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Fer

Nou
periodisme

L

a setmana passada es va morir
Tom Wolfe. Wolfe era
el penúltim representant d’aquell moviment en què també
havien militat Truman Capote i Norman Mailer que es feia dir nou periodisme. Una manera d’explicar les notícies que consistia a escriure amb els
recursos de composició i estil propis
de la novel·la, buscar nous angles i mirar allà on no mirava ningú. L’obsessió
del col·lectiu era explicar la història per
convertir-la en Història. I fer-ho sense
perdre l’ull crític. Amb voluntat de revisar, reprovar, analitzar, jutjar uns fets.
Per tant, oferir un relat totalment subjectiu, despullat de tota objectivitat,
entenent que aquell era un exercici en
el qual expressaven la seva opinió raonada sobre uns fets i en jutjaven el valor, les qualitats i els defectes. I davant
d’aquesta manera d’explicar la realitat
i, per tant, d’oferir un relat dels fets als
lectors, oients o espectadors, no m’he
pogut estar de pensar en com s’expliquen els fets que vivim cada dia en els

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

L’objectivitat és tractar els
fets, independentment de les
reflexions, sentiments i
prejudicis de l’observador
mitjans d’avui i la crisi de confiança
que hi ha cap a aquest sector, el de la
informació, que hauria de ser cabdal
per a una societat com la nostra. I crec
que el problema té més aviat a veure
amb l’honestedat, la decència i la dignitat. I no pas amb l’objectivitat. Segons Umberto Eco, l’objectivitat periodística és un mite. Recordem que l’objectivitat és aquella qualitat que es caracteritza per tractar els esdeveniments, els fets, independentment de
les reflexions, dels sentiments, dels
prejudicis de l’observador. Allò que diríem tractar-los, explicar-los, tal com
són. I no com voldríem que fossin. Però
cadascú, cada subjecte, ho fa des de la
seva talaia, des del seu punt de vista,
condicionat per un pensament, una
ideologia, una creença. Estic d’acord
amb Eco quan diu que el periodista no
té el deure de ser objectiu, perquè és
impossible, sinó el d’oferir un testimoni
fent explícit allò que pensa. Ha d’advertir el lector/oient/espectador que
allò que diu no és la veritat, sinó la seva
veritat, que és una entre d’altres possibles. Això seria nou periodisme.

Mala lluna

H

i va haver una època que situo
entre els anys vuitanta i noranta del segle passat que va fer
l’efecte que el món democràtic occidental havia entrat en una etapa correcta d’efectes perpetus: els mandataris eren gent raonable que semblava
que tenien un diagnòstic encertat per
endreçar els països que s’havien trobat. Hi havia líders que es feien escoltar i produïen pensament i ideologia
als Estats Units, a Alemanya, a França, a Itàlia, a Rússia, a Txecoslovàquia, a Polònia, a Espanya... A Catalunya van ser els anys dels Jocs Olímpics. No em facin ser més precís. Si
ara correguéssim a consultar l’hemeroteca trobaríem de tot, per exemple
la guerra dels Balcans, però vostès ja
m’entenen. Era quan jo anava a Brussel·les o a Estrasburg per motius de
feina periodística i em deien: “La Unió
Europea és la història d’un èxit.” L’última vegada que hi vaig anar l’eslògan
havia canviat: “Pitjor seria si no existís.” Vaig tornar a casa deprimit.
Abans hi tornava pensant que deixàvem als fills un món millor.
Un dia, fa molts anys, un amic que

“
Hi ha un
desplaçament a la
dreta, al desordre, a
la ximpleria

viu en un poble petit de la comarca em
descrivia el seu ajuntament així: “Tot
hi és desplaçat, el regidor del PSUC
sembla del PSC, el del PSC –que era
l’alcalde–, de Convergència; el de Convergència, del PP, i el del PP, d’extrema dreta.” Llavors encara no hi havia
Ciutadans per situar aquest últim correctament. El qual, per cert, ens va venir a trencar el vidre exterior de la redacció del diari amb una barra de ferro un dia que vam publicar una notícia
que no li va ser satisfactòria. Els analistes mundials no ho saben, però
aquell poblet va ser el precursor de la
situació actual, a escala domèstica i

