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

i tot va com ha d’anar, el rei sig-
narà avui, quan acabi la ronda de
contactes amb els principals lí-

ders polítics espanyols, l’acta de de-
funció de les eleccions del 20-D. Els lí-
ders de les formacions polítiques que
han de governar això tant complex
que és Espanya, finalment hauran es-
tat incapaços de posar-se d’acord en-
tre ells. Repassin vostès les declara-
cions i contradeclaracions d’aquests
darrers dies i veuran quin ridícul: ni
una declaració en positiu, ni un intent
d’acostar posicions, i menys per part
del PP. Només hem sentit declara-
cions i més declaracions explicant-nos
que la culpa que no hi hagi govern a
Espanya és dels altres. Sánchez cul-
pant-ne el PP i Podem, el PP culpant-
ne Sánchez, Rivera culpant Podem,
Podem culpant el PSOE... Francament
lamentable. A ulls d’Europa, a ells que
els agrada tant Europa, tota una ga-
rantia. El rei –quin paperàs, també!–

S “Al rei no li
quedarà avui més
remei que certificar
la defunció del 20-D

haurà d’arribar avui a la conclusió que
això no pita i haurà de recomanar-los
a tots tornar a passar per les urnes. No
s’haurà complert el vaticini de Felipe
González (“un dels dos grans partits
hauria de permetre governar a l’al-
tre”) i triomfarà la tesi del PP de Ra-
joy: els ciutadans es van equivocar vo-
tant i hauran de tornar a repetir les

eleccions. Començo a pensar que ni
amb un acord de darrera hora això
d’Espanya tindria solució. I que la mi-
llor solució, per a nosaltres però tam-
bé per a ells, és que Catalunya se’n
surti amb el seu full de ruta. Insistei-
xo: no pas perquè nosaltres viurem
millor (que això és poc discutible), si-
nó també perquè em fa l’efecte que Es-
panya no reaccionarà de veritat, no fa-
rà una transició de veritat, no s’adona-
rà del que passa de veritat, fins que hi
hagi un daltabaix de dimensions con-
siderables. No han après res. No han
après que per arribar a segons quins
pactes no els caldria tornar a passar
per eleccions, que ja ho podrien fer
ara, i no han après que saber governar
i liderar és sinònim de saber arribar a
acords, i no pas de fer caure l’altre.
Hauríem d’anar passant. No només
per nosaltres. Ho hauríem de fer tam-
bé per ells. Si no, no faran mai un re-
set de veritat.

El ridícul espanyol
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

La iniciativa del Gremi de Lli-
breters i del Gremi d’Editors

de proposar a la Unesco que la dia-
da de Sant Jordi sigui declarada pa-
trimoni cultural immaterial de la
humanitat ha de rebre el suport de
tota la societat civil i institucional
catalana. De fet, ahir el conseller
Santi Vila ja va fer el primer pas en
anunciar el suport del govern de la
Generalitat en entendre que és un
esdeveniment singular i extraordi-
nari vinculat a la cultura i la identi-
tat catalanes i que té una dimensió
internacional indiscutible.

Els xàfecs van marcar la diada
de Sant Jordi de dissabte, però la
valoració inicial dels llibreters és
bona ja que consideren que les ven-
des s’han mantingut en la línia dels
últims anys de no retrocedir i desta-
quen l’augment de vendes de lli-
bres infantils i la major demanda de
llibres en català. També es referma
la sensació que el sector s’està re-
cuperant després d’un grapat
d’anys de resultats negatius, fins al
punt que des de l’inici de la crisi
s’ha perdut més d’un 25% de la
facturació, tenint en compte que el
volum anual de vendes de llibres a
Catalunya se situa per sobre dels
1.500 milions d’euros.

Sant Jordi és una festa cultu-
ral, cívica, tradicional i un patrimoni
que cal preservar i promocionar
més a àmbit internacional. En
aquesta edició, una quinzena de lli-
breters europeus han viscut la dia-
da en directe i han pogut apreciar la
mobilització ciutadana que es viu a
Barcelona, però també a tot el país,
perquè els actes culturals, les lectu-
res, els concursos literaris i les acti-
vitats diverses relacionades amb el
món del llibre se celebren a tota la
geografia catalana. Ara, s’ha de va-
lorar com s’aprofita la iniciativa so-
bre Sant Jordi i estudiar mesures
per potenciar més la diada.

Sant Jordi,
patrimoni de
la humanitat

EDITORIAL

Desclot
Vicent Sanchis

A l’esquerra
del PSOE

 Catalunya la martingala electoral que va fer confluir
Podem, Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa, Equo i

la fidel infanteria d’Ada Colau va ser un èxit. Tots plegats
van guanyar les darreres eleccions dites generals. No és
estrany, doncs, que Xavier Domènech s’hagi convertit en
el metge de capçalera de Pablo Iglesias. Perquè Iglesias vol
repetir l’èxit a Espanya. Catalunya extramurs, els senyors
de Podem i els d’Izquierda Unida no van arribar a cap pacte
en les anteriors eleccions al Parlament espanyol. En el cas
del País Valencià, per exemple, la gent de Podem va

enredar Compromís i Esquerra Unida
del País Valencià fent-los creure que
acceptava una llista unitària i
excloent-ne els segons en el darrer
moment. Ara els primers interessats
a lligar el pacte són ells mateixos.
Pablo Iglesias ha fet sumes i restes i
ha arribat a la conclusió que l’acord
amb Alberto Garzón li permetria

desbordar el PSOE. Amb el permís d’El Mundo i de la
premsa de Madrid de la corneta i el tambor, que no deixa
de publicar enquestes on anuncien que Ciutadans puja,
que el PP i el PSOE es mantenen i que Podem cau en picat.
Com que Pablo Iglesias no es llegeix aquesta premsa per
prescripció facultativa, les maniobres d’aproximació entre
els uns i els altres, entre Podem i Izquierda Unida, s’han
disparat aquests dies. Hi haurà, doncs, candidatures
unitàries a l’esquerra del PSOE. El sorpasso! Però la gran
pregunta continua sent la mateixa: qui votarà Iglesias per a
la investidura? El PSOE, no.

A

Hi haurà
candidatures
unitàries a
l’esquerra del
PSOE cercant
el ‘sorpasso’

Les cares de la notícia

El monarca espanyol va iniciar ahir l’última ronda
de contactes amb els líders dels partits polítics,
sabent extraoficialment que no servirà de res,
perquè els partits ja han exhibit la seva incapaci-
tat de prioritzar els acords a les estratègies i ja es-
tan en campanya electoral.

ALCALDESSA DE BARCELONA

El sainet continua

Els càlculs de l’alcaldessa han fallat i no ha pogut
desbloquejar el pressupost (ara prorrogat) amb
l’ampliació de 275 milions que proposa. Està en
minoria al ple de l’Ajuntament i tot i arribar a
acords per separat amb el PSC i amb ERC, no ho
ha fet amb la CUP.
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Cuina d’elit sostenible
Joan Roca

Sense pressupost
Ada Colau
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Felipe VI

El xef d’El Celler de Can Roca va ser una de les es-
trelles de la primera jornada del saló Alimentària,
on va impartir un taller basat en la cuina local, els
productes i menjars tradicionals que sovintegen
en la majoria de llars, naturalment augmentats
amb el toc d’excel·lència marca de la casa.

XEF D’EL CELLER DE CAN ROCA

REI D’ESPANYA




