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Fer valer el 21-D
PDECAT · Puigdemont crida a
evitar que l’Estat cometi un “frau
democràtic” i a validar les urnes
tirant endavant la investidura

L’ANC reclama respecte
pel resultat electoral i
empara internacional

ERC · Rovira reivindica més
“realisme” a l’independentisme
per rescatar les institucions del
155 i obrir-se a altres formacions

Cursa de
relleus

175168-1149581w

La substitució
dels líders del
sobiranisme és
una constant del
procés, sobretot
per la persecució
judicial de l’Estat

Comiat potenciant JxCat
Artur Mas avisa que “l’excés d’ideologia” no amagui l’actual realitat
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Keep calm

La punxa d’en Jap

Miquel Berga
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Presidents

F

a un temps, algú
del seu entorn, i
no pas sense un punt
d’ironia, em va descriure el president
Mas com un “xicot
molt aplicat”. La figura política de Mas
mereix molt més que això. Fins i tot els
seus adversaris l’han vist com un dirigent tenaç i ben preparat. Ara s’aparta
de la primera línia. Ho fa per segona
vegada, però aquest cop sense haver
d’oferir el seu cap a l’altar de la CUP. El
drama de la política –i de la vida en general– és que només es pot viure mirant endavant, però només s’entén mirant enrere. Per això resulta tan fàcil
fer-se el savi a pilota passada. I per això ara, més d’un, veu aquell sacrifici ritual d’autoimmolació per salvar la majoria independentista com un mal pas.
A canvi d’evitar una repetició d’eleccions es va cedir un poder determinant a la força menys votada a Catalunya. Era la manera de mantenir la il·lusió d’una majoria social de l’independentisme que, una altra vegada, ha
mostrat les seves limitacions. Mas ha

No anem sobrats
d’expresidents i, malgrat les
eleccions recents, no està
clar com es dirà el proper
president de la Generalitat
encarnat de manera recurrent una
mena de vici de la política catalana
dels darrers anys que es basa en la
convicció que tenim una suposada astúcia política que ens compensarà la
manca de fortalesa real. Anem d’astúcia en astúcia fins a la confusió final. I
pel camí anem perdent personalitats
de vàlua evident. La retirada d’Artur
Mas fa pensar en la nostra peculiar llista d’expresidents. Tenim la dissort de
no poder comptar amb allò que en
diuen la veu de l’experiència. La veu de
Pujol (que era cada vegada més respectada des que va deixar el poder) va
quedar desautoritzada quan l’expresident es va convertir en “el cas Pujol”.
La veu de Pasqual Maragall ens ha estat robada pels estralls d’una malaltia
que ataca, precisament i cruelment, la
capacitat testimonial de l’individu. En
el cas del president Montilla ens hem
de conformar amb la seva addicció al
mutisme. Anem poc sobrats d’expresidents i mentre escric això, i malgrat les
eleccions recents, no hi ha pistes clares de com es dirà el proper president
de la Generalitat.

Ombres d’hivern
Imma Merino

Un silenci preocupant

Q

uan es va produir l’atemptat a
les Rambles, bona part dels
meus amics residents en diversos llocs de l’Estat espanyol van preguntar-me si estava bé, tenint present
que visc a prop del lloc dels fets, manifestant estupor i dolor. També he de
dir que l’1 d’octubre n’hi va haver una
part que, tot i recordar-me el que pensen sobre l’independentisme, em va
fer arribar el seu malestar i fins i tot la
seva indignació pel que fa a les càrregues policials contra els votants en el
referèndum. A partir d’aquí, pràcticament s’ha produït un silenci. No he de
suposar que aquest silenci significa un
consentiment davant de la relativització, sinó és la negació, de la mateixa
actuació policial l’1 d’octubre, que, recentment, Interior ha justificat amb
l’argument reiterat que va ser mínima
en resposta a la “violència directa”
amb la qual els agents van ser rebuts
als col·legis electorals; de l’aplicació
unilateral de l’article 155 amb la conseqüent ocupació de la Generalitat i
l’adopció d’una sèrie de mesures sinistres pel govern del PP; de l’empresonament de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i

“
L’‘A por ellos’
continua vigent
a La Moncloa, als
jutjats i als mitjans,
davant el silenci
preocupant de
l’Espanya de peu

diversos membres del govern català i,
en alguns casos, del manteniment de
la presó condicional amb una argumentació jurídica que fa feredat; de la
investigació policial i la instrucció judicial en marxa que suposa una causa
general encoberta en contra de l’independentisme; dels atacs a l’escola i els

mitjans de comunicació públics catalans; de l’escalada d’odi contra almenys una part dels catalans que no només es manifesta en les accions de
l’extrema dreta o en el mal gust de
certes chirigotas, sinó en la proliferació d’articles d’intel·lectuals que lamenten l’existència de dos milions de
fanàtics.
No he de suposar un consentiment
davant de tot això, que es resumiria
amb l’A por ellos, però tampoc el contrari perquè, encara que no m’hagi arribat de manera directa, em consta
que n’hi ha que, en relació concretament amb l’1 d’octubre, consideren
que les càrregues van ser simplement
un error i no una lògica del sistema i
que, en tot cas, l’independentisme
n’ha fet victimisme i fins n’ha tret rèdit electoral. Tanmateix, a banda de
les possibles suposicions, el que em
sap més greu i em preocupa d’aquest
silenci és que no es trenqui per demanar-me com estic i per preguntar-me
quina és la meva visió de la situació
política a Catalunya. Potser m’equivoco, però tinc la sensació que no els interessa.
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Investir Puigdemont

A

“
Un reglament
que no permetés
investir un president
escollit i que té els
suports necessaris
per ser-ho seria un
molt mal reglament
hagués cap reglament per fer-ho i ara,
en canvi, patim una reglamentitis aguda. Rajoy ens ha governat rere una
pantalla de plasma, Soraya està desapareguda (on ets, Soraya?), i les principals decisions que afecten Catalunya
es prenen al centre de la meseta, a siscents quilòmetres de distància; i, en
canvi, diuen que el Parlament no pot

De reüll
L

investir un president que té els suports necessaris per ser investit. Reglamentitis. Jo no sé com s’ho han de
fer: si Puigdemont ha de venir d’amagat, si hi ha de ser físicament o virtualment, si ha de parlar per Skype o si algun diputat ha de parlar per boca d’ell;
però si té els suports necessaris a mi
em sembla evident que ha de ser investit president. Perquè d’això es tractava, no? Rajoy no va convocar les
eleccions del 21-D per fer fora Puigdemont i resulta que el trio del 155 va
perdre? Volien eliminar Puigdemont i
el procés, i resulta que són ben vius.
Investir Puigdemont president és tornar a la normalitat; al pre-155, i restituir allò que hi havia abans no ho invalidessin per decret. Que l’endemà serà
complicat? Probablement. Però el president i el govern serà restituït. Per això a mi em sembla que Puigdemont ha
de ser investit. I de l’endemà ja en parlarem l’endemà.

Les cares de la notícia

Montse Oliva Vilà

VICEPRESIDENT DE L’ANC

Res que no
fos al guió

Agustí Alcoberro

a sensació d’assistir a una tragicomèdia ha anat
augmentant encara més quan s’ha posat en marxa
la comissió del Congrés per revisar l’actual model
territorial. Pedro Sánchez, l’impulsor de la mesura, ja li
va costar que es pogués arrencar pel cop de porta
d’ERC, el PDeCAT, el PNB i Podem i, al damunt, només li
va faltar el desinterès del PP –avançant que en cap cas
hi participa per avaluar una modificació de la
Constitució– i la desgana de Ciutadans, els quals també
havien amenaçat de no participar-hi. La qüestió és que
després de moltes vicissituds, la
Els artífexs de comissió ha rebut aquesta setmana
la Constitució els primers compareixents. I la
d’aigua freda per al PSOE ha
donen la raó galleda
estat impressionant: ni urgeix una
als defensors reforma constitucional, i encara
de les tesis
menys per la via federal (Herrero de
immobilistes Miñón va dir: “Si ens l’estalviem,
com el 1978, farem un gran pas”), i
res de dotar les autonomies de més autogovern. El
missatge de fons era més aviat el contrari: el que s’ha de
procurar és enfortir l’Estat. Els anomenats pares de la
Constitució, els primers a acudir a la cita, van carregar
amb duresa contra el procés i van acabar donant la raó
als immobilistes i als recentralitzadors. I, sobretot, van
servir en safata les tesis dels partits del 155 presents a la
sala: si es revisés no seria en cap cas per encabir-hi ni
una sola reivindicació catalana. I això només ha estat
l’aperitiu, perquè els següents ponents prometen
repartir encara més llenya.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/n4d72u

EDITORIAL

A la tres
mi em costa d’entendre, tanta
discussió sobre si s’ha d’investir
o no Puigdemont com a president de la Generalitat. I em costa d’entendre encara més tota aquesta discussió, des del meu punt de vista estèril i fora de lloc, sobre si el reglament
diu això o allò. Si un reglament no permet que un Parlament investeixi un
president que s’ha presentat a les eleccions i ha aconseguit els suports suficients per ocupar aquest càrrec, és
que no és un bon reglament. I si ara els
lletrats del Parlament, o els de l’Estat,
o els qui siguin, estan fent informes i
més informes sobre la situació, no ens
enganyem, és perquè damunt seu hi
plana el TC, el 155, el Suprem, la
Constitució, les Sagrades Escriptures
i no sé quantes coses més; i ara tots
voldran curar-se en salut. O és que es
pensen que aquesta operació Por que
ha desplegat l’Estat no afecta els lletrats? Han aplicat el 155 sense que hi

