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la por del tren  
de la bruixa

Q ue ve el papu! Com 
a estratègia és tan 
antiga com l’anar 
a peu, però aquí te-

nim els intel·lectuals Madí i 
Collboni per recordar-nos-la. 

proclamarà la independèn-
cia ni els mercats internacio-
nals tremolaran si el Tripartit  
repeteix.

Diu Montilla que CiU té 
“pell estatutària, polpa sobi-
ranista i pinyol independen-
tista”. Molt bé, en això es basa 
el pal de paller. Ha descobert 
la sopa d’all. Però li faltava dir 
que també té llavors espanyo-

listes i que es mor de ganes de 
tallar el bacallà a Madrid. I ens 
hauria d’explicar el president 
d’on treu que Mas farà les reta-
llades socials de David Came-
ron... i de Zapatero. 

I si Rajoy parlava amb una 
nena inexistent, el nom pro-
pi d’aquesta campanya ja és 
Joan Pérez, un imaginari ciu-
tadà per culpa del qual, se-

gons un TN fictici que farà 
molt feliç els informatius 
de TV3, el Tripartit guanya-
rà les eleccions per un vot 
i Montilla tindrà més vida 
política que Hu Jintao. És 
bo recordar que les urnes 
encara estan buides, però a 
hores d’ara fa una mica de 
riure pensar en això... i que 
Obama és convergent.

Els dos partits que aspiren a 
situar els seus líders a la pre-
sidència van basar ahir el seu 
missatge en la por, encara que 
en facin menys que el tren 
de la bruixa. Perquè ni CiU 

candidats 
impossibles

A les eleccions al Par-
lament concorren 39 partits 
i coalicions (16 més respec-
te al 2006), la xifra més alta 
en la història democràtica de 
Catalunya. L’aparició de nous 
projectes o la fragmentació 
d’alguns espais ideològics po-
drien explicar aquest ampli 
ventall. O potser és un reflex 
de la necessitat d’un canvi en 
la política tradicional. De fet, 
l’índex d’insatisfacció política 
a Catalunya supera el 80%, 
segons dades del CEO.

La resposta a la desafecció 
és, sobretot, l’abstenció, però 
també afloren veus crítiques 
que, menyspreant la políti-
ca formal, pretenen sacsejar 
el confort d’allò que està es-
tablert. Aquesta sàtira críti-
ca, aquest humor irreverent, 
afavoreix l’aparició de candi-
dats peculiars o impossibles. 
El còmic Colouche va obrir el 
camí a França el 1981. Però 
la desafecció i el vot de càstig 
no només aconsegueixen do-
nar notorietat a personatges 
satírics amb la política. Fins i 
tot hem vist les candidatures 
d’un ós de peluix, una can-
didata virtual o un hàmster 
(aquest últim a Catalunya).

Aquests candidats impos-
sibles són la punta de llan-
ça d’un toc d’atenció que es 
mou bé en la xarxa. Solen 
comptar amb web pròpia, 
presència a Twitter, pàgina 
d’admiradors a Facebook i ví-
deos a YouTube. En tots ells hi 
ha un fons de provocació que 
connecta bé amb el tedi dels 
joves i el cansament creixent 
cap a la política formal. Pre-
tenen, amb la burla, remou-
re, agitar i subvertir els esce-
naris previsibles de la políti-
ca. El vot útil i la utilitat del 
vot els rellisca. És un crit de 
protesta sense remordiments 
de consciència. D
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L’ecosocialista diu que 
les dobles jornades 
generen condicions 
laborals pitjors

El candidat d’ICV-EUiA 
a la presidència de la genera-
litat, Joan Herrera, va compa-
rar ahir el candidat de CiU, Ar-
tur Mas, amb el Papa per la vi-
sió que tots dos homes tenen, 
“si fa no fa”, sobre la dona. 

Herrera, que es va reunir 
ahir amb un grup de dones a 
la Casa de Convalescència, a 
barcelona, va criticar les políti-
ques de xecs de CiU, ja que els 
convergents només accepten 
la família tradicional i “que la 
dona es quedi a casa”.

El candidat ecosocialista 
també va aprofitar la cita per 
denunciar les desigualtats que 
encara hi ha entre homes i do-
nes en tots els àmbits i va pre-
sentar les propostes del seu 
partit per defensar l’equitat 
entre sexes.

En aquest sentit, Herrera va 
apostar per la flexibilització i 
racionalització dels horaris la-
borals amb l’objectiu que ho-
mes i dones comparteixin les 
tasques domèstiques i tinguin 
igualtat de condicions en l’àm-
bit de la feina. Herrera va criti-
car que el missatge que es dó-
na avui dia és que “la dona per-
fecta” és aquella que “pot amb 
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Joan Herrera, candidat d’ICV-EUiA, ahir al matí. acN. 

tot”, i aquestes dobles jorna-
des, va dir, provoquen una in-
corporació laboral en condici-
ons pitjors. 

