en castellà al seu 
tribunal. 

reconeguda com a estat in-
dependent per tothom, en 
una improvisada i surrealista 
frontera internacional que 
ara separava dos estats que 
havien estat part de la Unió 
fins unes hores abans.

Durant la meua vida he 
tingut la sort de veure nàixer 
en directe diversos estats, de 
viure les primeres hores de 
diversos estats, i per això em 
sembla que avui estic obligat 
a explicar-vos què se sent en 
un dia com aquest, què podeu 
esperar de manera raonable 
que passe i què no hauríeu 
d’esperar.

He volgut contar-vos la 
ruta pel Bàltic perquè ensen-
ya una cosa que és fonamen-
tal: aquesta nit, de la nit al 
matí, canviaran molt poques 
coses al Principat i no en no-
tareu gairebé cap. El policia 
que va eixir de casa soviètic, 
aquell dia que jo vaig arribar a 
Riga, va tornar a casa soviètic 
aquella nit. Però sa casa ja no 
era en territori soviètic i ell 
ara havia de controlar visats 
letons o lituans, uns pape-
rets artesanals que només 
unes hores abans hauria dit 
que no tenien cap validesa. 
Què va fer l’endemà? Anar a 
treballar segur i, segurament, 
preguntar com havia de com-
portar-se. No li devia resultar 
senzill d’entendre, però el 

Aquesta nit, de la nit al matí, canviaran 
molt poques coses al Principat i no en 
notareu gairebé cap

ANÀLISI 2/2
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Les agressions ultres contra els 
manifestants del 9 d’Octubre, amb la 
complicitat de la policia espanyola, no 
aturen la marxa, que es converteix en un 
clam per la democràcia

CRÒNICA 1/3

L
a manifestació del 9 
d’Octubre tenia per lema, 
enguany ‘Sí al valencià’. 
La sortida prevista, com 
és tradicional, a la plaça 

de Sant Agustí, a València. 
Però a les cinc de la vesprada 
la plaça no semblava gens 
preocupada per la llengua. Ni 
per res. Grups amb banderes 
espanyoles, mirades agressi-
ves. Si passaves per allà sense 
saber res del dia ni de l’hora 

ni de res, difícilment hauries 
pogut entendre què hi feien, 
aquella gent. Ni què volien. 
Per què semblaven tan en-
fadats. Encara contra ningú.

Hi ha alguns guàrdies mu-
nicipals. Alguns. Com si no hi 
fossin. D’ací a poca estona, 
seran substituïts per policies 
espanyols, dels antiavalots. 
Amb idèntic resultat.

Si algú hagués pogut 
filmar, des d’un balcó, els 

I València va celebrar el 9 d’Octubre, 
malgrat tot

ens expressem. Per què no 
ho fan?’

Pocs minuts abans de les 
sis, la plaça ha quedat copa-
da pels que criden vivaspaña. 
Aquell amb una forca. L’altre 
amb els tatuatges als dits: 
‘Hate’, hi diu. No cal que ho 
juris. La intenció ja fa esto-
na que ha quedat clara: que 
no es faci la manifestació. 
Perquè joderos, que esto es es-
paña. I perquè llamad a los 
mossos, ahora, a los mossos. I 
Puigdemont a la prisión. Això, 
sobretot. Tota la ràbia que han 
acumulat pel procés que viu 
el Principat, l’escupen ara a 
València. Amb la complicitat 
de la policia. Que deixa fer. I 

moviments de la plaça, du-
rant tota l’estona que ens 
han mantingut allà, a mercè 
de la violència feixista, i els 
passés després a càmera ràp-
ida, es veuria perfectament 
fins a quin punt les forces 
policíaques han permès que 
els rebentadors prengues-
sin la plaça, amenacessin els 
manifestants, que arribes-
sin a l’agressió. Aquesta és 
la qüestió, al capdavall. Ho 
comentarà minuts després, 
amb afuada serenitat, un 
veterà dels anys foscos de 
l’anticatalanisme: ‘La man-
ifestació legal és la nostra. 
Ells tenen l’obligació d’aïllar 
els violents i permetre que 

La marxa del 9 d’Octubre es converteix en un clam 
per la democràcia a València. N.C.

NÚRIA CADENES
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que, quan un grup dels vio-
lents s’abraona contra els qui 
han quedat aïllats davant la 
porta de l’església, com qui 
reclama inútilment sagrera 
(perquè, a València, les mon-
ges saluden els qui branden 
forques), quan s’hi abraonen 
a cops de pal i puntades de 
peu i la forca, es tomben amb 
les porres contra els agredits. 
A por ellos, oe.

Però la manifestació es 
manté

Aquesta és la notícia: que 
ho tenien tot per a reben-
tar-ho tot i que no ho han 
fet. Que no ho han pogut fer. 
Que, al capdavall, tot just si 
han aconseguit convocar un 
parell de centenars de per-
sones. Violentes, sí: però tot 
just un parell de centenars. I 
que les pancartes han saltat 
els bruels i s’han anat col·lo-

A la capçalera, representants 
de totes les entitats, partits i sindicats 
que convocaven. Els dolçainers. 
La determinació. Malgrat tot

cant més endavant, en el ca-
mí cap a l’estació del Nord. 
Per WhatsApp, telèfon, amb 
gestos, ha anat corrent l’avís: 
avancem, la ‘mani’ es fa.

I s’ha fet.
A la capçalera, represen-

tants de totes les entitats, 
partits i sindicats que con-
vocaven. Els dolçainers. La 
determinació. Malgrat tot.

Alguns exaltats amb ban-
deres espanyoles. Criden des 
de fora. N’hi ha que es fiquen 
dins la marxa. Esperen, prob-
ablement, que algú els en 
tregui a empentes. Cosa que 
no passa. ‘És una de les dif-
erències’, comentarà després 
aquell vell activista. I tornarà 
a tenir raó.

A la plaça de Sant Agustí, 
però, mentrestant, la policia 
ha permès que els rebentaires 
envoltessin un grup de mani-
festants que no hem pogut fer 

cap a l’estació. Tanta estona 
com voldran, ens hi tindran, 
allà. De tant en tant, hi ha 
empentes. Alguna corredissa. 
Cops. La policia apunta sem-
pre en la mateixa direcció. I 
no és la dels provocadors.

Quan decideixen que ja n’hi 
ha prou, obren un corredor. 
Deixen que els rebentaires 
avancin frec a frec amb els 
manifestants. Per què no fan 
que hi hagi més distància, 
per què no han creat aquesta 
espècie de corredor fins ara, 
són preguntes que queden a 

l’aire. De tant en tant algun 
dels violents s’acosta més, 
una empenta, un cop de pal 
de bandera espanyola, aquella 
mena d’insults. N’hi ha que 
estan fora de si. Colpegen un 
noi que protegia uns amics, 
més joves. Els cabells bril-
lants, negre. Serra les dents. 
S’empassa la impotència. No 
és hora de deixar-la sortir, 
ara. Contenció. Avancem. In-
stintivament, li agafes l’es-
patlla: ‘Tranquil’. ‘Es que 
me han dado. Duele’. ‘No els 
miris’. ‘No’.

Senyera amb la inscripció ‘Som País Valencià’ 
en la manifestació del 9 d’Octubre. N.C.
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I ja entrem al carrer de 
Colom. Continuen xisclant. 
Quan la manifestació els re-
spon amb un unànime ‘Sol-
idaritat amb el poble català’, 
enfolleixen. Un home gran se 
m’acosta. Ens coneixem de fa 
anys. Duu la gorra d’anar pel 
carrer, el cos menut, el gest 
calmat i, enmig dels bramuls, 
els assenyala i diu, sense alçar 
la veu: ‘Açò és espanya’.

Quan volen, els frenen

Mentrestant, van avisant que 
es modifica el final de la ma-
nifestació: el Parterre és ple 
de violents alçant els braços i 
preparats per atacar qui sigui 
que se’ls posi davant. I es fa 
cap a la plaça d’Amèrica.

En algun moment, si es 
té esme d’alçar-se de pun-
tetes, des d’aquest carrer de 
Colom astorat dels insults es 
pot veure que, malgrat tot, hi 

ha hagut manifestació. I que, 
també malgrat tot, ha aplegat 
milers de persones. Algun dia 
bé caldrà fer-los, a totes, un 
reconeixement.