Accedeix als
continguts del web

Nou full de ruta

-+=

L’Assemblea Nacional Catalana va aprovar ahir
l’esborrany del nou full de ruta, superat el 21-D i
amb el seu president en presó preventiva. En el
document s’admet que el camí “és complex i difícil”, però l’exercici de descripció de la complicada
situació no fa perdre de vista l’objectiu final.
ARTISTA

Àngels Ribé

L’art que no es conforma

-+=

Pocs artistes aconsegueixen mantenir intacte el
seu estil intransigent amb l’statu quo. Àngels Ribé, una de les referències de la ruptura del moviment conceptual dels anys setanta, sí, però amb
moltes dificultats per tenir visibilitat. Ara exposa a
la galeria Ana Mas. Cal continuar reivindicant-la.
ADVOCAT DE JOAQUIM FORN

Cristóbal Martell

Defensa

-+=

La defensa dels presos polítics lluita contra acusacions qüestionables i proves tergiversades que
no es corresponen a la realitat. Han fet arribat al
jutge Llarena la queixa que només es basa en informes de la Guàrdia Civil i articles de mitjans de
comunicació contraris al procés.

La vergonya
de l’estació
de la Sagrera
La represa de les obres de
construcció de l’estació del
TAV de la Sagrera, a Barcelona, és
una notícia que cal valorar positivament. Probablement l’únic fet positiu enmig dels despropòsits perpetrats per Foment i Adif entorn a
aquesta infraestructura estratègica per a Barcelona i per a Catalunya. L’estació de la Sagrera ha viscut entrebancs de tota mena i paralitzacions de les obres diverses; la
darrera, provocada per un escàndol
de corrupció per un suposat frau
entorn als disparats sobrecostos
del pressupost. Amb aquests inadmissibles antecedents, l’actual represa de les obres només pot comportar l’exigència que no es torni a
aturar l’obra, que es depurin totes
les responsabilitats i que es compleixi el darrer termini establert per
a la finalització fixat en el 2020, tot i
que aquesta també és una data que
Foment ha anat fent ballar.
L’estació de la Sagrera és una
infraestructura important per a Barcelona perquè ha de ser el motor de
la creació d’una nova centralitat de
la ciutat que permeti impulsar socioeconòmicament la banda Besòs
de la capital catalana. Un bon projecte redimensionat a la baixa per la
supeditació que el govern espanyol
ha imposat del finançament del projecte a la generació de plusvàlues
per evitar una inversió pública que sí
que es destina en obres semblants a
Madrid. La Sagrera és també una
estació fonamental per a l’ordenació del trànsit ferroviari, regulant
l’entrada i sortida del TAV cap al
nord, en coordinació amb l’estació
de Sants, i descongestionant per a
altres usos ferroviaris la xarxa de via
subterrània que creua la ciutat. És,
doncs, també una infraestructura
clau de país. Ni Barcelona ni Catalunya es poden permetre més retards
a la Sagrera per la simple ineficiència i inoperància de Foment.
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Compte enrere
Govern i CUP reprenen la
negociació dels comptes, amb
recels mutus. Tensió entre JxSí
i els cupaires a mesura que
s’acosta el debat parlamentari.

Full de ruta

10
anys

Energia solar
Primera empenta a l’energia
solar fotovoltaica. Hi ha nou
parcs de grans dimensions i
880 petites plantes d’energia
solar.

20
anys

Acords PP-CiU
El president del govern
espanyol, José María Aznar,
accepta negociar amb Jordi
Pujol sense terminis” el
desenvolupament estatutari.

Tribuna

Joan Rueda

Ponç Feliu. Escriptor

Una Cecot
independent

F

oment de Treball,
la teòrica gran patronal catalana, ha
passat de les amenaces als fets i ha obert
un expedient d’expulsió contra una de les seves entitats associades, la Confederació Empresarial
Comarcal de Terrassa (Cecot), una patronal amb seu a la capital del Vallès
Occidental però que té associats arreu
del país. I no només això: en alguns
àmbits empresarials, és la veritable
patronal de referència. Tot i que no és
clar en els seus arguments, Foment argumenta l’expedient justament en el
fet que la Cecot no treballa només en
el seu àmbit sinó que té i defensa els
seus associats arreu del Principat. La
motivació real de l’expedient és política. La Cecot va canviar els seus estatuts per poder sobrepassar l’àmbit comarcal l’any 1996 i, des de llavors, no
ha parat de créixer fora del Vallès Occidental, però la denúncia arriba ara,
quan el moment polític ha fet que, legítimament, tothom es vagi definint. La
Cecot sempre ha estat pel dret a deci-

Foment del Treball ha obert
un expedient d’expulsió
contra la Cecot per motius
polítics. Molesta que defensi
el dret a decidir i que ataqui
el govern central quan cal
dir, que, encara que costi d’entendre a
alguns, no vol dir pas per la independència, ha estat molt més activa en la
defensa dels empresaris quan s’ha hagut d’anar contra el govern estatal –la
baixada de pantalons de Foment en el
tema Castor o el pacte elèctric en són
exemples–, i té una manera de treballar més moderna. L’expedient és tan
polític que fins i tot un alt càrrec de Foment va dir que la Cecot podria tornar
–avançant el resultat de l’expedient– si
canvia la junta directiva.
Ja fa dies que Joaquim Gay de Montellà té por d’Antoni Abad, té por d’una
candidatura molt més plural que assalti Foment. Però potser cal oblidar-se
de canviar les coses des de dins, potser a la Cecot li sortiria més a compte
avançar-se a l’expedient, independitzar-se d’un organisme que es fa servir
per fer política –i en aquests darrers
mesos per amplificar les mentides sobre la repercussió econòmica de l’1-0
del PP– i treballar per crear una gran
patronal catalana, i aquesta no teòrica,
sinó real.

Ignomínia

P

otser amb pudor excessiu, sempre intento eludir curosament
en aquests meus articles a El
Punt Avui estats d’ànim propis, entre
altres raons pel que de vanitat, gairebé
procacitat, sovint té l’exposició incontinent de sentimentalitats particulars
que, lògicament, tenen un nul interès
per al lector. Però en aquests moments
aflicció, dol i desconhort és el que
m’amara. Recordo quan el 1989 vaig
abandonar un confortable despatx
d’advocat que tenia per abraçar la magistratura. Va ser una abraçada sincera, filla del profund respecte que llavors em mereixia la judicatura; un respecte que va marcar la meva vida professional i que va durar des d’aquell iniciàtic moment fins a la jubilació. Amb
encerts i errades vaig navegar per
aquest mar, a voltes procel·lós, d’altres
encalmat, intentant des de la meva humana mesura ser el més just possible.
AVIAT VAIG VEURE que una clara majoria

de jutges associats ho estaven a una associació inequívocament conservadora i que només una minoria, en la qual

vaig ingressar, ho estava a Jutges per a
la Democràcia, de signe progressista.
Ara, aquesta associació, arran de les recents i escandaloses actuacions judicials de l’AN i del TS, guarda un silenci
estrident, molt dolorós per a mi. Un silenci congruent amb l’escissió produïda dins la secció territorial de Catalunya en la qual va haver de dimitir en
bloc el que podríem qualificar de sector
catalanista. La conseqüència ha estat
la transposició al món associatiu judicial d’allò que impera en el món polític
espanyol: la unanimitat, la uniformitat
en el tractament de la qüestió catalana.
Jutgesses i Jutges per a la Democràcia,

“
No puc fer
res més que
avergonyir-me
d’haver format part
de la judicatura

en la mesura que ha esdevingut indistingible de les restants associacions judicials, lògicament ha deixat de representar-me (a mi i als que varen plegar).
Dic que el seu silenci és estrident i dolorós perquè la gent m’atura pel carrer i
em pregunta, davant les aberracions
judicials de les quals rep constant notícia, per la causa d’aquest incomprensible silenci. I jo, és clar, en passo vergonya i ajupo el cap com en un continu dimecres de cendra.
de
respecte que em quedaven per la judicatura (perdó, per a l’alta judicatura;
no per als jutges ordinaris, en qui continuo creient) no puc fer res més que
avergonyir-me d’haver pertangut en el
passat a aquesta judicatura. I ràbia, enervació, impotència, desconsol, desesperació, abatiment i tristor és el que
sento en les meves entranyes quan
constato, segles després, la vigència del
que deia Richelieu, allò de “doneu-me
sis línies escrites per l’home més honrat del món i hi trobaré motius per ferlo penjar”.

I ARA, PERDUDES JA LES ENGRUNES

El lector escriu
Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Què fem amb
els gossos?
b Aquests dies vam anar a
Ordino a visitar la Casa Museu d’Areny-Plandolit. Anava amb dues gosses, que
vam lligar en un raconet del
carrer, al costat d’un comerç, on els tocava el solet i
no molestaven ningú. Una
hora després, acabada la visita, vam anar a recollir-les i
vam veure que els havien
posat una galleda amb aigua. “Que amables”, vam
pensar. En entrar a agrairlos el detall ens van acusar
d’haver abandonat els gossos i que havien trucat a la
policia. Efectivament, teníem tres trucades, alguna
de particular. Vaig intentar
respondre a l’última per
agrair l’interès pel benestar
de les gosses i fer-los veure
que difícilment es pretén
abandonar cap animal lligat
i amb el telèfon del propietari a la xapa identificativa.

