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Han tornat a passar
Sánchez no té alternativa a les majories de la investidura, però el rebuig al gran
centre de poder de l'Estat, Madrid, serà més fort que mai. Avui també són notícia
el joc subterrani al Col·legi d'Advocats, la publicitat d'Ayuso, l'alliberament de
Mauthausen i Karl Marx
[nointext]
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Perd Pedro Sánchez, Pablo Iglesias se'n va a casa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/219556/pablo-iglesias-se-va-casa-no-contribueixo-sumar) i
Inés Arrimadas farà bé de començar els tràmits per refundar Ciutadans si abans no els acaben de
liquidar les urnes. El panorama de les eleccions madrilenyes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/219521/madrid-entrega-ayuso-esquerra-estavella-vencedorsvencuts-4-m) deixa una dreta molt forta a la capital espanyola i uns líders estatals que no estan
per tirar coets. Ni tan sols Pablo Casado ha pogut dormir avui del tot tranquil.
Isabel Díaz Ayuso rep un fort suport popular al seu model de "llibertat", que ahir va batejar com
"viure a la madrilenya". Ha aconseguit aixecar un cert vot regionalista madrileny reactiu contra el
govern espanyol, menjar-se Ciutadans i frenar Vox. Podrà governar de forma folgada. Des que va
començar la pandèmia, els governs gestionen un complicat equilibri entre la salut i l'economia. A
Madrid, a diferència del que s'ha fet a Catalunya, les autoritats han apostat per l'economia. Per
mantenir l'activitat -amb la restauració com a icona- i per fer un discurs dur contra les restriccions.
El PP va aconseguir que a la campanya es parlés del "tot obert" i no de que a Madrid hi havia
mort, proporcionalment, més gent que a Catalunya i que era una de les capitals europees que
més malparada sortia a les comparatives.
Ahir Pablo Casado, el líder del PP, transmetia alegria. És lògic. El seu partit va més que doblar el
nombre d'escons quedant fins i tot a prop de la majoria absoluta, deixa en liquidació un soci que
no és de fiar, Ciutadans, i guanyava una dirigent que va ser una aposta personal seva i que fa
dos anys va poder retenir pels pèls la presidència de la Comunitat.
Però el líder del PP no es pot confiar, no les té pas totes. En primer lloc perquè Sánchez no
convocarà eleccions immediatament després del fracàs rotund del PSOE -superat pel partit d'Iñigo
Errejón- i de Podem, que no ha tret suc a la "jugada mestra" de Pablo Iglesias deixant la
vicepresidència del govern central per ser candidat. El líder de Podem, que ja estava de retirada,
s'ha vist obligat a accelerar el seu adeu. Ara, ni als uns ni als altres els interessa convocar
eleccions generals per jugar-se el govern; Casado no podrà aprofitar l'embranzida de les eleccions
madrilenyes.
En segon lloc perquè Ayuso pot tenir la temptació de fer la punyeta al seu valedor si no té bones
perspectives a les eleccions generals i pot optar per fer pinya amb alguns dels barons que li són
crítics, com el gallec Alberto Núñez Feijóo o l'andalús Juan Manuel Moreno Bonilla. Apunteu un
detall: Díaz Ayuso no va citar ahir Casado, malgrat que el tenia al costat i just l'havia precedit en
l'ús de la paraula, al balcó de la seu del carrer Gènova. A Lady Madrid li aconsellaran ser Lady
PP, que així es va consolidar el lideratge d'Esperanza Aguirre.
I encara un altre però per Casado. Amb Ciutadans fora de joc, l'alternativa liderada pel PP només
és creïble de bracet de Vox. Els ultres investiran els populars, però el resultat no els permetrà
demanar tenir consellers. No hi haurà govern de coalició i el PP no podrà fer pedagogia de les
bondats de l'entesa de dretes. L'oferta de Casado no tindrà precedents propers i es podrà presentar
com una proposta de risc i extraordinària confrontació. Seria raonable pensar que el vot de la por a
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la dreta més extrema que no ha funcionat a Madrid pot funcionar més a les perifèries.
En qualsevol cas, la política espanyola s'endureix i el gran valedor del diàleg amb Catalunya, Pablo
Iglesias, s'esborra. Sánchez no té alternativa a les majories de la investidura, però el rebuig al
gran centre de poder de l'Estat, Madrid, serà més fort que mai, també a l'hora d'afrontar el
procés català h
( ttps://www.naciodigital.cat/noticia/219507/contrapoder-madrid-impacta-represadialeg-amb-catalunya) . Han tornat a passar. És el que hi ha i ja ho cantava Celia Gámez
(https://www.youtube.com/watch?v=ILyQjVpTYSI) .

