
PSOE. Aquí va acabar en greu crisi, 
amb la mort i resurrecció del líder 
que es negava a deixar que governés 
Rajoy. Però el temor a seguir perdent 
va fer que el PSOE elegís l’abstenció. 
Merkel no vol aquesta solució. O co-
alició o eleccions. I l’SPD no sap què 
fer. El seu president i candidat –que 
ha aconseguit els pitjors resultats de 
la història– preferiria ser vicecance-
ller abans que l’SPD el retiri del cap 
de cartell de les eleccions. Però la de-
cisió la prendran en votació direc-
ta tots els militants. Caram, podri-
en pensar alguns, ¡l’SPD, s’està pode-
mitzant! Aquesta va ser la crítica que 
es va fer a Sánchez quan va proposar 
consultar a la militància. 
 L’altra història que es repeteix, 
amb iguals resultats, és la de les de-
claracions d’independència de 
Catalunya. El 1934 va ser una tra-
gèdia que va acabar amb un cente-
nar de morts, i ara ha sigut més avi-
at una comèdia d’embolics que no 
ha deixat en bon lloc els líders de la 
non nata República Catalana. Per co-
nèixer bé el paral·lelisme convé lle-
gir Amadeu Hurtado, cap de Gabinet 

Històries que es repeteixen
Del que està passant a Alemanya i Catalunya depèn un futur amb més integració europea

E
n la Història hi ha històri-
es que es repeteixen. A ve-
gades primer com a tragè-
dia i després com a farsa. I 
a vegades amb clares simi-

lituds entre esdeveniments dife-
rents. El que està passant a Alema-
nya i Catalunya són exemples d’a-
questa repetició de les històries, i 
d’això dependrà la història d’Euro-
pa. Els EUA ja no són un aliat segur i 
la Xina ja no es conforma de vendre 
productes barats. Per plantar cara a 
les noves amenaces a la seguretat, la 
crisi dels refugiats i el nou proteccio-
nisme i nacionalisme faria falta més 
integració europea.
 Però el que tenim és el brexit, el 
desafiament a la democràcia liberal 
a Polònia i Hongria, i el risc de desin-
tegració d’alguns estats,  de la qual el 
cas de Catalunya és el més greu, pe-
rò no l’únic. Per això és fonamental 
saber qui governarà Alemanya. Però, 
de moment, Merkel no ha pogut for-
mar coalició amb Els Verds i els Libe-
rals de l’FDP.

Potser no hauria sigut la 
millor solució per rellançar la UE. Els 
Verds són proeuropeus, però l’FDP 
ha adoptat una línia dura i proposa 
que Grècia surti de l’euro. I la compe-
tició per la dreta amb els populistes 
d’Alternativa per a Alemanya no dei-
xa marge de maniobra.
 A l’SPD se li torna a plantejar si 
deixar que governi Merkel, abste-
nint-se o en coalició, o repetir elec-
cions. El mateix que li va passar al 

de Companys (Abans del 6 d’octubre), 
on explica com una solució pacta-
da amb el Govern republicà sobre la 
llei de conreus va ser rebutjada per 
Companys pressionat per la seva ala 
radical. I les actes de la sessió del Par-
lament de maig del 36, on es van des-
plegar tots els retrets sobre la culpa 
del fracàs.

 Aquest ha sigut ara més gran, tot 
i que menys dramàtic. Es proclama 
la república entre sanglots i abraça-
des, però se’n van de cap de setmana 
sense arriar ni tan sols la bandera de 
la potència opressora del Parlament. 
I l’endemà ningú va al despatx. Ara 
descobreixen que no tenien res pre-
parat ni el suport social necessari. ¿I 
quan van descobrir que no ho teni-
en?, ens podem preguntar davant la 

magnitud del dany econòmic cau-
sat a la societat catalana. El súm-
mum és que, al constatar el rebuig 
explícit de la UE, s’arribi a plantejar 
que Catalunya surti d’aquest «club 
de països decadents». Puigdemont 
mai va tenir gaire sentit de la reali-
tat, però ara sembla haver-lo perdut 
del tot.

el que sí que té sentit de la 
realitat és el pragmàtic Iceta amb 
les seves llistes arc iris que serviran 
de refugi a les restes de la democrà-
cia cristiana, regalant-los els dipu-
tats que no tindrien a canvi d’aug-
mentar els vots del PSC. El primer 
és segur; això últim està per veu-
re en quina proporció. Presentar-
se com el pontífex (constructor de 
ponts) d’una societat dividida té el 
seu atractiu, i ja se sap que els ponts 
es basteixen amb la part més pròxi-
ma de l’altra riba.
 Però desplaçar-se cap al cen-
tre nacionalista, sense perdre l’es-
querra i sense augmentar els recels 
dels que el 2015 van desertar per 
recolzar Ciutadans no és una ope-
ració sense risc. Recuperar aquest 
espai alhora que es recull el vot des-
encantat de les aventures indepen-
dentistes exigeix una habilitat que 
Iceta està demostrant tenir. La seva 
estratègia consensual li fa dir que 
no hi pot haver vencedors ni ven-
çuts. Però en realitat sí que n’hi ha 
d’haver i n’hi haurà. O la història 
es repeteix i els tres defensors de 
la independència, amb DUI o sen-
se DUI, guanyen en escons, o no 
en tenen prou perquè Catalunya 
pugui disfrutar d’una presiden-
ta com Marta Rovira. I llavors serà 
una altra història. I això és el que 
s’ha d’aconseguir. H
Expresident del Parlament Europeu.
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Dues situacions per resoldre

