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PLE · El Parlament, preparat per
celebrar una sessió d’investidura
amb la incògnita de si es
desobeirà el Constitucional

FET · El candidat acredita al
TS la seva condició de diputat
entenent que no li cal el seu
permís per exercir els seus drets

Investidura a punt
El jutge denega a
Junqueras i Sànchez
ser presents al ple
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amb humans
Van provar l’efecte
dels gasos dels dièsel

Agents de la policia espanyola escorcollen el maleter d’un vehicle a l’accés a l’autopista, a la Jonquera ■ ACN

Puigdemont,
l’insòlit

El TC justifica per una
“urgència excepcional”
el bloqueig del ple
JxCat demana la nul·litat de les mesures
cautelars dictades per l’alt tribunal

Un jove president
amb estil propi
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l jutge Baltasar
Garzón ha publi-

cat un llibre –La indig-
nación activa, crec
que es diu– en què
mostra el seu libera-

lisme, la seva adhesió als desprotegits
i el paper solidari de la llei. Si fa no fa.
Tothom ha corregut a entrevistar-lo i,
enmig de somriures i felicitacions, fins
i tot (“Yo que no soy independentista”)
ha gosat mostrar-se solidari amb Ca-
talunya. Potser pateix d’amnèsia.

Com que encara no he de menjar
cues de pansa per recordar, i com que
va ser molt recentment –l’any 1992–,
podria relatar-vos amb una acurada fi-
delitat què va fer aquest home virtuós
quan el govern espanyol –presidit per
Felipe González– li va ordenar que “ne-
tegés” Barcelona d’independentistes,
perquè venien els Jocs Olímpics i no es
podia donar un espectacle al món que
posés en qüestió la sagrada unidaz de
la patria. A tal efecte va ordenar diver-
ses detencions i empresonaments,
sense proves, sense evidències i sense
traces de cap delicte. Només que

“feien lleig” en les olimpíades. I no sols
això: aquests xicots van denunciar ver-
balment quan els va interrogar que ha-
vien estat torturats i li van mostrar les
nafres corresponents. El santificat jut-
ge Garzón en va fer cas omís i va conti-
nuar consentint que els torturessin.

Temps després, ja en llibertat, els
afectats van portar el seu cas al Tri-
bunal de Drets Humans d’Estras-
burg, que va recomanar al govern es-
panyol que obrís una investigació. No
hi va passar res més.

Els més agosarats van escriure un
llibre relatant el calvari esgarrifós pel
qual havien passat i jo vaig tenir la
fortuna de presentar-lo al Col·legi
d’Advocats. N’era president alesho-
res Eugenio Gay, que, en acabat, va
dir que el Fiscal General de l’Estat no
tindria cap altre remei, un cop publi-
cat el cas, que denunciar els fets. No
hi va passar res.

Sant Baltasar Garzón podrà tenir
molta requesta. Però nosaltres no
oblidarem que va ser còmplice de
tortures. No ho oblidarem, senyor
Garzón. Mai.

E

Keep calm
Isabel-Clara Simó

Baltasar
Garzón

A tal efecte va ordenar
diverses detencions i
empresonaments, sense
proves, sense evidències i
sense traces de cap delicte

entre esperem Puigdemont en
forma de carn o de peix, ens
hem entretingut mirant com

el rei i família mengen sopa de verdu-
res per dinar. Són imatges servides pel
mateix monarca. Pels elements que hi
suren, jo diria que és una sopa de car-
xofes, ara que n’és el temps. Van bé
per la sang. També la blava. En Nandu
Jubany la presenta així: en el plat buit,
situa unes carxofes tallades fines pas-
sades amb farina per la paella i uns
minúsculs crespells de bacallà; des-
prés tira per sobre el brou de carxofes,
molt fi. La sopa elaborada pels cuiners
de la Zarzuela sembla el resultat d’una
bullida sense miraments. Molts no
s’han cregut que aquest sigui el règim
alimentari habitual de la primera fa-
mília espanyola. Han observat que les
filles hi fan mala cara. Als nens no els
agrada mai res. Han observat també
que el rei es limita a remenar la sopa.
Als reis no se’ls mostra mai menjant.
Beuen aigua. Tothom sap que la carxo-
fa és el producte més difícil de lligar
amb un vi. Quin li va bé? Els gurmets
no s’hi han posat mai d’acord. Davant
el dubte, l’aigua.

M

A la sèrie The Crown, que explica la
biografia de l’actual reina d’Anglater-
ra, les visites que passen pel palau de
Buckingham entren en terror davant
la perspectiva que la reina els convidi
a dinar. Un parent li fa notar que men-
ja molt malament, i ella se n’estranya:
“Doncs jo ho trobo molt bo.” Els reis
antics contractaven els millors cui-
ners. Alguns plats que encara se ser-
veixen en els grans restaurants, sobre-
tot si són francesos, són creacions sor-
tides de fogons palatins. Diuen que la
maionesa, ara tan popular, va sorgir
per celebrar la conquesta francesa del
port de Maó. Ara els reis es limiten a

conservar el que ja tenen conquistat.
No se sap, perquè les imatges no ho
ensenyen, si després de la sopa de car-
xofes van menjar un altre plat. Menjar
poc és sa, però té l’inconvenient que al
cap de poques hores tornes a tenir ga-
na. La gana fa posar de mal humor, i et
pots trobar que al vespre, abans de so-
par, et vinguin ganes de renyar cata-
lans que es volen desconquistar.

Una altra cosa són els parents.
L’amic d’un amic duia els nens al ma-
teix col·legi que els fills d’Urdangarin i
la infanta Cristina, germana del rei,
quan vivien a Barcelona. Un dia es va
veure en el compromís de convidar-los
a dinar a casa. Va optar pel menú in-
fantil: macarrons i llom arrebossat. No
havien tastat mai ni macarrons ni ar-
rebossats, i els va entusiasmar. Es veu
que a casa només ingerien caviar amb
cullereta de cristall. Ara tenen el pare
en perill d’entrar a presó per acumula-
ció delictiva de diners. “Si la senyora
de Tous hagués sabut com era de bo el
pa amb nous, encara seria la senyora
de Tous.” Ho havíem entès bé: el ranxo
de carxofes forma part d’un pla per
salvar i trobar apetitosa la monarquia.

“Pels elements
que hi suren diria
que és de carxofes,
ara que n’és temps

Vuits i nous

La sopa del rei
Manuel Cuyàs

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch
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ravessem hores decisives, molt
decisives, de les quals en depèn
el que passi en aquest país els

propers dies, setmanes i anys. El re-
sum és ben fàcil: el 21-D es van cele-
brar unes eleccions al Parlament, les
formacions independentistes les van
guanyar i aquestes ara volen que Car-
les Puigdemont torni a ser investit
com a president de la Generalitat. I
l’Estat no vol. No ho vol de cap manera
i és capaç de qualsevol cosa perquè no
sigui així. És capaç fins i tot de pres-
sionar el poder judicial, que a Espanya
ja saben vostès que és molt indepen-
dent, perquè les decisions vagin cap
on ells volen. I és així que el TC va
prendre dissabte la resolució rocam-
bolesca que va prendre, suspenent
uns drets sense que ningú li ho dema-
nés i advertint la mesa i els diputats
de les conseqüències penals que les se-
ves actuacions podrien comportar-los.
I jo em pregunto: i en quin país vivim

T “Són dies difícils.
I haurem de decidir
si volem que
s’imposi la voluntat
del 21-D o la del TC

que els diputats han d’entrar al Parla-
ment amb el cap baix i sense poder ex-
ercir les seves obligacions, que són les
de prendre decisions polítiques? La
pregunta és aquesta però la qüestió és
una altra: fins a quin punt s’està dispo-
sat a defensar aquests drets? El go-
vern de l’Estat, em sembla a mi, ja ho
ha demostrat. Està disposat a tot, fins
al final, prescindint si cal de la separa-
ció de poders i prenent decisions que
saben injustes. Però, i nosaltres, què

fem? Deixarà Torrent que el ple es faci
avui amb normalitat tot i que segons
el TC no hi ha un candidat vàlid? Man-
tindran JxCat, ERC i la CUP que Puig-
demont (que sense cap mena de dubte
de moment s’ha de quedar a Brussel-
les) és el seu únic candidat? Quina és
la voluntat que s’ha d’imposar? La del
TC? La del 21-D? Aquesta és la qües-
tió. Quina és la voluntat que, posats a
imposar, s’ha d’imposar? I, sobretot,
com? Forçant avui el ple? Forçant no-
ves eleccions? JxCat i ERC, que, senti-
des algunes declaracions, no sé si par-
len el mateix llenguatge (i em preocu-
pa), en tenen la solució. I avui, segur,
en tindrem més pistes. Sabrem què fa-
rà Torrent, si es podrà votar o no, i
què faran els diputats. Jo, com molts
de vostès, m’apunto a allò tan simple
que va dir ahir Gerard Piqué: “Només
voldria que el resultat del 21-D es res-
pectés, i no s’està respectant.” Es trac-
ta de tenir paciència. I el cava en fresc.

Dia decissiu
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Mentre ahir el TC justificava
l’injustificable de la seva de-

cisió de dissabte en què va dictar
mesures cautelars per la investidu-
ra de Carles Puigdemont avui al
Parlament, l’opinió pública espa-
nyola, majoritàriament, continuava
en un silenci esfereïdor que només
es pot entendre sobre la base d’una
conjura del tot s’hi val a l’hora de
defensar la unitat d’Espanya. Quin
sentit tenen, doncs, les posicions
dels principals partits de l’esquerra
espanyola, començant pel PSOE,
ara mateix rendit amb tot a les di-
rectrius del govern del PP, i acabant
amb Podemos, certament crític
amb el TC, però només perquè creu
que l’alt tribunal es doblega als de-
signis dels populars, no pas perquè
consideri injustes, extralimitades o
directament un frau de llei les direc-
trius emeses dissabte pels magis-
trats. La qüestió és molt més pre-
ocupant en el cas dels socialistes,
que tindrien a la mà fer fora el PP
del govern espanyol, però que pre-
fereixen, tot i la crisi que hi va haver
al partit en el moment de la investi-
dura de Rajoy, mantenir els popu-
lars a La Moncloa. Un cop més no
dubten a donar suport implícita-
ment a un govern que promou la
mà dura contra Catalunya, que no
busca alternatives que cerquin pos-
sibles vies de diàleg.

Sobta també el silenci de bona
part de la intel·lectualitat i dels mit-
jans de comunicació espanyols,
certament gens crítics, en general i
amb comptades excepcions, amb
l’empresonament dels consellers i
dels Jordis i amb les nombroses ac-
tuacions policials i judicials de què
han estat víctimes polítics, entitats
i ciutadans catalans. Un escalf que
seria benvingut si no fos perquè Ca-
talunya ja està prou acostumada de
sempre al menyspreu i a l’oblit de
molts dels que, en teoria, són els
seus conciutadans.