planetària. Tothom sembla mogut i
que no ocupi el lloc que li correspon.
Parlo de política però també podria referir-me a la justícia, al periodisme energumen i exhibicionista. a alguns
amics... Els amics, també troben que
jo estic desenfocat? La manca de models exemplars ho impregna tot.
A què s’ha d’atribuir aquest desplaçament a la dreta intolerant, al desordre, a la democràcia escarida? A què,
la ximpleria encomanadissa representada per l’actual president dels Estats
Units? Quan treballava al diari teníem
observat que cada dos o tres mesos
s’acumulaven a la redacció tots els tocats del bolet de la ciutat portant “notícies”. A Maigret també li passava: periòdicament li anaven a comissaria els
parisencs extraviats per anunciar-li
crims inexistents. Ho atribuïa a la lluna. Nosaltres, al diari, també. Ens trobem en un període de mala influència
astral? Perdonin que recorri a la superstició però és que els elements racionals d’anàlisi de què disposo no
m’ho expliquen tot. En qualsevol cas,
apel·lo a l’astre nocturn per dir que
ens fan estar a tots de molt mala lluna.
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A la tres

Benvolgut Urkullu

V

“
No és estètica,
lehendakari, és
ètica. Perquè un dia
vostè pot ser Torra
PNB. I ara tothom fa càbales sobre què
pot passar si no hi doneu suport, sobre
la debilitat que això representaria per
a Rajoy. A mi, apreciat Urkullu, ja
m’estaria bé, que bloquegéssiu els
pressupostos de Rajoy mentre aquest
mantingui el 155. Però em preocupa
molt més el que està passant de fons. I
és que em temo que els vostres dubtes
per aprovar els pressupostos de Rajoy
són més aviat estètics, del moment en
què es produeix aquesta votació. I el
que us hauria de preocupar, independentment dels pressupostos, és el que

De reüll
Anna Serrano

està passant a Catalunya. El nivell de
repressió que hi ha. Rajoy, Sánchez i
Cs han deixat clar que a partir d’ara a
Espanya es pot intervenir una comunitat autònoma (en el seu llenguatge)
pel simple fet que es consideri díscola;
poden destituir un govern autonòmic
(en el seu llenguatge), poden cessar
desenes de càrrecs i poden torpedinarho tot. I això, lehendakari, us hauria
de preocupar molt més que els pressupostos; de si us faran més vies d’AVE,
de si a canvi dels vostres vots hi haurà
inversions per valor de 3.380 milions
o de si us permetran fer més noves
promocions a l’Ertzaintza. El que està
passant a Catalunya, benvolgut Urkullu, és molt greu, molt. I em fa l’efecte
que mireu cap a un altre costat quan
hauríeu d’estar molt preocupats. Molt.
Perquè un dia, estimat Urkullu, vostè
pot ser Torra i no podrà ni nomenar el
seu govern. És una qüestió d’ètica, lehendakari, i no d’estètica.

Les cares de la notícia
EXPRESIDENT DEL PAÍS VALENCIÀ I EXMINISTRE

Eduardo Zaplana

La quota
de pantalla

Llegat de corrupció

N

o sembla que quedi cap rastre d’aquell Pedro
Sánchez que fa un any, contra tot pronòstic, vencia
l’aparell del partit i guanyava les primàries del PSOE a
Susana Díaz. També s’ha mantingut en el record aquell
No és no a Mariano Rajoy, presa de posició de
confrontació radical al PP amb què el madrileny va tornar
a aconseguir el lideratge dels socialistes. Dotze mesos és
una eternitat en política, sobretot si, com Sánchez, no
s’és diputat. L’absència del Congrés l’ha fet invisible en el
debat parlamentari del dia. I en el cara a cara amb el
president del govern espanyol.
La capa
Aquesta capa transparent ha anat
transparent ha molt bé al líder del PSOE en alguns
com ara en l’activació de
anat molt bé a moments,
l’article 155, l’octubre passat, junt
Pedro Sánchez amb l’executiu del PP i Ciutadans.
en alguns
Els populars van accedir aleshores a
crear una comissió per reformar la
moments
Constitució a proposta del socialista
i tots junts van prémer el botó de la suspensió de
l’autonomia.
Però tornar-se translúcid porta a l’oblit. Les enquestes
collen. I a Sánchez no se li ha acudit una idea millor que
tornar a la palestra pública acusant diàriament de
“racista” el nou president de la Generalitat, Quim Torra,
per tuits i escrits pels quals ja s’ha disculpat. Això quan
SOS Racisme ha dit que no ho són. Amb la denúncia de
Torra, Sánchez sap que té la quota de pantalla garantida.
La que no ha sabut guanyar-se fent d’oposició ni com a
alternativa a la dreta.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/mwl6gi