Abans d’arribar a la plaça 
d’Amèrica, i passat el par-
terre, hi ha la cruïlla de la 
Porta de la Mar. La mena d’arc 
de triomf. La creu. I, ara sí, 
la policia espanyola ha de-
cidit que aturarà el parell de 
centenars de tumultuaris que 
han dut a posta la tensió a la 
celebració del 9 d’Octubre. 
Ara sí. Finalment.

Un cop han frenat els vio-
lents, la manifestació recorre 
les darreres desenes de metres, 
arriba a les escales del pont, 
s’estenen les pancartes, es fa 
un parlament i sona la Muixe-
ranga. Una de les més emotives 
que s’hagin sentit mai.

I és clar que en resta una 
sensació estranya, després 

Capçalera de la manifestació del 9 d’Octubre. ACN

d’aquest 9 d’Octubre a Valèn-
cia. I la gent es mira i s’abraça 
i es fan grups per tornar a 
casa acompanyats i els mis-
satges bullen entre els am-
ics: ‘Esteu bé?’ Però també 
és cert que aquesta vegada 
no han aconseguit aturar a 
cops l’expressió democràti-
ca de les idees. I és un canvi 
substancial. Fonamental. I 
significatiu.

Al capdavall, tal com ens 
dirà, pràcticament a peu 
d’escala, Toni Gisbert, sec-
retari d’Acció Cultural del País 
Valencià (ACPV), ‘el fet més 
destacable és que la man-
ifestació de la Comissió 9 
d’Octubre s’ha fet, perquè 
representa la majoria de la 
societat valenciana, que és la 
que mira al futur i que ja s’ha 
cansat que el govern d’Es-
panya utilitze cortines de fum 
per continuar menyspreant i 

discriminant els valencians’. 
Al seu costat, Vicent Moreno, 
president d’Escola Valenci-
ana, ho rebla: ‘Ells s’han ac-
tivat ara, però nosaltres estem 
actius sempre. Seguirem!’

Quan, ja tornant cap a ca-
sa, seguint per Twitter i per 
tot arreu les notícies del que 
hem viscut a València, algú en 
llegeix un que lamentava que 
tornem a les foscúries dels 
anys vuitanta, quan la dreta 
espanyolista i violenta va es-
tendre un domini de por pels 
carrers de la ciutat, Pepa Alòs, 
activista d’ACPV, salta de se-
guida: ‘Hi ha una diferència, 
i és molt important: nosaltres 
hem avançat moltíssim.’ Fa 
una pausa i ho resumeix en 
una frase: ‘Vull dir que, avui, 
ells eren pocs: hi eren tots els 
que són. Nosaltres en som 
més: i a la manifestació no 
hi érem tots els que som.’ 
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H
em entrat de ple en el moment de-
cisiu de la independència. Després 
de la declaració suspesa dimarts 
al parlament pel president Carles 
Puigdemont, s’ha obert un període 

d’incertesa amb oferta de diàleg que el 
govern espanyol s’ha encarregat de re-
fusar ràpidament. S’anuncien els primers 

‘Si s’accepta la nova realitat política, 
no hi haurà cap col·lisió entre policies’
Entrevista al conseller d’Interior sobre els desafiaments 
actuals i futurs en matèria de seguretat a Catalunya

ENTREVISTA 1/5

passos per a aplicar l’article 155 de la 
constitució espanyola, que pot conduir a 
la suspensió de l’autonomia. En aquesta 
cruïlla històrica, el paper dels Mossos 
d’Esquadra pot ser decisiu, com ja ho va 
ser el dia del referèndum. Parlem amb el 
conseller d’Interior, Joaquim Forn, dels 
desafiaments actuals i futurs en matèria 

de seguretat a Catalunya. Hi haurà xoc de 
policies quan es disputin dues legalitats 
simultànies? Comencem preguntant per 
les confusions d’aquesta setmana.

—Som independents o encara no?
—El parlament ha aprovat la declaració 
i l’ha suspesa. Per tant, la declaració 

JOAQUIM FORN

PERE CARDÚS

http://www.vilaweb.cat
https://twitter.com/intent/tweet?text=Joaquim%20Forn%3A%20%27Si%20s%27accepta%20la%20nova%20realitat%20pol%C3%ADtica%2C%20no%20hi%20haur%C3%A0%20cap%20col%C2%B7lisi%C3%B3%20entre%20policies%27%20https%3A%2F%2Fwww.vilaweb.cat%2Fnoticies%2Fjoaquim-forn-si-saccepta-la-nova-realitat-politica-no-hi-haura-cap-collisio-entre-policies-entrevista-mossos-esquadra-independencia%2F&source=webclient
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.vilaweb.cat/noticies/joaquim-forn-si-saccepta-la-nova-realitat-politica-no-hi-haura-cap-collisio-entre-policies-entrevista-mossos-esquadra-independencia/
https://www.vilaweb.cat/noticies/joaquim-forn-si-saccepta-la-nova-realitat-politica-no-hi-haura-cap-collisio-entre-policies-entrevista-mossos-esquadra-independencia/


24
vilaweb.cat
14 i 15 octubre 2017 S I G N AT U R E S  V E U S  A C T U A L I TAT  7 D I E S  D E S C O N N E C TA  24 H

està aprovada. Tan sols s’ha fet una 
suspensió dels efectes. Jo crec que això 
és important perquè en la història de 
Catalunya no s’havia arribat mai tan 
lluny. Hi va haver una majoria que va 
votar la independència en el referèndum 
de l’1 d’octubre. I això ens permet de 
proclamar la independència i suspen-
dre’n els efectes a petició del president. 
És una passa important que avança allò 
que acabarà succeint molt aviat.

—I què espereu que passi?
—Hem pres una decisió que puc enten-
dre que hi hagi gent que no comparteixi. 
Però és important, perquè el referèndum 
es va guanyar de manera clara, però 
també és important donar una opor-
tunitat més al diàleg després d’haver 
escoltat totes les veus que arriben de dins 
i de fora. Veurem si és possible d’arribar 
a cap acord. Molts actors internacionals 
decisius per al futur reconeixement del 
nostre país ens demanaven de fer aquest 
gest. S’ha d’entendre en aquest sentit.

—Malgrat el gest de Puigdemont, l’es-
tat ja ha començat a preparar el 155. 
Com cal respondre-hi?
—Sense precipitació. L’estat espanyol se 
sent còmode en el terreny de la negació 
del diàleg. Hem de tenir paciència. No 
hem de cremar aquest moment. El pre-
sident ha proposat que es nomenin dos 
representants per cada govern i s’accepti 
un mediador. És una oferta molt clara 
i es fa sense condicions. Cal mantenir 
l’oferta i que siguin ells que decideixin 
si volen diàleg o repressió.

—És un gest pensant en aquests ac-
tors internacionals? Confieu que l’estat 
espanyol podrà aprofitar l’obertura 
d’aquest període de diàleg?
—Nosaltres diem a tota la gent que 
pressiona, que dediquin temps a exercir 
les mateixes pressions a l’estat espanyol. 
No ens poden pressionar a nosaltres i 
prou. També han de pressionar en Rajoy.

—Us consta que n’hi hagi, de pressions 
d’aquesta mena?
—N’hi ha, n’hi ha. Però també és veritat 

que no garanteixen res. En som molt 
conscients, d’això. Ara, hem decidit de 
deixar-nos un temps –unes setmanes, 
va dir el president– i veure quin efecte 
pot tenir el gest. Si no hi ha bona res-
posta, serà una demostració més de 
l’actitud i de la manca de voluntat de 
l’estat espanyol. Hem de pensar que 
molta gent al món ara s’ha interessat 
per la qüestió catalana. I aquesta gent 
no sap tota la història que hem acumulat 
aquests últims anys. És bo que vegin la 
manera d’actuar de l’estat espanyol ara 
que tota l’atenció és posada aquí. És bo 
que tothom vegi en directe la repressió 
de l’estat espanyol a Catalunya. Hem vist 
com es prenen decisions judicials que 
excedeixen les competències dels òrgans 
que les dicten. I hem vist la repressió 
policíaca d’aquests últims dies. Això ho 
veu el món.

