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que potser aquella declaració va ser 
un engany.
 Dos, després de l’aplicació de l’ar-
ticle 155, Catalunya està tocada i sen-
se Govern propi. La prioritat hauria 
de ser recuperar-lo. Però dos mesos 
després de les eleccions i després de 
27 dies d’un ple d’investidura «sus-
pès, però no desconvocat», continu-
em no ja sense Govern sinó fins i tot 
sense candidat a president. Ara di-
uen que el PDECat i ERC estan a punt 
d’arribar a un acord, però l’única co-

Convé distingir  
entre protestar 
i disparar contra
la pròpia casa

sa segura és que s’inclinen per un 
president que no pot exercir de pre-
sident efectiu i que el gran escull és 
la baralla pel control de la propagan-
da. ¿Un president provisional, i que 
s’hagi d’anar renovant, per protes-
tar contra el Suprem és el més ade-
quat i el més efectiu per reivindicar 
i recuperar l’autogovern?
 Tercer. Hi ha molts dies per pro-
testar. Però resulta que el dia esco-
llit –amb l’ajuda incomprensible de 
l’alcaldessa de Barcelona– és el de la 

VI potser és clavar-li una puntada de 
peu al Rei. Però cal preguntar-se si és 
clavar-li la puntada de peu al nostre 
propi cul.
 Vam perdre l’Agència Europea 
del Medicament i posar ara en risc  
–encara que fos lleu– l’MWC sem-
bla estúpid. Hauria sigut millor te-
nir ja un Govern i que Felip VI ha-
gués de començar a conviure-hi. Su-
posant, és clar, que el full de ruta fos 
més realista i menys simbòlic que el 
del 27-O. H

inauguració del Mobile World Con-
gress (MWC), que deixa grans benefi-
cis a la ciutat i que es va aconseguir 
gràcies a l’esforç conjunt de les tres 
administracions (Estat, Generalitat 
i ajuntament). Triar l’obertura de la 
fira del mòbil, que potencia la marca 
Barcelona, per fer una protesta soro-
llosa i aparatosa és un contrasentit. 
Ja s’ha comprovat que la protesta, 
fins i tot la reprimida brutalment, 
no porta al reconeixement interna-
cional. I boicotejar (a mitges) Felip 

percepció que els catalans tenen 
de la monarquia. Mentrestant, el 
PDECat i la CUP van reclamar ex-
plicacions a Colau pels «cops de 
porra» de la Guàrdia Urbana a per-
sones que protestaven diumen-
ge per la presència de Felip VI a 
Barcelona.
 Al flanc oposat, el president del 
Govern central, Mariano Rajoy, 
va retreure a Colau i Torrent que 
imcompleixin les seves «obligaci-
ons» per «fer-se notar», encara que 
va qualificar el que havia passat 
de «tema menor» perquè «el més 
important és que el Mobile se ce-
lebri en una ciutat espanyola com 
és Barcelona». El ministre d’Ener-
gia, Turisme i Agenda Digital, Ál-
varo Nadal, va criticar el gest de 
l’alcaldessa i del president del Par-
lament», i més en «la situació tan 
delicada» en què es troba la presèn-
cia del congrés pel «risc» que deixi 
de celebrar-se a la capital catala-
na, un perill que Colau va descar-
tar completament per a l’any que 
ve, i va recordar, a més, que hi ha 
contracte fins al 2023. H

ALBERT BERTRAN

El procés constituent, últim 
obstacle per a la investidura

XABI BARRENA
BARCELONA

L
a negociació entre Junts 
per Catalunya (JxCat) i ERC 
s’acosta al final. Les posici-
ons es mantenen tibants. 