Silencis
esfereïdors
a Espanya

EDITORIAL

Les cares de la notícia

La 60a edició dels premis Grammy, els anome-
nats Oscar de la música, han coronat de nou, amb
tots els honors, el cantant hawaià, de 32 anys, que
es va endur sis gramòfons, inclosos els més im-
portants: cançó de l’any (That’s what I like), i mi-
llor àlbum i gravació de l’any (24K Magic).

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL

Coronació en els Grammy

La vicepresidenta espanyola ha deixat clar que
preservar la unitat d’Espanya justifica retorçar la
llei i l’estat de dret, els drets fonamentals, principis
democràtics com ara la separació de poders i la
credibilitat d’institucions com el TC. En definitiva,
els fonaments de la convivència en democràcia.

-+=

-+=

Perseguir el delicte, o no
Julián Sánchez Melgar

Unitat insostenible
Soraya Sáenz de Santamaría

-+=

Bruno Mars

La fiscalia en persegueix alguns amb la màxima
duresa i d’altres els disculpa amb la màxima dili-
gència, com ha fet amb l’oportuna destrucció dels
ordinadors de l’extresorer del PP Luis Bárcenas. En
aquest cas, demana l’absolució del PP perquè no
se sap què hi havia, ni si era rellevant per al cas.

FISCAL GENERAL DE L’ESTAT

CANTANT

De reüll
Berta Roig

Hipoteques
del lloguer

quest és el meu darrer article en aquest espai i
també és el meu quasi comiat després de vuit anys

a la casa, entre L’Econòmic i El Punt Avui. Triar el tema
per a aquestes darreres línies no és senzill, però entre
tots els núvols que sobrevolen l’economia n’hi ha un que
hipoteca especialment el futur dels joves: l’accés a
l’habitatge. Una de les coses bones que ens ha recordat
la crisi és que comprar no sempre hauria de ser la
primera opció. Que els joves s’independitzin primer
com a llogaters i visquin així una primera etapa vital i

professional és bo, perquè les seves
necessitats i possibilitats varien
cada any i perquè els aporta més
mobilitat geogràfica, entre altres
factors. Signar una hipoteca als 27
anys era una anomalia. El problema
és que el mercat de lloguer que es
troben els joves és terriblement
injust. I no ho és perquè hi hagi

molts inversors buscant pis a Barcelona o perquè els
pisos turístics ho encareixen tot, que també. Ho és
sobretot perquè el Partit Popular va aprovar rebaixar a
tres anys la durada dels contractes per picar l’ullet als
bancs, i ha condemnat els llogaters a renegociar rendes
o fer les maletes cada dos per tres. Ho és també perquè
les administracions, totes, es van dedicar massa temps
a fer pisos protegits en règim de compra, amb sortejos
televisats inclosos, i impedint que avui puguem tenir un
parc públic d’habitatges en lloguer suficient. Revertir
aquestes dues hipoteques hauria de ser una prioritat.

A

El mercat de
lloguer que
es troben els
joves és
terriblement
injust
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a no hi és. No sé
quin dia ho van fer,

ni en quin moment.
Sempre em vaig pre-
guntar si seria de bon
matí, abans que el

carrer d’Aragó s’ompli de trànsit conti-
nu, o cap al vespre, quan ja és fosc i el
brogit ha escampat; si hi hauria els ve-
ïns presents; si rebrien una notificació
especificant el dia i l’hora o si preferi-
rien no cerimonialitzar-ho gaire. Em
preguntava si algun passavolant s’atu-
raria encuriosit, si hi hauria increpa-
cions, o aplaudiments, si algun veí
trauria el cap per la finestra per escar-
mentar els operaris. Els operaris?
Quants operaris es necessiten per reti-
rar una placa franquista de l’Instituto
Nacional de la Vivienda d’aquella faça-
na? Amb una sola persona n’hi hauria
prou, o potser normativament cal algú
que aguanti l’escala. Els acompanyaria
la Policia Municipal? Segurament la re-
tirada va ser d’allò més rutinària, sense
parafernàlia ni solemnitat, anant per
feina, pim pam, però m’hauria agradat
presenciar-ho, perquè aquesta era la

meva placa. Cada dia m’hi feia aturar al
davant un semàfor. Caldria una festa
per cada una de les plaques que es van
retirant. S’hauria pogut organitzar una
ruta amb els operaris per seguir-los
per tota la ciutat. La transcendència,
tantes dècades esperant, ho mereixe-
ria. No s’han de treure dissimulada-
ment, ha costat molt aconseguir-ho.
És cert que això és només fer saltar la
crosta de la superfície, que el franquis-
me campa cada dia més desacomple-
xadament desbocat, un fet molt més
preocupant, però és tan cert també
que treure la crosta no està sent fàcil.
A Callosa de Segura, al País Valencià,
han necessitat quatre intents per reti-
rar una creu franquista i ho han fet de
matinada, enmig de protestes de la
Plataforma Ciutadana en Defensa de
la Creu amb el suport de la Falange Es-
panyola que han acabat amb dues de-
tencions. La Generalitat valenciana ad-
duïa que el monument als caiguts inci-
dia visualment de manera negativa en
l’entorn de l’església. No era això, però
ja no hi és.

J

Full de ruta
Emili Bella

Ja no hi és

A Callosa de Segura, al País
Valencià, han necessitat
quatre intents per retirar una
creu franquista i ho han fet
de matinada, enmig de
protestes i dues detencions

1
any

L’expresident de la Generalitat,
Artur Mas, afirma en una
entrevista a El Punt Avui que el
judici pel 9-N és “una venjança”.

10
anys

20
anys

Enterrada la proposta
d’estrènyer els carrils
d’autopista. Joan Saura fa seu
el rebuig del govern perquè “és
una més de moltes idees”.

González descarta ser el
candidat del PSOE a president i
‘designa’ Almunia. Exclou
Solana i exhorta Borrell a
decidir si es presentarà.

El judici pel 9-N Proposta morta L’hora del relleuTal dia
com
avui fa...

Ens estem fent
més forts
b Estem vivint uns temps de
fortes sacsejades als senti-
ments de ciutadania respon-
sable, que afecta molts cata-
lans, davant la ignominiosa
manera que el govern espa-
nyol està tractant tot el que
afecta el procés català de
constituir-nos com a un nou
estat a Europa.

Cada nova patacada que
rebem i que afecta els drets
que com a ciutadans de Cata-
lunya tenim, lluny de desani-
mar-nos, de crear-nos impo-
tència o depressió, els fets ens
proporcionen arguments per
enrobustir les nostres convic-
cions. L’independentisme, el
republicanisme creix, i no té
tendència a afluixar. Tot el que
ens passa ens fa adonar que
les nostres raons són fona-
mentades i que tenen sentit.
Són raons que ens fan creure
que ens han de portar a un
progrés social i econòmic de

major benestar que l’actual.
Amb Espanya anem avall i hi
anirem més si no ens traiem
de sobre aquesta vella estruc-
tura que està representada
per una obsoleta monarquia.
JORDI BUFURULL GALLEGO
Barcelona

España i Henry
Ford
b Aquests dies, sentint en Ra-
joy i la seva lloctinent en refe-
rència que el president Puig-
demont pugui o no pugui, se-
gons ells, ser investit de nou,
he recordat una frase atribu-
ïda a Henry Ford quan va llen-
çar el famós model T i va im-
plantar la producció en cade-
na i altres mesures per abara-
tir-ne els costos al màxim. La
frase era: “El client podrà triar
el color del seu vehicle... sem-
pre que sigui el negre” (el Ford
T només es feia en negre).
L’he recordat perquè el seu
esperit coincideix amb el dels
esmentats governants quan

s’omplen la boca d’estat de
dret, llei, normalitat o respecte
per les eleccions, que per a
ells no és altre que: “Els cata-
lans poden votar i triar els
candidats que estimin perti-
nents... sempre que siguin els
que a nosaltres ens agradin i
convinguin”. Hi ha una gran di-
ferència entre un planteja-
ment i l’altre; el primer era el
d’un home genial que va crear
un dels més grans imperis in-
dustrials del món que encara
dura, mentre que el segon és
el d’una gent que defensa un
règim que segur que no anirà
gaire més lluny.
AGUSTÍ VILELLA
Cambrils (Baix Camp)

Exposició Josep
Puig i Cadafalch
b La lectura del comentari
del senyor Cuyàs referent a
l’ exposició de Josep Puig i
Cadafalch al Museu del Dis-
seny m’ha portat a visitar-la.
Bonica exposició però al

meu entendre potser s’hau-
ria pogut completar una mi-
ca millor. Estic d’acord amb
el senyor Cuyàs quan diu
que és “senzilleta”, però ai-
xò no treu que els rètols in-
formatius es puguin escriu-
re en lletra una mica gran,
t’hi has d’acostar per poder
llegir la informació. Sota el
nom de la casa hauria cos-
tat poc afegir nom i número
del carrer de la finca; d’algu-
nes d’elles no en tenim co-
neixement, com ara la casa
Mawlay Abd al-Hafiz, si sa-
bem el nom i número de
carrer ens serà fàcil de tro-
bar i apreciar. Una altra cosa
que m’ha sorprès ha estat la
petita pantalla audiovisual
amb unes esplèndides foto-
grafies que haurien pogut
ser magnífiques amb panta-
lla més gran i amb quatre
cadires per poder contem-
plar les grans obres
d’aquest genial mestre.
ANTÒNIA FIGUERAS
Barcelona

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

El lector escriu

“Si no parlem
del laberint, fingim
un desinterès
postís?

quest no és un article de política,
perquè no, no escriuré sobre el que
està passant darrerament al nos-

tre país, perquè tothom ho fa, ja hi ha de-
senes d’analistes que ho fan molt millor
que jo, no en parlaré perquè el debat està
envaït de política, perquè ja està tot dit i
repetit, hem d’evitar donar tombs i no cal
un article més, un nou però repetit escrit
sobre el mateix. Ens convé trobar altres
temes, parlar d’altres coses, oi?

DONCS SOM-HI, FARÉ UN ESCRIT sobre cul-
tura i intentaré explicar la importància
d’aquella exposició o la vigència d’aquest
artista, va, ho enfocaré així i, potser és un
tema diferencial i m’hi poso, però no m’aca-
bo d’inspirar, l’anàlisi i les comparacions
em surten totes amb un pòsit polític, sem-
pre tenen el mateix rerefons i acabaria fent
el que volia evitar. Busco un nou tema i va,
ja ho tinc, escriuré sobre economia, sobre
les exportacions i la internacionalització o
sobre el turisme, però és clar aquest tema
no es pot separar d’unes dades que també
tenen un element substancial, que és ana-
litzar la importància dels fets d’octubre; ho
descarto... I si escric sobre futbol, noves

A tecnologies, tendències, feminisme, viat-
ges o idees disperses que em ronden pel
cap? Començo a estructurar un fil argu-
mental, però, sense saber com, tots
aquests temes són com un afluent: com
aquell riu que acaba desembocant inevita-
blement en un riu més gran, totes les idees
m’acaben portant al mateix lloc, potser
perquè no puc i no podem escapar-nos-en
per molt que ho intentem, ja que estem im-
pregnats d’una esperança i d’un trasbals,
d’un laberint del qual encara no intuïm la
sortida. Volem que acabi aquest descon-
cert i, mentrestant, aquesta esperança i
aquest trasbals ens corprenen a diari fins al
punt de, per uns moments, fer veure que
no vivim en un laberint i volem parlar d’al-
tres coses i dissimulem. Però per molt que

ho fem, som en un laberint, que caram.

