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Quim Torra, somrient, es mira Carles Puigdemont en la reunió que van mantenir ahir a Berlín ■ IGNASI GUERRERO

CONSULTES · Torrent fa
avui la roda de consultes
i el ple d’investidura
podria començar dilluns

FRONTS · El president
a l’exili ha encarregat
a aquest independent
la “governació interior”

PLA D · Puigdemont va
anunciar ahir la tria com a
candidat a la presidència
de l’editor i advocat
blanenc Quim Torra

El discurs íntegre
de Puigdemont
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Assegura que la
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n la tramitació de
la proposició de

llei que el Parlament
de Catalunya va re-
metre al Congrés de
Diputats sobre la des-

penalització de l’eutanàsia, una de les
respostes dels polítics espanyols, con-
cretament un de Ciutadans, es va ha-
ver de referir al procés d’independèn-
cia. Va dir, més o menys, que si més no
havien pogut descobrir que les coses
importants es decidien a Madrid, en el
si de la sobirania del poble espanyol, i
no pas en parlaments sediciosos i, no-
més li faltava afegir, però ja se l’ente-
nia, provincians. Em costa imaginar
una acció més mesquina i fora de to,
tot i que últimament en vivim força
d’accions d’aquesta mena. S’estava
discutint la possibilitat que Espanya
s’afegís al reduït grup de països que
consideren que voler morir amb digni-
tat i en pau, sense un patiment absurd,
no és un delicte, sinó un dret inaliena-
ble de l’ésser humà. Discutien sobre
l’assumpte perquè després d’uns
quants intents fallits i de moltes triful-

gues partidistes, finalment algú posava
sobre la taula un assumpte tan delicat i
de tanta transcendència. I aquest algú
era el Parlament de Catalunya que, en
virtut del que diu la Constitució, podia i
havia d’elevar al Congrés la proposició
aprovada amb una àmplia majoria pro-
gressista. Fins que no es demostri el
contrari (i sembla que va per llarg), les
lleis que afecten els catalans també
s’aproven a Madrid. Aquesta emergeix
perquè els representants catalans van
considerar que es tractava d’una qües-
tió fonamental i perquè Catalunya és
capdavantera en la reflexió sobre la
mort digna.

Aquí no parlem només de l’eutanàsia
o del suïcidi assistit –un assumpte cer-
tament espinós que reclama no sola-
ment la despenalització sinó una legisla-
ció estricta i respectuosa, seriosa–. Par-
lem de la prepotència. En uns moments
tan delicats, tan greus, una delegació del
Parlament de Catalunya (diversa: des
d’ERC al PSC) es planta a Madrid per
demostrar que no tot és independència
i que les persones són més importants
que els símbols. I aleshores topen amb
el menyspreu. Aquesta és la lliçó.

E

Keep calm
Josep M. Fonalleras

Eutanàsia i
independència

Difícil imaginar actitud més
mesquina i prepotent que la
de Cs davant la proposta del
Parlament català

La vinyeta
Fer

i l’escola catalana ha “adoctri-
nat” els nens en sentit naciona-
lista i independentista, també ho

ha d’haver fet en direcció contrària. Si
no, no surten els números. ¿O no han
passat per l’escola catalana els joves i
uns quants adults que militen en el
partit Ciutadans, el més bel·ligerant
en contra seu? Un dia vaig assistir a
una trobada d’Albert Rivera, el líder
d’aquest partit, amb uns estudiants.
Llavors no passava de ser una “jove
promesa” de la política catalana, amb
tres escons al Parlament. Va explicar
que havia après a exercir el debat i la
dialèctica a l’escola. El mestre incenti-
vava els alumnes a discutir sobre una
qualsevol cosa, a defensar una posició
i una altra, de vegades contrària al seu
pensament. Es veu que Rivera era im-
batible, el campió del sil·logisme i la
retòrica. Havia guanyat premis i tot.
Va afegir que si al principi se sentia
més còmode usant el castellà –vaig en-
tendre que era la seva llengua mater-
na– al final va ser hàbil també en cata-
là, fins i tot més. Va dir que estava
molt agraït a aquella escola. Si l’agra-
ïment és tant, per què en vol destruir

S

el model i per què el partit que dirigeix
va néixer amb aquest únic objectiu,
que encara manté? Ningú no li va fer
aquell dia la pregunta. No em consta
que li hagi formulat algú altre des de
llavors. En una campanya electoral em
va tocar fer-li una entrevista en la
qual, per imperatiu de la direcció del
diari, havia de deixar de banda qualse-
vol inquisició política i limitar-me a
quin paisatge li agradava, què feia per
mantenir-se en forma, com era la vida
familiar... L’entrevista formava part
d’una sèrie que incloïa tots els altres
candidats. L’únic que un cop publica-
da em va trucar per agrair-me-la va ser

Albert Rivera, el més jove de tots, el
producte del model de l’escola catala-
na. No calia que ho fes, però s’hi va
sentir gentilment obligat. Per quin
model el vol desplaçar, si n’ha obtin-
gut tants bons resultats? Per què par-
la d’adoctrinament “nacionalista cata-
là” si ell ha sortit un nacionalista de
signe invers? Deu ser que l’escola cata-
lana forma persones lliures de pensar
el que vulguin, com els seus votants
també indiquen. Deu ser que Rivera
vol nacionalistes unidireccionals.

TV3 també “adoctrina”. Tampoc no
em surten els números. Té uns índexs
d’audiència general del 15%. Els “adoc-
trinats” que assisteixen a les manifes-
tacions multitudinàries i voten inde-
pendentista no poden sortir només
d’aquest contingent. Si miren altres
cadenes que només blasmen el procés
i en surten immunes deu ser que a
l’escola els han format el sentit crític.
Això també val per als Ciutadans que
miren TV3. Una jove diputada catala-
na del PP planteja que els pares pu-
guin delatar secretament els profes-
sors “doctrinaris”. O no devia anar a
escola o no en va entendre la lliçó.

“Els líders i
votants catalans de
Ciutadans o el PP
s’hi han format

Vuits i nous

Escola doctrinària
Manuel Cuyàs
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El president Carles Puigde-
mont, amb un discurs de

marcat to institucional emès ahir
des de Berlín, va activar l’anomenat
pla D per a la investidura, proposant
com a candidat el diputat de JxCat
Quim Torra, que si no hi ha sorpre-
ses d’última hora es convertirà pro-
bablement dilluns en el 131è presi-
dent de la Generalitat de Catalunya.
Cal remarcar l’exercici de responsa-
bilitat del president a l’exili, ja que
ell és el diputat amb més suport
parlamentari per ser reelegit i no-
més el veto del Tribunal Constitu-
cional ho ha impedit. El seu anunci
d’ahir permetrà superar el bloqueig
de les institucions catalanes i cons-
tituir, per fi, un govern sorgit de les
eleccions del 21-D.

L’agenda del nou president i el
seu govern està marcada des del dia
u per una situació molt excepcional
amb l’existència de presos polítics,
l’amenaça judicial contra diversos
diputats de la majoria independen-
tista i l’amenaça política del 155.
L’objectiu del govern Torra, per tant,
necessàriament implicarà la defen-
sa institucional dels polítics proces-
sats, dels drets nacionals, compe-
tències i recursos laminats i la resti-
tució de les polítiques, persones i in-
versions liquidades de forma injusti-
ficada pel govern espanyol amb la
coartada de l’article 155 de la Cons-
titució. Però també avançar en la
construcció d’un país més lliure i
més just i més pròsper per a tots els
seus ciutadans.

La formació d’un govern ‘legal’
a ulls dels poders de l’Estat és el que
s’ha reclamat repetidament des de
Madrid, primer per posar fi a l’ex-
cepcionalitat política i institucional i
després, segons deia ahir Mariano
Rajoy, per encetar “un diàleg”, que
Catalunya demana estèrilment fa
molts mesos. Caldrà esperar pocs
dies per comprovar la voluntat del
govern espanyol d’acceptar els re-
sultats del 21-D.

Pla D en
marxa

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El director, guionista i productor català de cinema,
Premi Nacional de Cultura de 2015, estarà pre-
sent altre cop a la Quinzena dels Realitzadors del
Festival de Canes per fer l’estrena mundial de la
seva última pel·lícula, Petra,un drama sobre recer-
ques familiars en mons artístics.

PRIMER MINISTRE D’ISRAEL

Estrena a Canes

Donald Trump trenca el pacte nuclear amb l’Iran i
hores després Israel inicia una espiral d’atacs i
contraatacs amb míssils amb les posicions irania-
nes a Síria. L’estrambòtic president nord-americà
ha atiat el foc a l’Orient mitjà i ha mort més gent. I
el pitjor, l’amenaça nuclear està per arribar.

-+=

-+=

Òmnium creix
Viggo Montensen

Escalada a l’Orient mitjà
Benjamin Netanyahu

-+=

Jaime Rosales

El popular actor nord-americà ja s’havia manifes-
tat a favor del dret a decidir i ara fa un pas més
convertint-se en soci d’Òmnium. L’entitat com-
promesa amb la llengua, la cultura i els drets civils
dels catalans ja té 115.000 socis, amb un creixe-
ment espectacular en resposta a la repressió.

ACTOR

DIRECTOR DE CINEMA

De reüll
Odei A.-Etxearte

Un govern,
finalment

uim Torra. Després de l’anunci del president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, de l’elecció de

l’editor per succeir-lo al capdavant del Palau, es formarà
per fi un govern. Se li podrà dir efectiu, autonòmic o el
que es vulgui, però en qualsevol cas serà un executiu
que haurà de gestionar un autogovern que difícilment
tornarà a ser el que havia estat. L’aplicació del 155 s’ha
demostrat prou útil per posar fi a la unilateralitat,
combinada amb l’acció de les forces policials i l’actuació
de la justícia espanyola. L’amenaça de tornar a

recórrer-hi sempre serà allà:
Mariano Rajoy i els presidents que
vinguin ho podran fer en qualsevol
moment. En canvi,
l’independentisme haurà
d’aprendre a tornar a gestionar ara
l’autonomia després d’haver
declarat una república a la qual no
renuncia, però que materialment no

existeix, sense haver admès una derrota. JxCat no
haurà pogut investir Puigdemont, com havia promès
repetidament durant la campanya electoral, per
l’oposició de l’Estat espanyol a investir-lo, a ell o a
qualsevol altre candidat encausat pel procés. I el temps
potser demostrarà que les polítiques republicanes que
va prometre ERC tampoc no es podran dirigir des de la
plaça de Sant Jaume. Seran moltes les contradiccions a
pair a partir d’ara pels partits i l’electorat
independentistes. La formació d’un govern no ho
resoldrà tot, ni molt menys.