—Als vaixells del port se’ls acabava la 
reserva i l’han ampliada vuit dies més. 
Què en penseu?
—Continuen en el camí de l’amenaça i 
la por. En l’àmbit de la seguretat, hi ha 
una cosa que em preocupa més. No és tan 
sols l’estada d’aquests policies al port. 
Això és un fet molt greu, perquè el go-
vern va demanar que marxessin perquè 
no els necessitàvem per a res. Tan sols 
han generat excitació i problemes. S’ha 
complert allò que vam dir que passaria. 
Com deia, la cosa va molt més enllà. Hi 
ha una voluntat claríssima de recuperar 
competències de seguretat a Catalunya. 
Són competències protegides per l’es-
tatut. Ja vam dir que després de l’ex-
periència de l’atemptat del 17 d’agost, 
el senyor Rajoy i la senyora Sáenz de 
Santamaria van viure aquí mateix, al 
departament, que l’estat espanyol havia 
desaparegut de Catalunya en matèria de 
seguretat. Se’n van adonar i faran tant 
com puguin per recuperar competències 
en aquest àmbit.

—El Departament d’Interior té cap 
càlcul propi dels agents de policia es-
panyols que hi ha a Catalunya?
—No. Nosaltres sabem el que ens diuen 
ells. Ells parlen de deu mil. Crec que és 
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Cal mantenir l’oferta 
i que siguin ells que 
decideixin si volen 
diàleg o repressió

La nostra capacitat 
de sorprendre’ns 
per les actuacions 
del govern espanyol 
comença a ser 
il·limitada
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una xifra que ha anat creixent i dismi-
nuint segons les seves necessitats en 
cada moment. Quan han necessitat gent 
a l’Aragó o al País Valencià, han hagut de 
córrer a desplaçar-los-hi des de Cata-
lunya. Podem parlar perfectament d’uns 
deu mil agents instal·lats a Catalunya.

—Els Mossos d’Esquadra van incom-
plir les instruccions de la justícia l’1 
d’octubre?
—En absolut. Els Mossos van fer una 
actuació molt bona en compliment de 
les instruccions rebudes. Era un mana-
ment judicial que jo no compartia, però 
el cos de Mossos d’Esquadra ha complert 
sempre tots els manaments judicials 
rebuts. Allò que marca la diferència de 
model és la manera de complir els ma-
naments. Nosaltres ho vam fer amb una 
transparència total. Vull recordar que 
dos o tres dies abans del referèndum ja 
vam explicar com actuaria la policia de 
Catalunya. Es va explicar amb la màxima 
transparència. Els Mossos d’Esquadra 
van tancar col·legis sense haver de recó-
rrer a la força ni fer cap ferit. L’actuació 
va ser impecable.

—El major Trapero ha estat acusat de 
sedició. Per què no us acusen a vós?
—Hi ha querelles contra mi per des-
obediència, malversació i prevaricació. 
Creen el relat per poder acusar moltes 
més persones de sedició. Crec que co-
mençaran acusant el president de sedició 
i és molt possible que continuïn amb més 
membres del govern. Miren de crear un 
relat d’uns fets completament falsos. Per 
tant, estic molt tranquil. Sabem a què ens 
encarem i quins riscs tenim. Això no ens 
farà desistir de la nostra voluntat demo-
cràtica. No ens faran canviar d’opinió. No 
ens mourem del camí que vam començar.

—Alguns mitjans informen aquests dies 
de possibles operacions militars contra 
la independència. Són per a espantar o 
teniu constància de cap hipòtesi?
—A mi em costaria d’entendre que fessin 
això. També és cert que hi ha coses que 
no les hauria previstes mai i han passat. 
Diguem que la nostra capacitat de sor-
prendre’ns per les actuacions del govern 
espanyol comença a ser il·limitada. És im-
portant de saber que la fortalesa de l’estat 
és bàsicament l’ús de la força policíaca. 

 

En aquesta cruïlla històrica,
el paper dels Mossos d’Esquadra 
pot ser decisiu. P.C.

Mentre que la nostra força és la voluntat 
pacífica i democràtica dels ciutadans. Crec 
que la nostra força ens fa guanyadors. 
Assumim tota mena d’amenaces, real o 
fictícia, amb molta tranquil·litat.

—El cos de Mossos d’Esquadra ha estat 
intervingut?
—No. És evident que no. Ho van inten-
tar. Ho van fer d’una manera grollera. 
La fiscalia va decidir de nomenar un 
coordinador dels tres cossos policíacs. 
Una persona vinculada a la secretaria 
d’estat del govern espanyol, Pérez de 
los Cobos. No em canso de repetir que 
és un falangista. Una persona que es va 
presentar voluntària per al cop d’estat 
del 23-F al costat de Tejero. Cal que se 
sàpiga quina mena de gent dirigeix la 
policia a l’estat espanyol en ple segle 
XXI. Fa pensar molt que una persona així 
pugui dirigir la policia. És evident que el 
paper que ha fet aquest home aquests 
dies ha estat molt trist. Ho ha fet des de 
l’ombra. Ha tingut un comportament 
lamentable en la tasca de coordinació, 
però també perquè va ser ell qui va orde-
nar l’actuació de la policia espanyola i la 

No em canso 
de repetir que Pérez 
de los Cobos és 
un falangista. Es va 
presentar voluntari 
per al cop d’estat 
del 23-F 
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estatals. La possibilitat de tenir un estat 
independent ens permetria d’accedir a 
totes aquestes xarxes d’informació. I 
això és molt necessari per a garantir la 
seguretat interna de qualsevol país.

—Compartir la informació d’altri, però 
també cal tenir una agència d’intel·li-
gència pròpia?
—Sí, és absolutament necessari. Nosal-
tres tenim la comissaria general d’infor-
mació. És evident que avui la policia ha 
de tenir múscul, però hi ha una part molt 
important per a actuar amb eficàcia, 
que és la intel·ligència. És una qüestió 
irrenunciable per a qualsevol estat o per 
a qualsevol policia.

—La coordinació i la informació amb 
els altres cossos i agències ha canviat 
després de l’atemptat del 17 d’agost?
—Encara que sembli mentida, no ha can-
viat res. I determinades coses fins i tot han 
empitjorat. Recordem perfectament què 
va passar arran d’una informació que es 
va fer arribar a alguns mitjans de comuni-
cació aquells dies. D’on provenia aquesta 

Guàrdia Civil. Ell és el principal culpable 
d’aquesta actuació. També és cert que 
el senyor Millo hauria pogut fer alguna 
cosa per evitar-ho i se’n va desentendre. 
També va fer un paper molt trist. Caldrà 
demanar responsabilitats a Pérez de los 
Cobos per la violència de l’1 d’octubre.

—Catalunya està preparada en matèria 
de seguretat per a la independència? 
Encara deuen faltar coses per a tenir-ne 
un control complet...
—Falten coses que en aquest moment 
són competència de l’estat espanyol. Per 
exemple, el control de duanes, el servei 
d’estrangeria, la vigilància de fronteres... 
Tot això és una part important que és sota 
control de la policia espanyola i la Guàrdia 
Civil. En el moment que ens constituïm en 
estat independent hem de poder garantir 
i desplegar aquests serveis. És important 
que nosaltres tenim una policia integral 
amb un gran reconeixement a Catalunya, 
però també un bon reconeixement in-
ternacional. Especialment, després dels 
atemptats de l’agost. Podem garantir 
la seguretat als ciutadans de Catalunya, 
però també al conjunt d’Europa. Pensem 
que una de les demandes que rebem 
quan expliquem que volem ser un estat 
independent és la capacitat de garantir la 
seguretat del territori del nou estat. Ens 
satisfà el reconeixement internacional 
rebut perquè demostra que s’ha treballat 
en bona direcció des de fa anys. Tenim 
una policia equiparable a les millors po-
licies del món.

—També hi ha camp per recórrer en 
matèria de serveis d’informació i d’in-
tel·ligència?
—Hi ha marge de millora. Avui, els 
desafiaments de seguretat global s’han 
d’encarar amb una bona intel·ligència. 
I també amb l’intercanvi d’informació 
amb altres països i amb una bona coordi-
nació policíaca. Nosaltres no hem tingut 
accés fluid a la informació policíaca dels 
altres països. No podem tenir interlo-
cució amb els serveis d’intel·ligència 
estrangeres. Però fins i tot hem tingut 
problemes per a obtenir la informació 
que tenien els serveis d’intel·ligència 

Hi haurà xoc de policies quan es disputin dues legalitats simultànies?. P.C.