En aquest procés de les paradoxes, 
el que sembla impossible és el pa de 
cada dia. Totes les fonts consultades 
asseguren que s’està a prop de tan-
car un pacte, encara que els serrells 
que queden són de «pes». Més o 
menys solucionat l’assumpte dels 
mitjans públics de comunicació, 
s’aixeca ara un altre gran escull: el 
procés constituent. Dijous, dia de 
ple al Parlament i en què es debatrà 
una proposta de resolució de JxCat 
sobre el paper de Carles Puigde-
mont en el futur Govern, podria as-
senyalar la fumata blanca entre les 
dues forces.
 Per parts. Fonts de la negociació 
sostenen que s’ha desencallat el re-
partiment de càrrecs als mitjans de 
la CCMA. A TV-3 es mantindria l’es-
quema actual, amb la direcció de 
Vicent Sanchis i el comandament 
d’informatius per a David Bassa. A 
Catalunya Ràdio, el fins ara cap d’in-
formatius, Francesc Cano, es faria 
càrrec de la direcció del grup d’emis-
sores, actualment en mans de Saül 
Gordillo. És a dir, Esquerra Republi-
cana cediria a Junts per Catalunya el 
control de la ràdio a canvi de poder 
accedir al de la mateixa CCMA. Sem-
pre tenint en compte que està molt 
pròxima una renovació dels conse-
llers de l’ens i que tot el que hi té re-
lació passa pel Parlament.
 

PILOTAR DES DE BRUSSEL·LES / Pel que fa 
al procés constituent, el principal 
obstacle és qui el lidera. Junts per 
Catalunya vol que sigui el mateix 

Duart sona per a 
Interior i Comín seria 
el coportaveu del 
Govern des de Bèlgica

Puigdemont vol 
pilotar el debat  
des de Brussel·les i 
Esquerra s’hi oposa

Puigdemont qui el piloti des de 
Brussel·les, i els republicans s’hi 
oposen adduint que el més lògic, ja 
que del que es tracta és d’escoltar 
com s’imagina la societat civil 
aquesta nova república a constitu-
ir, seria fer que el centre de coman-
dament estigués on s’ubica aquesta 
societat civil a la qual es consulta. 
És a dir, a Catalunya.

LA  QUINIELA /  A falta de detalls ulteri-
ors sobre el pla de Govern, és a dir, el 
full de ruta a seguir el temps que du-
ri la legislatura, es van filtrant dades 
sobre la composició del Govern. Se-
gons fonts coneixedores dels detalls 
de la negociació, hi ha un cert con-
sens perquè l’exconseller Toni Co-
mín s’erigeixi com a coportaveu del 
Govern. És a dir, hi hauria un inter-
locutor de l’Executiu a Barcelona i 
un altre a Brussel·les. Amb aquesta 
fórmula, Comín, és a dir, Esquerra 
Republicana, es reservaria la comu-
nicació d’aquells continguts del Go-
vern de caràcter més social.
 L’actual president de la CC-
MA, Brauli Duart, sona amb for-
ça com a nou conseller d’Interior. 
Elsa Artadi, a Empresa. Pere Ara-
gonès, a Economia, David Elvira, 

a Salut i Marc Solsona (alcalde de 
Mollerussa, del PDECat), a Gover-
nació. Jordi Turull, Josep Rull i Ra-
ül Romeva, repetirien a Presidèn-
cia, Territori i Exteriors, respecti-
vament. Aquestes són les places 
de la quiniela que semblen més o 
menys fixades. La gran incògnita, 
si es dona per bo que s’elegirà com 
a candidat a la presidència Jordi 
Sànchez, és qui escollirà ERC com 
a vicepresident.
 És a dir, queda per saber què de-
cidirà la líder del partit, amb Oriol 
Junqueras a la presó, Marta Rovira. 
Si entrar al Govern, amb el risc de 
la inhabilitació com a mínim pla-
nant per l’1-O, o quedar-se dirigint 
el partit. Si es donés aquesta sego-
na opció, seria segurament Arago-
nès qui assumiria el lideratge de la 
part republicana del Govern. Dels 
estrets col·laboradors de Junqueras 
a Economia, és a dir, Josep Maria Jo-
vé, Lluís Salvadó i ell, només el secre-
tari d’Economia no té causes ober-
tes amb la justícia. H 33 El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, a la roda de premsa d’ahir.
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