NO PARLARÉ DE POLÍTICA, em proposava,
però la tele, el whatsapp, les xarxes i la
conversa que s’inicia després del bon dia,
em porten a parlar-ne també i encara que
vulgui evitar-ho. És dificilíssim esquivar
allò que tant ens importa; al capdavall, no
ens podem desassociar de nosaltres ma-
teixos. Si no parlem del laberint, fingim
un desinterès postís? Parlant-ne ens sen-
tim com qui mareja la perdiu? Surto de ca-
sa, mentre deixo madurar aquest text, i
només cal que alci el cap per veure les ban-
deres que continuen als balcons i faig una
mica d’estadística pel barri i es manté la
proporció. I camino i em creu-ho amb de-
senes de persones, algunes de les quals
porten el llaç groc. I paro l’orella i alguns
no parlen de política, però aquells altres
no se’n poden estar, tampoc. I torno a casa
i rellegeixo el text i només puc constatar
que, per molt que vulgui parlar d’una altra
cosa, hem de sortir d’aquest laberint com
més aviat millor, hem de trobar la solució. I
amb aquell polsim d’optimisme em dic que
la trobarem, és clar, ens en sortirem i po-
drem llavors teixir per fi noves esperances.

Jordi Mayoral. Historiador

No parlaré de política
Tribuna
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“No exagero, aquesta podria ser l’última gala dels Gaudí”La frase del dia

scriure un article
el dia abans que

es publiqui comporta
el risc que el decurs
dels fets el deixin en
paper moll. Quan es-
cric això, doncs, s’es-

pecula encara sobre què passarà en la
sessió d’investidura de Carles Puigde-
mont com a president de la Generali-
tat, prevista per a aquesta tarda. Es fa
difícil saber què ens trobarem quan ar-
ribi l’hora ni si serà el resultat d’una
calculada estratègia o el fruit d’una ar-
riscada improvisació, encara que les
possibilitats d’aquesta darrera opció
són altes, si hem de fer cas de les cà-
bales dels analistes i dels càlculs dels
partits sobiranistes, que es reuneixen
tan poc com poden. El cas és que la

fortalesa repressiva del govern espa-
nyol i el retorciment jurídic en què ha
caigut el Tribunal Constitucional han
reclòs la situació política catalana en
un laberint ple de trampes la sortida
del qual ens obliga a passar de costat i
amb el cap ajupit. Hi ha qui està dispo-
sat a assumir, amb més o menys in-
tensitat, els costos polítics i morals
que això comporta; i hi ha qui està de-
cidit a enderrocar els murs del laberint
per sortir-ne amb el cap ben alt i el ba-
gatge al més intacte possible, accep-
tant també les previsibles patacades.
No hi haurà, doncs, cap via innòcua.
Totes requereixen sacrificis i dificul-
tats. I no és possible afrontar-les sense
uns lideratges polítics i socials clars
que transformin el neguit i la incertesa
actuals del sobiranisme en força i de-
terminació, que sumin esforços i no els
dispersin i, sobretot, que mostrin un
rumb que no sigui ostatge de les insti-
tucions i de la seva possible subjugació.

E

De set en set
Enric Serra

Lideratges

No hi haurà, doncs, cap via
innòcua. Totes requereixen
sacrificis i dificultats

“Hem sentit dir
que la crisi que ha
patit bona part del
món en el darrer
decenni és la
resultant d’un pecat
d’avarícia col·lectiu

ontinuant el cicle sobre els pecats
capitals que mensualment em du
a CETRES, ahir tocava parlar de

l’avarícia, la suïcida tendència a acu-
mular que redueix l’avar a evitar qual-
sevol consum, posposant fins la mort el
moment d’emprar allò acumulat amb
més o menys fortuna. Existeix, així vis-
ta, fórmula positiva d’avarícia?

EN OCASIONS HEM SENTIT dir que la crisi
econòmica que ha patit bona part del
món en el darrer decenni és la resul-
tant d’un pecat d’avarícia col·lectiu.
Quan mossèn Fèlix Sardà i Salvany va
publicar l’any 1884 el seu El liberalis-
me és pecat, a l’argumentació trenta-
unena inclou entre les raons que van
fer gran el liberalisme la cobdícia dels
que s’apropiaren del bens arrabassats
a l’església per la desamortització. La
crítica agermana el liberalisme amb el
capitalisme, com dos corrents de pen-
sament que reivindiquen la llibertat in-
dividual i la iniciativa privada. Amb
una tesi que sense dubte podria com-
partir un cupaire del segle XXI, hau-
rem de coincidir en la crítica d’un siste-
ma que, amb una culpable manca de vi-
gilància, ha permès consumidors, em-
preses, corporacions i classe política
pensar que mai no deixaria de créixer
la bombolla en la qual ens havíem ins-
tal·lat frívolament.

POTSER AVARÍCIA I COBDÍCIA no són el
mateix, però en tot cas cal no confon-
dre-la amb altres actituds properes: el
garrepa, que gasta en si mateix, però
mai en els altres; l’aprofitat, que gasta
el dels altres, però potser poc del que té.
Fórmules on el subjecte s’estima tant
com poc el seu proïsme, mentre l’avar
és sempre el primer damnificat de si
mateix. La cobdícia així fora més
d’aquells que d’aquest, perquè mai no
és dit que l’avar desitgi el que no és seu,
senzillament voldria eternament dis-
ponible allò que té, fruint-se sols, i de

C manera obscura, d’un gaudi que mai ha
d’arribar. Almenys, per a ell.

ELS PECATS, PERÒ, no comencen de sobte,
hi arribem per un pendent que a l’inici pot
ser del tot imperceptible. Acumulem co-
ses que de vegades ni tan sols arribem a
utilitzar, guardant-les “per a una altra
ocasió”; acumulació efecte d’un consum
al qual ens aboca el mateix sistema, de
manera que fins i tot els sindicats es com-
plauen en l’augment del salari mínim,
perquè entenen que això “dinamitzarà
l’economia”. Gastar, que vol dir comprar
tot allò que es produeix, gastar perquè
se’ns diu que el diner que no es mou és di-
ner que no genera, mentre d’altra banda
ens adverteixen que el sistema de pen-
sions és fràgil i que haurem de fer-ne a
banda un altre fons on acumular diners. I
així comença tot, i en l’extrem s’acaben
generant imperis immensos en mans de
pocs, suposadament en nom de la lliber-
tat. Formes d’avarícia o tendències fron-
tereres, que volen acumular coses que
compren voluntats, i això ja és poder. Per-
què al darrere de tota acumulació hi ha la
peregrina idea, el principal pecat, de pen-

sar que podem comprar seguretat, que
som realment els capitans, no del nostre
destí, ans de les nostres vides, confonent
allò de què podem disposar: la vida, la
mort, la salut, qüestions que no depenen
de nosaltres, però acumular recursos ens
ho fa pensar. I això pot valer també per a
qui acumula càrrecs o no és capaç de re-
nunciar-hi.

FRONT L’AVARÍCIA es planta la generositat,
que no és ser pròdig (una conducta, per
cert, que ens pot dur a la incapacitació
com no ho farà mai l’avarícia) ans donar
en la bona mesura. Ho pot ser l’herència?
De vegades no ho és. I una subvenció? Al
meu parer, quasi en cap cas. La doctrina
dels beneficis, que tan bé va plantejar Sè-
neca, consisteix a saber donar, per tal que
sigui possible en el que ho rep saber agrair.
De fet aquesta hauria de ser la bona intel-
lecció del principi de solidaritat que verte-
bra el nostre sistema fiscal i l’articulació
de l’estat de les autonomies. I en efecte, un
exemple ben proper el tenim en el nostre
sistema general de finançament, aquest
del qual escapen, potser sàviament, Na-
varra i el País Basc. Si el que dona ho fa a
desgrat, el que rep és incapaç de reconèi-
xer-ho, però qui rep està obligat a donar
raó del destí atorgat a allò rebut, quan el
donar s’ha convertit en deure.

EXISTEIX, DONCS, així, una bona avarícia?
Pot semblar un oxímoron, però en alguns
casos el tan terrible concepte pot generar
bondat, un cop desaparegut l’avar i tot i
que no sigui essencialment per voluntat
seva; per exemple d’una fortuna acumula-
da sense més hereu que l’Estat pot derivar-
se la decisió d’aquest per donar un bon des-
tí a l’acumulat. Sigui com sigui, tothom té
clar que la caritat ben entesa comença per
casa seva, i si allà pot començar l’avarícia,
també hi pot començar la saviesa. D’aques-
ta manera tal vegada en racons del món
com ara Espanya fora més fàcil fer conviu-
re el que no són més que els cercles concèn-
trics d’una mateixa identitat.

Montserrat Nebrera.Professora de dret a la UIC 

Hi ha avarícia bona?
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler
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Pablo Llarena
afirma que els
manté en presó
provisional i els
nega permisos

L’Ajuntament els ha
comunicat que
l’Auditori estarà en
obres al juny i no
en podran fer ús

El jutge denega
a Junqueras i a
Sànchez
assistir al ple

Girona diu no
als premis de
la fundació de
la casa reialNacional

Tots els escenaris conti-
nuen oberts i les incògni-
tes es mantenen quan fal-
ten poques hores per cele-
brar el ple previst per in-
vestir Carles Puigdemont
president de la Generali-
tat. El focus està instal·lat
en el president del Parla-
ment, Roger Torrent, i en
el fantasma de la desobe-
diència, que ahir tornava a
irrompre a la cambra cata-
lana després de l’última
ordre del Constitucional
per impedir la investidura
de Puigdemont.

La primera cita política
que avui servirà per escal-
far motors serà a les deu
del matí, amb la celebració
d’una mesa ordinària po-
ques hores abans del ple.
En l’ordre del dia, un pri-
mer punt: acceptar la dele-
gació de vot sol·licitada
per Oriol Junqueras i Jordi
Sànchez un cop el jutge
Pablo Llarena ha desauto-
ritzat la seva presència a la
cambra catalana. També
es preveu que Ciutadans i
el PSC facin el primer in-
tent d’aturar la sessió, des-
prés de les mesures caute-
lars decretades pel TC,
contra les quals ahir ja va
presentar un recurs el
grup de Junts per Catalu-
nya. Arran d’aquesta ac-

ció, avui a la una del mig-
dia es torna a reunir el TC
per pronunciar-se sobre el
recurs abans del ple, fixat
a les tres de la tarda.