Podem garantir la seguretat 
als ciutadans de Catalunya, 
però també al conjunt 
d’Europa

http://www.vilaweb.cat
https://twitter.com/intent/tweet?text=Joaquim%20Forn%3A%20%27Si%20s%27accepta%20la%20nova%20realitat%20pol%C3%ADtica%2C%20no%20hi%20haur%C3%A0%20cap%20col%C2%B7lisi%C3%B3%20entre%20policies%27%20https%3A%2F%2Fwww.vilaweb.cat%2Fnoticies%2Fjoaquim-forn-si-saccepta-la-nova-realitat-politica-no-hi-haura-cap-collisio-entre-policies-entrevista-mossos-esquadra-independencia%2F&source=webclient
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.vilaweb.cat/noticies/joaquim-forn-si-saccepta-la-nova-realitat-politica-no-hi-haura-cap-collisio-entre-policies-entrevista-mossos-esquadra-independencia/
https://www.vilaweb.cat/noticies/joaquim-forn-si-saccepta-la-nova-realitat-politica-no-hi-haura-cap-collisio-entre-policies-entrevista-mossos-esquadra-independencia/


27
vilaweb.cat
14 i 15 octubre 2017 S I G N AT U R E S  V E U S  A C T U A L I TAT  7 D I E S  D E S C O N N E C TA  24 H

JOAQUIM FORN 5/5

alguns països. És normal, perquè nosal-
tres no som la primera policia del món. 
N’hi ha moltes més de les quals podem 
aprendre i a qui podem explicar les nos-
tres experiències. Aquesta mena d’inter-
canvis són molt positius. Hi ha policies 
que vénen a Catalunya a aprendre. Tenim 
un nivell molt bo i, per tant, també hi ha 
policies que volen venir a aprendre de 
nosaltres. És un intercanvi normal.

—Hi ha un suport especial d’Israel en 
aquesta matèria?
—No és que sigui l’estat d’Israel. Hi ha 
contactes, intercanvis... com es fan amb 
més policies. Però sí. Efectivament, hi 
ha aquesta relació. No és pas cap secret. 
No és que ens ajudin, sinó que hi ha els 
intercanvis normals i habituals. No és 
res d’extraordinari ni estrany.

—També sou responsable dels Bombers 
de Catalunya, com a conseller d’Interior. 
Què en penseu del paper que han tingut 
aquests dies?
—És molt important. Els vaig felicitar fa 
poc en un acte amb ells. Són gent que té 
una feina molt important quan porten 
l’uniforme, i que aquests dies, en els 
seus moments de lleure, també l’han 
feta. De part meva, un doble agraïment. 
Són gent amb una gran vocació de servei 
públic. Ho demostren cada vegada en 
l’exercici de la seva feina, però també 
amb una implicació constant en les 
reivindicacions del país i socials des de 
fa molts anys. Aquests dies han ajudat 
a ordenar situacions de tensió. Tenen 
una legitimitat reconeguda i això ajuda 
en situacions difícils.

—En les mobilitzacions, la gent crida 
‘menys policia i més bombers’. Què 
penseu quan ho sentiu?
—Quan aquests dies cridaven ‘menys 
policia’, es referien a la policia que ja 
sabem. A veure, el reconeixement actual 
dels Mossos d’Esquadra és enorme. 
Després dels atemptats i també ara. El 
reconeixement és enorme. Si de res em 
sento orgullós, és d’aquest reconeixe-
ment tan gran que té la societat als 
Mossos d’Esquadra i als bombers. 

informació? Del Centre d’Intel·ligència 
contra el Terrorisme i el Crim Organitzat 
(CITCO). I quina casualitat: la perso-
na que dirigeix el CITCO és la mateixa 
persona que dirigia l’UDEF quan es van 
inventar uns informes sobre Artur Mas i 
Xavier Trias. Les dificultats que hem tin-
gut són enormes. I després de l’atemptat 
de l’agost no ens han informat de noves 
alertes d’àmbit europeu. Hi ha persones 
que es dediquen al combat polític amb la 
seguretat. I això és inacceptable.

—En quin moment els Mossos co-
mençaran a protegir els ciutadans dels 
atacs violents de la policia espanyola i 
la Guàrdia Civil?
—Entenc que la gent es pugui fer aquesta 
pregunta. Però nosaltres hem de fer les 
coses ben fetes. Hi ha una legalitat avui 
que és l’espanyola i, malgrat les nostres 
competències, aquestes policies tenen 
capacitat d’actuar a Catalunya. És evident 
que no poden fer-ho com ho van fer l’1 
d’octubre. Ens hem queixat. Però som un 
govern responsable i el pitjor favor que 
podríem fer a la policia catalana seria un 
enfrontament entre cossos de seguretat. 
Hem de ser responsables i mirar de resol-
dre els problemes per la via política. No té 
cap sentit que hi hagi tota aquesta policia 
al nostre país. Nosaltres hem d’assumir 
el cent per cent de les competències de 
seguretat, que són les que tenim com a 
policia integral. Si això es respecta, tots 
aquests problemes no es repetiran.

—Però les situacions conflictives, veient 
la línia repressiva de l’estat espanyol, no 
es poden descartar. L’endemà de fer-se 
efectiva la declaració, encara més...
—És evident que hi haurà situacions 
difícils i complicades. Però s’hauran de 
solucionar amb professionalitat i bona 
intenció. Tenim les experiències dels 
altres estats i, si hi ha bona voluntat i 
s’accepta la nova realitat política, no hi 
haurà cap col·lisió entre policies.

—La policia de Catalunya i el Departa-
ment d’Interior reben suport de l’es-
tranger en matèria de seguretat?
—Hi ha intercanvi d’experiències amb 

Nosaltres hem d’assumir 
el cent per cent de les 
competències de seguretat, 
que són les que tenim com 
a policia integral

Els bombers tenen una 
implicació constant 
en les reivindicacions 
del país i socials des de fa 
molts anys
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U
na programació internacional po-
tent, les estrenes d’alguns dels 
espectacles que marcaran la tem-
porada teatral del país i també 
dansa, música i circ. Aquests són 

els puntals de la programació del festi-
val Temporada Alta, que arrenca avui a 
Girona. Al festival, que durarà fins al 10 
de desembre, hi haurà un total de no-
ranta-set espectacles en nou setmanes. 
Entre les propostes més destacades hi 
ha l’obra inaugural, una versió mascu-
linitzada de ‘Nit de Reis’ de Shakespeare 
adaptada pel prestigiós director britànic 
Declan Donnellan i la darrera proposta 
de Oskaras Korsunovas, que actualitza 
Gògol.

Cultura Us oferim una guia del festival

Dramatúrgia i creació catalana

El color de la llum. Direcció: Ferran Joan-
miquel. A partir dels testimonis i les 
imatges de cinc fotoperiodistes, Ferran 
Joanmiquel reflexiona sobre els límits 
ètics de la professió. El color de la llum és 
el primer projecte d’un cicle de teatre 
documental de la Sala La Planeta que es 
fa a partir de la transcripció d’entrevis-
tes d’actualitat. De l’11 al 15 d’octubre a 
la Sala La Planeta.

El metge de Lampedusa. Direcció: Mi-
quel Gorriz. Pietro Bartolo fa trenta 
anys que és metge a Lampedusa i és 
un exemple de coratge, compromís 
i dignitat. I un samarità convençut 
de la Llei del Mar. Un dia decideix 
tornar a la seva illa al bell mig del 
Mediterrani per ajudar els seus i tots 

Dancing with frogs, dirigida per Sol Picó, explora 
la masculinitat del segle XXI. SOL PICÓ

REDACCIÓ

DIRECTORS BRITÀNICS, DRAMATÚRGIA 
CONTEMPORÀNIA I SOL PICÓ AL TEMPORADA ALTA

Com cada any, el festival se centra 
en la creació contemporània. Enguany 
presenta obres de joves directors com 
ara El color de la llum de Ferran Joanmi-
quel, Blasted  d’Alícia Gorina o Medusa, 
l’obra de la Virgueria guanyadora del 
Premi Quim Masó. També s’hi poden 
trobar les darreres propostes de Ramon 
Madaula, Pere Arquillué, Pau Miró i 
Lluís Homar. L’apartat de dansa el pro-
tagonitza Sol Picó, que arriba a Girona 
amb Dancing with frogs, un espectacle 
que explora la masculinitat del segle 
XXI. Finalment, en l’apartat musical 
s’hi troben des dels Sopa de Cabra fins 
a la cantant de Mali Oumou Sangaré 
passant per Jorge Drexler i Els Amics 
de les Arts.