Q

Seran
moltes les
contradiccions
a pair a partir
d’ara
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ots plegats feia molts dies que
sentíem a totes les tertúlies que
es fan i es desfan en aquest país

la teoria aquesta que a Catalunya ens
convé un nou president i un nou go-
vern per tornar a la calma i a la nor-
malitat. Fantàstic. Molt bé. Doncs ja el
comencem a tenir. El president Puig-
demont va fer ahir un pas al costat (un
altre pas al costat) i va apostar, en una
intervenció dura, contundent i ben ar-
gumentada, per Quim Torra com a
successor. Torra es convertirà, la set-
mana vinent, en el 131è president de
la Generalitat; de sobte, per sorpresa,
com li va passar a Puigdemont. I no-
menarà el nou govern de la Generali-
tat. Molt bé. Però aquells qui es pensin
que amb això torna la calma, la nor-
malitat, la bonança, la regularitat o el
que sigui, em fa l’efecte que s’equivo-
quen. Ho haurem de veure, però sen-
tint ahir el discurs de Puigdemont
(“ara cal garantir el respecte pel resul-

T “Tanquem una
etapa, però en ve
una altra de tant o
més complicada.
Probablement, més
tat de l’1-O”; “cal restaurar els efectes
nocius del 155”...), i coneixent Quim
Torra, a mi em fa l’efecte que potser sí,
que tanquem una etapa, però que en
ve una altra de tant o més complicada.
Calma? Com pot haver-hi calma amb
consellers a la presó i mig govern ante-
rior a l’exili? Això en primer lloc. Però,
segonament, què farà aquest govern?
Restaurarà, suposo, tots els càrrecs
destituïts pel 155, no? Tornarà a no-
menar consellers aquells que van ser
destituïts i que ho vulguin ser? I tots

aquells ambaixadors del Diplocat,
destituïts a dit, tornaran? I la Casa de
la República, existirà? Dependrà de
Quim Torra (i probablement encara
durant un temps de Puigdemont, que
ja deu saber que res és etern, ni les fi-
delitats), però em fa l’efecte que si fins
ara Espanya tenia un front obert, ara
en té dos. El de fora (a Alemanya, a
Bèlgica, a Suïssa, a Escòcia...) i ara el
de dins. Més intel·ligent, més cautelós
(les patacades sempre ensenyen algu-
na cosa) però ara, un altre cop, amb
tota la maquinària governamental al
darrere. Calma? Segur? A mi em fa
l’efecte que moltes de les decisions
que prendrà el nou govern, per demo-
cràtiques i legals que siguin, no els
agradaran. La nova etapa, deia Puig-
demont, “ha d’estar marcada també
per un canvi d’actitud de l’Estat espa-
nyol en el seu conjunt”. Tant de bo. Pe-
rò no hi confio. Ni jo ni vostè. Més
aviat veig un 155 intermitent.

Calma? Segur?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres
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Primer se’n beneficiaran les
famílies monoparentals. El
govern admet que es pugui
cobrar l’ajut de 644 euros tot i
tenir una feina parcial.

10
anys

20
anys

Montilla planta cara al PSOE pel
finançament. El president
adverteix contra un ajornament
del nou sistema amb l’excusa
de la crisi.

Tots els partits retreuen a Aznar
l’amenaça d’enviar HB a la
presó. La coalició radical
considera l’avís com una
“declaració de guerra”.

La renda garantida Pugna de Montilla L’amenaça d’AznarTal dia
com
avui fa...

“Cremar el
dimoni la vigília de
l’arribada del sant
pot bastir tot un
relat simbòlic

vui a Lleida i Badalona és festa
grossa. Les dues ciutats compar-
teixen patró, Sant Anastasi, i el

llueixen a l’esclat de la primavera. A la
terra ferma i a baix a mar fan un progra-
ma força potent i són una de les grans fes-
tes del calendari català. Però, malgrat la
coincidència, mai no ha existit interrela-
ció entre les dues celebracions patronals
i cada ciutat segueix el propi ritme.

DIU LA TRADICIÓ QUE, a les darreries del se-
gle III, Anastasi nasqué a Lleida i ben jove
esdevingué soldat de la guàrdia de l’em-
perador Dioclecià, quan fou destinat a la
guarnició de Baetulo. Convertit al cristia-
nisme i negant-se a renunciar a la seva fe,
fou martiritzat i enterrat a Badalona, al
primer decenni del nou segle. Encara, la
tradició badalonina es complementa
amb el fet miraculós d’un ametller plan-
tat al lloc on fou enterrat el sant, un arbre
que donà fruits vermells per recordar la
sang del martiri.

L’IMAGINARI POPULAR HA ESPECULAT

abastament en la llegenda i, en diverses
èpoques, s’ha mobilitzat per datar l’em-

A plaçament de l’ametller, si és que algun
dia va existir. Una altra nebulosa s’estén
sobre les despulles del sant, que sembla
viatjaren per diversos indrets badalonins
i que temps enllà foren reclamades pel
bisbat lleidatà per poder-les dipositar a la
ciutat natal. A part d’això, al reliquiari de
la cartoixa de Montalegre es conserva un
os atribuït al màrtir cristià.

EN ELS PROGRAMES FESTIUS, dos actes de
marcat accent popular esdevenen refe-
rència. Lleida celebrarà l’Aplec del Cargol
i Badalona esclatà ahir amb la Nit del Foc

–si no hi ha hagut cap impediment, ja que
escric l’article hores abans de la prevista
per a la festa–. Totes dues són de gran es-
tima i mobilitzen la ciutadania. La nit
d’ahir girà entorn de la Cremada del Di-
moni, d’origen en el comportament d’an-
tics pescadors i normalitzada a partir del
1940, en una formulació molt participa-
tiva, quan s’ha anat actualitzant segons
el moment. Cremar el dimoni la vigília de
l’arribada del sant pot bastir tot un relat
simbòlic.

MAIG FESTIU, amb gent al carrer i resposta
multitudinària. Aquest any amb el groc al
carrer i un cert regust de festa incomple-
ta. A Badalona, el disseny del dimoni s’ha
triat per votació popular (ui, votació!,
mala cosa) i la resposta ha portat a un ba-
nyeta que acompanya a cremar el trist
article 155. Com correspon, anualment
la figura a cremar té un component satí-
ric i burleta, però aquest any el Partit Po-
pular s’ha posat d’esquena a la festa, al·le-
gant una pretesa manipulació sobiranis-
ta, i ha intentat boicotejar el pregó i la
cremada. Debades. La gent vol gresca i
sap que el maig festiu no té aturada.

Jaume Oliveras. Escriptor

Maig festiu
Tribuna

ep Ramis és l’única persona que
conec (només una mica) que va

néixer justament el mateix dia que jo i
reconec que tal cosa em fa gràcia: ve-
ient com mou el seu cos l’imagino com
el meu doble ideal que, de fet, és una
alteritat radical. Ramis és una de les
dues meitats (l’altra és María Muñoz)
essencials de Malpelo, sense que la se-
va unió formi de cap manera el tot
d’una companyia sempre oberta a la
col·laboració, a la integració d’una di-
versitat de veus i de cossos, a impulsar
projectes d’altres. Format musical-
ment i també en les arts plàstiques, la
seva trobada amb María Muñoz va fer-
lo descobrir la dansa i el món escènic.
Ramis l’he vist ballar moltes vegades
amb Muñoz (en duos en què, posant
en moviment els seus cossos, sempre
pensen sobre què som els humans) i
també amb altres ballarins. Fa uns dies
el vaig veure ballar sol per primer cop a
l’espectacle The Mountain, The Truth,
The Paradise que actualment es repre-
senta al Mercat de les Flors. De fet, no
només vaig veure’l ballar. Hi fa tantes
coses (com ara cantar exquisidament i
dibuixar de manera preciosa mentre
els seus traços es projecten en una
pantalla), en aquest espectacle mera-
vellós que es desenvolupa en un esce-
nari pràcticament buit amb un terra
cobert de pols blanca.

Potser The Mountain, The Truth, The
Paradise és el compendi de les expe-
riències de Pep Ramis, dels seus apre-
nentatges, de les habilitats adquirides i
cultivades. D’allò que ha descobert
amb el cos, del que va pensant. De
molt del que ha llegit i del que ha es-
coltat. Del que ha descobert compar-
tint vida i creació amb María Muñoz.
Comença fent-nos concentrar en una
mà que s’arrapa a la seva esquena. I, a
partir d’aquí, ens du amb ell en una ex-
periència en què, autorepresentant-se,
representa la humanitat en la seva di-
versitat i mudança: pot ser un nen i
també un vell, un innocent i un savi,
fràgil i sobtadament fort, caminar des-
calç i trotar amb unes sabates que ar-
riben com un regal del cel, embrutir-se
de pols i ser elegant, refregar-se per
terra i enfilar-se amb una corda, expli-
car-nos històries i mantenir-se en si-
lenci, treure l’animal que tenim a dins i
moure’s amb la lleugeresa d’un déu.
Com la matèria, tot es transforma, res
no es perd. Al capdavall, amb textos
d’Erri de Luca, ens recorda que, com
més arrelats a terra, més sentim una
força que eleva, un impuls que desafia
la llei de la gravetat. O alguna cosa així.
Tant se val: veure’l és fascinant.

P

Full de ruta
Imma Merino

Pep Ramis

Adoctrinament?

b Des de fa algun temps els
senyors del PP i de Cs parlen
d’adoctrinament, segons ells a
les escoles de Catalunya
s’adoctrina els alumnes. A mi
se’m plantegen una colla d’in-
terrogants... Oi que la funció
dels mestres i professors és
ensenyar i educar? Això és
adoctrinament? Oi que a l’es-
cola cal ajudar els infants per-
què sàpiguen raonar i distingir
el que està bé i el que està ma-
lament? Distingir entre el que
és just i el que és injust? Entre
el que és veritat i el que és
mentida? Això és adoctrina-
ment? Davant tots aquests
dubtes, encara ens podem
plantejar molts més interro-
gants. Ensenyar l’himne espa-
nyol no és adoctrinar i ense-
nyar Els segadors, sí? Dir als
alumnes que cal respectar la
bandera espanyola no és
adoctrinar i que respectar la
catalana, sí? Fer un debat so-
bre les imatges de l’actuació

de la policia l’1-O és adoctri-
nar? O se’ls ha de dir que “allò”
van ser cops de porra demo-
cràtics contra un poble antide-
mocràtic que volia fer una cosa
tan perversa com és un refe-
rèndum? Tots recordem el que
va dir Wert: “Hay que españoli-
zar a los niños catalanes.” Això
no era adoctrinament? Se-
nyors del PP i de Cs: la seva re-
pressió no fa res més que ali-
mentar el meu desig de sepa-
rar-me d’aquest model d’estat
repressor que tant els agrada.
NARCÍS BANCHS I VALLS
Gelida (Alt Penedès)

Créixer amb
la dansa
b Us imagineu un món sense
dansa, sense moviment? Des
de ben petits sentim la neces-
sitat de moure’ns, i alguns
nens fins i tot ballen abans
que parlen. La dansa ens aju-
da a prendre consciència del
nostre propi cos i desenvolupa
les capacitats psicomotores. A

més, s’aprèn a controlar la
respiració i es treballen els
bons hàbits de postura, la fle-
xibilitat i l’equilibri. També es
treballen la disciplina i la cons-
tància, es desenvolupa una ca-
pacitat de concentració més
alta i s’estimula la memòria.
La dansa representa una
constant superació personal,
fomentant l’autoestima i la
confiança en els més petits, i
per això és important que tin-
guem en compte els valors i
els beneficis que poden rebre
els nostres fills a través de la
dansa i que s’inclogui en el seu
ensenyament bàsic.
NATÀLIA RODRÍGUEZ
Sabadell (Vallès Occidental)

L’alcalde de Calaf
nega la participació
b Vivim un veritable retrocés
democràtic. Els drets i lliber-
tats fonamentals que vàrem
arrencar a pols sota la dicta-
dura i que es van regular en
una transició sembla que pen-

gin d’un fil, millor dit, del criteri
polititzat d’una judicatura ve-
nuda als interessos del govern
del PP. El que no entenc de
cap manera és que, en el pri-
mer àmbit del sistema demo-
cràtic, com és el municipal, es
negui un dels altres drets cab-
dals arrencats a la democrà-
cia, el dret d’intervenció del
públic en els plens, regulat ad-
ministrativament. En el darrer
ple de l’Ajuntament de Calaf,
l’alcalde, Jordi Badia, va tornar
a negar-me la paraula en el
torn d’intervenció del públic,
un ús que fa anys que exercei-
xo en funció de l’interès que
em mereixen les coses del
municipi i que, recentment,
se’m nega una i altra vegada.
De què és té por? Amb quina
coherència volem defensar la
democràcia, entesa com el
sistema de decidir les coses
de dalt a baix i no a l’inrevés?
Sr. alcalde, una mica de cohe-
rència, si us plau.
JUAN LOPEZ GALLEGO
Calaf (Anoia)