Davant d’això, Herrera va 
afirmar que s’ha de “fer un 
canvi cultural profund i assu-
mir que les feines familiars i la 
cura de les persones són essen-
cials per al manteniment de la 
societat” i que aquesta nova vi-
sió ha de ser assumida tant per 
“les institucions com per les 
empreses privades”. D

Herrera creu que 
Mas, com el Papa, 
relega les dones

Públic
barcelona 

Joan Puigcercós, en l’acte d’ahir a Terrassa. acN

Puigcercós afirma que  
Catalunya és una colònia
El líder d’ERC critica que Espanya no condemni el Marroc

Les Joventuts d’Esquer-
ra Republicana (JERC) van 
protagonitzar ahir l’acte fins 
ara amb més entusiasme que 
ha celebrat el partit indepen-
dentista des de l’inici de la 
campanya. Uns 200 joves es 
van reunir al vespre a la sala 
barcelonina Luz de gas, i van 
aplaudir les intervencions 
del líder, Joan Puigcercós, 
que va assenyalar que veu 
Catalunya “com una colònia 
d’Espanya, on els que deci-
deixen són els de fora”. 

“nosaltres sí que sabem 
què és ser un poble dominat”, 
va dir Puigcercós, que va la-
mentar que el govern espa-
nyol mantingui batasuna il-
legalitzada. “Espanya com-
peteix amb Turquia en la il-
legalització de partits”, va dir.

El cap de llista indepen-
dentista, contrari a la domi-
nació que pateixen les mino-
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glòria ayuso
barcelona

ries, es va referir al conflicte 
del poble sahrauí. En aquest 
context, va lamentar que “ni 
el PP ni el PSOE” no hagin con-
demnat el Marroc. “Haurem 
d’il·legalitzar el PP i el PSOE?”, 
va cridar al públic, que va res-
pondre amb un fort “sí”.

L’acte de les JERC tenia un 
significat especial. ERC es juga 
amb el PP la tercera posició a 
les eleccions. El novè escó per 
barcelona balla i se’l disputen 
precisament les dues formaci-
ons. A més, es dóna la coinci-
dència que en els dos casos el 
número nou a les llistes l’ocu-
pen els representants de les 
respectives branques juvenils, 
i això converteix la lluita “en 
una qüestió personal”, va dir 
ahir la candidata de les JERC 
per barcelona, gemma Lago, 
que va tenir un ampli suport 
de l’audiència, que va cridar 
amb força diverses vegades a 
favor de la independència.

Un vídeo amb dues versions 
sobre el futur amb ERC o el PP 
i CiU al govern va mostrar una 
visió d’una Catalunya amb uns 
joves sense ajudes, amb difi-
cultats per pagar el lloguer del 
pis, amb el cementiri nucle-
ar a Ascó, sense cinema en ca-
talà i el quart cinturó, enfron-
tada a una altra visió del pa-
ís on se supera la crisi i els jo-
ves disposen d’una situació de  
benestar.

Al matí, Puigcercós va asse-
nyalar davant de 150 perso-
nes a Terrassa que ERC hauria 
hagut d’assumir la conselleria 
d’Educació. “Si poguéssim ti-
raríem enrere, ERC ho hauria 
fet millor”, va dir en una crítica 
a l’actuació del conseller socia-
lista Ernest Maragall. 

El cap de llista republicà es 
va mostrar a favor de la co-
hesió social “sigui quina si-
gui la llengua” dels ciutadans. 
“Els socialistes catalans s’han 
d’adonar que els va pitjor quan 
el PSC abraça bono o borrell”. 
Alhora, va criticar que Mas di-
gui que el Tripartit ha deixat 
“la caixa buida” per justificar 
que no es compromet a man-
tenir els serveis socials. D

Detalls

La frase

escenari 
Casa de Convalescència, 
a Barcelona. 

assistents 
Unes 150 persones, sobretot 
dones. 

eLs teLoners 
Dolors Camats , Laia Ortiz 
i Mercè Claramunt, candidates 
de la coalició. 

eL MÉs aPLaUDit 
La defensa que Herrera  
i les altres candidates van fer 
de la dona tant en l’àmbit pri-
vat com en el públic .

«Artur Mas, amb 
la política de xecs, 
busca que la dona 
es quedi a casa»

Joan Herrera 
CAndidAt d’iCV-EUiA
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Detalls

La frase

escenari 
Sala Luz de Gas de Barcelona.

assistents
200 persones, tots joves.

eLs teLoners
Gemma Lago, candidata per 
Barcelona de les Joventuts 
d’ERC (JERC)

eL MÉs aPLaUDit 
“Això és una qüestió personal”, 
va dir Gemma Lago, en referir-
se a la disputa pel novè escó a 
la circumscripció de Barcelona 
amb el candidat de Noves 
Generacions del PP.

«Catalunya és 
vexada i maltractada 
pel sol fet que som 
diferents»

Joan Puigcercós
CAndidAt d’ErC
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