Cap resposta. Aquest episodi em va fer recordar el que
vaig patir a l’estiu al Decathlon de Sant Boi. Venia de
passejar les gosses i em
vaig aturar a fer una compra
ràpida. A l’aparcament, hi
queia un sol de justícia, així
que, com que només seria
un moment, vaig aparcar a
l’ombra d’uns arbres propers, vaig donar aigua a les
gosses i vaig mig abaixar les
finestres perquè tinguessin
corrent d’aire, tot escrit en
un paper dins del cotxe i a la
vista. Deu minuts després
em demanaven pels altaveus. Una unitat de la policia
local m’esperava al cotxe
acusant-me, tot i haver llegit
el paper, de maltractament
per tenir els gossos tancats
mig hora (!?) i deshidratats,
“bavejaven”, deien, i que no
es podien deixar ni dins del
cotxe ni a la porta de l’establiment, que havia d’entrar
amb ells perquè allí es podia; era cert, no ho sabia,

però en altres llocs no es
pot. Llavors què fem amb
ells? Si els lliguem al carrer
mentre som en un establiment tenim problemes i si
els deixem al cotxe, també.
Faria falta una mica de tolerància i de sentit comú, i de
respecte sobretot per a
aquells que hem decidit donar una vida millor a animals recollits en gosseres.
RAMON GAUSACHS
Hospitalet de Llobregat

Adoctrinament?
b Per a un autoritari, l’explicació que algú pensi diferent és que està adoctrinat.
Per això diferents sectors
del nacionalisme espanyol
(o sigui: imperialisme castellà) han acusat la televisió
pública catalana d’adoctrinament. Però mentre que a
Catalunya podem veure la
Televisió de Catalunya i totes les televisions espanyoles (TVE, Telecinco, Antena

3, La Sexta, Cuatro...) i després sortir al carrer per
comprovar la veracitat de
les diferents notícies
d’aquestes cadenes, fora de
Catalunya només poden
veure les cadenes espanyoles i no poden comprovar la
seva veracitat al carrer. Llavors, qui té més possibilitats
d’estar adoctrinat? Perquè
per a molta gent a Catalunya la realitat del carrer no
coincideix gaire amb la versió de les televisions espanyoles. I si la TVC ha sigut la
més vista deu ser perquè és
la que coincideix més amb el
que veiem al carrer. I, mentre que a Catalunya hi ha
gent de totes les ideologies,
a l’Estat espanyol hi ha unanimitat amb l’obsessió de la
unitat d’Espanya, l’art. 155 i
l’A por ellos, oé! I el partit
més votat està considerat el
més corrupte d’Europa. Això
sí que és adoctrinament.
JORDI AZNAR I MARTÍNEZ
Barcelona
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La frase del dia

“Hauríem d’haver fet millor les coses a Catalunya”
Pablo Iglesias, SECRETARI GENERAL DE PODEM

Tribuna

De set en set

Els 14 punts de Wilson

Construir

Jaume Oliveras

Josep-Lluís Carod-Rovira. Polític i escriptor

E

l 8 de gener de 1918, el president
Woodrow Wilson, en la seva intervenció anual davant del congrés
nord-americà, va presentar un pla de
pau concretat en 14 punts. Basat en el
dret a l’autodeterminació de tots els pobles, per a bastir els fonaments d’una
Europa en pau i superar la tragèdia de la
I Guerra Mundial, promovia també la
creació d’una Lliga de Nacions, per a arbitrar en els conflictes entre estats, per
vies pacífiques i diplomàtiques. Els
punts del pla eren aquests: 1) Publicació
de les negociacions i els tractats de pau.
2) Llibertat de navegació a les aigües internacionals. 3) Llibertat de comerç entre totes les nacions amants de la pau. 4)
Limitació garantida dels armaments. 5)
Regulació imparcial de totes les pretensions colonials. 6) Evacuació del conjunt
del territori rus i regulació de totes les
qüestions que s’hi relacionen. 7) Evacuació i restabliment de la sobirania de
Bèlgica. 8) Alliberament de França, reparació de danys patits per aquest país,
al qual cal retornar Alsàcia i Lorena. 9)
Rectificació de les fronteres italianes
d’acord amb els límits entre les nacionalitats. 10) Independència dels pobles de
l’antic imperi d’Àustria-Hongria. 11)
Evacuació de Romania, de Montenegro i
de Sèrbia, país al qual es garanteix accés
lliure al mar. 12) Limitació de l’imperi
otomà al territori turc, autonomia de les
nacions no turques i obertura de l’estret
a la navegació internacional. 13) Creació d’un estat polonès, amb accés lliure
al mar. 14) Creació de la Lliga de Nacions. Aquests punts van ser bàsics per a
signar el Tractat de Versalles de 1919,
que va significar la fi de la I Guerra Mundial.
de Wilson,
aquí, va ser notable i alguns sectors intellectuals i polítics hi van veure un instrument internacional útil a la causa catalana. La premsa catalanista aplaudia amb
fervor les solucions nord-americanes per

EL RESSÒ DE LA INICIATIVA

Sísif
Jordi
Soler

a la resolució dels conflictes nacionals,
lluny de qualsevol apel·lació, legitimació
o recurs a la violència que, al final de la
guerra europea, havia ocasionat vora
una seixantena de milions de víctimes. El
mallorquí Gabriel Alomar i el tarragoní A.
Rovira i Virgili van ser dels que amb més
atenció van seguir les tesis wilsonianes i
l’esperit que les animava, amb aquell entusiasme naïf que el catalanisme no ha
abandonat mai, a propòsit d’una hipotètica intervenció internacional. Rovira,
per exemple, assegurava: “La quasi totalitat dels problemes nacionalistes podrà
ésser resolta satisfactòriament.” E. Ucelay da Cal, en un text esdevingut ja clàssic
(Wilson i no Lenin: l’esquerra catalana
l’any 1917) es referia, fins i tot, a un “wilsonisme catalanista de preocupacions
socials”, en el qual encabia Manuel Serra
i Moret, un dels referents més destacats
del socialisme autòcton.
GRÀCIES A LA SEVA POSICIÓ sobre el fet na-

cional, Wilson desvetllarà grans simpa-

ties arreu del país, i, com era habitual a
l’època, s’organitzaran banquets en honor seu. Molts municipis, com ara Montblanc, li van dedicar un carrer amb el seu
nom i va ser també declarat ciutadà honorari de Barcelona. El consistori de la
capital catalana, el 16 d’octubre de 1918,
el va considerar “escut de la justícia, defensor del principi de les nacionalitats,
representant dels principis universals de
l’internacionalisme de pau i humanitat”.
Quan l’11 de novembre d’aquell any se
signava l’armistici, dalt d’un vagó de tren
instal·lat en via morta, Catalunya havia
començat també el viatge cap a un estatut d’autonomia que, al contrari dels signants del final de la guerra, es trobava en
una via morta de debò. Quatre dies després, els republicans de tot l’Estat van
presentar una resolució per la qual el
Principat accedia a “l’autonomia integral”, iniciativa defensada per Marcel·lí
Domingo, primer signant de la proposta.
L’any següent, Wilson va rebre el premi
Nobel de la pau pels seus esforços per garantir una estabilitat basada en la pau.
PRESIDENT NÚMERO 28 dels

“
Fa 100 anys
va presentar un pla
de pau per a Europa
concretat en
14 punts basat
en el dret a
l’autodeterminació
de tots els pobles,
per bastir els
fonaments d’una
Europa en pau

Estats Units
(1913-1921), havia estat governador de
Nova Jersey. El mateix gener de 1918
que presentava els 14 punts, va defensar
també el dret de vot de les dones, al Senat. Protestant i membre del partit demòcrata, es va casar amb Ellen Axson, filla d’un pastor presbiterià. Vidu d’aquesta ho va fer, novament, amb Edit B. Galt,
pròpiament la primera dama a exercir
aquesta condició pública tan americana.
Nascut el 1856, va morir el 1924 a Washington. El seu pare, el reverend Joseph
Wilson, pastor presbiterià, era professor
del Seminari Teològic de Colúmbia. Wilson és enterrat a la catedral nacional de
Washington. És allà on, el 1994, una delegació independentista catalana li vam
retre un senzill homenatge, amb una senyera estelada a tocar de la seva tomba.
Cent anys després de l’anunci dels 14
punts, valia la pena recordar-ho.