Aquests són els espectacles més des-
tacats:
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els qui arriben del mar. Basat en la 
novel·la Llàgrimes de sal de la perio-
dista Lidia Tilotta. El 14 d’octubre al 
Teatre de Salt.

Medusa. Companyia: La Virgueria. Dels 
camps d’extermini nazi fins a Hiroshi-
ma passant per les dictadures dels anys 
cinquanta a l’Amèrica del Sud. Medusa fa 
un recorregut pels horrors del segle XX 
a partir de la vida del cineasta, fotògraf 
i pintor Karl Gustav Friedrich Prohas-
ka. Una experiència sensorial aterridora 
guanyadora del Premi Quim Masó 2016. 
Dia 1 de desembre al Canal.

Adossats. Direcció: Jordi Casanovas. Una 
família celebra el sant de tres genera-
cions de Jordis. Però ho faran envoltats 
de roses plenes d’espines, de dracs que 
treuen foc i de cavallers que potser no 
són tan valents… L’obra escrita per 
Ramon Madaula vol donar respos-
ta a aquesta pregunta: què ens uneix 
realment als nostres parents? Dies 1 i 
2 de desembre al Teatre Municipal de 
Girona.

Blasted (Rebentats). Direcció: Alícia 
Gorina. Una dona es retroba amb el 
seu amant en una habitació d’hotel. La 
jove suporta els abusos d’aquest home, 
misògin i racista, que li duplica l’edat, 
fins que el pes de la violència rebenta la 
intimitat de la cambra. L’obra, escrita 
per Sarah Kane és una de les fites tea-
trals del segle XX i va marcar la societat 
britànica dels anys noranta per la seva 
duresa. Dies 7 i 8 de desembre al Teatre 
de Salt.

Cyrano. Direcció: Pau Miró. Després de 
posar-se a la pell de tots els personat-
ges de Terra baixa, Lluís Homar torna 
al festival per posar-se el nas d’un dels 
soldats poetes més famosos de la història 
del teatre: Cyrano de Bergerac. L’obra 
és una adaptació del clàssic d’Edmond 
Rostand reescrita i dirigida per Pau Miró 
amb una banda sonora d’excepció: les 
cançons de Sílvia Pérez Cruz. Del 8 al 
10 de desembre al Teatre Municipal de 
Girona.

1

2

3

1. ‘Blasted (Rebentats)’. T.A.// 2. ‘Cyrano’.  T.A. // 

3. ‘El color de la llum’. T.A.
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Programació internacional

Dvenadtsataia Noch (Nit de reis). Direcció: Declan 
Donnellan. El director de Cheek by Jowl reinterpreta 
el clàssic de Shakespeare amb la seva companyia 
russa. Un elenc exclusivament masculí per a una 
comèdia que és una invitació a la confusió i l’am-
bigüitat sexual. 11 i 12 d’octubre al Teatre Municipal 
de Girona.

Golem. Companyia: 1927. Des que va néixer el 2005, 
la companyia anglesa 1927 ha fascinat el món amb el 
seu extraordinari imaginari teatral. Ara, agafa el vell 
mite jueu de l’home de fang per recrear l’estètica de 
les avantguardes d’entreguerres en un muntatge que 
ha fascinat arreu, des de Salzburg fins a Londres. 3 
i 4 de novembre al Canal.

Pamiselis (Diari d’un boig). Direcció: Oskaras Kor-
sunovas. El director lituà ha trobat en l’obra de 
Nicolai Gogol el pervers mecanisme per a explicar 
com un home corrent es pot convertir en un dicta-
dor. Korsunovas, capaç d’il·luminar les parts més 
fosques de l’ànima, converteix aquest monòleg en 
un inquietant tractat sobre el feixisme. Dies 8 i 9 
de desembre a la Sala la Planeta.

Música i dansa

Oumou Sangaré. És la veu femenina més commo-
vedora de la música africana actual. Al llarg de la 
seva carrera ha utilitzat la música per denunciar la 
situació de les dones del seu país, oposar-se a la 
poligàmia, al matrimoni infantil... Sangaré arriba a 
Girona per presentar el seu darrer àlbum, Mogoya, 
un disc arrelat a la tradició i al wassoulou però obert 
a noves influències. Dia 14 d’octubre a la Mirona.

La nit dels Sopa. Amb Sopa de Cabra, M-Clan i 
Adrià Puntí. Sopa de Cabra diu adéu a tres anys de 
ronda amb un concert ple d’amics que volen que 
s’acabi convertint en una cita anual. Per a aquesta 
primera ocasió s’han cercat les arrels més ‘rockeres’ 
del grup amb els companys M-Clan i la complicitat 
del músic, amic i veí Adrià Puntí. 9 de desembre al 
Pavelló d’Esports de Fontajau.

Dancing with frogs. Direcció: Sol Picó. Després 
d’investigar sobre la condició femenina, Sol Picó ara 
es fixa en el món masculí en un moment en què el 
‘mascle’ potser ha entrat en una crisi d’identitat. Set 
intèrprets –ballarins, cantants, músics i actors– es 
posen a la pell de tots els homes possibles del segle 
XXI. Dia 13 d’octubre al Canal. 

1
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3

1. ‘Pamiselis (Diari d’un boig)’. T.A. // 2. Oumou Sangaré. 
T.A. // 3. ‘Golem’. T.A.
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T
ot i que la Fira de Sant Ermengol de 
la Seu d’Urgell està documentada 
des de l’any 1048, és en aquests 
darrers temps que ha agafat tant 
renom gràcies als formatges ar-

tesans. La Fira del Formatge del Piri-
neu s’ha convertit en una de les parts 
més destacades de la fira, que es farà 
aquest cap de setmana en diversos in-
drets de la Seu d’Urgell, i en un referent 
per al món del formatge artesà del nostre 
país.

CITA AMB ELS FORMATGES DE TOT 
EL PIRINEU A LA FIRA DE SANT ERMENGOL
Fires La mostra de formatges arriba a una xifra rècord: quaranta-set 
formatgeries i més de cent cinquanta varietats diferents

A més, la mostra de formatges d’en-
guany té un nombre rècord d’elabo-
radors convidats. En total n’hi haurà 
quaranta-set de provinents de tots els 
indrets del Pirineu: catalans, aragonesos, 
bascos, navarresos i occitans. Oferiran 
més de cent cinquanta varietats de for-
matges elaborats per ells mateixos de 
gustos i textures molt diferents. Hi haurà 
algunes de les marques més conegudes, 
com ara Bauma i el Molí de Ger, però 
també moltes més per descobrir.

La Seu d’Urgell acull la tradicional fira de formatges 
del Pirineu. CEDIDA

REDACCIÓ

Aquests cent cinquanta formatges 
es podran tastar durant tot el cap de 
setmana al pavelló poliesportiu adqui-
rint un tiquet de que dóna dret a cinc 
degustacions de formatge. El tiquet 
té un cost de 8 euros i també inclou 
un tast de productes agroalimentaris 
de proximitat a l’Espai Tast km0, on 
hi ha embotits, pa i cervesa de l’Alt 
Urgell. La compra de tiquets es pot 
fer en línia.  La fira convida cada any 
un elaborador artesà. Enguany és la 
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formatgeria Finca de Uga, que ve de 
Lanzarote.