Mentrestant, el prota-
gonisme ahir era per al
president Torrent, que es
debatia entre acatar les or-
dres del Tribunal Consti-
tucional, que l’obliga a no
investir Puigdemont si no
és de manera presencial i
amb l’autorització judicial
prèvia, o aplicar “les mesu-
res necessàries” que tam-
bé ahir li reclamava el can-
didat Puigdemont per car-
ta per tenir garantits els
seus drets parlamentaris.

El dilema polític abraça
un ventall de possibilitats
finites que, segons fonts
consultades i d’acord amb
la interpretació de lletrats
i juristes, podrien incloure
des de la investidura tele-
màtica, com ha reclamat
Junts per Catalunya mal-
grat l’oposició dels lletrats,
fins a la suspensió del ple
moments després d’ha-
ver-se iniciat la sessió, en
un intent d’obrir un perío-
de de reflexió apel·lant al
període d’al·legacions de
deu dies que ha obert el TC
perquè la cambra catalana
es defensi de les mesures
adoptades pel tribunal. Un
tercer escenari que apa-
reix en un horitzó de dos
mesos és la possibilitat

d’una convocatòria auto-
màtica de noves eleccions
si no s’aconsegueix inves-
tir president.

Amb aquest nou con-
text polític, les forces in-
dependentistes es van re-
unir ahir a la tarda, en un
intent de mantenir la ma-
joria que van aconseguir a
les urnes el 21-D, que en
les últimes hores aparei-
xia bloquejada per les
pressions de l’Estat, que
no ha dubtat a transgredir
la separació de poders per
impedir la investidura.
Les estratègies contrapo-
sades de cada grup polític,
sense que a hores d’ara
s’hagi arribat a un con-
sens, també alimentaven
ahir la sensació de blo-
queig que es pot produir
avui en el ple, que va ser
expressada per les dife-
rents parts en conflicte.

Negociació a tres bandes
Els republicans, si bé en
veu alta s’han mostrat fa-
vorables a permetre la in-
vestidura de Puigdemont,
també tenen un sector
més procliu a negociar un
substitut de Puigdemont
que pugui ser investit i que
permeti, en els pròxims
dies, la configuració d’un
govern que treballi per fer
fora el 155 de la Generali-
tat. La possibilitat d’un fu-
tur escenari protagonit-

zat, de nou, per unes elec-
cions autonòmiques no
agrada als republicans.

En contraposició a la
voluntat dels republicans,
el grup de JxCat enfortia la
seva reclamació d’investir
el president i diputat elec-
te Puigdemont com la mi-
llor garantia de democrà-
cia davant de les amena-
ces de l’Estat i com a exer-
cici de sobirania d’allò que
el poble català va decidir a
les urnes. Prova d’això era

la carta del candidat Puig-
demont feta arribar a Tor-
rent al migdia per, precisa-
ment, demanar-li empar
davant “les actuacions ju-
dicials i governamentals
de l’Estat per obstaculit-
zar i impedir” la seva assis-
tència al ple. En la missiva
adreçada a Torrent, Puig-
demont no descartava la
seva presència avui a la
cambra quan tot just es
compleixen tres mesos de
l’estada a Brussel·les. Els

companys de grup parla-
mentari, en canvi, tanca-
ven pràcticament aquesta
possibilitat amb la matei-
xa rotunditat que s’asse-
gurava que no hi hauria un
candidat alternatiu a la in-
vestidura.

La CUP, com a tercer
actor de la negociació,
continua aferrada al repte
de construir república i
ampliava el principi
d’acord amb JxCat i ERC a
la recuperació de la gestió

Emma Ansola
BARCELONA

DILEMA El president del Parlament es debat entre obeir el
Constitucional o permetre investir Puigdemont REACCIÓ El
candidat reclama que es respectin els seus drets i força avui
un ple del TC MÉS La CUP avança un acord per fer govern

Investidura
sense
precedents

El candidat a president de la
Generalitat, Carles Puigde-
mont, es va adreçar ahir al
Tribunal Suprem per acredi-
tar la seva condició de dipu-
tat electe i assenyalar que,
com a tal, gaudeix dels drets i
prerrogatives que són inhe-
rents al càrrec, especialment

la immunitat parlamentària.
Per aquest motiu, Puigde-
mont replica al Suprem que
no li fa falta demanar cap me-
na d’autorització judicial per
a l’exercici dels seus drets tal
com ha imposat el TC com a
mesura cautelar. L’escrit for-
ma part de les accions que

ahir va decidir emprendre el
candidat a la presidència,
després que el TC optés per
retallar els seus drets com a
diputat electe al·legant la se-
va situació judicial i l’ordre de
detenció, que ahir es va in-
tensificar amb controls ex-
trems arreu del territori.

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

Puigdemont replica al Suprem que no li cal permís

La Policía Nacional, fent guàrdia
ahir a la via d’entrada i sortida de
vehicles al Parlament ■ J. RAMOS
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Amb l’aplaudiment
dels socialistes

L’APUNT ben parat de la histèria per impedir el ple d’investidura
de Carles Puigdemont. Si Espanya fos un país normal,
el principal partit de l’oposició censuraria l’ús barroer
de les institucions que estan fent els populars per evi-
tar que el mandat del 21-D s’acompleixi. Però, quant a
la unitat de l’Estat, els socialistes ni són oposició ni
encara menys alternativa. Es limiten a aplaudir.Anna Serrano

“Governar és pensar primer en el futur del teu país i
després en el teu.” Soraya Sáenz de Santamaría utilit-
zava l’argument patriòtic per assegurar que “en abso-
lut” se sent qüestionada després que l’actuació de l’ex-
ecutiu estatal hagi encès les alarmes del Consell d’Es-
tat i el mateix Tribunal Constitucional. L’alt tribunal sal-
va els mobles a un govern espanyol, però, que no surt

pública de l’ATLL, la cons-
titució d’una assemblea
constituent i el rebuig a
mantenir subvencions a
les escoles que separin els
alumnes per raó de sexe.
D’altra banda, els antica-
pitalistes recordaven, en
sortir de la reunió, que no
s’entendria de cap manera
que la mesa del Parlament
optés per suspendre el ple
d’investidura i acatés,
d’aquesta manera, els de-
signis del TC.

El protagonisme del
tàndem Puigdemont-Tor-
rent es va interrompre du-
rant breus moments del
dia, quan es va anunciar
que la resta de diputats
electes a Brussel·les, a ex-
cepció del conseller Anto-
ni Comin, optaven per re-
nunciar a l’acta de diputat
per mantenir la majoria
absoluta ajustada de vots
independentistes a la
cambra el dia abans d’una

votació crucial, si és que
s’arriba a celebrar la inves-
tidura de Puigdemont,
que comptaria amb 68
dels 70 diputats que for-
men aquest bloc. Lluís
Puig i Clara Ponsatí, tots
dos de JxCat, i Meritxell
Serret, per part d’ERC, se-
ran substituïts per Sawla

el Garbhi i Ferran Roquer
(JxCat), i David Rodrí-
guez (ERC). Comín, per la
seva banda, només accep-
tava retirar la seva sol·lici-
tud de delegar el vot i evita-
va posar més problemes a
la mesa del Parlament,
que avui també rebrà la
demanda del PSC perquè
obri una nova roda de con-

verses amb els grups, per-
què entén que, des de la
convocatòria del ple
d’avui, ja corre el termini
de dos mesos per investir
president. Els socialistes
demanen que no s’esgotin
els dos mesos perquè cre-
uen el país no pot estar pa-
ralitzat més temps. En
aquest sentit, el secretari
d’organització del PSC,
Salvador Illa, va celebrar
l’actitud “valenta i intel·li-
gent” dels diputats d’ERC
Joan Tardà i Gabriel Ru-
fián quan van advertir que
“el país està per sobre de
les persones i els persona-
lismes”, segons interpreta
Illa, i va demanar al PDe-
CAT i a JxCat que “deixi de
pressionar ERC perquè in-
compleixi la llei”. D’altra
banda, els socialistes tam-
bé demanen al president
Rajoy que obri una nego-
ciació política amb Catalu-
nya. ■

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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El bloc de JxCat,
ERC i la CUP, amb
68 vots, té una
majoria ajustada

Formalment el Tribunal
Constitucional encara no
ha dit si admet a tràmit o
no el recurs enviat diven-
dres pel govern de Maria-
no Rajoy per boicotejar la
investidura de Carles
Puigdemont, però ahir la
vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría es
va mostrar exultant pel fet
que l’alt tribunal anés més
enllà adoptant mesures
cautelars inèdites. “El TC
ha dit clarament que Puig-
demont ha de posar-se a
disposició judicial, i
aquest és el camí que ha de
seguir, el del Tribunal Su-
prem”, va agrair. Santa-
maría va avisar que “en ab-
solut” se sent qüestionada
pel revés del Consell d’Es-
tat i del TC o per l’eventual
vulneració de la separació
de poders, però va evitar
dir si va trucar als magis-
trats per pressionar-los.

L’abrupta estratègia de
recórrer al TC en contra
dels experts del Consell

d’Estat –i fer-ho l’endemà
que Rajoy admetés a Onda
Cero que no hi havia base–
no va ser compartida per
tot el Consell de Ministres,
sinó que té en Santamaría
la ideòloga. Amb el trumfo
a la mà de dificultar el ple
del Parlament però al preu
de desairar el Consell d’Es-
tat, la vicepresidenta va
celebrar els avisos que el
TC fa “claríssimament” a
Puigdemont a l’hora de
prohibir-li la investidura
telemàtica i l’assistència al
ple sense passar abans pel
Suprem. Des del Líban,
Rajoy va sentenciar: “Un
fugitiu de la justícia no pot
ser president de res.”

“Independència del TC”
Que va trucar als jutges del
TC després de presentar el
recurs i abans de la decisió
del dissabte?, se li va exigir
en dues ocasions a Sáenz
de Santamaría citant-li
que El País desvelava con-
tactes de La Moncloa amb
magistrats conservadors
per fer-los saber el “dany
irreparable” per a l’Estat

de permetre que Puigde-
mont fos investit. “Nosal-
tres plantegem un recurs i
ens sotmetem a la Consti-
tució i a la llei orgànica del
TC i a l’absoluta indepen-
dència del TC, que la té”,
va repetir Santamaría en
totes dues ocasions, tot
evitant contestar-hi.