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
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Sísif
Jordi
Soler

’ha desbordat tant
la primavera du-

rant la primavera
d’aquest any 2018 que
hi ha gent que l’ha co-
mençada a veure com

un excés. Tanta primavera atabala. N’hi
ha hagut tanta i a tants de llocs que cos-
taria trobar un riu o una riera que no hagi
arribat amb força al final del seu curs,
una muntanya del Pirineu que no s’hagi
atipat de neu, un fruiter sense les bran-
ques vinclades per tants de fruits, un
sembrat tan esponerós que no s’enfili
als quatre marges, un pagès murri que
no compti els guanys que acabaran fent
–a costa d’ell i dels seus camps i del seu
esforç– els intermediaris. La primavera
de l’any 2018 passarà a la història com
un excés. Quedava bé allò de “Pel maig,
cada dia un raig“ quan només era una
dita. El cas és que, ara que tenim aques-
ta primavera excessiva a sobre, no hi ha
hagut al·lèrgic que no s’hagi ressentit
dels seus mals com tampoc no hi ha ha-
gut tribunal constitucional que no s’hagi
revoltat contra tanta democràcia. Sí,
també quedava bé allò de “Cada perso-
na, un vot”, “Serà allò que els catalans
acabeu decidint”, “Mentre hi hagi pau
podrem parlar de qualsevol cosa”. Com
ha passat, doncs, amb la primavera, tan-
ta democràcia ha acabat també reben-
tant les costures de la constitució i de les
lleis del Reino, ha evidenciat les limita-
cions clamoroses d’Espanya, aquest
projecte d’uns quants; ha afegit diòp-
tries a la miopia de molts polítics, de
molts de jutges i d’aquell monarca. Cin-
quanta anys després de la primavera del
maig del 68, hem aixecat les llambordes
de les vies massa estretes de la transi-
ció. Sembla que a Catalunya molts no
ens conformem veient la platja. Volem
anar-hi amb vehicle propi. I no ens gosen
comptar. Però com podran aturar-nos?
Necessiten temps els que encara ens
manen.

S

De set en set
Xavier Cortadellas

Primavera

Albano Dante Fachin, EXLÍDER DE PODEMOS A CATALUNYA

“Albert Rivera és perillós. I té el suport
dels mitjans de l’IBEX35”

La frase del dia

“Avui el món
sembla més tolerant
i desigual, amb una
llibertat egocèntrica
de consumidor i una
societat insolidària i
atomitzada

l 1972, en un sopar preparatori
de la represa de les relacions di-
plomàtiques entre Estats Units i

la Xina, s’explica que el secretari d’es-
tat Henry Kissinger preguntà al primer
ministre, Zhou Enlai, quina opinió li
mereixia la Revolució Francesa. El xi-
nès es va prendre el seu temps per con-
testar, i afirmà, diplomàticament, que
era massa aviat per valorar-la. L’apre-
ciació de Zhou, un clàssic de les cites,
és feta servir sovint per tractar de com-
prendre la cosmovisió xinesa del temps
i la subtilesa política d’una potència
mil·lenària. Tanmateix, per als histo-
riadors, també ens resulta fascinant
per analitzar l’epistemologia del nostre
àmbit d’estudi. Al cap i a la fi, què és la
història?

AL LLARG DE MOLTS ANYS, qui signa
aquest article, estava convençut que la
història era aquell camp de coneixe-
ment que estudiava el passat per com-
prendre el present. Cada vegada estic
més segur que la història és un diàleg
constant i permanent amb el passat.
Aquest mes, que celebrem el mig segle
d’aquell èpic i enigmàtic episodi pari-
senc, se’ns fa difícil interpretar-lo,
d’acord amb les seves conseqüències
perdurables en l’actualitat.

ALLÒ QUE COMENÇÀ com a un fet anec-
dòtic –una tancada a la Universitat de
Nanterre el 22 de març del 68 per pro-
testar contra la rigidesa moral de les
normes universitàries que imposaven
una separació de sexes en espais del
campus– fou l’espurna que prengué un
maig de protestes, vaga general, alda-
rulls al carrer i un profund terratrèmol
en l’ànima del país, amb constants rè-
pliques arreu d’occident. Alguns testi-
monis afirmen que aquella primavera
esdevingué el punt central de les seves
vides, l’alfa i omega de la seva identitat.
Per contra, altres no ho van viure com a
cap fet anormal, d’acord amb l’agitada

E vida parisenca, més enllà de la incomo-
ditat dels diversos incidents al carrer i
l’aturada generalitzada. En tot cas,
com passa amb tots els processos revo-
lucionaris, sí és constatable un caos
profund i una certa dificultat per ava-
luar la transcendència de fets confu-
sos.

AMB CERTA PERSPECTIVA, maig del 68 no
va representar cap revolució clàssica.
Més enllà de certa retòrica maoista i si-
tuacionista del moment, no es plante-
java seriosament eliminar el capitalis-
me, sinó més aviat d’impugnar les es-
tretors morals del món de postguerra
per part d’una generació de babyboo-
mers en desacord amb la vida i els va-
lors dels seus pares. En altres termes,
s’evidenciava una ruptura generacio-
nal més que no pas un conflicte social.
De fet, el protagonisme el tenien els
fills d’aquelles classes mitjanes que ha-
vien pogut experimentar cert ascens
social gràcies a l’estat del benestar, i
molt especialment, per la funció d’as-
censor social dels sistemes educatius
públics i l’accés creixent a la universi-
tat. Tant els eslògans a les parets, com

els fets, assenyalen una revolta hedo-
nista, una necessitat d’expansió perso-
nal i llibertats individuals que descon-
certaven, per exemple, els carrinclons i
conservadors partits comunistes i so-
cialistes, agafats a contrapeu en aquell
procés de revolta que no comprenien

ÉS UN MOMENT QUE SEMBLA revoluciona-
ri, i que tanmateix, vist en la perspecti-
va, i a partir de l’evolució posterior, no
es va tractar d’altra cosa que una mena
de fi de festa de l’esquerra clàssica, des-
concertada i impotent davant muta-
cions profundes. El món antic de re-
ivindicacions socials, militants mascu-
lins, conservadors i de consciència
obrera, es deixava atreure pels valors
individualistes de les classes mitjanes.
Això feia que els moviments d’esquer-
res, amarats d’una relectura heterodo-
xa del Marx jove i una lectura superfi-
cial dels corrents marginals de l’anar-
quisme, anaven desesperadament a la
recerca de nous proletaris (les mino-
ries) i noves causes. El resultat: una in-
volució creixent a còpia d’un neolibera-
lisme cavalcat per antics soixante-hui-
tards en una esquerra desconcertada,
que acaba en una societat líquida on ve-
iem pervertits els valors de llibertat, on
la individualitat ha desarticulat el valor
de la igualtat, i l’egocentrisme i custo-
mització sembla haver desmantellat
tot intent de fraternitat.

COM SOSTENIA ZHOU ENLAI, potser en el
fons és massa aviat per avaluar el maig
de 1968. Fa deu anys, especialment a
França, molts fills dels antics partici-
pants a la primavera parisenca sembla-
ven passar comptes amb els seus pares
que van buscar llibertat i van acabar li-
beralitzant qualsevol acte, pensament
o afecte. La realitat és que mig segle
després, avui el món sembla més tole-
rant i desigual, amb una llibertat ego-
cèntrica de consumidor i una societat
insolidària i atomitzada.

Xavier Díez. Historiador

Mig segle d’aquell maig
Tribuna
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El jutjat ha admès a
tràmit les
denúncies contra
els altres quatre
professors

L’organització
denuncia els
“obstacles” per
aclarir l’actuació
policial de l’1-O

Amnistia
Internacional,
contra la
fiscalia i
Interior

Arxiven la
causa contra
cinc dels
docents de
l’IES El Palau

Nacional

Quim Torra serà el 131è
president de la Generali-
tat. Des de Berlín, Carles
Puigdemont va anunciar
ahir que l’editor, advocat i
escriptor el succeirà en el
càrrec. Ell, però, continua-
rà defensant la seva “legiti-
mitat” en totes les instàn-
cies internacionals, va avi-
sar. En un vídeo publicat a
les xarxes socials, Puigde-
mont confirmava així la
tria perquè un indepen-
dent capitanegi el Palau de
la Generalitat en el que
considera un “període de
provisionalitat”, condicio-
nat per l’existència de pre-
sos polítics, exiliats i l’ame-
naça constant d’un nou
155. “Honorat per la con-
fiança rebuda, accepto
amb responsabilitat i vo-
luntat de servei al país l’en-
càrrec del president legí-
tim de Catalunya i de la
resta dels meus companys
de JxCat. Visca Catalu-
nya!”, va exclamar Torra a
Twitter.

El president del Parla-
ment, Roger Torrent, farà
avui la roda de consultes
definitiva abans de posar
data per al ple d’investidu-
ra, que es preveu que sigui
els propers dilluns i dime-
cres. Com que JxCat i ERC

no sumen majoria absolu-
ta, podran investir el nou
president en segona vota-
ció gràcies a l’abstenció de
la CUP. Fonts de La Mon-
cloa van recordar que el
proper president té “l’obli-
gació de respectar la llei” i
va insistir en la necessitat
que es formi un “govern le-
gal i efectiu”.

Els primers a saber-ho
Torra va viatjar ahir a Ber-
lín acompanyat de dues
persones de confiança de
Puigdemont: la portaveu
de JxCat, Elsa Artadi, i el

diputat i alcalde de Valls,
Albert Batet. Abans de fer
pública la designació,
Puigdemont va comunicar
la decisió al president del
Parlament; a l’expresident
de la Generalitat Artur
Mas; als consellers a l’exili;
a la coordinadora general
del PDeCAT, Marta Pas-
cal, que era a l’aeroport per
reunir-se avui amb Puig-
demont; al portaveu ad-
junt de JxCat, Eduard Pu-
jol, i als caps de llista terri-
torials del grup parlamen-
tari. Després, Artadi en va
informar el republicà Jo-

sep Maria Jové i el cupaire
Albert Botran.

Un govern, dos pilars
JxCat sosté que el govern
tindrà dos fronts: un a la
Generalitat i l’altre a l’exi-
li. Per això Puigdemont
encarregava a Torra la
“governació interior”. Ai-
xò inclou, segons va preci-
sar, la “defensa dels drets
nacionals de Catalunya”,
de les competències i els
recursos “laminats siste-
màticament” i la garantia
del mandat de l’1-O. En pa-
ral·lel, preveu desplegar
l’anomenat Espai Lliure
d’Europa, amb el consell
per la república i l’assem-
blea de representants,
amb seu prevista a Brus-
sel·les. Puigdemont va
subratllar que el consell es
podrà “expressar amb lli-
bertat” i treballarà per
desplegar el mandat del
referèndum de l’octubre.
A JxCat preveuen, tanma-
teix, que s’impulsi definiti-
vament quan es resolgui el
procés d’extradició del
president de la Generali-
tat, que ara el reté a Berlín.