I

ntuíem que la força
de l’Estat era molta, però mai no havíem pensat en l’ús de
la brutal repressió ni
en la propagació de la
mentida més barroera. Encara, crèiem
en la revolta dels somriures i que érem
a tocar d’un demà esplendorós. Tancàvem els ulls a la raó de la força.
Ara, hem despertat a la realitat, una
realitat que no ens agrada i que imposa la freda llei per sobre la legitimitat. I
la llei és dura, més si s’utilitza des
d’una lectura restrictiva. El paisatge
presenta un tràgic camp de batalla i,
ferits en l’orgull imperial, els senyors
de la guerra no estan disposats a altra
cosa que humiliar l’enemic fins a límits
impensables en l’occident del segle
XXI.
Contra tota lògica, amb fatxenderia
invoquen l’“a por ellos” i preparen dotze mil medalles per condecorar les forces que defensaren “la unitat de la pàtria”. Volen avergonyir un país que s’ha
atrevit a parlar de dignitat i república,
mentre intenten mostrar a la plaça pública les despulles dels dirigents vençuts, on els mitjans de comunicació
afins al poder canten les virtuts constitucionals de la monarquia.
Amb tot, els resultats electorals donen motius per l’esperança i dos milions llargs de catalans no volem renunciar als vells somnis de glòria. Seguim
creient en la força de la raó i volem un
govern que canalitzi els nostres desitjos. Els resultats de les eleccions omplen de raons i cal pensar que estem
davant un camí sense renúncies. Reconeixent errors i refent discursos, s’ha
de construir el país i reafirmar la voluntat de futur. Al davant, unes jornades
decisives i el repte d’un demà en què,
amb pausa, intel·ligència i fermesa,
hem de seguir treballant per una república catalana.
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Nacional

Comiat de
Mas al consell
nacional
del PDeCAT

Puigdemont alerta
que l’Estat vol fer
un “frau
democràtic” variant
el resultat del 21-D

ERC veu
prioritari
defensar les
institucions

Rovira manté
que cal un exercici
de “realisme” per
evitar més estralls
del 155

RUMB El procés ha vist com alguns polítics deixaven la primera línia, però el trajecte
cap a l’estat propi no s’ha aturat CANVI La seva dimissió ha anat acompanyada
d’algú que ha agafat el relleu CASOS Mas, Forcadell i Mundó, els últims exemples
Marc Bataller
BARCELONA

Artur Mas, Carme Forcadell i Carles Mundó.
Aquests han estat tres
dels protagonistes de la
setmana. Tres polítics que
han fet un pas al costat per
donar visibilitat a noves figures. I és que el procés és
una cursa de relleus en
què els dirigents es van
passant metafòricament
el testimoni –aquell tub
metàl·lic que veiem en les
curses de veritat– perquè
el trajecte no s’aturi mai.
N’hi ha que fan un recorregut més llarg; d’altres,
més curt. Però si al final
decideixen plegar, ja sigui
per motius personals, per
cansament després d’haver portat les regnes durant molt de temps o perquè la justícia no els deixa
respirar, sempre hi ha algú darrere seu disposat a
agafar el lideratge. El president d’ERC, Oriol Junqueras, ho diu sovint: “El
que menys importa és el
que faci jo.” I Artur Mas
també ha insistit que “els
interessos col·lectius i de
país estan per sobre dels
de partit i els personals”.
El cas més paradigmàtic és el d’Artur Mas, que
ha hagut de fer dos passos
al costat. Primer, per dei-

Les frases dels comiats

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“El meu pas al costat
té a veure amb el fet
que aquesta nova etapa
que s’obre requereix
nous lideratges”

“Hem preservat
la sobirania del
Parlament. Ara ho ha
de fer algú lliure de
processos judicials”

EXPRESIDENT DEL PDECAT

PRESIDENTA PARLAMENT

Artur Mas

Carme Forcadell

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Després d’una etapa
intensa, he decidit
tornar a exercir
d’advocat, que és el
que he fet sempre”

“Ja s’ha complert el
període. Hi ha d’haver
noves persones que
representin el
Vallès Occidental”

CONSELLER DE JUSTÍCIA

EXPRESIDENT DE JXSÍ

Carles Mundó

xar la presidència, i ara,
per abandonar la direcció
del PDeCAT. El primer, el
gener del 2016, va ser
el més dolorós per a ell i
per a la seva formació.
Després d’una llarga negociació amb la CUP, Artur
Mas va decidir no presentar-se a la investidura per
presidir la Generalitat i
va passar el relleu al número 3 de la llista de Junts
pel Sí a Girona, l’alcalde
Carles Puigdemont.
Molts sectors de la política catalana dubtaven
de la capacitat de Puigdemont per encapçalar la Generalitat i pilotar el país.
Però es van equivocar i es
va demostrar que el pro-

Lluís Corominas

cés, molt sovint, està per
sobre dels noms i que la
cursa de relleus funciona.
Dimarts passat, Mas va
fer el segon pas al costat,
curiosament el mateix dia
que havia cedit el testimoni a Puigdemont dos anys
enrere. En aquest cas, va
anunciar la renúncia a la
presidència del PDeCAT
amb l’argument que no vol
obstaculitzar l’expansió
de l’organització a través
de Junts per Catalunya, i
amb l’objectiu que puguin
sortir nous lideratges després dels bons resultats
obtinguts el 21 de desembre. “JxCat ha de servir
d’accelerador perquè el
PDeCAT es transformi en

allò que volíem ser el 2016.
Vull que el PDeCAT s’expandeixi”, va subratllar.
Una altra raó per la qual
va prendre aquesta decisió és la necessitat de defensar-se millor en els processos judicials que té en
curs actualment: la condemna pel procés participatiu del 9 de novembre
del Tribunal Suprem, que
encara no és ferma; la causa oberta pel Tribunal de
Comptes també pel 9-N, i,
finalment, el procés que
ha iniciat el jutge Pablo
Llarena en aquesta última
legislatura. En aquest puzle judicial, s’hi podria afegir la sentència del cas Palau, que s’ha de fer pública
demà, però Mas la va desvincular de la seva marxa.
Això sí, va deixar clar que
no es retira de la política.
La justícia colla
El mateix dia que Mas va
fer un pas al costat, es va
fer públic que el conseller
de Justícia, Carles Mundó,
no continuarà al govern i
que renuncia a l’escó de diputat per tornar a la seva
carrera professional d’advocat. El seu anunci va
agafar de sorpresa més
d’un, perquè se’l veia com
un ferm candidat per ocupar la presidència del Parlament, una cadira que

ara es podria quedar Ernest Maragall.
En el cas de Mundó, que
va passar un mes a la presó
d’Estremera, la persecució de la justícia ha influït
en la seva marxa, perquè,
segons algunes fonts, era
partidari de deixar fora de
—————————————————————————————————

Aquest mandat
van ser rellevats
del govern
Munté i Jané
—————————————————————————————————

la primera línia aquells
dirigents que es van significar en l’últim mandat i
que estan sent investigats.
Mundó sempre serà recordat com el conseller que
va tancar la Model. Ara caldrà veure qui ocuparà la
seva cartera.

Dijous, qui va desvelar
que no repetiria al capdavant de la cambra catalana va ser Carme Forcadell,
que prefereix que el nou
president o presidenta estigui lliure de càrregues judicials. Forcadell, que ha
viscut una etapa molt convulsa, amb causes judicials en contra seu, va haver de passar una nit entre
reixes. Deixa com a llegat
haver aprovat normatives
clau per al procés com ara
la llei del referèndum, que
va donar cobertura a l’1-O.
Durant el seu mandat,
també s’ha donat llum verd
a normes amb un marcat
caràcter social com ara la
de la renda garantida, la
reparació jurídica de les
víctimes del franquisme i
la de salut universal. Forcadell, això sí, continuarà
com a diputada.
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Quan 4 multiplica
per 155
Jordi Panyella

Diuen els que hi entenen que Mariano Rajoy va acotar
en el temps la intervenció de la Generalitat a través de
l’article 155 perquè Europa així li ho va exigir. La intenció del PP era anar a fons, tirar llarg, i tenir temps per
fer neteja de polítics sobiranistes, mestres adoctrinadors, periodistes manipuladors i “xiringuitos” independentistes diversos. Però es va haver de reprimir i li-

mitar la seva intervenció convocant eleccions. Ara, els
de PP, amb només un 4% de suport en les eleccions,
ja es preparen per torpedinar als tribunals l’elecció de
Puigdemont, que consideraran il·legal. Serà així, i la
justícia espanyola donarà temps extra als que van perdre les eleccions per seguir ocupant la Generalitat. Un
miserable 4 multiplicat per 155 pot donar molt de si.

