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Les cares de la notícia

Jordi Cuixart estava igualment content de contri-
buir a la demostració de suport al compromís
dels polítics de cara a la celebració del referèn-
dum. Després de divuit cops de porta per part de
l’Estat espanyol, deia Cuixart: “Ja no necessitem
ni esperem el permís de ningú.”

PRESIDENTA DE L’AMI

Sense permís de ningú

Davant l’èxit de l’acte convocat ahir a les fonts de
Montjuïc, Neus Lloveras celebrava que el món del
municipalisme estigui al costat del govern català
“per celebrar el referèndum amb totes les garan-
ties necessàries”. Alcaldes i alcaldesses de tots els
colors compromesos perquè s’escolti el poble.
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Imatge transversal
Jordi Sànchez

Amb totes les garanties
Neus Lloveras

-+=

Jordi Cuixart

Jordi Sànchez es mostrava ahir també satisfet de
la imatge de transversalitat que donen totes les
persones implicades en el procés: els voluntaris,
els ciutadans anònims i també les cares famoses
que hi participen. La festa de la democràcia, una
vegada més, expressada al carrer.

PRESIDENT DE L’ANC

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

Precedida per l’anunci d’una
data i una pregunta per al re-

ferèndum i també per l’increment
del to amenaçador de la delegació
del Govern a Catalunya, la ciutada-
nia va protagonitzar ahir un nou ac-
te multitudinari per reclamar el dret
a decidir. La convocatòria de l’As-
semblea Nacional Catalana, Òmni-
um Cultural i l’Associació de Muni-
cipis per la Independència es pro-
duïa l’endemà mateix que el presi-
dent de la Generalitat, Carles Puig-
demont, apel·lés a la iniciativa po-
pular amb una frase solemne: “A un
poble mobilitzat no li poden fer ni
pessigolles.” El carrer, una vegada
més, no va fallar.

Ahir les entitats sobiranistes
van voler escenificar a les Fonts de
Montjuïc el suport al nou pas que
ha fet el Procés amb l’anunci d’una
data i una pregunta per al referèn-
dum. El missatge és contundent: la
ciutadania continua disposada a
exercir el dret a decidir. El govern
espanyol, en canvi, continua oscil-
lant entre l’immobilisme i les ame-
naces, sobretot centrades en els
funcionaris que gosin col·laborar
amb la convocatòria i la celebració
del referèndum.

Tal com proclamava ahir la con-
ductora de l’acte, la que es manifes-
tava era una societat oberta, dialo-
gant, pacífica i plural, també con-
vençuda que l’1 d’octubre votarem.
Els alcaldes i alcaldesses que hi van
intervenir van deixar clar que al
costat de la gent hi ha també el mu-
nicipalisme, totalment preparat per
ajudar a la celebració de la festa de
la democràcia. En els parlaments
dels representants municipals es
van sentir declaracions de suport al
president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, i una idea molt aplau-
dida: fins a aconseguir-ho, cal apar-
car la militància partidista per mili-
tar només a favor de Catalunya.

Altra vegada
la veu del
carrer

EDITORIAL

n alt càrrec de la Generalitat
m’explica que un amic seu, de
Sortu, li va preguntar, ara que

ja tenim data i pregunta, si ja notem la
pressió de l’Estat espanyol. I que ell li
va respondre que no, que aquí la vida
segueix amb la normalitat que toca,
perquè aquest és un procés normal,
democràtic, que només demana una
cosa tant simple com votar. Hi estic
d’acord. I no. Intentaré explicar-me.
Hi estic d’acord perquè, tot i que al
meu voltant hi ha molt votant del no,
m’és molt difícil de trobar gent prope-
ra que defensi que no es pot votar. Els
resultats de les darreres eleccions ca-
talanes o els de les dues generals gaire-
bé consecutives ens demostren que és
ben cert que al voltant del 80% de la
població catalana vol votar; encara
que sigui per acabar amb cinc anys de
monotema, però vol votar. I aquesta
realitat, més la confiança i la fermesa
en la seva defensa, ens han de dur a

u “Noteu la
pressió de l’Estat?,
pregunten des
d’Euskadi. Fa 
massa temps, és 
la resposta...

poder exercir el nostre dret el proper
1 d’octubre.

Ara, serà fàcil? No. L’Estat usarà to-
tes les armes al seu abast per evitar-
ho? Sí. Per tant, la pressió hi és, tot i
que sigui cert que a hores d’ara el pro-
blema greu, de credibilitat democràti-
ca, el té l’Estat. El que passa és que

aquesta pressió no és nova, es remun-
ta a molt i molt temps enrere. Però,
per no enredar-nos en la història, sem-
pre complexa i plena de matisos, ¿algú
creu que sense una sentència d’un tri-
bunal polític contra un Estatut votat i
aprovat –tot i la retallada del PSOE–
pel poble català, sense les campanyes
contra el català i l’escola catalana,
sense l’operació politicobancària per
crear un partit polític anticatalà, per
posar només tres exemples recents,
seríem on som? Des del 2010 l’inde-
pendentisme no ha parat de créixer,
per molt que el govern espanyol el vul-
gui caricaturitzar dient que cada cop
és més petit i radical. Només cal votar
per esbrinar-ho.

Per aconseguir-ho caldrà il·lusió, sí,
però també intel·ligència i persistèn-
cia. Al meu poble es fa servir molt el
“pit i collons” davant un repte. Però
potser caldrà la versió llarga: “força,
seny, pit i collons”.

La pressió de l’Estat
Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat / @Joan_Rueda

A la tres

De reüll
Anna Ballbona

Llibrèfil, ta
mare

ls llibrèfils són persones com tu i com jo, com el teu
avi i la teva neboda...” Així comença la campanya

Llibrèfils de la Generalitat, que vol fomentar la lectura.
Començar tractant el lector d’extraterrestre a qui cal
normalitzar perquè la resta de ciutadans vegin que llegir
no és res dolent no sembla la millor manera de
prestigiar els llibres, els lectors i tot un món editorial.
Digueu-me perepunyetes. Els actors d’aquest món
editorial, estaria bé no oblidar-ho, no és només que
tinguin una dèria i una mena de follia per escriure llibres,

per fer-los, parlar-ne i vendre’ls, sinó
que aspiren a guanyar-s’hi la vida.
Per sort, més enllà de la campanya
que em crispa els nervis, la cosa té
al darrere l’enèsim pla de lectura
que, ara sí, d’una vegada, estarà bé
que la Generalitat treballi amb el

sector. Si no, passarà com sempre: que quan hi ha
quatre calés es gasten en anuncis fluorescents i buits,
poc seriosos, que no tenen més recorregut que un
petard de Sant Joan que fa figa. No estem per anar
tirant coets ni lectors. Quan les biblioteques i llibreries
estan fent una feina descomunal a través dels clubs de
lectura (molt majoritàriament clubs de lectores), no té
sentit tornar a representar el lector com una rara avis.
Moltes d’aquestes lectores –elles, sí, les nostres mares,
tietes, veïnes...– ja han trencat la barrera i cada mes, a la
biblioteca, comenten algun llibre al qual potser no hi
accedirien d’una altra manera. Per això cal dir-ho clar:
llibrèfil ho és ta mare i ho és ma mare.
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No estem per
anar tirant
coets ni
lectors