Iceta sí que té sentit
de la realitat amb ‘llistes  
arc iris’ i una estratègia 
consensual de cara al 21-D

E
dulcorada per la ràpida 
convocatòria d’eleccions, 
la suspensió temporal de 
l’autonomia, via article 
155 de la Constitució, ha 

impactat menys del que es temia en 
el dia a dia dels catalans. Malgrat el 
cessament per decret del Govern i el 
seu parcial empresonament, la in-
tervenció light de la Generalitat ha-
via tornat la calma als carrers. Però 
últimament l’Estat emet senyals 
contradictoris.
 Mentre els polítics presos omplen 
el formulari del Suprem per recobrar 
la llibertat, la cultura catalana s’alça 
contra l’exigència del 21% de l’IVA 
per les subvencions rebudes. Una fac-
tura de gairebé 30 milions que posa 
contra les cordes el futur d’instituci-
ons com el Teatre Lliure, el Mercat de 

Que se sàpiga, les delegacions d’Hi-
senda de la resta d’Espanya no han 
obert cap inspecció per aquest con-
cepte. Una pràctica tan qüestiona-
ble que, per desfer l’embolic, fa poc 
el mateix legislador va esmenar una 
llei que per la seva confusa redacció 
permetia, sense convertir-ho en obli-
gatori, el cobrament de l’IVA als con-
sorcis culturals.

Contra la Generalitat

En  condicions normals, aquest greu-
ge fiscal hauria desencadenat un con-
tenciós entre els titulars d’Hisenda, 
Oriol Junqueras, i Cristóbal Monto-
ro, però gràcies al 155 el segon no té 
ningú que li planti cara. Fet que no 
seria obstacle perquè, per un mínim 
sentit d’equitat, el ministre arbitri 

una fórmula que eviti mals cultu-
rals (i polítics) majors a Catalunya. 
De la mateixa manera, el ministre 
de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, 
es podria haver abstingut de ficar-
se en el conflicte judicial per les 44 
obres del monestir de Vilanova de 
Sixena (Osca) dipositades al Museu 
de Lleida. Per contra, ha aprofitat la 
seva condició de conseller acciden-
tal per obrar contra els interessos de 
la Generalitat.
 El caràcter en teoria excepcio-
nal del 155 no casa amb la presa de 
decisions objectivament lesives per 
a Catalunya que, d’altra banda, ali-
menten electoralment les pulsions 
rupturistes que es pretenien com-
batre.

155 + IVA
           
            

les Flors, Temporada Alta, el MNAC, 
el CCCB... Es dona la circumstància 
que l’Agència Tributària estima que 
les ajudes públiques a aquest sector 
només han de tributar a Barcelona. 

La clau
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Qüestió d’identitat

Visibilitat 
transsexual        
i estigma

LUcÍA

Etxebarria

D
anica Roem s’ha con-
vertit en la primera 
persona obertament 
transgènere elegida 
per ocupar un càrrec 

polític als EUA al derrotar el can-
didat anti-LGBT Bob Marshall a les 
eleccions com a representant esta-
tal de Virgínia. Marshall va ser 
l’home que va impedir que els 
transsexuals poguessin accedir 
als banys que els corresponen. Ro-
em serà la primera dona transse-
xual al Congrés, però nosaltres ja 
tenim una diputada trans: Carla 
Antonelli. I amb orgull del meu pa-
ís, per una vegada, he de dir que se 
l’ha acceptat amb la màxima nor-
malitat. 
 L’any passat es va aconseguir 
a Espanya el canvi de sexe i nom 
d’un menor. Fins llavors, l’article 
primer de la llei reguladora de la 
rectificació registral semblava le-
gitimar només els majors d’edat 
per fer-ho. Al permetre als me-
nors canviar de nom, se seguia la 
resolució 2048/2015 del Consell 
d’Europa. Insta a «instaurar pro-
cediments ràpids, transparents i 
accessibles, fundats en l’autode-
terminació, que permetin a les 
persones transsexuals canviar el 
nom i el sexe sobre els certificats 
de naixement, documents d’iden-
titat, passaports, i altres de simi-
lars».

Gran Part de l’èxit d’a-
questa resolució és gràcies a les re-
ivindicacions socials. De tota ma-
nera, a nivell estatal, falta una llei 
integral sobre la identitat de gène-
re. Una llei que sigui d’aplicació a 
tot el territori nacional. I que faci 
menció dels menors i dels estran-
gers transsexuals i el seu reconei-
xement en el nostre dret.
 No oblidem que de moment fal-
ta una penalització específica de 
la transfòbia al Codi Penal. I que 
tampoc tenim una norma que as-
seguri un tractament adequat de 
les persones transsexuals en cen-
tres penitenciaris. Perquè la iden-
titat de la persona implica molt 
més que una rectificació registral. 
Implica també l’existència d’un 
dret a la pròpia identitat sexual i 
de gènere. L’atenció integral de la 
salut de les persones, les campa-
nyes i accions de lluita contra la 
transfòbia... Implica moltes coses. 
Però, sobretot, la desaparició de 
l’estigma. H
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