Avui no et perdis
» Madrid s'entrega a Ayuso, l'esquerra s'estavella: vencedors i vençuts del 4?M
(https://www.naciodigital.cat/noticia/219521/madrid-entrega-ayuso-esquerra-estavella-vencedorsvencuts-4-m) ; per Pep Martí i Oriol March.
» Pablo Iglesias se'n va a casa: «No contribueixo a sumar»
(https://www.naciodigital.cat/noticia/219556/pablo-iglesias-se-va-casa-no-contribueixo-sumar) ;
per Oriol March i Bernat Surroca.
» El contrapoder de Madrid impacta en la represa del diàleg amb Catalunya
(https://www.naciodigital.cat/noticia/219507/contrapoder-madrid-impacta-represa-dialeg-ambcatalunya) ; per Pep Martí i Oriol March.
» La contraproposta d'estructura de Govern de Junts tampoc desencalla la negociació
(https://www.naciodigital.cat/noticia/219555/contraproposta-estructura-govern-junts-tampocdesencalla-negociacio) ; per Oriol March.
» El tribunal del cas Palau determinarà si Junts és successora de CDC
(https://www.naciodigital.cat/noticia/219528/tribunal-cas-palau-determinara-si-junts-essuccessora-cdc) ; per Bernat Surroca.
» I si ha arribat l'hora de pensar el país també des del món rural?
(https://www.naciodigital.cat/noticia/219548/si-arribat-hora-pensar-pais-tambe-des-mon-rural) ;
per Joan Obiols.
» Salut començarà a vacunar dilluns que ve la població de 50 a 59 anys
(https://www.naciodigital.cat/noticia/219543/salut-comencara-vacunar-dilluns-ve-poblacio-50-59anys) ; per Andreu Merino.
» Adeu al toc de queda i el confinament perimetral de Catalunya
(https://www.naciodigital.cat/noticia/219531/adeu-al-toc-queda-govern-descarta-aplicar-lo-partirdiumenge) ; per Oriol March
» Opinió: «A mercè dels tribunals»https://www.naciodigital.cat/opinio/23106/merce-dels-tribunals)
(
; per Pep Martí.
» Les 20 sèries imprescindibles d'HBO (https://www.naciodigital.cat/noticia/219228/series-hboimprescindibles-plataforma-estrenes-game-of-thrones-seleccio-televisio) ; per Víctor Rodrigo.

El passadís
El 3 de juny tenen lloc les eleccions al deganat del Col·legi de l'Advocacia (ICAB). La candidatura
de la degana, Maria Eugènia Gay, que es presenta a la reelecció, afronta la cursa amb la
competència d'una llista alternativa encapçalada per Gonçal Oliveros, amb Anna Boza com a
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número dos. La campanya transcorre enmig de fortes crítiques per part de l'oposició a Gay pel fet
que la seva candidatura ha emprat els mateixos colors corporatius de l'ICAB per publicitar la
campanya i els seus webinars. L'equip d'Oliveros ha elevat una queixa al Comitè Electoral.
El fet ha alimentat la crítica que es fa a Gay de patrimonialitzar el Col·legi. S'ha donat el cas que
diversos col·legiats han participat en aquestes trobades telemàtiques creient que es tractava de
convocatòries de l'ICAB. Des de l'equip d'Oliveros-Boza també s'ha criticat el silenci de l'ICAB pel
seu silenci davant la petició de la Fiscalia de repetir -per suposada indefensió- el judici contra els
exsíndics de l'1-O, molts d'ells membres col·legiats.
Vist i llegit
Hi ha administracions que són poc transparents a l'hora d'explicar com inverteixen el seu
pressupost en publicitat institucional. És el cas de la Comunitat de Madrid. El govern d'Isabel Díaz
Ayuso, del PP, només ha explicat les campanyes que ha encarregat a cada mitjà des de l'any
2018, però no els diners que hi ha destinat. En tot cas, hi ha coses cridaneres com ara que l'Abc,
La Razón i El Mundo són els diaris més contractats o que EsRadio i LibertadDigital, els
mitjans de Federico Jiménez Losantos, són dels més beneficiats pel govern regional.
Alguns mitjans critiquen sovint la Generalitat per "regar" la premsa independentista. La Comunitat
de Madrid ho fa també i, a més, no informa de com distribueix 50 milions d'euros. També ha
donat de si la despesa publicitària d'empreses públiques com ara el Canal d'Isabel II o els diners
que destinen les grans empreses de l'Íbex-35 fortament regulades. A Ctxt.es van donar a
conèixer les poques dades que són públiques
(https://twitter.com/ctxt_es/status/1389573765881901056?s=20) .
L'efemèride
Tal dia com avui de l'any 1945 a Mauthausen, a Àustria, les tropes aliades alliberaven el camp
de concentració nazi, on en els anys de la Segona Guerra Mundial havien mort 2.000 catalans.
Mauthausen va ser, amb Auschwitz, a Polònia, un dels camps de concentració més grans i
sanguinaris que va crear el Tercer Reich per recloure i exterminar els seus enemics, ja fossin
jueus, comunistes, homosexuals o gitanos. José Alcubierre, un dels supervivents, explicava a
TV3 els seus records el 2010 (https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/la-vida-despres-demauthausen/video/2903770/) . Alcubierre va morir el 2017.
L'aniversari
El 5 de maig de l'any 1818, naixia a Trier, a Prússia, el filòsof i economista Karl Marx, conegut
sobretot per la seva anàlisi de la història en termes de lluita de classes i per ser un dels autors
del Manifest Comunista. La seva obra fonamental, encara que inacabada, és El Capital. Va morir
a Londres el 1883, just quan les seves idees revolucionàries van començar a tenir una gran
influència entre els obrers. Va ser un dels inspiradors de la Revolució Russa, que va donar lloc a
la creació de l'URSS i el bloc comunista. Aquest documental
(https://www.youtube.com/watch?v=OpQUbyn0PEI) ens atansa el personatge i la seva dimensió.
Ferran Casas i Manresa
subdirector de NacióDigital

? (http://www.naciodigital.cat/noticia/117667/13/octubre/veiem/tribunals/nou)
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