Artur Mas, el dia del seu comiat. Al
costat, Puigdemont saluda els consellers
destituïts Jané, Ruiz i Munté. A sota,
Forcadell i Mundó ■ J. RAMOS / ACN

Segons el portaveu del
govern espanyol, Íñigo
Méndez de Vigo, aquests
tres casos de renúncies
demostren que l’article
155 va fent efecte, tot i
que obvia l’ofec judicial
a què estan sotmesos
Mas, Forcadell i Mundó.
Aquesta mateixa setmana, l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, també ha explicat
que no es presentarà a les
pròximes municipals i deixarà la presidència de l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI).
Remodelació al govern
El mes de juliol passat,
també es va produir una
sacsejada al govern de
Puigdemont per afrontar
en millors condicions l’1
d’octubre. Tot va començar amb una entrevista a

El Punt Avui en què el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, dubtava de l’estratègia de
l’executiu. Això va fer que
Puigdemont el destituís, i
la seva cartera va ser assumida per Santi Vila. Però
aquest no va ser l’únic canvi, ja que també van plegar
la consellera de Presidència i portaveu, Neus Munté; la d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i el titular
d’Interior, Jordi Jané, que
van ser substituïts per Jordi Turull, Joaquim Forn i
Clara Ponsatí.
Una de les baixes més
significatives va ser la de
Munté, que en l’anterior
executiu de Mas havia estat consellera de Benestar
Social i Família i vicepresidenta –precisament ara
rellevarà Mas com a presidenta del PDeCAT–. En

aquella profunda remodelació, també van caure el
secretari de govern, Joan
Vidal de Ciurana, lloc que
va ocupar Víctor Cullell, i
el director dels Mossos, Albert Batlle, al·legant “motius polítics”. El seu successor va ser Pere Soler.
I el dia abans que es proclamés la declaració d’independència, va dimitir
Santi Vila, que no era partidari d’aquesta opció i que
en els últims mesos sempre havia flirtejat amb la
possibilitat de marxar. Les
seves funcions les va assumir el conseller de Territori, Josep Rull.
Altres dirigents històrics que han anunciat que
no continuaran són els excomponents de la Mesa del
Parlament Anna Simó i
Lluís Corominas.
Mirant més enrere, pe-

rò, altres renúncies destacades han estat les de l’exvicepresidenta Joana Ortega, condemnada pel 9-N,
que el 2015 es va desvincular de la política, i la de
Francesc Homs, que el
mes de març del 2016 va
haver de deixar el Congrés
en aplicació de la sentència del Suprem que el va
condemnar a tretze mesos d’inhabilitació pel 9-N.
La CUP també ha viscut
aquesta cursa de relleus.
El gener del 2016, el número 1 de la candidatura,
Antonio Baños, va renunciar perquè la formació no
volia investir Artur Mas, i
el seu lideratge el va agafar
Anna Gabriel.
Cas a part són les dimissions de Josep Antoni
Duran i Lleida i Pere Navarro, que van ser víctimes del procés. ■

Incògnites al govern legítim

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una de les grans incògnites
és saber què passarà amb el
president, el vicepresident i
alguns consellers del govern
legítim. De moment, Mundó,
de Justícia, ja ha anunciat
que deixa la política, i el conseller d’Interior, Joaquim
Forn, va assegurar en la seva
compareixença davant del
jutge del Suprem Pablo Llarena que no repetiria en el càrrec. La consellera Dolors Bassa, que ocupava la cartera de
Treball i Afers Socials, també
ha deixat entreveure en alguna entrevista que segurament no continuarà, i es dona
per fet que Meritxell Borràs,
de Governació, tampoc formarà part del proper executiu
–fins i tot va renunciar a anar
a les llistes electorals–. Pel

que fa a la resta de consellers,
el seu futur polític no és clar.
Raül Romeva (Exteriors) entra en les travesses per ser
president del Parlament, però sembla que té més possibilitats Ernest Maragall. Per la
seva banda, Jordi Turull (Presidència) i Josep Rull (Territori) sí que podrien tenir algun
paper destacat en l’executiu
o en el grup parlamentari de
Junts per Catalunya, mentre
que els exiliats –Antoni Comín (Salut), Meritxell Serret
(Agricultura), Clara Ponsatí
(Ensenyament) i Lluís Puig
(Cultura)– caldrà veure com
podrien exercir el seu càrrec
des de Brussel·les, igual que
Puigdemont. El paper de Junqueras, encara a la presó,
també és un interrogant.
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Artur Mas, amb Turull, Rull i Campuzano, ahir en el consell nacional del PDeCAT, celebrat a Barcelona ■ ANDREU PUIG

Puigdemont insta a aturar un
“frau democràtic de l’Estat”

a Mas s’acomiada de la presidència del PDeCAT alertant del “risc d’acabar confonent la realitat
amb la ideologia” a Els dos presidents coincideixen a potenciar la fórmula de Junts per Catalunya
Jordi Panyella
BARCELONA

Portar a la pràctica el mandat sorgit de les eleccions
del 21 de desembre passat,
que va revalidar la majoria
independentista i va encomanar als partits sobiranistes restituir Carles
Puigdemont al capdavant
de la Generalitat. Aquest
és el full de ruta que el mateix Puigdemont va defensar ahir davant dels membres del consell nacional
del PDeCAT, en una intervenció des de Brussel·les
en què va alertar de la possibilitat que l’“Estat cometi un frau democràtic” si
s’oposa a la seva elecció
des de la distància.
El discurs de Puigdemont va cloure ahir un esperat i emotiu consell nacional del PDeCAT que
va servir per acomiadar
Artur Mas, que dimarts
anunciava la seva renún-

cia a la presidència, i per
constatar que el futur de la
formació que va succeir la
desapareguda Convergència consisteix a aprofundir en la fórmula de pal de
paller que tantes vegades
ha proclamat aquest sector del nacionalisme i que
aquesta vegada ha assajat
amb èxit amb la candidatura transversal de Junts
per Catalunya.
Precisament l’aposta
per JxCat és un dels missatges que Artur Mas va
voler deixar anar ahir en
el seu discurs de comiat,
en què, després de demanar unitat, va assenyalar
que en un futur s’ha de “seguir pel camí marcat per
Junts per Catalunya”. Reconeixia així la feina feta
per Puigdemont per articular i bastir aquesta candidatura d’èxit. El ja expresident de la formació
va advertir que “cal saber
sumar com s’ha fet ara”.

Les frases

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Quan hi ha excés
d’ideologia, hi ha
risc de confondre
la realitat amb la
ideologia”

“Aquest és el partit
dels presidents Mas i
Puigdemont”

EXPRESIDENT DEL PDECAT

PRESIDENTA DEL PDECAT

Artur Mas

Neus Munté

“Per sobre dels
debats reglamentaris,
hi ha l’encàrrec
democràtic de
les urnes”
Carles Puigdemont

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Espero que ens puguem veure molt aviat”

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Puigdemont està decidit a
ser investit president i a exercir el càrrec. I, per la manera
com va tancar el discurs, a
fer-ho amb plena normalitat
i també des de Catalunya,
tot i que trepitjar territori estatal li pugui comportar la
detenció immediata i l’empresonament. “Gràcies. Espero que ens puguem veure
molt aviat”, va dir Puigdemont com a frase de comiat
instants després de deixar

clar que ni ell ni la gent de la
seva candidatura no abandonen el propòsit de consumar
la investidura.
Les paraules de Puigdemont van marcar l’objectiu
d’assolir la presidència. Un
cop més, però, no va concretar com es durà a la pràctica.
Aquesta estratègia poc definida és la que ja van deixar
entreveure divendres passat
a Brussel·les els portaveus de
la candidatura, Elsa Artadi i

Eduard Pujol, quan van explicar a la premsa que no serà
fins al mateix dia del ple d’investidura que decidiran com
formalitzen la participació de
Puigdemont en el debat.
El que sí que sembla cada
vegada més clar és que es
pot optar per una fórmula
que deixi en mans del ple una
interpretació del reglament
que faciliti que Puigdemont
participi en el debat sense
ser present a la cambra.

Però no tot el discurs de
Mas va ser una lloança al
paper i a l’estratègia de
Puigdemont. També va fer
una referència poc entusiasta a l’estratègia que
planteja el president a
l’exili de buscar la investidura des de Brussel·les, fet
que generarà un nou enfrontament, polític i judicial, amb les estructures de
l’Estat. “Els polítics han de
tenir ideologia”, va començar Mas, i va matisar després que “un excés d’ideologia no és bo”. El ja expresident va acabar la seva argumentació demanant tocar de peus a terra i advertint que no es pot caure en
el “risc d’acabar confonent
la realitat amb la ideologia”. Mas té clar que el sobiranisme necessita baixar
de revolucions i uns plantejaments a llarg termini.
Des de Brussel·les, Carles Puigdemont no es va
donar per al·ludit i va mantenir el discurs inflexible
de voler buscar la investidura des de l’exili, al marge dels que ja adverteixen
que el reglament del Parlament no permet investir
un president que no sigui
present en el debat.
Puigdemont va deixar
clar que el que compta és
el mandat sorgit de les urnes i que, “per sobre dels
debats reglamentaris”, hi
ha “l’encàrrec democràtic”. El seu propòsit de
presentar-se com a candidat a la investidura el va
tornar a manifestar proclamant que no abandonaran, “perquè és el que la
gent ha votat”. I encara
més: perquè el PP vol fer
valdre el seu 4% dels vots
per negar que es pugui formar part d’un govern des
de la presó o l’exili, quan
hi ha un 47% de votants
que defensen el contrari.
El president de la Generalitat va parlar davant
dels seus companys del
consell nacional del PDeCAT conscient que els resultats electorals aconseguits per una candidatura
bastida i dissenyada per
ell mateix el reforcen davant del partit. Puigdemont va agrair la “generositat” del PDeCAT i va
coincidir amb Mas que
aquesta és una fórmula
que cal continuar explorant de cara al futur. Segons Puigdemont, la fórmula de JxCat ha retornat el partit a l’essència
que va portar a la fundació
de CDC: “Hem convergit
amb gent molt diversa i
sota aquests valors hem
d’anar molt lluny.” ■
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ERC avisa que cal realisme
per poder esborrar el 155

a Rovira considera “urgent” recuperar les institucions perquè el PP és al govern amb el “focus” en
l’ensenyament i la sanitat públiques a Aposta per buscar aliances amb els comuns per créixer
Emma Ansola
BARCELONA

