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Desclot
Vicent Sanchis

Inhabilitació
de Mas

l sometent constitucional s’ha activat de nou. La roda
de la repressió gira aquests dies contra Carme

Forcadell. L’advocat de l’Estat i l’oposició al Parlament
consideren que hi ha prou motius per sancionar-la. Els pot
la gana. I la fúria. Forcadell sabia què es feia quan va alertar
els portaveus dels grups parlamentaris de la
transcendència de la votació sobre les conclusions de la
comissió del procés constituent. La tropa del no a tot
considera que l’hauria d’haver impedit. És una versió.
L’avinagrada. A instàncies del govern de l’Estat, serà el

Tribunal Constitucional qui hi tindrà la
darrera paraula. Ja s’ho faran. Mentre
els uns i els altres decideixen com de
fort serà el puntelló que volen fer
contra el vesper, hi ha una altra
incògnita. No n’ha parlat ningú. Però
això no l’exclou. En el judici per la
col·laboració en la consulta del 9-N
Irene Rigau i Joana Ortega poden

quedar inhabilitades per exercir un càrrec polític. Però això
no voldrà dir res, perquè ara no en tenen cap. Per contra,
qui sí que pot quedar apartat del que ostenta és Artur Mas.
L’expresident és exactament expresident. Un
nomenament de la Generalitat, publicat al DOGC i que
comporta una oficina, un personal, uns recursos i un sou.
Mas és ara un càrrec públic i, com a tal, pot deixar de
ser-ho amb la sentència final del cas. Ni l’impacte ni la
repercussió serien tan forts com en el cas de Forcadell o de
Puigdemont, però la decisió seria greu. Molt greu.
L’entomarà sense reaccionar l’alegre tropa del sí?
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La roda de la
repressió gira
aquests dies
contra Carme
Forcadell i
també Mas

Les cares de la notícia

El pilot de Mercedes va guanyar el Gran Premi
d’Alemanya, l’última cursa abans de l’aturada esti-
uenca del campionat, i es distància del segon a la
classificació, Nico Rosberg. El britànic no amaga-
va ahir la seva satisfacció, sabedor que enceta les
vacances amb la tranquil·litat d’anar el primer.

PRESIDENT DE TURQUIA

Tranquil·litat per vacances

Decidit a posar fi al paper de garant de la laïcitat
de la república, el president turc segueix amb la
seva particular croada contra l’exèrcit i ha decre-
tat el tancament de totes les escoles militars i la
suspensió de 1.389 soldats, que se sumen als
més de 1.500 que ja havia fet fora.
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Exportació contra la crisi
Joaquim Feixas

La purga no s’atura
Recep Tayyip Erdogan
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Lewis Hamilton

Encetem una sèrie de reportatges d’empreses
que arran de la crisi van apostar per l’exportació.
Aquest és el cas d’aquesta empresa de mecanit-
zació de fusta de Torelló, que tot i que va desem-
barcar a l’exterior gairebé per accident, ara factu-
ra fora més del 25% de les seves vendes.

DIRECTOR GENERAL DE MECAKIM-DECUSTIK

PILOT DE FÓRMULA 1

El Festival Grec ha tancat la
seva 40a edició amb un rè-

cord de públic i amb la sensació que
aquest ha estat un dels millors anys
del festival de Barcelona. De fet,
també s’ha tancat un cicle, ja que
és la darrera edició que ha dirigit
Ramon Simó, que aquesta tardor
deixarà el càrrec després de cinc
anys. Simó ha necessitat el seu
temps per poder consolidar un pro-
jecte que ha anat triomfant entre el
públic i entre els artistes, i també en
la seva projecció internacional. El
cas és que s’acaba un cicle, però les
línies bàsiques que s’han anat en-
fortint també són les que marcaran
el futur immediat: donar oportuni-
tats a la gent de casa, internaciona-
litzar més el festival, i donar con-
fiança als espectadors per veure
espectacles que potser no haurien
triat en una primera opció.

Ramon Simó ha deixat una bona
petjada i caldrà estar atents a les
propostes que pugui fer el seu suc-
cessor/a. Un dels noms que s’ha-
vien apuntat, Àlex Rigola, ha acabat
fitxant pel Teatro del Canal de Ma-
drid. Segons el regidor de Cultura
de Barcelona, Jaume Collboni, al
setembre es convocarà el concurs
públic, perquè al cap d’un parell de
mesos es pugui anunciar el nom del
nou director o directora.

Teatre, música, dansa i circ, to-
tes les disciplines de les arts escè-
niques tenen cabuda en la progra-
mació del festival, que també inclou
el Minigrec i el Més Grec que, entre
altres propostes diversificades, en-
guany ha celebrat la quarta edició
de l’IPAM, que ha reunit una cin-
quantena de programadors inter-
nacionals d’arreu del món que
aprofiten la coincidència de dates
amb el festival d’Avinyó per assistir
al Grec, que es converteix en una
plataforma excepcional per mos-
trar el teatre de casa nostra.

Grec: la festa
de les arts
escèniques

EDITORIAL

vui fa exactament 80 anys que
Adolf Hitler presidia la inaugu-
ració dels Jocs Olímpics de Ber-

lín, els onzens de l’era moderna. Avui
falten quatre dies perquè Rio de Janei-
ro aculli els que en fan 31, convertint-
se en la primera ciutat de l’Amèrica del
Sud que acull aquest circ –perdó, esde-
veniment esportiu d’abast mundial.

Els Jocs sempre han tingut una di-
mensió política que els converteix en
alguna cosa més que en una mera tro-
bada dels, presumptament, millors es-
portistes mundials. I és que fins que no
es tenen totes les certificacions de la
brigada antidopatge, totes les medalles
són presumptes.

En els Jocs de l’Alemanya nazi, hi
van participar 49 països i 3.632 espor-
tistes. En els de Rio, més de dos-cents
estats i més de deu mil esportistes, xi-
fres que haurien fet posar de molt mal
humor el Führer, acostumat a moure’s
entre xifres rècord. Per exemple, va fer

A “Sabem que
els intel·lectuals
espanyols no faran
com els de l’època
de Primo de Rivera
l’1 d’agost de 1929

construir un estadi per a les competi-
cions que va ser el primer de la història
a encabir 100.000 espectadors.

Com que tots plegats tenim la me-
mòria curta, pocs deuen saber que, l’in-
vent aquest de portar la flama d’un can-
tó a l’altre amb la torxa, se’l va inventar
precisament el dirigent nazi. Una tradi-

ció que ha perviscut sense que ningú
n’hagi qüestionat l’origen; un foc que
enguany transporta una torxa catalana
fabricada a Caldes de Montbui.

El catalans, malgrat que a alguns els
pesi, som per tot el món, perquè dispo-
sem d’un potencial industrial i creatiu
únic, que va ser el motor de l’Estat fins
que l’oligarquia estatal va decidir decla-
rar-nos la guerra i judicialitzar absolu-
tament tots els aspectes de la nostra vi-
da política. Per això avui, 1 d’agost, els
catalans també estem pendents de les
decisions d’un jurat: els magistrats del
Constitucional, instats a il·legalitzar-
nos la presidenta del Parlament per un
partit que va ser fundat per un minis-
tre franquista. A diferència de l’1
d’agost de 1929, aquest cop no hi haurà
cap intel·lectual espanyol destacat que
renunciï a la seva càtedra en protesta
per tanta bogeria, com van fer aquell
any per denunciar públicament Primo
de Rivera.

Els Jocs i els jutges
Andreu Mas / amas@elpunt.cat

Tal dia com avui