Amb Torra, Puigde-
mont es decantava per un
independentista de pedra
picada capaç de bastir
ponts amb altres partits.
Des de l’inici de la legisla-
tura, Torra va executar

negociacions amb la CUP,
i ha defensat l’excepciona-
litat del moment, absolu-
tament alineat amb Puig-
demont. L’editor, de fet,
ha estat un dels diputats
que més van insistir a res-
tituir el 130è president, i
és un independent llunyà
a l’aparell del PDeCAT.
Pascal va rebre la trucada
de Puigdemont camí de
Berlín. No s’hi va poder re-
unir abans que es fes pú-
blic el nom com pretenien.
I és que Puigdemont es
trobarà aquest matí amb
la cúpula del PDeCAT. A
més de la coordinadora ge-
neral de la formació, hi se-

ran la presidenta, Neus
Munté, i la presidenta del
consell nacional, Mercè
Conesa.

“Sempre vam dir que
respectaríem la decisió
que prengués el president,
perquè això és fruit d’un
moment excepcional”, va
declarar la portaveu del
PDeCAT, Maria Senser-
rich. Fa més de dues set-
manes, el partit va dema-
nar que el nom que elegís
Puigdemont fos de con-
sens, mentre que el nucli
de Puigdemont feia pinya
amb la tria del president.
Senserrich va avisar ales-
hores que l’haurien d’ava-

PERFIL El president de la Generalitat tria un independentista de pedra picada i
ferm partidari de restituir-lo en el càrrec VIATGE El candidat a la presidència va
viatjar a Berlín amb Artadi i Batet INVESTIDURA Torrent farà avui la roda de
consultes amb els grups parlamentaris abans de convocar el ple definitiu

Odei A.-Etxearte
BARCELONA

Puigdemont
designa
Quim Torra

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

Les frases

66
diputats aprovaran la inves-
tidura del proper president,
en segona votació i amb l’abs-
tenció de la CUP.

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

Les xifres

“Continuo
essent-ne
[president] fins que
el meu Parlament no
prengui una altra
decisió”
Carles Puigdemont
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Honorat per la
confiança, accepto
amb responsabilitat i
voluntat de servei al
país l’encàrrec del
president legítim”
Quim Torra
CANDIDAT DE JXCAT A LA PRESIDÈNCIA

250
càrrecs destituïts pel 155,
aproximadament, rebrien
l’oferta de restitució per for-
mar part del nou govern.

Carles Puigdemont
amb Quim Torra i Elsa
Artadi ahir a Berlín
■ IGNASI GUERRERO
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Desmantellament
L’APUNT de fum amb la qual l’Estat intenta amagar la tossuda

realitat d’uns fets violents que es van poder veure arreu
del món. Fa alguns dies, Ben Emmerson, representant
legal de Puigdemont, Junqueras i els Jordis davant
l’ONU, deia que Espanya està desmantellant la seva
pròpia democràcia. Per si algú en dubtava, informes
com el d’Amnistia ho confirmen.Toni Dalmau

Amnistia Internacional ha denunciat els obstacles que
la fiscalia i el ministeri de l’ Interior posen per impedir
que s’aclareixin els abusos comesos per la policia i la
Guàrdia Civil durant l’1-O. Desqualificació de denúncies,
obstrucció de diligències, absència d’investigacions in-
ternes i col·laboració “parcial i desigual amb els jutjats”
són alguns dels elements que formen aquesta cortina

lar els 34 diputats de
JxCat, en una reivindica-
ció del paper del partit en
la confecció del pla D que
va fer aflorar novament
les tensions dins del ma-
teix PDeCAT i entre la di-
recció de Pascal i una part
de JxCat. El partit aspira
ara a tenir consellers en el
govern.

Restitució i ball de noms
Els plans de Puigdemont
inclouen la restitució del
màxim de consellers que
es pugui per als departa-
ments que gestionarà
JxCat, mentre que ERC
optarà per noms nous.

Puigdemont preveu crear
un comissionat per rever-
tir l’aplicació de l’article
155 de la Constitució amb
rang de secretaria general
i adscrit al Departament
de la Presidència, segons
fonts de JxCat. A més, se-
gons les mateixes fonts,
s’oferirà la restitució als
més de 250 càrrecs de l’an-
terior govern destituïts
com a conseqüència de la
intervenció de l’autono-
mia. En el discurs d’ahir,
Puigdemont va referir-se a
un “pla de xoc” per recupe-
rar les “polítiques i inver-
sions” i va advocar per re-
activar “tot allò que l’ofen-

siva devastadora del 155
ha representat”.

La distribució de depar-
taments del nou govern es
mantindrà com en l’ante-
rior executiu amb l’excep-
ció d’Ensenyament, que
passarà a mans d’ERC. El
diputat al Congrés Joan
Tardà va confirmar ahir
als passadissos de la cam-
bra estatal que Ester Cape-
lla i Teresa Jordà seran
conselleres de Justícia i
d’Agricultura, respectiva-
ment, en substitució de
Carles Mundó (va deixar la
política per raons perso-
nals) i de Meritxell Serret,
que és a l’exili a Bèlgica.

Oriol Junqueras tampoc
seria al govern i al capda-
vant de la vicepresidència i
d’Economia hi hauria Pere
Aragonès, el nou home
fort dels republicans al
partit.

En la lògica de restitu-
ció de JxCat, Jordi Turull
estaria al capdavant del
Departament de Presidèn-
cia; Josep Rull, del de Ter-
ritori, i Lluís Puig, del de
Cultura, tot i que per al
càrrec també ha sonat
Laura Borràs. El propòsit
de JxCat seria situar-hi en
tot cas secretaris generals
forts que compensarien
les dificultats materials

dels empresonats o exi-
liats per exercir els càr-
recs. Artadi podria ser la
propera consellera d’Em-
presa, i l’alcalde de Molle-
russa, Marc Solsona, po-
dria ocupar Governació. A
Interior, hi podria anar Mi-
quel Buch, exalcalde de
Premià de Mar i expresi-
dent de l’ACM.

El pla D arriba després
que el Tribunal Constitu-
cional va suspendre, dime-
cres, la reforma de la llei de
la presidència que havia de
permetre una investidura
a distància, i dels intents
fallits previs per investir
Puigdemont, Jordi Sàn-

chez (dues vegades) i Jordi
Turull, que va ser empreso-
nat després de no aconse-
guir prou suports en la pri-
mera votació. Alguns mem-
bres de la mesa del Parla-
ment van rebre ahir la noti-
ficació de la suspensió del
Tribunal Constitucional.
Però els dos membres de
JxCat, Josep Costa i Eusebi
Campdepadrós, vicepresi-
dent primer i secretari pri-
mer, es van negar a accep-
tar el document. També ho
van fer amb l’anterior noti-
ficació de l’alt tribunal so-
bre la suspensió de la inves-
tidura de Puigdemont pre-
vista per al 30 de gener. ■



 l’hora que ahir Carles
Puigdemont anunciava
el nom de qui serà el
seu successor com a

president de la Generalitat, Joa-
quim Torra i Pla estava pronun-
ciant, el vespre anterior, amb
tota naturalitat, una xerrada al
Centre Excursionista de Terras-
sa sobre El ciutadà Pompeu Fa-
bra. I és que si per alguna cosa
s’ha caracteritzat en els últims
anys Torra, fins i tot a escasses
hores de viatjar a Berlín en se-
cret per ser designat per al càr-
rec més honorable del país, és la
seva faceta d’infatigable promo-
tor i divulgador de la cultura, la
història i la llengua catalanes.
Un compromís amb Catalunya
de pedra picada, doncs, que
combina amb una afabilitat en
el tracte i una correcció en les
maneres, segons destaquen els
que el coneixen, així com una
mentalitat oberta, la defensa de
les llibertats en tots els àmbits i

A
una capacitat de bastir ponts
que en fan un perfil a priori ido-
ni per liderar l’etapa de diàleg i
grans consensos que ha de ve-
nir, sense que això suposi ni un
pas enrere en el camí obert vers
la República, de què és ferm de-
fensor. De fet, Torra, un nouvin-
gut en el món de la política però
amb experiència en la gestió, in-
dependent a les llistes de JxCat,
serà molt ben rebut també per
ERC, i fins i tot per la CUP, que
de totes les travesses que s’ha-
vien fet, és a qui veia amb més
bon ull, per molt que no el votin.

De fet el Quim, com el coneix
tothom, nascut a Blanes el 28 de
desembre de 1962 però resident
a Barcelona, és advocat de for-
mació –es va llicenciar a l’Autò-
noma el 1985– i com a tal va tre-
ballar dues dècades a la compa-
nyia d’assegurances Wintert-
hur, una època en què, per cert,
va viure un parell d’anys a la Su-
ïssa de parla alemanya, on va
desenvolupar un altre dels trets
en què ja avantatjarà de molt el
seu homòleg espanyol, i li per-

metrà entendre’s amb fluïdesa
en les instàncies internacionals:
la seva condició de poliglot.

La de personatge públic, això
sí, li ve d’una densa trajectòria
en el camp cultural, que inicia
just fa deu anys, el 2008, quan
funda l’editorial que encara ara
posseeix i dirigeix: A Contra
Vent, des d’on es dedica sobre-
tot a la recuperació de la tradició
literària i periodística catalana
de la II República i l’exili. El seu
currículum a partir de llavors
s’accelera, i comença a destacar
com a escriptor (ha publicat di-
versos llibres, i el 2009 rebria el
premi Carles Rahola d’assaig) i
d’articulista en diversos mitjans,
com ara El Punt Avui. El 2011 fa
un pas més i assumeix la presi-
dència de l’entitat independen-
tista Sobirania i Justícia, i a
més, amb l’advocat Jordi Corta-
da, interposa al Tribunal d’Es-
trasburg una demanda con-
tra la sentència del TC de l’Es-
tatut, que seria rebutjada l’any
següent. El novembre del ma-
teix 2011 entra en el terreny

dels càrrecs públics, quan és no-
menat pel govern municipal de
Xavier Trias a Barcelona gerent
de Foment de Ciutat Vella SA,
càrrec que des del juny del 2012
solapa amb el de director del
Born Centre Cultural, el nou es-
pai museístic que obre amb ell la
Diada del 2013 per destacar el
valor de les ruïnes de la Barcelo-
na del 1714, des del qual s’eri-
geix com un dels protagonistes,
el 2014, dels actes del tricente-
nari. Després, el maig del 2015,
assumeix també la direcció de la
històrica Revista de Catalunya.

L’accés d’Ada Colau a l’alcal-
dia fa que Torra deixi el Born
l’estiu del 2015, en uns dies tan-
mateix que coincideixen amb la
gestació de la llista unitària de
Junts pel Sí a les eleccions del
27-S, que integra la llavors presi-
denta d’Òmnium Cultural, la se-
va estimada i malaguanyada
Muriel Casals, de qui, per cert,
escriuria l’any següent una bio-
grafia pòstuma. Torra, que ja
n’era vicepresident, assumeix el
càrrec interinament i gairebé

sense voler –facetes, doncs, en
què ja té també experiència–,
però al cap d’uns mesos plega
per donar pas a Jordi Cuixart,
tot i que continua lligat a l’acti-
visme civil amb un pas breu pel
secretariat de l’ANC. El març del
2016 és nomenat director del
Centre d’Estudis de Temes Con-
temporanis de la Generalitat,i
des del 2017 també és conseller
del Museu Memorial de l’Exili.