També hi haurà l’Aula de Tast, un 
espai en què els elaboradors fan difu-
sió dels seus formatges. Durant tot el 
cap de setmana es faran presentacions 
de llibres, maridatges –de música i 
formatge, de sidra i formatges bascos, 
amb cervesa artesana–, demostracions 
de cuina, classes magistrals, tastos 
guiats i tallers per a la mainada. El 
dissabte s’anunciaran els guanyadors 

2

1

3

4

1. La formatgeria Bauma és un dels participants il·lustres 
de la Fira de Sant Ermengol a la Seu d’Urgell. CEDIDA // 

2. L’any passat el formatge de la Xiquella de la Vall d’en 
Bas va ser guardonat amb la medalla de plata a la fira. 
CEDIDA // 3. Una altra de les formatgeries habituals 
i tradicionals dels Pirineus és el Molí de Ger. CEDIDA // 

4. La formatgeria Serrat Gros, d’Ossera, ha guanyat sis 
vegades la medalla d’or de la fira. CEDIDA

Tot amenitzat amb maridatges 
–de música i formatge, de sidra 
i formatges bascos, amb cervesa 
artesana–, demostracions de cuina, 
classes magistrals, tastos guiats 
i tallers per a la mainada

Hi haurà l’Aula de Tast, un espai 
en què els elaboradors fan difusió 
dels seus formatges
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vall i converses amb pastors i formatgers. 
Laia Pont i Natàlia Nicolau ofereixen una 
selecció dels cinquanta millors formatges 
dels Pirineus, amb un desglossat exhaus-
tiu de les seves característiques. També 
fan una mirada intimista del sector que 
ens permet veure que darrere de cada for-
matge hi ha una història molt especial per 
a explicar protagonitzada pels formatgers 
dels Pirineus. En el llibre hi ha retrats 
personals i relats de vida de les persones 
que hi ha al darrere dels formatges més 
deliciosos que incideixen en l’essència 
d’unes mans que els fan possibles. 

1

2

1. Formatges de l’Abadessa és una formatgeria 
de la Seu d’Urgell, amfitriona de la fira. CEDIDA //  
2. Els formatges de Finca de Uga, a Lanzarote, 
són els convidats en la fira d’enguany. CEDIDA

L’essència de la Fira de Sant Ermengol consisteix a 
mostrar els millors formatges del Pirineu. Això es 
tradueix en el llibre ‘Formatges del Pirineu. Els 50 
millors’, que es presentarà a la fira. COSETÀNIA EDICIONS

del concurs que premia els tres millors 
formatges de dotze categories diferents 
a partir del tipus de llet amb què estan 
elaborats, la tipologia o el procés de 
maduració.

Presentació del llibre ‘Formatges del 
Pirineu’

De les presentacions d’enguany en des-
taca la del llibre ‘Formatges del Pirineu. 
Els 50 millors’, de Natàlia Nicolau i Laia 
Pont, publicat per Cossetània Edicions. 
Aquest llibre és fruit d’una travessia in-
tensa pels Pirineus, amb salts de vall en 
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L
a Fundació Mapfre acaba d’inau-
gurar l’exposició ‘L’infern segons 
Rodin’, un dels grans reclams de 
la temporada museística a Bar-
celona. S’hi apleguen tot d’obres 

entorn del seu gran projecte, La porta 
de l’infern i serveix per a commemo-
rar el centenari de la seva mort. Amb 
un centenar d’escultures, la mostra 
recorre la història de l’obra icònica 
de Rodin i n’analitza l’evolució en el 
curs de la seva carrera. Així mateix, 
una trentena de maquetes, dibuixos 

i fotografies permeten d’apreciar el 
procés de creació.

L’exposició, que restarà oberta fins 
el 21 de gener, abasta del 1880, quan 
Rodin va rebre l’encàrrec de fer una 
porta decorativa, fins a la presentació de 
l’obra completada, passant pel conjunt 
de formes i figures que no es van integrar 
en el projecte però que van tenir vida fora 
de la porta. En total, s’hi inclouen 150 
obres, entre les quals 100 escultures, 30 
dibuixos i algunes fotografies antigues, 
la majoria provinents de les col·leccions 
del Museu Rodin de París.

L’artista rebé la comanda de La porta 
de l’infern com una proposta modesta, 

LA FUNDACIÓ MAPFRE EXPOSA LES INTERIORITATS 
DE ‘LA PORTA DE L’INFERN’ DE RODIN
Art 100 escultures, 30 dibuixos i unes quantes fotografies 
antigues conformen una exposició que aborda el procés 
creatiu de l’obra

D.E.S.
C.O.N.N.E.C.T.A.

EXPOSICIONS 1/2

Le Penseur, sur élément de chapiteau, 1881-1888. 
AUGUSTE RODIN

però s’acabà convertint en el projecte 
més ambiciós de la seva carrera. La porta 
va esdevenir el gresol on barrejà cen-
tenars de figures i de grups i la reserva 
d’on va extreure fins a la seva mort la 
matèria primera per a gran part de la 
seva creació.

Rodin es va inspirar en la Divina 
comèdia de Dant per donar forma a les 
seves idees. Va reflexionar sobre la com-
posició global de l’obra, que va imaginar 
com una porta formada per plafons jux-
taposats esculpits en baix relleu. Poste-
riorment, va planejar de compartimentar 
menys els batents i arribà a una tercera 
maqueta de la porta, que reflecteix una 

REDACCIÓ
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voluntat de desenvolupar la composició 
en profunditat. El pensador, El bes i Ugo-
lino i els seus fills són els tres elements 
que dominen la porta.

Entre el 1884 i el 1885, Rodin sem-
blava satisfet de l’estat de la seva porta, 
fins al punt que va demanar pressupost a 
fonedors. Va començar a prendre’s noves 
llibertats sota la influència del llibre de 
poemes Les flors del mal de Baudelaire, 
amb la sensualitat i els temes de l’amor 
fatal i la temptació barrejant-se amb el 
substrat dantesc.

Formes amb vida fora de la porta

Rodin va crear un ampli repertori amb 
centenars de formes, algunes de les 
quals no van ser mai integrades en La 

porta de l’Infern, però que va reutilitzar 
fins al final de la carrera per nodrir la 
seva creació. A partir de la dècada de 
1890 algunes d’aquestes formes es van 
ampliar o reduir, amb una modificació 
tan profunda que es van arribar a consi-
derar versions totalment noves d’obres 
antigues.

Finalment, l’exposició de la Fundació 
Mapfre tracta de la manera com va rebre 
la porta el públic. D’una banda, s’hi re-
corda l’estupor que va causar l’estat in-
complet de l’obra que Rodin va presentar 
als visitants a l’Exposició Universal de 
1900 i, d’una altra, explica el caràcter 
múltiple de l’escultura, que es reflecteix 
en la forma de diversos exemplars de 
guix i bronze. 

‘El petó’ és una de les obres més icòniques de Rodin. 
MUSEU RODIN

L’exposició explica 
el caràcter múltiple 
de l’escultura, que 
es reflecteix en la forma 
de diversos exemplars 
de guix i bronze

http://www.vilaweb.cat
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.vilaweb.cat%2Fnoticies%2Fampliaciola-fundacio-mapfre-exposa-les-interioritats-de-la-porta-de-linfern-de-rodin%2F&text=La%20Fundaci%C3%B3%20Mapfre%20exposa%20les%20interioritats%20de%20%E2%80%98La%20porta%20de%20l%E2%80%99Infern%E2%80%99%20de%20Rodin&original_referer=
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.vilaweb.cat/noticies/ampliaciola-fundacio-mapfre-exposa-les-interioritats-de-la-porta-de-linfern-de-rodin/
https://www.vilaweb.cat/noticies/ampliaciola-fundacio-mapfre-exposa-les-interioritats-de-la-porta-de-linfern-de-rodin/


37
vilaweb.cat
14 i 15 octubre 2017 S I G N AT U R E S  V E U S  A C T U A L I TAT  7 D I E S  D E S C O N N E C TA  24 H

A
quest cap de setmana els carrers 
de Castelló s’ompliran d’espec-
tacles de carrer, titelles, mímica 
i música amb motiu de la Mostra 
d’Arts Escèniques. En total, s’hi 

presentaran 46 espectacles –11 de tea-
tre i 35 de música–, en una barreja del 
tot eclèctica. L’objectiu és arribar a tota 
mena de públic i esdevenir una cita de 
referència a tot el País Valencià.