Davant el silenci oficial,
el PDeCAT va sol·licitar la
compareixença de la vice-
presidenta al Congrés i al
Senat perquè expliqui les
“suposades pressions” al
tribunal presidit per Juan
José González Rivas. Si el
senador Josep Lluís Cle-
ries avisa que el govern de
Rajoy “ha de ser conscient
que amb les seves actua-
cions està qüestionant els
fonaments de la indepen-
dència de poders”, el dipu-
tat Jordi Xuclà cita Santa-
maría a la comissió consti-
tucional del Congrés per-
què informi dels criteris
que han portat a impug-
nar al TC el debat d’inves-
tidura de Puigdemont “a
pesar de l’informe contra-
ri del Consell d’Estat”. ■

a“Un fugitiu no pot ser president de res”, diu a El PDeCAT
insta Santamaría a explicar les trucades a l’alt tribunal

Rajoy remet al TS
Puigdemont i no diu
si va pressionar el TC

David Portabella
MADRID

Sáenz de Santamaría atenia ahir la premsa per lloar les mesures del TC ■ EMILIO NARANJO / EFE
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Vot delegat a un altre dipu-
tat o res de res. És la res-
posta que l’instructor del
Tribunal Suprem de la
causa contra els indepen-
dentistes catalans va do-
nar ahir al vicepresident i
líder d’ERC, Oriol Junque-
ras, i al número dos de
JxCat i exlíder de l’Assem-
blea Nacional de Catalana
(ANC), Jordi Sànchez, en
denegar-los permisos per
assistir avui al ple d’inves-
tidura del president de la
Generalitat. En la resolu-
ció, el magistrat Pablo Lla-
rena assegura que aquesta
denegació dels permisos
és per “conjurar la seva
persistència i reiteració
delictiva” del passat man-
dat, en què “amb la mobi-
lització ciutadana” van
“aprovar lleis, pressupos-
tos i actuacions orienta-
des a la segregació unilate-
ral de Catalunya vers la
resta de l’Estat, prescin-
dint de l’ordenament jurí-
dic i de resolucions del Tri-
bunal Constitucional”.

En aquesta providèn-
cia, el magistrat dona res-
posta als recursos presen-
tats per Sànchez i Joa-
quim Forn perquè en la re-
solució de l’11 de gener
passat els incloïa en la de-
negació de permisos per
assistir al Parlament que
demanava Junqueras,

sense que els seus advo-
cats ho haguessin dema-
nat formalment. Sobre ai-
xò, Llarena s’excusa dient
que només va donar una
solució –el vot delegat–
perquè la seva situació era
“coincident” amb Junque-
ras, tot i que va inventar-
se la figura d’“incapacitat
legal prolongada”, potes-
tat del Parlament. El jutge
hi afegeix que, tot i estar
en presó preventiva, Jun-
queras, Sànchez i Forn
van poder obtenir l’acta de
diputat i delegar el vot per

conformar la mesa del
Parlament, “sense afectar
l’aritmètica parlamentà-
ria”. El jutge indica que la
resolució no afecta Forn,
que ja fa dues setmanes va
anunciar-li que renuncia a
la seva acta i a la política i li
demanava la seva llibertat
perquè no hi ha cap perill
de reiteració delictiva. Lla-
rena té encara pendent la
resposta a Forn, fent-lo pa-
tir uns dies més en presó
provisional.

El magistrat recull un
dels arguments de les de-
fenses segons el qual hi ha
el precedent del reclús
preventiu per delictes de
terrorisme Juan Carlos
Yoldi, al qual el 1987 el
Tribunal Superior de Jus-
tícia de Navarra va conce-
dir un permís per anar a la
sessió d’investidura del
Parlament Basc, i que no
es pot denegar per “possi-
bles manifestacions pací-
fiques de protesta”. Llare-
na, però, reitera que se’ls
investiga per delictes
“molt greus” i que el seu
dret de representació polí-
tica no està restringit.

El magistrat precisa
que continuen vigents els
“riscos” de Junqueras per
dos motius. El primer és
que “manté les seves fun-
cions de representació
que tenia quan va perpe-
trar els fets que s’investi-
guen”, i el segon és que “el
seu lideratge es pot tornar
a manifestar-se amb mobi-
litzacions ciutadanes vio-
lentes i confrontades al
marc legal de convivèn-
cia”. I fa seva l’afirmació de
la sala del Suprem vers la
presó dels independentis-
tes: “La causa no és contra
un projecte polític sinó per
l’execució d’un procés de-
lictiu concertat des d’ins-
titucions catalanes amb
col·laboració d’entitats ci-
vils.” ■

El jutge denega a Junqueras
i a Sànchez assistir al ple

Mayte Piulachs
BARCELONA

a Llarena afirma que els manté en presó provisional i els nega permisos per “conjurar” que puguin
tornar a avançar la independència de Catalunya a Forn, sense acta, pendent de la seva llibertat

El magistrat Pablo Llarena va
dictar ahir una segona provi-
dència en què ordena al Cen-
tre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació
de la Generalitat que faciliti
als agents de la Guàrdia Civil
l’accés a correus electrònics
que els va sol·licitar dijous
passat, durant els escorcolls
sorpresa a la seva seu, la de
l’ANC i la d’Òmnium. Amb
aquesta acció, el jutge inten-

Junqueras, en anar a declarar a l’Audiencia Nacional, el 2 de novembre passat, i des de llavors està empresonat ■ REUTERS

ta provar la relació d’uns
trenta líders independentis-
tes vers el procés català, i jus-
tifica aquesta extrema mesu-
ra d’invasió de les comunica-
cions a persones que no es-
tan imputades en aquesta
causa per rebel·lió al Suprem.
La cerca s’ha limitat entre el
28 d’abril del 2016 i el 27 d’oc-
tubre del 2017, data de la pro-
clamació de la República ca-
talana, sense cap mesura ex-

ecutiva. En concret, Llarena
ha ordenat investigar els cor-
reus de Pere Aragonès, secre-
tari d’Economia; Joan Vidal,
director gerent d’Òmnium;
Carles Viver Pi i Sunyer, juris-
ta i investigat pel jutjat 13 de
Barcelona per l’organització
de l’1-O; Víctor Cullell, respon-
sable de la secretaria per l’au-
togovern, i Josep M. Reniu,
responsable de l’oficina per a
la millora de l’autogovern.

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

Control de correus de més líders independentistes

El grup parlamentari de
Junts per Catalunya
(JxCat) decidia ahir al
migdia nomenar presi-
dent de grup el diputat
electe empresonat pre-
ventivament a Soto del
Real, Jordi Sànchez. Qui
va ser president de l’ANC i

número dos de la llista de
Carles Puigdemont cele-
brava ahir el seu nomena-
ment assegurant des de la
presó que està “a punt per
servir el país amb convic-
ció i responsabilitat”. Elsa
Artadi serà la portaveu i
Eduard Pujol farà les fun-
cions d’adjunt amb Albert
Batet, Josep Maria Forné,
Gemma Geis i Lluís Guinó.

Marta Rovira serà la presi-
denta del grup d’ERC i
Sergi Sabrià, que ja és por-
taveu del partit, serà tam-
bé el portaveu de grup en
espera de la designació
d’un adjunt.

El grup parlamentari
del PSC ja va designar Mi-
quel Iceta com a president
i Eva Granados com a por-
taveu, a més de Ferran Pe-

dret i Alícia Romero com a
portaveus adjunts. Per la
seva banda, Catalunya en
Comú va designar Xavier
Domènech com a presi-
dent i Elisenda Alamany
com a portaveu, mentre
que Marta Ribas serà por-
taveu adjunta. Per la seva
banda, Xavier García Al-
biol serà el representant
del subgrup del PP. ■

L’expresident de l’ANC presidirà
el grup de JxCat i Rovira, el d’ERC
Xavier Miró
BARCELONA

Marta Rovira, secretària general d’ERC, presidirà el grup
parlamentari ■ ORIOL DURAN
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El TC admet que no hi ha
precedents d’una resolu-
ció com la que va dictar
dissabte passat, que, en la
pràctica, suposa donar per
vàlids els arguments de
l’executiu espanyol per
frenar el ple d’investidura
de Carles Puigdemont
sense admetre-li el recurs
en què ho sol·licitava. Ad-
dueixen, doncs, que du-
rant el llarg debat de dis-
sabte passat, els membres

del tribunal van trobar
motius per tenir en comp-
te la mesura reclamada
per l’executiu de Mariano
Rajoy en el seu escrit per
impedir el ple, és a dir la se-
va suspensió cautelar. Així
doncs, per “raons d’urgèn-
cia excepcional”, els ma-
gistrats van dur a terme
una resolució salomònica:
sense admetre a tràmit el
recurs, van posar un se-
guit de condicionants pels
quals es garantia la impos-
sibilitat de la celebració
del ple. D’aquesta manera

atorgaven validesa a la
pretensió última de La
Moncloa amb el seu re-
curs.

El TC va fer públic ahir
el contingut íntegre de les
mesures que va improvi-
sar durant la reunió cele-
brada a correcuita durant
el cap de setmana. En l’es-
crit, es pretén justificar
per què no es va admetre el
recurs estatal, però sobre-
tot s’explicita el perquè de
la seva decisió d’intentar
bloquejar un ple en què el
cap de llista de JuntsxCat

és el candidat a president
de la Generalitat. Així
doncs, argumenten que
pel tal d’evitar “danys
d’impossible o difícil repa-
ració”, tal com subratlla
l’executiu de Rajoy, impo-
sen un seguit de condicio-
nants que acaben tenint
gairebé el mateix efecte
que la suspensió cautelar
sol·licitada en el recurs de
La Moncloa. I en aquest
punt hi encabeixen l’exi-
gència que la investidura
de Puigdemont només es
pugui fer de manera pre-

sencial, excloent explíci-
tament vies telemàtiques
o delegació en un altre di-
putat. I, sobretot, el que
convertiria en un impossi-
ble la celebració de ple
d’avui és la circumstància
que només podria acudir a
la cambra catalana si prè-
viament es lliurés a la jus-
tícia i aconseguís un per-
mís del magistrat.

I, a més, també amb ca-
ràcter preventiu, assenya-
la que es declararà “radi-
calment nul, sense valor i
sense cap efecte qualsevol
acte, resolució, acord o via
de fet que contravingui
aquestes mesures imposa-
des” pel tribunal. El TC
pretén amb aquest escrit
deixar sense cap mena de
marge de maniobra el pre-
sident de la cambra, Roger
Torrent, i la resta de mem-
bres de la mesa. I és per ai-
xò que hi afegeix l’adverti-
ment que incomplir-ho
implicarà assumir respon-
sabilitats penals.