Amb l’aplicació del 155 i la
convocatòria d’eleccions a l’oc-
tubre, Puigdemont el recluta
com a persona de confiança per
a JxCat, i fa el salt com a diputat
al Parlament. Des que va assu-
mir l’acta al gener –i entre viatge
i viatge primer a Brussel·les i
després a Berlín–, jurava i perju-
rava als passadissos que a ell no
li tocava ser el nou president. Els
últims dies, però, ja esquivava la
conversa, i avui és evident que la
majoria dels seus companys
d’hemicicle no pensen el mateix.
Puigdemont no va poder dir que
no a Mas. I ara Torra, tampoc.
Habemus president. ■

Òscar Palau
BARCELONA

TRAJECTÒRIA · Després de vint anys treballant com a advocat, en què va viure un temps a Suïssa, Quim Torra, de caràcter
obert i afable, ha destacat pel compromís amb el país a través de la defensa de la cultura i la història PRECEDENT · Va ser
l’artífex del Born Centre Cultural i de la commemoració del tricentenari, abans d’un pas com a interí per la presidència d’Òmnium

El poliglot del Born

Torra, en una visita al Born el 2012 amb l’alcalde Xavier Trias.
Al costat, en la presentació d’un llibre amb Jordi Pujol el 2011;
en la Diada del 2015 com a president d’Òmnium; a Estrasburg
el 2011, on va interposar una demanda contra la sentència de
l’Estatut, i el 2008 a Girona, presentant el seu llibre sobre
Xammar ■ EL PUNT AVUI / LL. SERRAT / O. DURAN / A. SALAMÉ
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stimats compatriotes, després de la
renovada majoria a les eleccions del
21 de desembre que va convocar l’Es-

tat espanyol després de la destitució il·le-
gal i il·legítima de tot un Parlament i de tot
el govern, aquest mateix Estat continua
sense respectar-ne els resultats i sense
permetre als representants del poble de
Catalunya prendre lliurement les seves de-
cisions. Tots els candidats a la presidència
de la Generalitat que la majoria parlamen-
tària ha anat proposant no han vist respec-
tats els seus drets i un darrere l’altre han
estat bloquejats per part dels qui mante-
nen l’abús i l’arbitrarietat del 155. Ni el pri-
mer, ni el segon, ni el tercer de la candida-
tura hem vist respectats els nostres drets
com a diputats, fins i tot malgrat que en el
cas de Jordi Sànchez el comitè de drets
humans de les Nacions Unides exigia a
l’Estat espanyol el respecte pels seus drets.
El mecanisme que preveu la llei per investir
president no ha estat respectat, igual que
no es va respectar la llei quan es va decidir
destituir-me com a president de la Genera-
litat, de manera que continuo essent-ne
fins que el meu Parlament no prengui una
altra decisió, i continuaré defensant aques-
ta legitimitat a totes les instàncies interna-
cionals.

Hem donat moltes oportunitats a l’Estat
perquè entengui que la resposta a un con-
flicte polític és el diàleg polític i no la re-
pressió ni la regressió de drets i llibertats.
El temps ha anat passant i malgrat les nos-
tres crides i els nostres esforços per oferir
alternatives, el bloc del 155 i els aparells de
l’Estat continuen enrocats a bloquejar la
política i avalar la repressió i la retallada de
drets. Com hem fet en anteriors ocasions,
ens toca a nosaltres continuar posant-hi la
responsabilitat que l’Estat, i d’una manera
especial el govern i els partits que li donen
suport en l’estratègia d’ofec a Catalunya,
no mostra cap voluntat d’assumir.

El termini per formar govern abans no
es convoquin eleccions arriba al seu final.
Ha quedat clara davant del món la intole-
rància i la manca de respecte per les deci-
sions dels ciutadans i ciutadanes de Cata-
lunya del govern de l’Estat, que continua
ocupant unes institucions on els catalans i
les catalanes no volen que sigui. Continua-
rem lluitant per defensar els nostres drets
col·lectius i les nostres institucions, i ho fa-
rem en tots els fronts. D’una manera espe-
cial, en l’àmbit institucional, on la majoria
republicana té l’oportunitat de continuar
defensant el mandat de l’1 d’octubre i de
construir el país de llibertats i drets que mi-
lions de persones estan reclamant, un país
on es pugui opinar i dissentir sense por i
sense patir els abusos de l’Estat, on hi hagi
un respecte reverencial cap als ensenyants
que formen ciutadans crítics i no una la-
tent persecució autoritària i policial, on els
jubilats i les jubilades tinguin pensions dig-
nes, els treballadors salaris decents i els
cossos policials actituds democràtiques,
on el model energètic no depengui d’uns
pocs ben connectats i es posi al servei de
les persones i del medi ambient, on les in-
versions públiques no facin ciutadans de
primera i de segona, on no es persegueixi
ningú per la llengua que parla ni pel lloc on

E va néixer, ni les seves creences, ni la seva
orientació sexual. On els ciutadans siguin
cridats a participar de manera permanent,
a opinar i a intervenir més enllà dels perío-
des electorals. Un país solidari i acollidor,
compromès amb la cultura de la no-violèn-
cia i el diàleg.

D’això, i de moltes coses més, en diem
fer república. La república de dones i ho-
mes lliures. Una pàtria de persones i drets.

Per això proposem, des del nostre grup
parlamentari, una nova candidatura a la
presidència de la Generalitat amb l’espe-
rança que reculli el nombre de vots sufi-
cients perquè sigui investida i no pateixi el
fins ara sistemàtic bloqueig per part de
l’Estat. Tots aquells que han clamat per evi-
tar les eleccions tenen ara l’oportunitat,
amb el seu vot, de contribuir a formar go-
vern i evitar una convocatòria electoral que
diuen no voler de cap manera.

El nostre grup proposa el company di-
putat Quim Torra per a la presidència de la
Generalitat, perquè pugui assumir aquesta
responsabilitat en els propers dies, i pugui
formar govern de manera immediata. Li
agraeixo personalment l’esforç i el sacrifici
d’assumir un càrrec en unes circumstàn-
cies extremes per a Catalunya. En ell re-
caurà principalment la responsabilitat de la
governació interior, la defensa dels drets
nacionals de Catalunya davant d’un Estat
autoritari que es nega a parlar, i la defensa

de les nostres competències i recursos la-
minats sistemàticament. I sobretot, d’una
manera especial, li pertocarà garantir el
respecte pel mandat de l’1 d’octubre en
allò que afecta el govern de Catalunya. Un
mandat clar, ratificat el 21 de desembre i
que ens vincula si volem continuar essent
dignes representants de la voluntat popu-
lar que és, tal com diu l’article 21 de la De-
claració Universal dels Drets Humans, el fo-
nament de l’autoritat de l’estat. Dit d’una
altra manera, sense respectar la voluntat
popular, de l’autoritat de l’estat es passa a
l’estat autoritari. En aquest sentit, l’existèn-
cia d’un Consell per a la República que es
pugui expressar en llibertat ha de contri-
buir a desplegar el mandat de l’1 d’octubre
i s’ha de posar a la disposició de tots
aquells ciutadans que, comparteixin o no la
idea d’un estat independent, volen tanma-
teix viure en pau, sense por, respectats i de
manera convivencial.

A ningú se li escapa que encetem un pe-
ríode de provisionalitat marcada per les
condicions imposades per l’Estat espanyol.
L’existència de preses i presos polítics, i
d’exiliades i exiliats polítics, així com l’ame-
naça permanent de continuar aplicant el
155 i interferint en la vida diària de la Gene-
ralitat, fa que no puguem parlar en cap cas
d’una etapa definitiva. Tenim d’entrada el
deure de restaurar els efectes nocius del
155, i aplicar un veritable pla de xoc que po-
si al dia i permeti recuperar polítiques, per-

sones i inversions injustament suspeses,
destituïdes o aturades. Cal que persones i
entitats de tota mena que han patit direc-
tament els efectes d’aquesta venjança de
l’Estat puguin rescabalar-se del dany patit,
i per això una de les feines primeres del
nou executiu ha de ser la de donar respos-
ta i reactivar tot allò que l’ofensiva devasta-
dora del 155 ha representat. Confio que el
Parlament també sabrà exercir el control
democràtic necessari que posi llum a l’ac-
ció d’aquests mesos i aclareixi responsabi-
litats d’aquells que han abusat del seu po-
der i han volgut aconseguir a través del 155
allò que no els han atorgat les urnes.

Aquesta etapa ha de venir marcada
també pel canvi d’actitud de l’Estat espa-
nyol en el seu conjunt. Des del 21 de de-
sembre ja no tenia excuses –i a partir de la

investidura encara en tindrà menys– per
fer el que farien totes les democràcies ex-
emplars, consolidades i modèliques: reco-
nèixer, respectar, dialogar i pactar. No ha
volgut fer res de tot això, sinó just al con-
trari. Per això la posició de l’Estat cada cop
s’entén menys arreu, i cada cop genera
més desconfiança exterior. La democràcia
espanyola no es mereix uns governants i
uns aparells de l’Estat que actuïn contra els
principis bàsics de la democràcia. Aquest
govern i aquests aparells tornen a tenir ara
una nova oportunitat per comportar-se de
la manera que s’espera que es comporti un
estat membre de la Unió Europea, lluny de
la violència policial injustificada, de regres-
sió i persecució de drets i d’escalada de
tensió per raons d’estricta competició par-
tidista.

En aquest propòsit ens cal la màxima
unitat i determinació. La màxima dedicació
i la màxima fidelitat al mandat de l’1 d’octu-
bre. Que és la fidelitat al poble de Catalu-
nya.

Visca Catalunya!

El discurs de Puigdemont

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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“T’agraeixo personalment [a
Torra] l’esforç i el sacrifici  
d’assumir el càrrec en unes
circumstàncies tan extremes”
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El vicepresident empreso-
nat a Estremera, Oriol
Junqueras, va ser un dels
primers a reaccionar a
Twitter a la proposta de
nou candidat que feia des
de Berlín al vespre Carles
Puigdemont. Junqueras
desitjava “sort i encerts” a
Quim Torra mentre que el
diputat republicà al Con-
grés Gabriel Rufián hi afe-
gia “sort i encerts, presi-
dent”. La coordinadora ge-
neral del PDeCAT, Marta
Pascal, va agrair a Puigde-

mont la seva “generositat i
valentia”, va prometre fi-
delitat “al seu llegat” i va
oferir tot el suport del par-
tit al nou candidat “per fer
efectiu allò que els cata-
lans van votar el 21-D”.

La CUP, en canvi, va
respondre amb silenci a
l’anunci de Carles Puigde-
mont almenys en les pri-
meres hores. Només el di-
putat Vidal Aragonès va
piular un comentari del

company reusenc de for-
mació, Xavi Milian, en què
advertia que el mandat del
21-D és “República ara i
boicot a l’autonomisme”.
En línia divergent, la pre-
sidenta del grup parla-

mentari de Cs, Inés Arri-
madas, considerava sense
citar-lo que Torra repre-
senta el mateix. Després
de “vuit anys de procés” i
sis mesos de “bloqueig” el
considera una persona

“posada a dit al darrer mo-
ment” pel fet de ser fidel a
Puigdemont i al procés.
Per Arrimadas, el que es
necessita és un president
“que reconegui el fracàs”,
respecti les lleis i governi
per a tots els catalans.

Més contemporitza-
dors però gens confiats en
el candidat es mostraven
els líders del PSC, Miquel
Iceta, i Catalunya en Co-
mú, Xavier Domènech. El
socialista va advertir que
la trajectòria de Torra no
permet fer-li confiança i,
després d’afirmar que es-
taran atents a les seves
propostes i decisions, va
esperar que governi
d’acord amb la llei i les ins-
titucions i pensant “en el
conjunt del país i no no-
més en els independentis-
tes”. Per Domènech, Tor-
ra no encarna ni la “trans-
versalitat ni la trajectòria
necessària per al moment
que vivim” i, com Iceta, va
avançar que estarien
atents a les seves deci-
sions i continuarien treba-
llant “pel futur que neces-
sitem”.