ERC comparteix el mateix
objectiu que Junts per Catalunya. Encara més: considera la recuperació de les
institucions del tot “prioritària” i “urgent”. Però, per
aconseguir-ho, avisa que
la majoria independentista que va guanyar a les urnes el 21-D s’haurà d’enfrontar “a totes les dificultats” possibles. I caldrà
actuar amb “absolut realisme”, va advertir la secretària general d’ERC en
el consell nacional extraordinari celebrat ahir, el
primer del 2018.
“Necessitem fer passos
ferms, clars i contundents”, hi afegia la també
diputada electa, per tal de
poder tornar a fer “la política que de manera majoritària han decidit els
catalans a les urnes”. Així,
la republicana defuig qualsevol estratègia que podria comportar el col·lapse
o el bloqueig de les institucions i opta per anar per
feina després d’haver-ho
intentat gairebé tot des
del punt de vista legal per
poder treure de la presó
preventiva, de moment
sense èxit, el seu candidat,
Oriol Junqueras.
I ara? Segons els republicans, el primer pas per
erradicar l’article 155 de
les institucions catalanes
és agafar les regnes del
Parlament i del govern.
Es tracta d’un nou punt
d’acord amb Junts per Catalunya, ja que ahir era el
mateix Puigdemont el que
assegurava que els dos objectius formen un paquet.
Ara bé, és a partir d’aquí
que l’acord entre les dues
forces independentistes
majoritàries encara balla i
genera divisió: ERC parla
de “recuperació” de les
institucions, mentre que
per a JxCat es tractaria
d’una “restauració”, i això
implicaria posar al capdavant de les institucions les
mateixes persones que
hi havia abans que l’Estat
espanyol imposés l’article
155 i destituís el govern

cent en el futur que hauran
d’afrontar la sanitat i l’ensenyament públics –va fer
menció especial al període
de preinscripció, que ha de
començar d’aquí a pocs
mesos–, els mitjans de comunicació com TV3, les finances i les delegacions a
l’exterior que han de promocionar l’economia catalana. “Quant temps pot
aguantar el país així?”, es
preguntava la secretària
general d’ERC, que aquesta setmana ja va viatjar a
Brussel·les per reunir-se
amb Puigdemont, sense
que transcendissin els detalls d’un acord que hauria
de permetre la recuperació
efectiva de les institucions
i alhora la restitució de
l’equip de govern que Rajoy
va destituir.
L’estratègia d’ERC no
consisteix tant a recuperar els mateixos noms, i
més quan això suposaria
forçar de nou el reglament

Les frases

—————————————————————————————————

“No podem permetre
que el PP, amb quatre
escons, ens governi.
Té el focus posat en la
sanitat i l’ensenyament
públics”
—————————————————————————————————

“Res no ens serà
regalat. És necessari
afrontar totes les
dificultats amb
absolut realisme”
Marta Rovira

SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

Rovira, Forcadell, Romeva i Rufián, entrant al consell nacional d’ERC, celebrat ahir a Barcelona ■ ANDREU PUIG

que liderava Carles Puigdemont. És en aquest sentit que s’han d’entendre
les paraules de Rovira
quan parla d’“absolut realisme”, ja que el marge de
maniobra per poder actuar des de l’exili o des de
la presó i amb una forta
pressió judicial a les espatlles és més aviat escàs, i
l’escenari està del tot entortolligat i no exempt de
risc pel que suposa a hores
d’ara que el PP estigui manant a la Generalitat, una
estada que es podria allargar si l’objectiu és el bloqueig. Com a senyal d’alarma, Rovira va posar l’ac-

Explorar les fronteres de l’independentisme

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La recuperació de les institucions catalanes no és l’únic
objectiu amb què ERC afronta el nou curs polític que
s’obre després de les eleccions del 21-D. Tot i no ser
tan urgent i prioritari com fer
fora el 155 i el PP de les institucions, els republicans també van assenyalar ahir la necessitat de “buscar noves
aliances i explorar les fronteres independentistes” per tal
de fer créixer el moviment.
En aquest sentit, les aliances
amb els comuns podrien co-

mençar a ser imprescindibles
de cara a la constitució de la
Mesa del Parlament. La raó
és que, a hores d’ara, el bloc
independentista (JxCat, ERC
i la CUP) té assegurats 65
vots dels 70 diputats que hi
ha al grup, sempre que els
tres diputats electes que el
jutge Llarena ha decidit mantenir en presó preventiva acabin delegant el vot. Els cinc
electes que són a Brussel·les
no es podran acollir a la delegació del vot perquè la interlocutòria de Llarena només fa

referència a Junqueras, Sànchez i Forn, per la qual cosa
els vuit diputats de Catalunya
en Comú Podem s’hauran
d’abstenir o votar a favor dels
candidats que els independentistes presentin per presidir el Parlament, un càrrec
que correspon a ERC. Fruit
de les negociacions, també
hi podria haver un diputat
de la CUP i fins i tot dels comuns, partidaris d’afavorir
una presidència d’ERC al Parlament, però no pas de la investidura de Puigdemont.

sense tenir garantit el resultat. Prova del que vol
fer ERC és la renúncia la
setmana passada de dos
dels seus líders: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, cedia el relleu a una persona “lliure
de processos judicials”, i
l’exconseller Carles Mundó, seguint el mateix criteri, es retirava de la política. Els dos republicans van
rebre ahir un sentit reconeixement del consell nacional d’ERC, amb els consellers aplaudint-los dempeus a la sala de la seu del
carrer Calàbria. Mundó,
però, no hi era present.
Aquesta setmana continuaran les negociacions.
Queden tres dies per al ple
que ha de fer efectiva una
majoria a la Mesa del Parlament –ahir la CUP va decidir acceptar formar-ne
part– i deu dies més per
investir un president que
pugui expulsar el 155 de
les institucions. ■
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La CUP només
entrarà a la mesa
per fer República
a Si hi ha un retorn a l’autonomisme, en sortiran sense
miraments a Descarten l’oferiment de tenir grup propi
Lluís Martínez
MALGRAT DE MAR

868645-1180046w

Ni un pas enrere. La CUP,
que ahir va reunir el consell polític a Malgrat de
Mar (Maresme), esta disposada al fet que un dels
seus quatre diputats formi
part de la mesa del Parlament. Però no només per
garantir una majoria independentista, sinó sobretot
per materialitzar la República que es va votar l’1
d’octubre. “Si constatem
que el que es fa és feina autonomista, nosaltres marxarem”, va advertir la portaveu dels cupaires, Núria

La frase

—————————————————————————————————

“El que més interessa
ara mateix és saber
què es el que es farà,
més que el qui i fins i
tot el com”
Núria Gibert

PORTAVEU DE LA CUP

Gibert, que no va voler
concretar quin dels diputats electes serà l’escollit
per anar-hi. Les condicions per ser a la mesa van
més enllà i depenen també
d’impulsar dues comissions en seu parlamentà-

ria: una d’investigació sobre la brutalitat exercida
per l’aparell de l’Estat l’1-O
i una altra d’estudi que
serveixi per iniciar el procés de desconnexió. Dues
peticions que la CUP considera que són del tot raonables i que tindrien el suport del bloc independentista.
Una altra de les decisions que es va prendre
ahir és la de descartar
l’oferiment que ERC va posar sobre la taula perquè
tinguessin grup propi a la
cambra catalana amb la
cessió d’un diputat i mantenir-se al grup mixt. “Ens

Una imatge del consell polític, en un moment de recés, que va organitzar ahir la CUP a l’Arxiu
Municipal de Malgrat de Mar ■ LL.M.

cenyirem a allò que les urnes van expressar i no farem cap maniobra perquè
ni hi tenim interès ni és
una prioritat”, va afegir-hi
Gibert. Una proposta que
anava associada a un suport incondicional per garantir la governabilitat
que els anticapitalistes no

veuen amb bons ulls.
Sobre la possibilitat que
tiri endavant una hipotètica investidura a distància
del candidat de Junts per
Catalunya, Carles Puigdemont, Gibert va admetre
que el sí de la CUP encara
s’ha de debatre més a fons.
“El que ara mateix ens in-

teressa és saber què és el
que es farà, més que el qui i
fins i tot el com”, va insistir a dir la portaveu de la
formació, que malgrat tot
va expressar el seu suport
a les persones que encara
han de patir la repressió i
estan exiliades o empresonades. ■
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Les frases

—————————————————————————————————

“No entendríem
que es modifiqués
la majoria aritmètica
clara que té
l’independentisme
al Parlament”
—————————————————————————————————

“El procés que ara
comença no admet
solucions màgiques
i requerirà coratge i
intel·ligència”
Agustí Alcoberro

VICEPRESIDENT DE L’ANC

El secretariat nacional de l’ANC es va reunir ahir a Torroella de Montgrí, on va aprovar una proposta de full de ruta ■ ACN

L’ANC aposta per intensificar
el pes internacional del procés

a L’Assemblea acorda instar el Parlament a implementar la República i exigeix que presos i exiliats
puguin exercir la seva funció a Els socis de l’entitat votaran el nou full de ruta el 25 de febrer
Redacció
TORROELLA DE MONTGRÍ