Reunió d’última hora
Tot plegat es podria ratifi-
car avui mateix en el ple
que ha convocat el TC per
a la una del migdia –dues
hores abans de la cita al
Parlament– per dictami-
nar sobre les al·legacions
dels representants de
JuntsxCat. El grup que en-
capçala Carles Puigde-
mont demanava ahir la
nul·litat de l’acord judicial
de dissabte passat, al·le-
gant que les mesures im-
posades vulneren drets fo-
namentals i envaeixen les
competències del Parla-
ment. En una decisió d’ur-
gència, el TC anunciava
anit la reunió i donava de
termini fins a les onze del
matí al Parlament i a La
Moncloa perquè presentin
les seves. Minuts abans del
ple català, doncs, el TC tor-
narà a dir-hi la seva. ■

a Argumenta que es freni el ple per tal d’evitar un dany irreparable a El tribunal
es reuneix avui ‘in extremis’ per dictaminar sobre les al·legacions de JuntsxCat

Montse Oliva
MADRID

El TC addueix “raons
d’urgència excepcional”
per justificar el bloqueig

Imatge exterior de la seu del Tribunal Constitucional, on dissabte es va celebrar el ple ■ EFE

L’ANC i Òmnium han fet
una crida a concentrar-se
al passeig Lluís Companys
avui durant el ple d’investi-
dura del president de la
Generalitat, que està pre-
vist que tingui lloc a la
cambra a partir de les tres
de la tarda. Tal com ja es va

fer el 27 d’octubre, però, la
concentració al passeig se-
rà el final d’un recorregut
convocat per l’ANC en co-
mitiva que sortirà de la pla-
ça de Sant Jaume a dos
quarts de tres de la tarda.
La comitiva, oberta a tot-
hom, recorrerà els carrers
Jaume I i Princesa fins a
arribar al passeig Picasso.
Al passeig Lluís Companys

hi haurà una pantalla ge-
gant que permetrà veure el
ple d’investidura “que ha
de ratificar Carles Puigde-
mont com a president”, se-
gons l’ANC. Diverses as-
semblees territorials de
l’entitat han organitzat
autocars cap a Barcelona
per mostrar el suport “al
mandat de les urnes” del
21 de desembre. ■

Redacció
BARCELONA

Crida a la mobilització
per la investidura

Concentració a l’entorn del Parlament el 27-O, durant la
votació de la declaració d’independència ■ JUANMA RAMOS

quest dimarts torna-
rà a passar als annals
de la política catala-

na. Tot obert fins a l’últim
minut. La policia no abaixa
la guàrdia. Estan preparats
perquè creuen que Carles
Puigdemont pot aparèixer
al parc de la Ciutadella. No
seria el primer cop que els
fa la guitza –va ser l’1 d’oc-
tubre que l’esperaven a
Sant Julià de Ramis i va
aparèixer a Cornellà del
Terri després de canviar de
cotxe oficial per tal de po-
der votar–. Ara la policia té
ordres molt concretes de
detenir-lo abans que co-
menci el ple previst per
aquesta tarda. Dins de l’he-
micicle seria un escàndol
que faria la volta al món i
queda descartat. Els seus
millors amics li diuen: “No
vinguis”... Amb estratègies
diverses els grups de
JxCat, ERC i la CUP mante-
nen un objectiu comú: que
hi hagi ple a les tres de la
tarda i que el candidat sigui
Carles Puigdemont. Davant
d’aquesta afirmació, els
tres grups independentis-
tes estan d’acord. Pressió
màxima per a Puigdemont.
A l’altre costat i de front, el
Tribunal Constitucional es-
tà pendent dels moviments
del president del Parla-
ment, Roger Torrent, la in-
tenció del qual passa per
mantenir-se mut fins que
comenci el ple. Els tribu-
nals estan pendents d’ad-
vertir-lo i sancionar-lo en el
cas que incompleixi l’ordre.
Lluny de la investidura de
Puigdemont, JxCat i ERC
segueixen mirant-se de re-
üll políticament perquè es-
tan jugant-se el prestigi del
futur. Han començat a ima-
ginar-se que tot plegat aca-
barà amb unes noves elec-
cions on tornaran a ser ad-
versaris. Per això ni l’un ni
l’altre volen treure’s els dra-
pets al sol. Ho faran més
endavant, amb permís de
la cúpula del PDeCAT.

El panorama d’aquesta
investidura és sobretot
complicat. Rar per ser unes
eleccions que va convocar
Mariano Rajoy. Tothom va
amb peus de plom. No és
d’estranyar que més d’un
cregui que s’hauran de fer
unes altres eleccions a la
primavera.

A
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OPINIÓ

Investidura

Lluís Falgàs
Periodista
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exministre d’Afers Estran-
gers José Manuel García-
Margallo el descrivia així:
“Està completament fora

de control. S’ha de reconèixer que
fins ara és qui està marcant el joc.”
Carles Puigdemont, el més buscat
en els escorcolls de vehicles a la
Jonquera, acapara els focus d’un
insòlit debat d’investidura amb
mig Europa pendent de si s’arris-
carà a arribar-hi. Des del 10 de ge-
ner del 2016, amb l’inesperat pas
al costat d’Artur Mas la vigília, la
seva carrera política ha crescut a
cop d’imprevistos. Aquell diumen-
ge d’investidura, de fet, va acabar
sent un ple convencional si es com-
para amb la segona i impossible
d’avui, amb tantes incerteses em-
boirant el Parlament més vigilat
per les forces policials espanyoles.
Potser només un home sense futur
escrit, sense les cotilles i les servi-
tuds d’un horitzó amb aspiracions
polítiques, podia portar l’Estat es-
panyol al caire d’un atac de nervis.
“Estem sens dubte molt preocu-
pats, perquè una persona que té
aquesta conducta no se sap què

L’
pot fer”, confessava dimarts pas-
sat el ministre de l’Interior, Juan
Ignacio Zoido, en una entrevista
a Antena 3.

Puigdemont és imprevisible,
perquè no li són aplicables els parà-
metres clàssics en què s’ha mogut
la política. Des de la Transició, la
majoria de dirigents de partit, pre-
sidents, ministres i consellers han
actuat en el teatre de la gestió pú-
blica sota un guió no escrit que ga-
rantia relleus interns acceptats o
apadrinats per l’establishment,
sortides més o menys honorables,
els silencis que calgués, reparti-
ments de poder entre famílies dins
dels partits, discursos públics que
no qüestionaven els pilars del sis-
tema i, tal com ha demostrat el
temps i els processos judicials, en
alguns casos també encobria una
corrupció sistèmica. Puigdemont
no té hipoteques. Abans d’esdeve-
nir el 130è president de la Gene-
ralitat, ja anava per lliure dins de
CDC. Algunes de les virtuts que
Mas li va veure per proposar-lo per
al càrrec, com ho era el fet que no
pertanyia a cap dels sectors en
pugna pel poder al partit i el domi-
ni de llengües estrangeres per in-
ternacionalitzar el procés (català,

castellà, francès, anglès i romanès),
expliquen per què s’ha convertit en
un polític atípic que és capaç d’im-
primir en les legislatures girs més
propis de la ficció que de l’ofici que
temporalment exerceix. La prime-
ra cosa li ha donat una llibertat
de moviments insospitada, que
s’ha escapat de tot control intern,
en alguns moments fins i tot del
mateix Mas quan era president del
PDeCAT. La segona li va permetre
trencar la barrera idiomàtica amb
mitjans de tot el món durant el
tram del pre i del postreferèndum
de l’1-O. Ara, des de Brussel·les,
fa d’heterodox ambaixador de la
independència i d’altaveu del que
considera actituds antidemocràti-
ques de l’Estat espanyol. Fonts de
JxCat asseguren que podria mou-
re’s més enllà de Bèlgica i Dina-
marca per prosseguir amb el seu
propòsit i demostrar que té llibertat
de moviments dins del club dels 28.
Puigdemont furga en les incohe-
rències i mancances del sistema ju-
dicial espanyol, desprestigiat pels
rànquings europeus de separació
de poders. L’elecció de Bèlgica com
a país refugi va forçar el jutge del
Tribunal Suprem Pablo Llarena a
retirar l’ordre europea presentada

abans per la jutgessa de l’Audiencia
Nacional. El viatge a Copenhaguen
va empènyer el magistrat a rebutjar
la petició d’emissió d’una altra or-
dre europea per part de la fiscalia
i a escriure una interlocutòria farci-
da d’arguments polítics que s’aven-
turava a imaginar el que pretenia
Puigdemont amb el viatge. L’intent
de La Moncloa per frenar el ple d’in-
vestidura impugnant preventiva-
ment la proposta de la candidatura
signada pel president del Parla-
ment, Roger Torrent, ha portat Ma-
riano Rajoy a desobeir les recoma-
nacions del Consell d’Estat. També
ha situat el Tribunal Constitucional
a la corda fluixa, fent equilibris per
intentar no desacreditar el govern
espanyol ni minar encara més el
prestigi de la institució. Finalment,
una doble pirueta: mesures caute-
lars per impedir la investidura a
distància o presencial de Puigde-
mont sense autorització judicial,
sustentada formalment en una de-
cisió d’admissió o inadmissió de re-
curs encara no presa. JxCat consi-
dera que és “nul·la de ple dret” i així
ho va al·legar en un altre escrit al
TC. El grup del president destituït
pel 155 acumula causes per recór-
rer al Tribunal Europeu de Drets

Odei A.-Etxearte
BARCELONA

ACCIÓ · El 130è president és imprevisible, perquè defuig els paràmetres clàssics en què s’ha mogut la política des de la
Transició espanyola MITJANS · Ha estat autor del seu propi relat establint una relació directa amb l’electorat a través de les
xarxes socials CONFLICTE · Acumula causes per recórrer a Estrasburg i, alhora, intenta col·lapsar el marc autonòmic

92
dies fa que Carles
Puigdemont va apa-
rèixer a Brussel·les, des-
prés de la intervenció de
l’autonomia en aplicació
de l’article 155 de la
Constitució i de la pre-
sentació de la querella
de l’aleshores fiscal
general de l’Estat, José
Manuel Maza.

Puigdemont, l’insòlit
El líder de JxCat, Carles Puigdemont, la setmana passada a la Universitat de Copenhaguen ■ REUTERS
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d’Humans d’Estrasburg. Alhora, in-
tenta col·lapsar el marc autonòmic.

L’alt tribunal va donar dissabte
deu dies a les parts abans de pro-
nunciar-se. Si, com a conseqüència
de la decisió del TC, no hi ha una
votació d’investidura abans de de-
mà, que és quan s’exhaureix el ter-
mini legal, què passarà? No hi ha
precedents. Ni tan sols és clar qui
ho ha de decidir. Si la conseqüèn-
cia final de mantenir la coherència
són unes altres eleccions, a JxCat
estan determinats a anar-hi amb
Puigdemont de candidat, un altre
cop. El seu nom, a l’empara de la
institució de la presidència, s’ha
convertit en el nucli de confronta-
ció amb Madrid. Per Rajoy, “un
senyor que ha fugit de la justícia
no pot ser president de res”. Per
JxCat, ho ha de ser de Catalunya,
i serà el mateix president de la Ge-
neralitat que decidirà, bressolat
per un grup parlamentari fet a mi-
da sense possibilitats de control di-
recte per al PDeCAT, fins quan i
fins on manté el torcebraç. Puig-
demont ha arrossegat igualment
ERC, que havia ideat un mandat
d’acumulació de forces des de la Ge-
neralitat i es veia a la presidència.
Obtenint dos diputats més que els

republicans i uns resultats que no
preveien les enquestes, el d’Amer
tornava a agafar el comandament
del bloc de partits independentis-
tes, amb tota la complexitat que
comporta el fet de ser a Brussel·les.
I un component personal que sem-
pre, també en política, condiciona
els esdeveniments: Puigdemont,
amb la quotidianitat partida i lluny
de la família, en un ostracisme que
podria durar vint anys si no és em-
presonat abans, s’ha proposat tirar

endavant el conflicte polític. Avan-
ça sense mirar enrere.