El plat fort de l’oferta musical és 

l’actuació del cantant basc Kepa Jun-
quera a la plaça Major. Acompanyat 
del grup Sorginak, format per joves 
cantants i percussionistes, presentarà 
Maletak, un espectacle que vol ser un 
punt de trobada entre tradicions ances-
trals, músiques de creació inspirades 
en els ritmes del món i l’energia del 
públic.

També hi haurà flamenc amb Cositas 
Buenas, jazz dixieland amb Tomaccos, 
rock a càrrec de Kitai, el pop d’Odio 
París... A més, molts d’aquests grups 
oferiran més d’un recital. Les comar-

CASTELLÓ ES CONVERTEIX EN UN GRAN ESCENARI 
AMB LA MOSTRA D’ARTS ESCÈNIQUES
Festivals El festival ofereix quaranta-sis espectacles de 
teatre, música i titelles

D.E.S.
C.O.N.N.E.C.T.A.

ARTS ESCÈNIQUES

S’hi presentaran 46 espectacles –11 de teatre i 35 
de música–. MAE

ques del nord del País Valencià també 
hi seran representades, amb la cantant 
d’Almenara Eva Gómez i la banda Héctor 
Tirado & The Flatmates.

En l’apartat teatral, els espectadors 
podran admirar el Malabar Xou d’Es-
cenoart, l’adaptació del clàssic Tirant lo 
Blanc a càrrec de la Inestable Companyia 
de Titelles i l’espectacle de dansa i teatre 
de carrer Volar, de Pepa Cases. Així ma-
teix, hi haurà dues obres reivindicatives 
sobre el poder i la capacitat de les dones: 
Féminas de Maracaibo Teatre i Femmes 
d’Hortzmuga Teatre. 

REDACCIÓ
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A
lcanar ha reconvertit el tradicio-
nal Mercat Iber, que es fa des de 
fa vint anys, en un festival que 
vol ser un referent a Catalunya 
pel que fa a la promoció del pa-

trimoni i la cultura ibers. L’han batejat 
amb el nom de Tyrika, una misteriosa 
ciutat ibera que va estar situada entre 
el delta de l’Ebre i Peníscola, i es farà 
aquest cap de setmana. Entre les nove-
tats destaquen les escenificacions de la 

vida quotidiana al jaciment de la Moleta 
del Remei i tot d’activitats de difusió 
del patrimoni.

L’objectiu del renovat festival Tyrika 
és acostar els ciutadans al món dels 
ibers d’una manera lúdica i festiva. 
Per això combina l’oferta d’activitats 
per a tots els públics amb l’objec-
tiu de fer més present la cultura dels 
ibers en l’imaginari col·lectiu. Això 
s’exemplifica molt bé en propostes com 
ara l’exposició ‘Taula dels ibers’, que 
parla sobre els canvis socials i polítics 
d’aquella societat cap a un sistema més 

ALCANAR, CAPITAL DEL MÓN IBER DURANT 
UN CAP DE SETMANA
Festivals El festival Tyrika vol convertir-se en un referent 
de la promoció de la cultura iber

D.E.S.
C.O.N.N.E.C.T.A.

CULTURA POPULAR

L’objectiu del renovat festival Tyrika és acostar els ciutadans 
al món dels ibers d’una manera lúdica i festiva. TYRIKA

jeràrquic a partir dels seus costums 
gastronòmics.

L’oferta del festival es completa amb 
el tradicional mercat iber, en què hi ha 
demostracions d’oficis, parades d’arte-
sania, jocs per a la mainada i actuacions 
musicals. Però la principal novetat d’en-
guany són les escenificacions de la vida 
quotidiana que es faran al jaciment de 
la Moleta del Remei, que també tindrà 
una zona de tavernes. Allà s’hi faran la 
majoria d’activitats de difusió patrimo-
nial de la cultura iber per mitjà de visites 
guiades, conferències i tallers. 

REDACCIÓ
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M
algrat els canvis d’última hora 
a la programació, aquest cap de 
setmana arrenca el Festival Na-
cional de Poesia de Sant Cugat 
del Vallès. El programa, que de 

primer comptava amb seixanta activi-
tats, s’ha hagut de retallar dràsticament 
perquè el govern espanyol ha intervingut 
els comptes de l’entitat que l’organitza, 
la Institució de les Lletres Catalanes. 
Amb tot, els promotors han maldat per 
mantenir la qualitat de les propostes, on 
no falten homenatges a Palau i Fabre i 
als grans noms de la lírica en català i les 
propostes més fresques.

L’acte inaugural anirà a càrrec de 
Maria Arnal i Marcel Bagès i homenat-
jarà Josep Palau i Fabre ara que s’escau 
el centenari del seu naixement. Poeta, 
dramaturg, assagista, traductor, crític 
i un dels principals experts mundials 
en Picasso, Palau i Fabre va ser poeta 
d’honor del festival l’any 2007, un any 
abans de morir. En aquesta espectacle, 
creat expressament, la veu de Maria 
Arnal i la guitarra electritzant de Marcel 
Bagès oferiran la seva visió del poeta de 
Caldes d’Estrac.

Però, més enllà de l’espectacle inau-
gural, la figura de Josep Palau i Fabre i el 
seu llegat es recordaran en més moments 
del festival. El 21 d’octubre Sam Abrams 
oferirà un recorregut per l’obra de l’autor 
d’Els poemes de l’alquimista i tot se-
guit Maria del Mar Bonet i Biel Mesquida 
cantaran i recitaran Bartomeu Rosse-
lló-Pòrcel i Palau i Fabre. L’espectacle es 

EL FESTIVAL NACIONAL DE POESIA HOMENATJA 
JOSEP PALAU I FABRE
Festivals El certamen arrenca amb menys actes arran de la intervenció 
econòmica del govern espanyol

D.E.S.
C.O.N.N.E.C.T.A.

LLETRES

diu Desbesar roses i cerca punts d’enllaç 
entre l’obra de tots dos autors, amadors de 
la llibertat, actualíssims i ben universals.

Dijous vinent es farà la Nit de Poesia, 
la vetllada més emblemàtica del festival 
que celebra la diversitat de veus, estils i 
accents de la poesia catalana. L’espec-
tacle d’enguany es diu Connexions, serà 
presentat per Sebastià Portell i hi parti-
ciparan un bon reguitzell de poetes que 
diran versos seus i també d’altri. Hi haurà 
Rosina Ballester, Eduard Sanahuja, Odile 
Arqué, Sebastià Perelló, Joan Duran, Ru-
bén Luzón, Míriam Cano i Maria Carrera.

Durant la setmana de durada del fes-

tival, Sant Cugat respirarà poesia amb un 
ampli ventall de propostes artístiques. 
S’hi destaca Màrius Torres: un poeta 
líric, un recital a càrrec d’Emma Vila-
rasau, Ramon Madaula i Jordi Bosch. El 
programa inclou també conferències i 
petits recitals i concerts sobre l’obra de 
poetes ben diversos. S’hi parlarà del cos 
de la dona i les relacions amoroses en 
l’obra de Vicent Andrés Estellés i Maria 
Mercè Marçal, s’hi musicaran poemes 
de Guimerà, s’hi faran recitals de Gabriel 
Ferrater, i David Caño i Meritxell Gené 
hi presentaran el seu darrer projecte 
conjunt, Nictàlgia. 

REDACCIÓ

Cartell del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat. FNP
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Annabelle Creation
—
Direcció: David F. Sandberg. 
Intèrprets: Stephanie Sigman, Ali-
cia Vela-Bailey, Miranda Otto; An-
thony LaPaglia, Adam Bartley, Mark 
Bramhall. 
Gènere: Terror
—
Un fabricant de nines i la seva dona acullen 
a casa seva una monja i sis nenes proce-
dents d’un orfenat destruït. Poc després, els 
seus hostes es converteixen en l’objectiu de 
la nina Annabelle, una creació del fabricant 
posseïda pel mal.

El terror de la nina Annabelle arriba aquesta setmana als cinemes després del seu pas pel Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Sitges. Annabelle Creation dirigida per David F. Sandberg, és una preqüel·la de l’univers d’Expediente Warren i 
narra l’origen de la nina. La cartellera setmanal també porta Mal genio, la nova proposta de Michel Hazanavicius, director 
de The Artist que és un film biogràfic sobre Jean Luc-Godard, i la cinta d’animació infantil Operació cacauet 2. Missió: salvar el 
parc, doblada en català.