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va aprovar
ahir a Torroella de Montgrí
el full de ruta que l’entitat
pretén seguir els pròxims
mesos. Entre els objectius,
destaca la voluntat de perseguir amb més intensitat
si cal la internacionalització del conflicte amb l’Estat
espanyol, tant pel que fa a
les institucions com a l’opinió pública. Si l’any passat
el full de ruta de l’entitat sobiranista era de caràcter
nacional i pivotava bàsicament a l’entorn de la celebració del referèndum, ara
es volen traspassar fronteres i recórrer a tots aquells
organismes que puguin tenir incidència en el conflicte i en la seva resolució.
Així ho va acordar ahir
el secretariat nacional de
l’ANC, que va donar llum
verd a una proposta que el
25 de febrer s’haurà d’elevar a una assemblea per tal
de ser aprovada definitiva-

ment. L’Assemblea, un cop
s’aprovi el document, instarà les forces independentistes a implantar la República, seguint així el dictat
de les urnes. “No ens fixem
cap calendari. Però, en vista de determinades declaracions que han anat sortint, sí que volem recordar
als polítics que no es poden
rendir malgrat totes les traves que ens continuarem
trobant”, indiquen des de
l’Assemblea.
El vicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana, Agustí Alcoberro, va recordar que no es pot gestar
un camí alternatiu al que
reclama l’entitat, atès que
“el resultat de l’1 d’octubre
ja va marcar una clara voluntat dels ciutadans de
proclamar la República, i
les eleccions del 21 de desembre van confirmar la
majoria clara del bloc republicà”. “Ara –va prosseguir– toca implementar
la nova realitat”, assegurava. Va matisar, però, que
qualsevol pas es farà “en un

Noves mobilitzacions, mentre sigui necessari

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El secretariat nacional de
l’Assemblea, i així ho ratificaran els socis d’aquí a un mes
i mig, té molt clar que no es
pot abaixar la guàrdia i que
s’ha de mantenir activa, i fins
i tot intensificar, la línia de
les mobilitzacions. Per això,
la proposta que s’elevarà a
l’assemblea del 25 de febrer
–aquesta setmana es decidirà l’escenari– advoca per
mantenir les protestes al carrer i totes aquelles mobilitzacions i campanyes que siguin

necessàries per tal de mostrar el rebuig a la repressió de
l’Estat. En aquest sentit, les
protestes continuaran, com a
mínim, mentre hi hagi un polític a la presó o mentre no es
resolgui satisfactòriament la
situació de les persones exiliades. “Farem totes les mobilitzacions que calguin fins
que els represaliats tornin a
casa”, va afirmar el vicepresident Alcoberro. Dimarts mateix n’hi haurà una, coincidint
amb els tres mesos d’empre-

sonament dels Jordis. D’altra
banda, l’aplicació de l’article
155 de la Constitució per part
de l’Estat i la possibilitat que
el PP insisteixi en la voluntat
de mantenir el control de les
institucions catalanes també
va ser tema de debat ahir.
L’entitat sobiranista no té cap
dubte que, si l’Estat “té la
temptació de tornar a aplicar
l’article 155”, l’únic camí que
es podrà enfilar serà “plantar
cara en tot moment”, en paraules d’Alcoberro.

context molt difícil i marcat per la repressió judicial
i policial”. “Serà un procés
complex que no admet solucions màgiques, i que requerirà coratge i intel·ligència”, va subratllar Alcoberro. A banda de conquerir espais internacionals, el
vicepresident de l’Assemblea opina que d’ara endavant “caldrà treballar en
nous espais per generar no-

ves majories”.
Pel que fa a l’esborrany
del full de ruta aprovat ahir,
el document en qüestió insta el futur govern i el Parlament de Catalunya a
constituir la República basant-se en tres fonts: finançament i control de la hisenda catalana, poder judicial i fiscalia imparcials
i al servei de la societat catalana, i força pública sufi-

cient per garantir la seguretat dels catalans en les circumstàncies ordinàries i
també en les situacions de
conflicte.
Debat territorial
Aquest document, que en
els pròxims dies es debatrà en les seccions territorials de l’ANC per aportar-hi les esmenes que es
cregui convenient, afegeix

que cal restituir el govern
legítim i les seves estructures, derogar l’article 155
de la Constitució imposat
pel govern espanyol del PP
i tots els seus efectes, alliberar els polítics presos i
fer que tornin els que són a
Brussel·les. A més, s’exigirà el tancament de totes
les causes obertes arran
del procés.
El secretariat nacional
de l’ANC també deixa algun escenari obert en funció dels moviments que
faci tant l’Estat espanyol
com altres institucions,
“i anar veient fins a quin
punt caldrà avançar en un
sentit o en un altre”, segons Alcoberro. Qui s’ha
erigit en portaveu de l’entitat sobiranista arran de
l’empresonament de Jordi Sànchez va recordar
que tant l’Assemblea com
tothom que apostava per
la celebració d’un referèndum defensaven “el model
escocès”. “Però només la
insistència de l’Estat espanyol a evitar la bilateralitat és el que ens va forçar a
fer el nostre propi referèndum”, hi afegia. Alcoberro
té clar que el problema de
la unilateralitat “no es troba a Catalunya”, sinó que
rau “en la incapacitat de
l’Estat per trobar una sortida a un conflicte que és
de caire polític”.
Finalment, l’Assemblea
vol deixar constància que
no entendria que es modifiqués la “majoria aritmètica clara” que té l’independentisme al Parlament. L’entitat recorda
que “és el poble de Catalunya” el que ha escollit els
diputats i, per tant, “han
de ser ells” els que representin els ciutadans. “Tots
aquells que han sortit escollits com a diputats han
de poder exercir la seva
funció, malgrat que estiguin empresonats injustament”, va subratllar el vicepresident de l’ANC. ■
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Els Comuns
no veuen bé la
via telemàtica

a Alamany rebutja els personalismes i insta al consens per
desbloquejar la legislatura i eludir un nou 155 a La formació

vol evitar a tota costa “que governi Sáenz de Santamaría”
M. Moreno
BARCELONA

La portaveu de Catalunya
en Comú-Podem (CatECP), Elisenda Alamany,
va fer ahir una crida als
partits que poden formar
govern al Parlament a “evitar els personalismes” i a
construir un executiu estable pels canals que no
comportin una nova andanada d’actuacions jurídiques del govern de l’Estat.
Alamany va fer aquestes
afirmacions abans de la
trobada de la coordinadora
nacional del seu grup, en la
qual, va anunciar, es va fer
una valoració de la campanya electoral del 21-D i dels
resultats obtinguts.
La portaveu dels comuns va defensar el dret
dels diputats electes, com
Oriol Junqueras i els altres
que encara són a la presó,
de ser presents al Parlament per poder-s’hi expressar, i va recordar que
el reglament té previst la
delegació de vot. “Al marge
de les coincidències o discrepàncies polítiques –va
subratllar–, és de base democràtica permetre que
els diputats accedeixin al
càrrec”, en una clara discrepància amb la decisió

La frase

—————————————————————————————————

“Abans que res, a
Ciutadans haurien
d’aprendre a sumar i
després a deixar de
mentir”
Elisenda Alamany

DIPUTADA ELECTA I PORTAVEU DE
CAT-ECP

del Suprem. No obstant això, per Alamany, “una interpretació massa creativa
del reglament [fent referència a la possible investidura telemàtica de Carles
Puigdemont des de Brussel·les o fins i tot que exercís el càrrec des de Bèlgica]
retornaria la situació política al punt de partida previ a
les eleccions. Per això, va
alertar de les conseqüències que comportaria acceptar una presència virtual de Puigdemont, perquè va assegurar que generaria una reacció immediata del Tribunal Constitucional i un bloqueig de la
situació política, fet que
portaria a una nova suspensió de l’autogovern i
que aquest acabi presidit
per Soraya Sáenz de Santamaría. “Ningú és imprescindible”, va insistir, en clara referència als líders tant

de JxCat com d’ERC, abans
de sentenciar que el que
convé és un govern que
pugui exercir com a tal i
afrontar els reptes polítics i
socials del país. Respecte
a la composició de la mesa
del Parlament, la portaveu
de CatECP va recordar que
les converses continuen
obertes” i que aquesta ha de
ser “tan plural com sigui
possible”.
Alamany va ser especialment crítica amb Ciutadans, sobre els quals va reiterar que els comuns no facilitaran una presidència
de la mesa del Parlament a
la formació taronja. “En
primer lloc perquè no sumen”, un fet pel qual “tampoc són una majoria alternativa, per molt que ho repeteixin a base de compareixences”. Per Alamany, el
partit liderat per Inés Arrimadas pretén “aprofitar-se
de les accions repressores
de l’Estat”, per la qual cosa
els va aconsellar: “Primer
aprendre a sumar i després
deixar de mentir.”
La portaveu de CatECP
va insistir en la necessitat
que la formació faci arribar
les seves propostes al territori, amb vista a les pròximes municipals, previstes
per al 2019. ■