El més expeditiu va ser
el popular Xavier García
Albiol, que va recuperar
dues piulades de fa sis
anys de Torra en què afir-
mava en una que “els espa-
nyols només saben espo-
liar”. El popular concloïa
que “sortim del foc per
caure a les brases”.

Per la seva banda, Òm-
nium va destacar el com-
promís de Torra amb el
país, l’estima que té com a
expresident de l’entitat i
va celebrar que sigui el
candidat a “131è presi-
dent de la Generalitat”.
L’ANC va prometre estar
al costat de Torra si imple-
menta el mandat de l’1-O
tot i que considera un er-
ror no investir Puigde-
mont. ■

ERC li desitja sort i el PDeCAT
agraeix el gest a Puigdemont

Xavier Miró
BARCELONA

a El silenci de la CUP per la candidatura de Torra contrasta amb la desconfiança del PSC i Catalunya en
Comú a Arrimadas el critica per fidel al procés i Albiol creu que és “sortir del foc per caure a les brases”

“Agraïment absolut al
president Puigdemont
per la seva generositat
i tot el suport a Quim
Torra”
Marta Pascal
COORDINADORA GENERAL DEL
PDECAT

“Ens permet
recuperar les
institucions i treure’ns
de sobre el 155 que les
ha usurpat”
Marta Vilalta
PORTAVEU D’ERC

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

Les frases

Quim Torra, a la part posterior de la bancada del seu grup parlamentari de Junts per Catalunya en el primer ple d’aquest mes ■ ANDREU PUIG

“La seva trajectòria
no ens permet fer-li
confiança. Esperem
que governi pensant
en el conjunt”
Miquel Iceta
PRESIDENT DEL GRUP PARLAMENTARI
DE PSC-UNITS

“Necessitem un
president que
reconegui el fracàs del
procés i governi per a
tots”
Inés Arrimadas
PRESIDENTA DEL GRUP
PARLAMENTARI DE CIUTADANS
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30-01
Torrent sus-
pèn el ple
d’investidu-
ra de Puig-
demont fins
que
es pugui ce-
lebrar “un
debat amb
garanties
i efectiu”.

2017
27-10
La declaració d’indepen-
dència és una realitat i aquell
mateix dia el govern espanyol
comença a aplicar l’article
155. Destitueix tot el govern i
convoca eleccions.

31-10
Puigde-
mont i una
part del go-
vern fan una
roda de
premsa des
de Bèlgica.
Es posen les
bases de
l’exili.

02-11
El jutge em-
presona
Junqueras,
Borràs, Tu-
rull, Rull, Ro-
meva, Mun-
dó, Bassa i
Forn. Sàn-
chez i Cui-
xart ja són a
la presó.

21-02
Anna Ga-
briel no es
presenta al
Suprem i
s’exilia a Su-
ïssa.

21-12
L’indepen-
dentisme
guanya les
eleccions:
JxCat, ERC i
la CUP tenen
majoria ab-
soluta, tot i
que Cs és la
força més
votada.

2018
17-01
El Parlament es constitueix amb Ro-
ger Torrent com a president. Torrent
adverteix que cal respectar l’expressió
de les urnes i ofereix col·laboració i
diàleg a l’oposició en una sessió plenà-
ria marcada per l’absència dels dipu-
tats que són entre reixes i a l’exili.

Viacrucis o calvari. Triïn el
sinònim que vulguin per
definir el que ha viscut l’in-
dependentisme els últims
mesos per poder desenca-
llar la legislatura. L’Estat
espanyol ha posat totes les
traves possibles per impe-
dir que s’investís els candi-
dats a president que han
anat proposant els grups
parlamentaris –Carles
Puigdemont, Jordi Sàn-
chez i Jordi Turull– i men-
trestant la justícia ha cas-
tigat el país amb més pre-
sos polítics i exiliats. El ca-
mí, doncs, ha estat llarg,
tortuós i difícil, però ara,
amb Quim Torra a la pales-
tra, ja es veu la llum al final
del túnel. Però, tal com diu
el refranyer català, “no di-
guis blat fins que estigui al
sac i ben lligat”. Que tradu-
ït en política seria “no can-
tis victòria fins que hi hagi
president i govern i es pu-
gui avançar cap a la Repú-
blica”.

Això sí, també s’ha de
tenir en compte que en
aquest viacrucis s’han vis-

cut victòries importants
com la negació per part
d’Alemanya de la violència
que el jutge del Suprem
Pablo Llarena atribueix al
procés sobiranista i al refe-
rèndum. La causa catala-
na, doncs, va guanyant ba-
talles a l’exterior.

Eleccions imposades
Aquest sinuós trajecte va
començar el 27 d’octubre
amb la declaració d’inde-
pendència al Parlament i
la consegüent aplicació de
l’article 155, que va com-
portar la destitució imme-
diata del govern i de càr-
recs de confiança. Aquell
mateix vespre Rajoy va
convocar eleccions per al
21 de desembre. A partir
d’aquí, es van iniciar unes
hores i uns dies de descon-
cert per a l’executiu i per a
tot l’independentisme.
Una part del govern, amb
Carles Puigdemont, va de-
cidir exiliar-se a Bèlgica i
una altra, amb Oriol Jun-
queras al capdavant, van
anar a declarar a l’Audien-
cia Nacional, sabedors del
risc que podien acabar en-
tre reixes –Jordi Sànchez i

Jordi Cuixart ja feia set-
manes que estaven tan-
cats–. Al final es van com-
plir els pitjors presagis i
Junqueras i set consellers
–Turull, Romeva, Bassa,
Borràs, Forn, Rull i Mun-
dó– van ingressar en cen-
tres penitenciaris.

El sobiranisme va rebre
un cop duríssim i va haver
d’afrontar els comicis més
complicats que mai ha tin-
gut al davant. Des de Ma-
drid tot estava preparat
perquè l’independentisme
perdés a les urnes, però no
va ser així. JxCat, ERC i la
CUP van aconseguir majo-
ria absoluta, encara que
Ciutadans es va convertir
en la força més votada.

En el bloc sobiranista,
Puigdemont i la seva llista
van sortir guanyadors i,
per tant, els tocava escollir
candidat. Des del primer
moment, tota la campa-
nya de JxCat va anar enca-
minada a restituir el presi-
dent fet cessar pel 155 i el
seu govern, però amb l’in-
convenient que Puigde-
mont estava exiliat a Bèl-
gica i si tornava a Catalu-
nya segur que acabava a la

presó.
Tot i aquesta complexa

situació, Puigdemont va
ser proposat com a candi-
dat a la presidència i es va
arribar a convocar un ple.
A l’últim moment, però, el
president del Parlament,
Roger Torrent, va acabar
suspenent la sessió plenà-
ria perquè no hi havia con-
dicions per celebrar “un
debat amb garanties i efec-
tiu”. Les friccions van co-
mençar a aparèixer entre
JxCAT i ERC perquè els re-
publicans defensaven que
es necessitava un execu-
tiu efectiu que es posés a
treballar de seguida per ai-
xecar el 155 i creien que
amb Puigdemont, exiliat a
Bèlgica i perseguit per la
justícia espanyola, era im-
possible fer-ho. Tot i això,
les dues formacions esta-
ven condemnades a en-
tendre’s i van acordar un
programa amb un govern
a Catalunya i un Consell de
la República a l’exterior.

Però encara faltava la fi-
gura clau en tot aquest se-
rial. El president. Puigde-
mont i la seva formació
van continuar apostant

per l’embat contra La
Moncloa i per demostrar
que Madrid era el culpable
de tot el bloqueig. Per
aquest motiu van propo-
sar la candidatura del nú-
mero 2 de JxCat, Jordi
Sànchez, que continuava
a la presó. El jutge Pablo
Llarena va impedir dues
vegades que sortís de la
presó i que es pogués ma-
terialitzar la seva investi-

dura, encara que hi havia
una resolució de l’ONU en
què es reclamava que es
garantissin els seus drets.

El pla C
El tercer candidat que es
va activar va ser Jordi Tu-
rull, que havia sortit de la
presó abans de les elec-
cions. Però la situació va
ser dramàtica. Quan nin-
gú s’ho esperava, Turull i

a L’Estat ha vetat fins a tres candidats, Puigdemont, Turull i Sànchez, abans
d’arribar a Torra a Enmig de les negociacions, hi ha hagut més presos i exiliats

Marc Bataller
BARCELONA

El viacrucis
sobiranista fins a
arribar al pla D

Torrent i Puigdemont a
Brussel·les. A l’altra pàgina,
Turull en el seu ple
d’investidura, amb Rovira al
darrere, i els llaços grocs als
escons ■ ARXIU
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10-05
Quim Torra
és el nou
candidat a la
presidència
de la Gene-
ralitat des-
prés que ho
anunciï
Puigdemont.

23-03
El Suprem
torna a em-
presonar Tu-
rull, Rull, Ro-
meva, Bassa
i Forcadell.
Rovira s’exi-
lia a Suïssa.

09-03
El jutge
Llarena no
autoritza la
sortida de
Sànchez de
la presó per
celebrar el
ple d’investi-
dura i Tor-
rent el sus-
pèn.

01-03
Carles Puigdemont retira la
seva candidatura a president
de la Generalitat i proposa el
número dos de JxCat, Jordi
Sànchez. Mentrestant, el ple
del Parlament també avala el
referèndum de l’1-O i legitima
Puigdemont com a president.

13-04
Llarena tor-
na a bloque-
jar la investi-
dura de Sàn-
chez, encara
que l’ONU
instava a
respectar els
seus drets
com a dipu-
tat.

22-03
Jordi Turull
és el nou
candidat i se
sotmet a un
primer de-
bat d’inves-
tidura. No
surt escollit
president.

25-03
Puigdemont és detingut a Alemanya
quan tornava cap a Bèlgica després
d’haver fet unes conferències a Finlàn-
dia. El 5 d’abril la justícia alemanya el
deixa lliure i nega que hi hagi hagut
violència en el procés sobiranista. Just
en sortir de la presó, el president de-
mana diàleg.

altres consellers van tor-
nar a ser citats al Suprem i
tothom es va témer el pit-
jor. L’independentisme va
activar-se ràpidament i el
dia abans de les noves de-
claracions va convocar un
ple d’investidura amb Tu-
rull. La intenció de JxCat i
ERC era que Turull es pre-
sentés davant del jutge
com a president, però no
va poder ser perquè la

CUP es va abstenir –sem-
pre ha argumentat que cal
investir Puigdemont i si
no tenir un programa ne-
tament republicà– i no es
van aconseguir prou vots.

L’endemà, Turull, Rull,
Romeva, Bassa i Forcadell
van tornar a ingressar a la
presó, mentre que la se-
cretària general d’ERC,
Marta Rovira, va exiliar-se
a Suïssa, on també hi ha-

via l’exdiputada de la CUP
Anna Gabriel. La segona
sessió d’investidura no es
va poder celebrar, però el
rellotge va començar a
córrer. Si el 22 de maig no
hi havia president, es con-
vocaven eleccions.

L’independentisme es-
tava en xoc i més ho va es-
tar quan van detenir Puig-
demont a Alemanya, tor-
nant de Finlàndia. Però,

per més inesperat que
semblés, la justícia alema-
nya va acabar jugant a fa-
vor de Puigdemont, per-
què el va deixar lliure al
cap de poques setmanes i
va negar el delicte de re-
bel·lió sobre el qual se sos-
té tota l’argumentació de
Llarena.