EL TERROR DE LA NINA ANNABELLE ARRIBA ALS CINEMES

D.E.S.
C.O.N.N.E.C.T.A.

LES ESTRENES 1/2

‘Annabelle Creation’ és una preqüel·la de l’univers 
d’‘Expediente Warren’. NEW LINE CINEMA
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The snowman
El muñeco de nieve
—
Direcció: Tomas Alfredson. 
Intèrprets: Rebecca Ferguson, Chloë 
Sevigny, Charlotte Gainsbourg; 
Michael Fassbender, Val Kilmer, J.K. 
Simmons. 
Gènere: Drama.
—
L’assassí del ninot de neu torna a estar actiu 
i es dedica a matar dones amb una conducta 
que desaprova. El detectiu Harry Hole i 
l’agent Katrine Bratt hauran d’encaixar 
les peces i evitar que torni a actuar abans 
de la propera nevada. Basat en la novel·la 
de Jo Nesbo.

Operació cacauet 2. 
Missió: salvar el parc
The Nut Job 2: Nutty by Nature’
—
Direcció: Cal Brunker. 
Gènere: Animació.
—
El malvat batlle d’Oakton ha decidit en-
derrocar el Liberty Park per construir-hi 
un perillós parc d’atraccions. Això mobi-
litza l’esquirol Surly i els seus amics, que 
s’uneixen per defensar la seva llar, derrotar 
el batlle i salvar el parc.

Le redoutable
Mal genio
—
Direcció: Michel Hazanavicius. 
Intèrprets: Stacy Martin, Bérénice 
Bejo, Emmanuele Aita; Louis Garrel, 
Micha Lescot, Grégory Gadebois. 
Gènere: Comèdia.
—
París 1967. Durant el rodatge d’un film, el 
director francès Jean-Luc Godard s’enamo-
ra de l’actriu Anne Wiazemsky, que és vint 
anys més jove que ell. Un any després, una 
vegada casat i aparentment estable, Godard 
se sumeix en una crisi existencial a causa 
de fracassos professionals i dels conflictes 
socials que es desenvolupen a París.

D.E.S.
C.O.N.N.E.C.T.A.
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NUCCIO ORDINE, 
ELS CLÀSSICS 
I LA LLIBERTAT

L’experiència 
de la lectura és 
profundament 
transformadora, i 
la influència que 
un llibre pot exercir 
sobre el lector esdevé 
sovint una empremta 
gairebé indeble
Sandra Ollo

‘CLÀSSICS PER A LA VIDA’ PUBLICADA 
A QUADERNS CREMA

N
uccio Ordine és conegut a Cata-
lunya pel seu llibre-manifest La 
utilitat de l’inútil, que va publicar 
Quaderns Crema el 2013 i que 
va tenir molta acceptació, aquí 

i pertot arreu (va ser traduït a vint-i-
vuit llengües). Ara, aquest professor de 
literatura de la Universitat de Calàbria 
es proposa un altre compromís literari 
a partir dels clàssics de la literatura 
universal: Plató, Rabelais, Shakespea-
re, Goethe, Rilke, Borges, Calvino… Es 
titula Clàssics per a la vida. Una petita 
biblioteca ideal i està traduït per Jordi 
Bayod. També el publica Quaderns Cre-
ma. El títol de la introducció és tota una 
declaració d’intencions: «Si no salvem 
els clàssics i l’escola, els clàssics i l’es-
cola no podran salvar-nos.» Llegiu-ne 
un fragment.

El dilluns 23 d’octubre a les 19.00, 
Nuccio Ordine i el músic Jordi Savall 
participaran en la primera sessió de les 
Converses a La Pedrera 2017.

L’editora de Quaderns Crema, Sandra 
Ollo, comenta la novetat a VilaWeb:

‘Un clàssic és un text que, tot i ha-
ver estat escrit temps enrere, continua 
il·luminant la nostra vida present; un 
llibre que, tot i el pas dels anys, des-
plega en obrir-se tot el coneixement 
que atresora sobre la condició huma-
na i ens ajuda a entendre les nostres 
pulsions, el nostre món. L’experiència 
de la lectura és profundament trans-
formadora, i la influència que un lli-
bre pot exercir sobre el lector esdevé 
sovint una empremta gairebé indeble, 
únicament susceptible als matisos de 
la maduresa.’

‘Nuccio Ordine ens proposa un retorn 
als textos que ens han conformat com a 
civilització, un retorn a la nostra estruc-
tura profunda, perquè llegir és plaent, 
perquè llegir és formar-se, i llegir bé 
és conèixer-se; perquè el coneixement 
que ofereix la literatura, i per tant les 
diferents disciplines humanístiques, ens 
ajuda a viure millor, a entendre més, a 
desenvolupar el pensament crític i, per 
tant, a ser més lliures.’ 

Arriba a Quaderns Crema ‘Clàssics 
per a la vida’, traduït per Jordi Bayod

D.E.S.
C.O.N.N.E.C.T.A.
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Ingredients
 —1 paquet de pasta de full rectangular
—sucre de llustre
—1 poma golden
—4 cullerades de cabell d’àngel
—50 g de pinyons o ametlla filetejada
—3 rodanxes de taronja confitada

cabell d’àngel i els pinyons per sobre. La 
col·loquem a la plata de forn, al costat 
de la dels pastissets de poma.

Per als pastissets de taronja confitada:
Tallem la pasta de full de dalt a baix en 
una tira de tres centímetres.  A sobre hi 
posem les rodanxes de taronja confitada 
talladetes a trossets. I la col·loquem a la 
plata de forn, al costat de la dels pastis-
sets de cabell d’àngel.

Posem la plata al forn a 180°, de 12 a 
15 minuts. Un cop cuits els pastissets i 
les ulleres, els deixem refredar. Quan 
siguin freds, tallarem les tires en qua-
drats de 3 centímetres. I hi tornarem 
a posar una mica de sucre de llustre 
per sobre.

Per servir: col·loquem els pastissets i les 
ulleretes sobre un paper de blonda. Són 
unes postres o un berenar que fan festa 
i un bon recurs per a la castanyada i Tots 
Sants, que ja s’acosten. 

LA RECEPTA

PASTISSETS 
DE PASTA 
DE FULL
Ulleres i pastissets de poma, de cabell 
d’àngel amb pinyons i de taronja confitada

Per a les ulleres:
Tallem la pasta de full de dalt a baix en 
una tira d’uns 5 cm d’amplada. Hi posem 
sucre per sobre i per sota. Cargolem els 
laterals, per un cantó i per l’altre, fins 
a arribar a la meitat. Tallem la pasta en 
porcions d’un centímetre d’amplada. 
Les posem en una plata al forn, amb un 
paper vegetal a sota.

Per als pastissets de poma:
Tallem la pasta de full de dalt a baix en 
una tira de tres centímetres d’amplada. 
A sobre hi posem tallets prims de poma, 
encavalcats. Hi tirem una mica de sucre 
llustre per sobre. La col·loquem a la plata 
de forn, al costat de les ulleres.

Per als pastissets de cabell d’àngel amb 
pinyons o ametlles:
Tallem la pasta de full de dalt a baix en 
una tira de tres centímetres. Posem el 

NEUS CUSCÓ

D.E.S.
C.O.N.N.E.C.T.A.
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legals contra la Generalitat 
per haver creat la comissió 
sobre la repressió en l’1-O

El MWC confirma que no 
se n’anirà de Barcelona

Els col·legis de metges de 
Catalunya estudien si denunciar 
els mitjans que qüestionen els 
ferits de l’1 d’octubre

El vídeo de la resistència a la 
brutalitat policíaca desfermada 
contra un col·legi de la Verneda 
l’1-O

El Parlament d’Eslovènia defensa 
el dret d’autodeterminació en un 
debat sobre Catalunya
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Reunions de Puigdemont al Palau de la Generalitat 
per a preparar la resposta a Rajoy

El Kurdistan Meridional fa una crida a la comunitat 
internacional perquè eviti una guerra amb l’Irac

No faces de la teua ignorància un argument
Joan Fuster
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