Com a periodista, l’exalcalde de
Girona ha estat l’autor del seu pro-
pi relat. No només no ha deixat que
l’hi fessin les direccions dels mit-
jans de comunicació (els anome-
nats “tancs del segle XXI”), sinó que
des del primer moment va establir
una relació directa amb l’electorat
a través de les xarxes socials, apro-
fitant la crisi de prestigi que viu la

professió en els temps de les fake
news. Twitter, Facebook, Insta-
gram. També han estat eines per
cultivar la intriga, un recurs fins
ara impropi de la gestió autonò-
mica. L’ha usat per exasperar La
Moncloa i els comandaments de la
policia espanyola. També ha donat
peu a imaginatives campanyes a
les xarxes (#OnÉsPuigdemont?)
que han atenuat momentània-
ment la gravetat d’una crisi que
ja arrossega presos polítics, mem-
bres del govern a l’exili i un total de
28 investigats als tribunals.

Puigdemont, independentista
des de ben jove, penjava ahir a Ins-
tagram una fotografia feta al costat
del Parlament, al passeig de Picas-
so. “A 24 hores de la #investidu-
raKRLS. Pel país. Per les llibertats.
Per les nostres institucions. Per
la democràcia. Per la dignitat. Pel
futur. Per tu. #RepúblicaCatala-
na”, va escriure al peu de la imatge.
Un helicòpter tornava a sobrevolar
Barcelona. La Policía Nacional
mantenia la vigilància al Parla-
ment. El Ministeri de l’Interior ha
ideat un dispositiu per evitar que el
president de la Generalitat s’ama-
gui al maleter d’un cotxe, travessi
un camí rural, salti amb paracaigu-

des i fins i tot que entri a la cambra
per les clavegueres. Un dels seus
advocats, Jaume Alonso-Cuevillas,
no en descartava el retorn.

Internet li ha permès esborrar
fronteres. Mantenir una presència
constant malgrat la distància, ca-
tapultar contra rellotge una can-
didatura acabada de confegir per
presidir la Generalitat. Sense cap
càrrec orgànic al PDeCAT, va arros-
segar el partit a guardar la sigla i a
deixar-se endur per una campanya
senzilla i centrada en la seva resti-
tució. Amb un nom, el de JxCat,
que el congrés fundacional del par-
tit va rebutjar. Fa dos anys, Puigde-
mont només pretenia acabar la fei-
na que va acceptar aquell 10 de ge-
ner. Fins abans del final abrupte de
la legislatura, no tenia intenció de
repetir. Ara lidera una croada per
denunciar davant de la comunitat
internacional l’actuació de les insti-
tucions espanyoles. No hi ha refe-
rents que valguin, però després del
fracàs de la declaració d’indepen-
dència i amb una detenció immi-
nent en l’horitzó, es podria emmi-
rallar en Mandela o en Assange,
diuen els seus. Abans d’enfilar el
camí cap a la capital belga, Puigde-
mont va triar el segon. ■

A dalt a l’esquerra,
Puigdemont,
entrevistat per RTBF
a Brussel·les. A baix,
la nit electoral,
seguint els resultats
amb els consellers
Clara Ponsatí i Lluís
Puig i altres dirigents
del PDeCAT. A la
dreta, intervenint
per videoconferència
en un míting de
campanya de JxCat
■ REUTERS / AFP /

REUTERS
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

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

Puigdemont ha
arrossegat el PDeCAT i ERC,
que havia ideat un mandat
d’acumulació de forces
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L’Ajuntament de Girona
ha comunicat a la Funda-
ció Princesa de Girona
(FPdGi) que aquest any no
podran fer ús de les instal-
lacions de l’Auditori i de
Fira de Girona per a la seva
entrega anual de premis.
Segons van explicar ahir
la regidora de Promoció
Econòmica, Desenvolupa-
ment Local i Turisme de
Girona, Glòria Plana, i la
directora de Fira de Giro-
na, Coralí Cunyat, les ins-
tal·lacions estaran a partir
del juny en obres, i els tre-
balls s’allargaran diversos
mesos: “Són unes obres de
gran envergadura previs-
tes des de final del 2016.
Se’ls avisa ara perquè
s’han pogut desencallar
els tràmits, i les obres po-
dran començar al juny”, va
justificar Plana. Cunyat,
per la seva banda, va dir
que els treballs només es
poden dur a terme en
aquests mesos –del juny al
setembre– perquè són els
de menys activitat a Fira
de Girona i l’Auditori.

Un tema “també” polític
De fet, Fira de Girona ja va
avisar la fundació fa quin-
ze dies. Ahir, però, l’Ajun-
tament va fer arribar la
notificació oficial a la
FPdGi: “Així tenen temps
de buscar alternatives si

és que volen continuar
fent el Fòrum Impulsa”, va
dir Plana.

La regidora admet que
la situació política i les
malmeses relacions entre
el consistori i la casa reial i
el govern de l’Estat espa-
nyol, “alguna cosa hi tenen
a veure”, també, amb la
negativa, però va reiterar
que, en aquest cas, el mo-
tiu de denegar-los l’ús de
l’Auditori i la Fira “són les
obres”, i va concloure que
si no existís aquest incon-
venient “ja es veuria què es

faria”. Sobre aquest aspec-
te, el polític, Planas va re-
cordar que el consistori,
amb una àmplia majoria
independentista, va re-
butjar al seu dia el discurs
del rei sobre els fets de l’1
d’octubre: “Va fer unes de-
claracions absolutament
faltades de la neutralitat
que un càrrec institucio-
nal com el seu hauria de
mantenir.” En aquest sen-
tit, va qualificar el contin-
gut del discurs del rei del 3
d’octubre passat de “de-
claracions de política re-

pressiva contra un poble
que vol portar a terme un
dret fonamental com és el
del dret d’expressió”. Per
totes aquestes raons, con-
sidera que al govern de la
ciutat “ni a bona part de la
ciutadania els sabrà molt
greu” que la FPdGi no pu-
gui fer l’entrega de premis
a la ciutat i que, per tant,
els monarques espanyols
no vinguin a la ciutat.

Per la seva banda, fonts
de la fundació no van en-
trar ahir en valoracions de
la decisió del consistori, i
es van limitar a dir que es-
tan valorant “espais i da-
tes alternatives” per a l’ac-
te. No van voler avançar si

els espais alternatius que
consideren estan a la ciu-
tat o si en marxaran: “És
massa aviat per dir-ho”,
van concloure. La regidora
del PP a Girona, Concep-
ció Veray, va considerar
ahir “una excusa” la dene-
gació d’ús de l’Auditori, i la
va atribuir “únicament a
una qüestió política”.

Les obres que es volen
fer tindran diverses fases.
La més visible serà la re-
conversió de la façana est,
que dona a la Devesa, que
es farà de vidre. La directo-
ra de Fira de Girona va ex-
plicar que han demanat
una llicència per ampliar
els usos que es poden do-
nar a l’Auditori, perquè
s’hi pugui portar a terme,
en un futur, “qualsevol ti-
pus d’activitat”. ■

Girona diu no als premis de
la fundació de la casa reial

Jordi Nadal
GIRONA

a L’Ajuntament els ha dit que l’Auditori estarà en obres al juny i no en poden fer ús a Des del 2010,
Felip VI hi assistia cada any a La regidora de Promoció Econòmica diu que no se’ls trobarà a faltar

El Fòrum Impulsa, acte orga-
nitzat per la FPdGI, s’ha cele-
brat a la ciutat cada any des
del 2010. La presència cada
any del príncep Felip –ara
monarca– ha generat sempre
controvèrsia social. Una con-
trovèrsia que ha basculat
sempre des de la indiferència
d’una majoria dels ciutadans
fins al rebuig més explícit
d’uns altres –pràcticament
mai, fora de les quatre parets

El monarca espanyol, Felip VI, a l’Auditori de Girona durant els premis FPdGi de l’any passat ■ QUIM PUIG

de Fira de Girona i per part
dels assistents al fòrum, ha
rebut cap escalf–. El rebuig
ha crescut en les darreres
edicions, coincidint amb l’ex-
pansió de l’independentisme.
L’1 d’octubre, però, va marcar
un punt final, ja que va dur el
govern de la ciutat a trencar
relacions amb la casa reial i el
govern espanyol. La negativa
d’acollir-los aquest any n’és
una conseqüència.

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

Vuit anys de fòrums Impulsa

“L’ús de l’Auditori
se’ls denega per les
obres. Si no hi hagués
obres, ja es veuria què
es faria”
Glòria Plana
REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

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

La frase

Denuncien accions feixistes a
Argentona i Vilassar de Mar
Els ajuntaments de Vilassar
de Mar i Argentona (Mares-
me) han denunciat que han
patit accions feixistes en els
darrers dies. El cas més re-
cent és el de Vilassar de Mar,
on diumenge al vespre una
cinquantena de persones –al-
gunes amb la cara tapada i
amb pals– van arrencar car-
tells, estelades i llaços grocs a
la zona de l’N-II. El regidor de
Governació, Àngel Font (ERC),
va dir que aquesta setmana
es farà una reunió amb els

Germà Bel declara
per un presumpte
delicte d’odi

La CCMA, la més plural en
la cobertura del 21-D
Els mitjans de comunicació
més equilibrats i plurals en la
cobertura de les eleccions al
Parlament del 21-D van ser
TV3 i Catalunya Ràdio. Així ho
constata un informe del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalu-
nya (CAC) que compara la pre-
sència i temps de paraula de
totes les opcions polítiques en
els diferents mitjans de comu-
nicació. Segons l’estudi, els dos
mitjans de la CCMA van ser els
que més van igualar el temps
de notícia de les candidatures

L’exdiputat de Junts pel Sí
Germà Bel va declarar ahir
davant la fiscalia per un pre-
sumpte delicte d’odi i discri-
minació arran d’unes piulades
en què criticava la vicepresi-
denta del govern espanyol,
Soraya Sáenz de Santamaría,
i la policia espanyola per la se-
va actuació l’1-O. Les actua-
cions es basen en un informe
policial que, segons va criticar
el mateix Bel en un fil a Twit-
ter, conté “falsedats constata-
bles”. ■ REDACCIÓ

cossos policials “per recopilar
informació i, si s’escau, pre-
sentar una denúncia”. Ahir al
vespre es va convocar una
concentració al municipi per
rebutjar els fets. D’altra ban-
da, l’alcalde d’Argentona, Eu-
dald Calvo (CUP), va denun-
ciar ahir, a través de les xarxes
socials, que el passat dia 23
cinc encaputxats van tallar
l’estelada de l’entrada del po-
ble i van “atacar” mobiliari ur-
bà. L’Ajuntament presentarà
una denúncia. ■ LL.A.