Puigdemont es va ins-
tal·lar a Berlín, perquè no
pot sortir d’Alemanya fins

que es resolgui l’euroor-
dre, i es va tornar a activar
la possibilitat de la seva
candidatura com a presi-
denciable. JxCat va posar-
se a treballar en la reforma
de la llei de presidència
que permetés una investi-
dura no presencial i a dis-
tància i el Parlament va
acabar aprovant la llei la
setmana passada. Però el
govern espanyol va actuar

ràpidament i va presentar
un recurs al Tribunal
Constitucional, que dime-
cres la va suspendre provi-
sionalment.

Ja no hi havia més alter-
natives i el pla D era una
realitat. Només quedava
saber el nom. Artadi? Cos-
ta? Madrenas? Mascarell?
Morral? Torra? Al final,
Puigdemont s’ha decantat
per Quim Torra. ■
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Si l’octubre passat Amnis-
tia Internacional (AI) va
denunciar públicament
“un ús excessiu de la for-
ça” dels agents de la policia
espanyola i de la Guàrdia
Civil durant el referèn-
dum de l’1-O, ahir va difon-
dre un altre informe en el
qual conclou que hi ha
“obstacles” per part de la
fiscalia general de l’Estat i
del Ministeri de l’Interior
per aclarir aquests fets.

En concret, AI manifes-
ta que “hi ha desinterès,

obstrucció i falta de col·la-
boració per part de la fisca-
lia” envers les denúncies
de ciutadans que estan en
vuit jutjats catalans. L’or-
ganització també “lamen-
ta” que el Ministeri de l’In-

terior no hagi fet cap in-
vestigació interna per
aclarir responsabilitats ni
s’hagi apartat els autors
d’aquests abusos. A més,
Amnistia assegura que
“s’ha fet un ús perillós i in-
adequat de material anti-
disturbis” i reclama la reti-
rada de les pilotes de go-
ma, com el Parlament ca-
talà va aprovar amb els
Mossos el 2014.

En l’informe, de vint
planes, AI reconeix les “di-
ficultats” que en certs mo-
ments van tenir agents de
la policia espanyola i de la
Guàrdia Civil per complir

l’ordre de la magistrada
del TSJC per impedir el re-
ferèndum, però sense per-
torbar la convivència. Hi
exposa que el magistrat
del Suprem, que instrueix
la causa contra el govern,
xifra en 58 els agents de la
Policía Nacional i 37 els de
la Guàrdia Civil amb le-
sions, “sense detallar la se-
va gravetat”. També re-
corda els 1.066 ciutadans
atesos el mateix dia 1, dels
quals 991 van necessitar
assistència mèdica i
d’aquests, quatre van te-
nir lesions greus, a banda
d’un infart.

Del total de denúncies
als jutjats, Amnistia ha in-
vestigat tres casos de su-
posada violació de drets
humans. El cas de Roger
Español, que va perdre la
visió de l’ull dret en rebre
l’impacte d’una pilota de
goma, als voltants de l’es-
cola Ramon Llull de Barce-
lona; El cas d’Alejandra
Rayas, la dona “pegada a la
cara i l’ull dret sense cap
raó aparent”, i el cas d’Ai-
guaviva, en què agents de
la Guàrdia Civil van ruixar
“amb un esprai amb una
substància química irri-
tant” veïns a l’ajuntament.
Les dues primeres vícti-
mes van presentar quere-
lles al jutjat d’instrucció 7
de Barcelona (on hi ha 256
casos), a través d’Irídia, i
els seus responsables ja
van denunciar “l’obstruc-
ció” del fiscal. AI compar-
teix l’acusació i detalla,
per exemple, que el fiscal
no volia donar veu als que
van patir lesions lleus per-
què no ho recull la llei. Pel
que fa al jutjat de Girona,
amb 200 casos, també re-
cull el menysteniment de
la fiscal cap als afectats.
Per tot això, reclama un
canvi d’actitud a la fiscalia
i al govern espanyol per
aclarir responsabilitats. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

a Assegura que la fiscalia mostra “desinterès i falta de
col·laboració” en les investigacions sobre l’ús excessiu de
la força l’1-O a Exigeix la retirada de les pilotes de goma

Amnistia denuncia
“obstacles” per
investigar agents

“Els procediments
penals contra agents
individuals són clau
per combatre la
impunitat per
violacions de drets”
Amnistia Internacional

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

La frase

Agents de la policia espanyola traient per la força veïns de Barcelona, l’1-O ■ JUANMA RAMOS El ministeri d’Hisenda tre-
balla en un expedient san-
cionador que pot compor-
tar la inhabilitació fins a
quatre anys del president
Carles Puigdemont per
haver incomplert la llei
d’incompatibilitats d’alts
càrrecs de la Generalitat.
Puigdemont no hauria
lliurat la informació que li
requereix la llei després
d’haver estat destituït for-
malment com a president
per aplicació del 155, per-
què els alts càrrecs tenen
tres mesos per presentar-
la a partir que deixen el
càrrec, per comprovar que
no hi ha hagut enriqui-
ment il·lícit. En concret,
estan obligats a presentar
una declaració d’activi-
tats, una de patrimonial i
d’interessos i una declara-

ció complementària, que
inclou cònjuges i familiars
de fins a segon grau. Se-
gons la llei, ocultar infor-
mació és una infracció
greu i comporta la destitu-
ció immediata, la publica-
ció al DOGC de la declara-
ció d’incompliment i que
l’infractor no pugui ser no-
menat per ocupar cap alt
càrrec durant quatre
anys. A l’hora de fixar el
període, el text recull que
s’han de valorar perjudicis
per a l’interès públic i la re-
percussió de la conducta
en els ciutadans. A més,
alerta que si les infrac-
cions són constitutives
d’un delicte o falta penal
s’ha de notificar a la fisca-
lia. Hisenda va concedir
15 dies més del  que esti-
pula la norma perquè els
alts càrrecs suspesos pel
155, entre els quals altres
consellers, poguessin pre-
sentar tota la documenta-
ció. Puigdemont hauria
rebut la notificació al fe-
brer a Bèlgica, però no
hauria presentat la infor-
mació requerida. 

a L’acusa de no haver
declarat els béns un cop
suspès i d’incomplir la
llei d’incompatibilitats

Hisenda vol
inhabilitar ara
Puigdemont

Redacció
BARCELONA

L’Audiencia Nacional ha citat
com a investigats els quatre
acompanyants que anaven
amb Puigdemont en el cotxe
en el moment de la seva de-
tenció el 25 de març a Alema-
nya. Són dos agents dels Mos-
sos, l’historiador Josep Lluís
Alay i el seu amic personal,

l’empresari Josep Maria Mata-
mala. Tots estan citats a Ma-
drid el 29 de maig. A final de
març, la fiscalia va obrir una in-
vestigació a instàncies de la
policia espanyola per veure si
havien incorregut en un delicte
d’encobriment per haver
acompanyat el president.

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

Citen els acompanyants del cotxe
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El jutjat d’instrucció nú-
mero 13 de Barcelona con-
tinua amb les investiga-
cions per intentar trobar
algun fet punible en refe-
rència al procés sobiranis-
ta i el referèndum de l’1-O.
Ahir van haver de desfilar
pel jutjat, com a testimo-
nis, directius de mitjans
de comunicació, entre els
quals hi havia el director
d’El Punt Avui, Xevi Xirgo,
i la vicepresidenta en fun-
cions de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovi-
suals, Núria Llorach.

El jutge va centrar el
seu interrogatori en la
campanya Civisme, un
anunci en què es mostrava
unes vies de tren que es bi-
furcaven amb l’eslògan:
“Has nascut amb la capa-
citat de decidir, hi renun-

ciaràs?” Però també va
preguntar sobre l’altra
campanya que està inves-
tigant i que la Generalitat
va llançar mesos abans del
referèndum per tal de pro-
moure la inscripció en el
registre de catalans resi-
dents a l’exterior, amb el
lema: “Tens familiars o
amics que viuen fora de
Catalunya? Ja s’han ins-
crit al registre de resi-
dents a l’exterior?”, amb
una fotografia d’una taule-
ta electrònica on apareix
el mapa de Catalunya i la
pregunta “Sí o no?”, en lle-
tra negreta. En aquest
sentit, el titular del jutjat

número 13 es va interes-
sar principalment pels
costos.

Xirgo, que anterior-
ment ja havia declarat
dues vegades davant la
Guàrdia Civil per aquestes
mateixes qüestions, va

respondre a les preguntes
del jutge, de la fiscalia ge-
neral de l’Estat i de l’acusa-
ció particular.

Un altre dels que van
declarar va ser l’editor del
Directe.cat, Joan Puig,
que es va negar a treure’s

el llaç groc. Davant
d’aquesta situació, el jutge
es va negar a prendre-li de-
claració i, segons la versió
del mateix Puig, va ame-
naçar-lo amb una sanció
econòmica d’entre 200 i
5.000 euros. ■

a Van ser citats com a testimonis a Xevi Xirgo, d’El Punt
Avui, va ser un dels interrogats pel jutjat número 13

Redacció
BARCELONA

Declaren al jutjat
directius de mitjans
pels anuncis de l’1-O

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

La xifra

2
campanyes investiga el jut-
ge: la del referèndum i una al-
tra sobre el registre dels cata-
lans a l’estranger. L’advocat Toni Sant, acompanyat del conseller delegat d’Hermes Joan Vall i el director d’El

Punt Avui, Xevi Xirgo, en el moment d’entrar a la declaració ■ JOSEP LOSADA

La barcelonina Elisabet
Sitges va ser multada dime-
cres a la tarda per la Guàr-
dia Urbana quan anava a
penjar llaços grocs en una
de les portes de ferro que hi
ha a la glorieta d’accés al
metro i els Ferrocarrils de
la plaça de Catalunya. Se-
gons va denunciar ahir ella
mateixa, no era el primer
cop que ho feia allà mateix,
també davant de guàrdies,

però dimecres dos agents
van advertir-la que allò “no
ho fes davant seu”. “És lli-
bertat d’expressió”, es va
defensar, abans que li im-
posessin una multa per la
falta de “llençar papers o es-
combraries o embrutar
l’espai” públic. Sitges va
advertir-los que es queixa-
ria als mitjans i al Síndic,
fet que, assegura, es van
prendre com “una amena-
ça o coacció”. A la multa,
que es va negar a signar, no
hi figura cap import. ■

Multen una dona per
voler penjar llaços a
l’accés del metro

Ò.P.J.
BARCELONA

Els fets van passar a la glorieta d’accés als Ferrocarrils i el
metro, a l’estació de la plaça de Catalunya ■ E. MAGRE / ARXIU

L’actor nord-americà Vig-
go Mortensen, conegut
mundialment pel seu pa-
per d’Àragorn a El Senyor
dels Anells, s’ha fet soci
d’Òmnium Cultural, se-
gons va informar ahir l’en-
titat en un comunicat al
seu web. “És un honor que
donis suport a l’entitat
que treballa per la cultura,
la llengua i els drets civils a
Catalunya”, assegura l’as-
sociació, que recorda que
en els últims dies ja ha ar-
ribat als 115.000 socis –al
març va assolir la xifra rè-
cord de 100.000.