Elisenda Alamany, portaveu de CatECP, fa pocs dies al Parlament ■ ACN

Iglesias creu que no s’ha entès el suport al referèndum
amb el discurs de “defensa
del diàleg, la fraternitat i el referèndum pactat”. “Està bé
tot això –va recalcar el líder
de Podem–, però els ciutadans han percebut que no els
parlàvem a ells sinó a d’altres
formacions polítiques, i que
estàvem fent un debat de política professional i no treballant en els problemes del dia
a dia.” Coincidint amb la primera aparició mediàtica després dels comicis catalans,
en ocasió del consell ciutadà
estatal del seu partit, el líder
de la formació lila va repassar

els recents esdeveniments
polítics alertant del “procés
d’involució democràtica” que
ha comportat retallades de
llibertats, condemnes a tuiters i empresonament de dirigents polítics catalans. També va assenyalar el perill de
“la consolidació d’un bloc
monàrquic” que treballa per
apartar Podem de qualsevol
possibilitat d’arribar al poder.
Finalment, es va mostrar preocupat per no haver estat capaços d’impedir que els temes socials i la corrupció
quedessin en un segon pla.
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El líder de Podem, Pablo Iglesias, va lamentar ahir els
mals resultats obtinguts pels
Comuns en les eleccions catalanes del desembre, i va
considerar que un dels motius pels quals el grup ha perdut tres escons ha estat la
mala interpretació dels electors respecte de la defensa
que el seu partit ha fet d’un
referèndum d’autodeterminació pactat a Catalunya.
Per Iglesias, el balanç de
Catalunya en Comú-Podem
es deu al fet de no haver sabut apel·lar a la ciutadania
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Llarena i els “satanitzats”
RETRET · La defensa de Forn retreu al jutge del Suprem que la causa s’està nodrint de manera “unidireccional i esbiaixada”, i
que la Guàrdia Civil ha distorsionat declaracions de l’exconseller PROTESTES · I Sànchez s’empara en accions com la PAH
Dialogant

Mayte Piulachs
BARCELONA

D

esprés de beure, voluntàriament, oli de ricí i afirmar davant del jutge Pablo
Llarena que descarten tornar a la via unilateral per impulsar
la independència de Catalunya i
que acataran la Constitució, les defenses de l’exconseller Joaquim
Forn i de l’expresident de l’ANC i
ara diputat, Jordi Sànchez, han
tornat a demanar la seva llibertat
provisional, en descartar l’autoria
de rebel·lió, i alhora recorden a
l’instructor del Tribunal Suprem
els errors jurídics que estan prenyant aquest procés penal. Per a
molts, el relat condemnatori ja està
construït abans del judici, però l’alt
tribunal haurà d’arremangar-se, almenys, per donar resposta a les irregularitats ja plantejades.
En la petició de llibertat provisional de l’exconseller Forn –presentada divendres i signada pel reconegut penalista Cristóbal Martell i
per Daniel Pérez-Esqué, jove i avantatjat advocat del seu despatx–, es
posa en evidència una falta molt
greu. En concret, s’alerta al magistrat que la causa contra els independentistes catalans s’està nodrint de manera “esbiaixada i parcial”, ja que la Guàrdia Civil en els
atestats “es limita a la recollida selectiva de càrrec, desoint el mandat
de l’article 2 de la LECrim i, en ocasions, prenyats de distorsió valorativa amb artificiosa concreció temporal i la seva descontextualització”. Per evidenciar-ho, exposen
dos exemples. En un, es recull una
declaració de Forn a la premsa que
afirma que els Mossos “estan encantats de complir la llei i permetre

Pablo Llarena (Burgos, 1963), magistrat
de la sala segona del
Tribunal Suprem des
del 2016, ha exercit
gairebé tota la seva
carrera a Catalunya,
primer en un jutjat
d’instrucció de Barcelona i després a
l’Audiència de Barcelona, que va compaginar amb el càrrec
de portaveu de la
conservadora Associació Professional
de la Magistratura.
Del seu pas per l’Audiència, se’l recorda
com un home seriós,
dialogant i bon jurista. I no refusava resoldre dubtes jurídics a tot periodista
que se li acostés. Ara,
per a alguns, sobta la
seva radicalitat jurídica, en què suprimeix l’excepcionalitat de la presó provisional sense haver-hi
cap delicte de sang.
La criminalització de
les diades, que ha fet
la Guàrdia Civil, no ha
estat, fins ara, subscrita per Llarena. La
majoria les ha viscut
a Barcelona i en sap
el seu ambient.

Pablo Llarena, al despatx a l’Audiència de Barcelona, el 2012 ■ QUIM PUIG

el referèndum”, datat per la policia
judicial el 28 de setembre, quan en
realitat –precisa la defensa– es va
fer el 28 de juliol, molt abans que el
TSJC ordenés als Mossos i a la policia espanyola d’aturar l’1-O. Amb
aquests esbiaixats informes policials, vertebradors de les resolucions del magistrat, “s’ha satanitzat i criminalitzat el perfil de
Forn”, sosté la seva defensa, que al-

hora el defineix de “servidor públic
de llarga trajectòria” i en destaca
“la seva afable flexibilitat per trobar
solucions de diàleg”, i com a mostra
es recull el comiat amable de tots
els grups municipals a l’ajuntament
de Barcelona.
Per la seva part, Jordi Pina, advocat de Sànchez, en l’escrit que
torna a demanar la seva llibertat,
també apunta incongruències jurí-

diques de la instrucció. Primer de
tot, el penalista recorda al magistrat que per ara l’excap de l’entitat
sobiranista només està imputat
pels fets emmarcats en la gran manifestació del 20 de desembre, en
protesta pels registres del Departament d’Economia, ja que Llarena
no ha ampliat els fets imputats, tot
i que Sànchez, segons Pina, no ha
eludit cap pregunta.
Pina insisteix que l’acusació no
pot ser pel delicte de rebel·lió, ja
que no encaixa en els requisits exigits pel Codi Penal vigent. “Va ser
una concentració pacífica”, de la
qual “es va demanar permís a les
autoritats”, on s’esperaven 2.000
manifestants i en van ser 40.000.
Pina recorda que la protesta no va
impedir el registre manat pel jutjat,
i compara aquesta acció amb les
que darrerament munten ciutadans a través de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) i no
són pas acusats de rebel·lió. Fins i
tot, Pina posa en dubte la validesa
d’aquests registres, ordenats per
un jutjat de Barcelona per perseguir suposats delictes de rebel·lió o
de sedició, dels quals l’Audiencia
Nacional s’ha apoderat com de la
seva competència.
De la llarga llista de juristes crítics amb aquesta criminalització
dels independentistes catalans, hi
ha l’exfiscal José Maria Mena, que
en una recent entrevista a Eldiario.es reitera que no s’ha produït el
delicte de rebel·lió, que hi ha hagut
“delictes polítics”, i que el cas dels
Jordis, als quals pel fet de no ser
funcionaris no se’ls pot acusar ni de
desobediència ni de malversació, és
tota una aberració perquè poden
haver d’afrontar penes com les dels
violadors de La Manada. ■

Mor Vila-Abadal,
ex-mà dreta de
l’abat Escarré

Cs amenaça amb
el TC si s’investeix
Puigdemont

Dastis qualifica de “fantasia”
voler governar a distància

El documental
de l’1-O es veurà al
Parlament Europeu

Ramon Vila-Abadal, el que havia estat la mà dreta de l’abat
Escarré, va morir dijous als 93
anys. Nascut a Barcelona
l’any 1924, va passar una llarga etapa com a monjo de
Montserrat, des de 1941 fins a
1971, quan va abandonar la
congregació. Vila-Abadal, que
era un convençut independentista, va ocupar càrrecs
decisius en els moments més
durs de l’enfrontament de la
comunitat benedictina amb la
dictadura. ■ EPA

El portaveu adjunt de Ciutadans (Cs), Fernando de Páramo, no va descartar ahir que
el seu partit presentés un recurs al Tribunal Constitucional
si s’acaba investint Carles
Puigdemont a distància. De
Páramo va dir que s’estudiarà
“impugnar de manera legal
tot allò que suposi infringir les
lleis” i li sembla una “presa de
pèl” que Puigdemont pretengui ser president de la Generalitat “des de Brussel·les per
Skype o Whatsapp”. ■ EPA

El ministre espanyol d’Exteriors, Alfonso Dastis, qualifica
de “fantasia” el fet que el president i cap de llista de JxCat,
Carles Puigdemont, pensi que
pot governar a distància i adverteix que, si torna a l’Estat,
ingressarà a la presó. “És una
fantasia creure que es pot governar, encara que només sigui una regió, a distància”, va
afirmar Dastis en una entrevista publicada ahir al diari
alemany Die Welt. El titular
d’Exteriors argumenta també

El documental sobre els fets
del referèndum de l’1 d’octubre que va emetre TV3 també
es visionarà al Parlament Europeu, a Brussel·les. Així ho ha
explicat l’eurodiputat Josep
Maria Terricabras en un vídeo
que ha compartit al seu
compte de Twitter. La projecció, que es veurà en versió original amb subtítols en anglès,
es farà l’1 de febrer, quan la
cambra europea té previst fer
una jornada sobre Catalunya.

Fernando de Pàramo, a
la seu de Cs ■ B.V. / ACN

que l’article 155 quedarà desactivat quan es formi un govern a Catalunya i que l’executiu espanyol estarà disposat a
col·laborar-hi, encara que sigui
separatista, si aquest s’até a la
llei. De la seva banda, l’advocat
de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, va recordar ahir
al ministre a través d’un tuit
que el president “no és un fugitiu de la justícia”, sinó que
se’n va anar “amb plena llibertat de moviment” i continua
“legalment a Bèlgica”. ■ EPA

■ EPA