a l’hora d’informar sobre la
campanya electoral i els comi-
cis, i també van oferir una ma-
jor diversitat de veus que repre-
sentaven les diverses forces.
Així, la distància entre el partit
al qual es dedica més temps i
el partit al qual se’n dedica me-
nys és molt reduïda en tots dos
mitjans. Per contra, Antena 3 i
Telecinco són els menys equili-
brats, ja que la distribució del
temps és molt desigual i no es
basa en els resultats electorals
del 2015. ■ REDACCIÓ

El pal sense l’estelada, a
Argentona ■ LL.A.
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algrat les incerteses i les
incògnites que viu Cata-
lunya i la Generalitat, val
més agafar-se les coses

amb humor. Això és el que pensen
molts i molts usuaris de les xarxes
socials, que en els últims dies han fet
córrer com la pólvora desenes de
mems sobre el parador de Carles
Puigdemont. El mateix govern espa-
nyol ha estat la principal font d’ins-
piració per fer aquests muntatges:
els controls que estableix als passos
fronterers; les declaracions del mi-
nistre de l’Interior, Juan Ignacio Zoi-
do, que deia que no deixarien entrar
el líder de Junts per Catalunya ni
dins del maleter d’un cotxe... Tots
aquests mems han triomfat a la xar-
xa amb l’etiqueta #OnÉsPuigde-
mont?, que l’escriptor Quim Monzó
va ser un dels primers a utilitzar,
després d’una conversa via Twitter
en què especulava amb Màrius Ser-
ra i Josep Maria Mainat sobre el pa-
rador del president i sobre la possibi-
litat que hagués tornat a Catalunya.

A partir d’aquí, l’enginy ha fet la
resta. Des de muntatges amb el fa-
mós pentinat de Puigdemont, pas-
sant per disfresses que podria utilit-
zar per eludir la policia, fins a imat-
ges en què se’l veu en un àpat amb
la família reial espanyola. Altres
usuaris han optat per penjar foto-
grafies amb Puigdemont i assegu-
rar que saben perfectament on és.
També s’han fet caretes del presi-
dent, adhesius per als vehicles, et-
cètera. Tot sigui per alimentar l’hu-
mor i alhora preveure diversos esce-
naris de cara al que pot passar avui.

Les bromes d’un diputat
En aquesta mateixa línia, Ferran
Civit, diputat d’ERC i company de
la consellera a l’exili Meritxell Ser-
ret, va fer ahir una sèrie de piulades
mentre tornava de Brussel·les en
què destacava: “Iniciem operació
retorn ben carregats des de Bèlgica.
Esperem que no ens interceptin.”
Més tard, va penjar una foto d’un
passatger en un cotxe en què es po-
dia intuir un pentinat semblant al
del president, i hi afegia: “Entrem
a França. Tot segueix el pla previst
amb el paquet a dins.”

Al marge dels mems, també
s’han escampat diversos missatges
per WhatsApp com ara “El gall ja
és al galliner. Tot està tranquil. No
hi ha guineus. Passa-ho”. Un mis-
satge premonitori? ■

M

CREATIVITAT · La incògnita sobre si Puigdemont tornarà a Catalunya ha fet que es disparin els mems a la xarxa COTXES · Les
declaracions de Zoido en què anunciava que el president no entraria a l’Estat ni dins del maleter d’un vehicle també han servit
d’inspiració als internautes BROMES · Molts usuaris han penjat fotos amb el líder de JxCat i han assegurat que saben on és

#OnÉsPuigdemont?
M. Bataller
BARCELONA

Alguns dels enginyosos muntatges que estan corrent per la xarxa en els últims dies i en què podem veure Puigdemont a tot arreu: a la taula dels
reis d’Espanya, amagat al maleter d’un cotxe, protagonitzant un dels misteris de la coneguda sèrie ‘Lost’... ■ EL PUNT AVUI
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“Per fer les coses
s’hi ha de creure”

Ventura Pons Director de cinema i impulsor dels cinemes Texas

Raül Garcia i Aranzueque
BARCELONA

ls cinemes Texas, impulsats
pel cineasta Ventura Pons,
són un dels tres finalistes
del premi Martí Gasull de la

Plataforma per la Llengua per ha-
ver “demostrat que es poden pro-
jectar pel·lícules en català amb to-
ta normalitat i amb èxit de públic”
en un sector en què el català està
clarament minoritzat.

Què suposa per als cinemes Texas
ser finalistes del premi Martí Ga-
sull?
M’he sentit molt afalagat pel fet
que la Plataforma per la Llengua
reconegui l’únic cinema que ho fa
tot en català. Hi havia molta gent
que no hi creia i per fer les coses
s’hi ha de creure i s’ha de lluitar.
Nosaltres hem lluitat molt i el sim-
ple fet que ens ho reconeguin és un
honor.

Com se us va acudir aquest pro-
jecte?
El món del cinema és Ianquilàn-
dia i tots els directors volem que el
nostre cinema arribi a tothom.
Nanni Moretti té un cinema a Ro-
ma. Els [germans] Kaurismäki, un
a Hèlsinki; Tarantino, a Holly-
wood... Aleshores, vaig pensar:

E

MODEL · “Els Texas els hem fet com els de quan érem petits: de reestrena i bo,
bonic i barat” VALÈNCIA · “L’actual govern valencià està molt conscienciat en
matèria de llengua” GLOBALITZACIÓ · “El món del cinema és ‹Ianquilàndia›”

“Per què no ho fas tu a Barcelo-
na?” I ho vaig fer com ho fèiem
quan érem petits; de reestrena i
bo, bonic i barat, les tres bes de les
nostres àvies. Bo perquè els cine-
mes han quedat espectaculars,
amb una bona programació i amb
un preu assequible en un moment
en què la gent pateix la crisi.

El fet de fer-ho tot en català va ser
un acte de militància o de norma-
litat?
De normalitat. Per què es diuen
tots els títols de les pel·lícules en
castellà, fins i tot a TV3? Ho fan en
castellà encara que la pel·lícula si-
gui anglesa!

Els cinemes Texas són els únics
que ho subtitulen tot en català.
Ho subtitulem tot i les pel·lícules
que no trobem subtitulades les
subtitulem nosaltres. Tinc un
equip de lingüistes treballant nit i
dia. Ara estem digitalitzant totes
les pel·lícules, i plataformes com
Amazon i Netflix ho tindran tot en
versió original subtitulada en cata-
là, en castellà i en anglès.

Per què creu que hi ha tan poca
oferta en català al cinema?
N’hi ha que no hi creuen i n’hi ha
que pensen que no és comercial. Jo
no sé què vol dir la paraula comer-

cial, però als Texas hi ve gent.

La llei del cinema, en matèria de
llengua, no es compleix.
Qui té l’obligació de fer-la complir,
l’ICEC [Institut Català de les Em-
preses Culturals], que la faci com-
plir. No sé per què no ho fan. En
canvi, Política Lingüística té una
política extraordinària.

L’any passat vau obrir el cinema
Alba Texas a València.
Sí, perquè el de Barcelona anava
molt bé. A València costa arren-
car, però s’ha de perseverar en la
vida.

Amb els últims canvis polítics, és
un bon moment per apostar pel
País Valencià?
El govern valencià està molt cons-
cienciat, i és curiós, perquè Ximo
Puig i el PSOE valencià governen
amb Compromís al País Valencià, i
a Madrid, en canvi, aguanten el
PP. La batalla de València és molt
interessant, com també ho és la de
Mallorca, tots dos en mans del PP
fins fa poc, encara que aquí tots es-
tem pensant en la nostra batalla.

A Mallorca també penseu obrir-hi
un cinema?
No, però a finals d’abril obrirem el
cinema Las Vegas, a Figueres. ■

Un model
d’èxit
El cinemes Texas
de Barcelona van
néixer el 17 de se-
tembre del 2014 i
el seu model de
reestrenes en ver-
sió original subti-
tulades en català
o doblades, en el
cas de les pel·lícu-
les infantils, ha
atret ja uns
700.000 espec-
tadors, més les
escoles que hi van
al matí. ■ JOSEP

LOSADA

Ventura Pons durant l’entrevista amb El Punt Avui, a Barcelona ■ JOSEP LOSADA

La Guàrdia Civil xifra en
1.040.800 euros les supo-
sades comissions il·legals
cobrades per Convergèn-
cia Democràtica de Catalu-
nya (CDC), a través de do-
nacions a les seves funda-
cions a canvi de concedir
obra pública a empreses.
Així ho recull un “estudi
preliminar” (de només
quatre planes) de l’abril
passat i presentat ara al
jutjat d’instrucció número
1 del Vendrell, que des del
2016 investiga el suposat
finançament il·legal de
CDC. El jutge Josep Bosch
ha demanat a les defenses
dels 23 imputats i a les acu-
sacions si volen que la cau-
sa s’enviï a l’Audiencia Na-
cional pel seu gran abast,
com va demanar la fiscalia
la setmana passada.

En l’informe, la Guàrdia
Civil detalla que ha analit-
zat 24 expedients d’adjudi-
cacions d’obres i serveis
públics de diferents admi-
nistracions, amb un pres-
supost de licitació de 218
milions d’euros. En l’adju-
dicació definitiva van ser
168 milions, als quals cal
afegir 1,7 milions en modi-

ficacions i 4,5 milions en
pròrrogues. Hi afegeixen
que les donacions a les fun-
dacions del partit, Cat-
Dem, Fòrum Barcelona i
Fundació Privada Òmni-
um, van sumar 10,3 mi-
lions entre els anys 2008 i
2013. D’aquest total, la
Guàrdia Civil assegura que
un milió d’euros en dona-
cions estan relacionats
amb comissions il·legals a
través de les empreses
Teyco, Copisa, Rogasa i
Oproler. Pel fiscal, el lla-
vors tresorer i administra-
dor de CDC i de CatDem
“és qui controlava els au-
tèntics suborns sota l’apa-
rença de donacions”.

Per la seva part, tècnics
del Departament de Go-
vernació i Administra-
cions Públiques, a requeri-
ment del jutge, han realit-
zat informes en la majoria
dels quals indiquen que les
adjudicacions sota sospita
“s’ajusten a la legalitat ad-
ministrativa”. Són obres
municipals a Sant Celoni,
Figueres, Lloret de Mar i
Sant Cugat del Vallès. En
aquest darrer cas, el tècnic
precisa que “no es justifica
la no exclusió de Teyco per
baixa temerària en el pres-
supost”. ■

La Guàrdia Civil
xifra en un milió
d’euros el 3%
cobrat per CDC

M. Piulachs
BARCELONA

a Analitza 24 adjudicacions del 2008 al
2013, segons indica al jutge del Vendrell
a Ho haurien rebut tres fundacions

L’extresorer de Convergència Andreu Viloca, principal sospitós
segons el fiscal, en sortir de declarar pel cas Palau ■ ACN
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