Fa un any Viggo Mor-
tensen -nascut a Nova
York el 1958- ja es va su-
mar al manifest Let cata-
lans Vote, un document
amb la signatura de més
de mig centenar de perso-
nalitats de diferents àm-
bits –entre els quals cinc
premis Nobel– on es de-
mana fer possible el dret a
decidir del poble de Cata-
lunya. ■

L’actor Viggo
Mortensen,
soci d’Òmnium
Cultural

Redacció
BARCELONA
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SORTEIG

Llista acumulada de les quantitats que han correspost a cadascuna de les sis sèries
dels números premiats, classificats per la seva xifra final

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig
S O R T E I G  D E L  D I A  1 0  D E  M A I G  D E L  2 0 1 8

Sis sèries de 100.000 bitllets cadascuna

LOTERÍA NACIONAL 37
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AQUEST SORTEIG POSA EN JOC 12.600.000 € EN PREMIS

Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions

El joc

Cinc dels nou docents de
l’institut El Palau de Sant
Andreu de la Barca (Baix
Llobregat) acusats de de-
lictes de discriminació i
contra la integritat moral
d’alumnes fills de la Guàr-
dia Civil poden respirar
tranquils. El jutjat número
7 de Martorell va descartar
ahir les denúncies que pe-
saven sobre ells. Ara bé, el
mateix jutjat va admetre a
tràmit les acusacions de la
fiscalia a tres dels nou do-
cents per uns fets que hau-
rien passat el dia 2 d’octu-
bre, l’endemà del referèn-
dum. De fet, la causa s’ha
dividit en dos: la setmana
passada el jutjat número
tres va acceptar investigar
el quart professor per uns
suposats fets posteriors,
del 20 d’octubre. La fisca-

lia ha recorregut contra
aquesta divisió.

La notícia va recórrer la
sala gran de les Escoles Ve-
lles del municipi, plena a
vessar, en un acte organit-
zat per pares i mares de
l’institut. Després que
s’hagin alçat veus dels pro-
fessors, d’exalumnes del
centre i de centenars de
veïns en defensa dels do-
cents, faltava el pronun-
ciament públic dels pares,
que van llegir un manifest
per posar punts sobre les
is: “Des de la nostra expe-
riència com a famílies, po-
dem afirmar que a cap es-
cola ni institut de Sant An-
dreu de la Barca s’adoctri-
na, i confiem plenament
que no es tracten diferent-
ment els alumnes per
raons d’origen, sexe, ètnia,
cultura o creença”, diu el
text. Coincideixen amb la
valoració del síndic de

greuges, Rafael Ribó, que
la gestió del conflicte hau-
ria d’haver començat a
l’institut. Els guàrdies ci-
vils van recórrer directa-
ment a la fiscalia sense
contrastar la versió dels
seus fills amb el tutor, el
professor o la direcció de
l’IES, tal com preveuen els
protocols.

Els pares també van re-
butjar la presència conti-
nuada de mitjans de comu-
nicació al voltant de l’insti-
tut i van recordar que la
gran majoria dels alumnes
són menors d’edat. “La-
mentem profundament la
pressió i la persecució me-
diàtica a què estan sotme-
sos els nou professors d’El
Palau per part d’alguns
mitjans”, van censurar.

Un dels exalumnes que
va intervenir en la concen-
tració de suport als profes-
sors recentment davant
l’ajuntament, Jordi Rodrí-
guez, va lamentar a aquest
diari que “tot el mal ja està
fet” per als professors, as-
senyalats mediàticament i
qualificats de “nazis sepa-
ratas” a les parets del cen-
tre. “Jo vaig estudiar a
l’institut del 1999 al 2006 i
la llengua vehicular era el
castellà. Vull dir que no és
una escola precisament
d’adoctrinament”, va
constatar. ■

a La justícia investigarà quatre professors de Sant Andreu de la Barca per delictes de discriminació i
contra la integritat moral a Pares i mares del centre defensen els professors i neguen adoctrinament

Arxiven la causa contra cinc
dels nou docents d’El Palau

Emili Bella
SANT ANDREU DE LA BARCA

La paret de l’IES El Palau on van aparèixer les pintades ■ ACN
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   06.00   Notícies 3/24.  
  08.00   Els matins. 
 Avui s’entrevista Josep González, 

president de Pimec. Amb ell es 
comenta l’actualitat política i 
econòmica, després que la patronal 
Pimec hagi demanat una moratòria per 
a pimes i autònoms sobre l’aplicació 
de la nova normativa sobre protecció 
de dades. També s’entrevista Giyaur 
Rahman, president de la Unió de Joves 
Extutelats de Catalunya, associació 
recentment constituïda. I, amb motiu 
de la mostra de teatre inclusiu que 
es pot veure al Lliure, se’n parla amb 
Clàudia Cedó, psicòloga i dramaturga 
de la companyia Escenaris Especials, i 
Maria Clemente, psicòloga i sexòloga 
especialitzada en neurorehabilitació per 
l’Institut Guttmann. 

  11.00   Notícies 3/24.  
  13.55   Telenotícies comarques.  
  14.30   Telenotícies migdia.  
  15.45   Cuines  .  Torradetes de Santa Teresa. 
  16.00   Com si fos ahir.  
  El Vicenç està convençut que l’Alba va 

veure com li feia un petó a l’Helena. 
Malgrat que ella li diu que segur que 
no, l’home es desmunta i decideix 
confessar-ho tot a la seva dona. La 
Marta, per la seva banda, vol fer-se la 
important i explica a l’Andreu que farà 
una altra xerrada sobre terrorisme. 

  16.40   Tot es mou.  
  20.20   Està passant.  
  21.00   Telenotícies vespre.  
  21.55   Zona zàping  .  Es fa un repàs de les 

millors imatges d’un Clàssic que va ser 
de tot menys descafeïnat. Mentrestant, 
mig Catalunya continua ballant el swish 
swish del programa. Aquesta setmana, 
fi ns i tot Marc Márquez s’hi ha sumat. 

  22.30   La gran pel·lícula. Capità 
Phillips.  L’any 2009, en aigües 
internacionals, a 145 milles de la 
costa de Somàlia, el vaixell de càrrega 
Maersk Alabama és abordat i retingut 
per pirates somalis .

  00.50   Més 324  .  Amb Xavier Grasset. 
  02.25   Gran reserva.    
  03.10   Ritmes a l’estudi.  
  04.10   Jazz a l’estudi.   
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   0        8.35   Pirata i Capitano.    La prova. 
  08.57   Pat, el carter  .   
  09.50   Raa Raa, el lleó escandalós  .   
  10.35   El xai Shaun  .   
  11.20   Les noves aventures de 

Geronimo Stilton  .   
  12.05   Espies de veritat  .   
  12.50   Les aventures del Gat amb 

Botes  .  L’Esfi nx .
  13.15   El detectiu Conan  .   
  14.00   Shin Chan.  
  14.45   Bola de drac Z  .   
  15.32   Vicky, el víking  .   
  16.17   Yakari  .   
  16.54   El petit drac Coco  .   
  17.18   Pirata i Capitano  .   
  17.45   La caleta de la Lily  .   
  18.05   El Mic i els seus amics.  
  18.30   Dinotrux  .  Dimetroserra .
  18.53   El drac Digby  .  La botiga d’en Digby. 
  19.05   Salve, rei Julien!  
  19.27   Una mà de contes  .   
  19.44   Kody Kapow  .   
  20.05   Prodigiosa  .   
  20.55   El detectiu Conan.    
  21.20   Com si fos ahir.  
  22.00   Gent de món.  
  22.50   Catalunya Experience.   
  23.45   Cinema a mitjanit. Lasa i 

Zabala.  A l’octubre de 1983, 
Lasa i Zabala, dos membres d’ETA, 
desapareixen a Baiona. Dotze anys 
després apareixen els seus cossos 
torturats i enterrats, i és llavors quan 
comença un procés en el qual les 
famílies demanen justícia .

  01.25   Gent de món.  
  02.15   Thalassa.  El joc de la pesca.  www.elpuntavui.tv

La nostra graella

08.30 Notícies locals.  
09.00 L’entrevista. Programa d’entrevistes amb

Mònica Hernández. Convidat: Marc Parés, cap
coordinador d’Anàlisi i Programa de Catalunya
en Comú.

10.00 Ben trobats. Magazín amb Clara Tena.  
12.00 Notícies locals.  
13.00 L’illa de Robinson. Reemissió.
15.00 Notícies locals.  
15.30 Gaudeix la festa. L’Alcoi de Moros i

Cristians. Alcoi és sinònim de moros i
cristians. La representació de la batalla és l’eix
d’aquesta festa, que esclata en el moment de
les entrades.

16.00 Notícies locals.  
17.00 L’hora d’anglès (English Hour).
17.30 Torna-la a tocar, Sam. Repàs a les

estrenes de la setmana, amb títols com ara
Maria by Callas, Sherlock Gnomes, La mujer
que sabía leer i Mi familia del norte.

18.00 Notícies locals.  
18.30 The Weekly Mag. Magazín conduït per

Marcela Topor. Avui parlarem amb Albert
Guinovart, compositor i pianista, i amb
Kazushi Ono, director de l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya. 

20.00 Notícies locals.  
21.00 Teló de fons. Teatre inclusiu. Avui parlem

de teatre inclusiu i comencem amb una
conversa entre una experta en el tema, la
dramaturga i directora Clàudia Cedó i el també
dramaturg i director Joan Yago.

21.30 Torna-la a tocar, Sam. Reemissió. 

00.05 Notícies locals.  

Nicole Millar entrevista l’actor David Lifschitz per par-
lar de l’estrena de The Visit a l’Almeria Teatre, dins
l’espai L’hora d’anglès (English Hour).

Conversa amb David Lifschitz

17.00 SMALL TALK

La televisió

El concert de ‘Com sona l’ESO’,
des d’Amposta

22.00 COM SONA L’ESO

Més de 1.500 alumnes d’entre 12 i 17 anys i profes-
sors de 69 instituts públics de secundària i batxillerat
de Catalunya, el País Valencià i les illes Balears parti-
cipen, a la plaça del Mercat d’Amposta, en el gran
concert final de la dinovena edició del projecte musi-
cal Com sona l’ESO.

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45 De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
801175-1185970L

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

CRISTINA
SEGURA I JOSEP

SURINYAC

El Casal del 
Monestir d’Amer, 

diumenge 27 de maig, 
a les 7 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

LES QUATRE
ESTACIONS DE

VIVALDI I
PIAZZOLLA

Palau de la Música 
Catalana, 

dimarts 15 de maig, 
a les 9 del vespre  

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 33 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

BONA NIT,
BENPARITS

Fel Faixedas

X Festival de Teatre d’Humor
Toca Riure

Teatre Cinema Municipal 
de Caldes de Malavella,
diumenge 27 de maig, 

a les 6 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

LLUÍS ALBERT:
CANÇONS DE

TOTA UNA VIDA 
Josep Camós, tenor
Laia Frigolé, soprano

Ekaterina Gagkaeva, piano
Concerts Clàssics de l’Escala

CER L’Escala, 
dissabte 19 de maig, 

a les 7 de la tarda 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 15 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU 
PAU CASALS

Av. de Palfuriana, 67
del Vendrell

Preu de l’entrada: 6 €

2x1 TOT L’ANY 

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU DE LA
MOTO DE 
BASSELLA

Ctra. C-14, km 134
(entre Ponts i Oliana)

Preu de l’entrada: 9 €

2x1 LIMITADA

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo

juntament amb la 
targeta de subscriptor

EPICENTRE
Centre de Visitants del

Pallars Jussà

Passeig del Vall, 13
de Tremp

Preu de l’entrada: 3 euros

cfarre
Resaltado
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