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

aig seguir amb atenció, benvolgut lehendakari Iñigo Urkullu,
les declaracions que vas fer en
el moment que el Consell de Ministres
aprovava, el mes d’octubre de l’any
passat, l’aplicació de l’article 155 a Catalunya i destituïa tot el govern en pes.
“Aquesta és una mesura desproporcionada, extrema i que dinamita ponts”,
vas arribar a dir. I he sentit, al llarg
d’aquests darrers mesos, unes quantes declaracions de membres del PNB
deixant clar que si el govern espanyol
mantenia la intervenció de l’autogovern amb l’aplicació del 155, el teu
partit no donaria suport als pressupostos de Mariano Rajoy. I diuen, benvolgut lehendakari, que a hores d’ara
els diputats del PNB al Congrés encara
no tenen clar què faran aquesta tarda,
que és el dia que el govern espanyol
necessita els vostres vots per tirar endavant els pressupostos. “Ho decidirem en l’últim minut”, deia ahir el

Accedeix als
continguts del web

-+=

L’expresident valencià i ministre de Treball i portaveu del govern d’Aznar, l’han enxampat blanquejant diner procedent de l’estranger, presumptament de comissions cobrades per adjudicar contractes quan era president. Un altre protagonista
il·lustre de la corrupció del PP a València.
PROFESSOR I CANDIDAT A PRIMER MINISTRE ITALIÀ

Giuseppe Conte

Candidat polèmic

-+=

El candidat a primer ministre del Moviment 5 Estrelles i la Lliga Nord no contribuirà a resoldre l’impasse de la política italiana després de les eleccions.
Per la seva inexperiència política ja era un candidat
sorprenent; però les incerteses del seu currículum
el converteixen en sospitós.
ARQUEBISBE D’ADELAIDA

Philip Wilson

El setge de la pederàstia

-+=

L’Església australiana està en el punt de mira arran
de les denúncies d’abusos sexuals a menors. En ple
judici al cardenal George Pell, ara l’arquebisbe ha
estat declarat culpable d’encobrir casos de pederàstia durant la dècada dels setanta, i espera una
sentència que podria arribar als dos anys de presó.

Zaplana i
l’espoli
valencià
La detenció de l’expresident
de la Generalitat valenciana i
ministre i portaveu del govern d’Aznar, Eduardo Zaplana, acusat de
blanquejar diners presumptament
procedents de comissions cobrades per adjudicacions irregulars durant el temps que va ser president
de la Generalitat (1995-2002), obre
un nou capítol en el llibre negre de la
corrupció a l’Estat espanyol. No és
un capítol qualsevol pels càrrecs importants que va ocupar en 17 anys
de trajectòria política en tant que
home fort del PP de José María Aznar. La seva detenció sembla confirmar moltes de les sospites que
sempre han acompanyat el personatge, molt especialment des que
va aparèixer en unes gravacions policials del cas Naseiro (1990), en què
deixava clara la seva visió particular
de la política no pas com una vocació de servei públic per millorar les
coses, sinó com una eina per a l’enriquiment personal. És aquesta concepció de la política la que seurà
amb ell al banc dels acusats.
Amb Zaplana, Francisco Camps i
José Luis Olivas, tres dels quatre
presidents del Partit Popular que ha
tingut el País Valencià estan directament implicats en casos de corrupció. La dada ja no sorprèn, després
del llarg historial de casos de corrupció vinculats al finançament il·legal del PP valencià que han sortit, en
els quals s’han vist implicats més de
130 càrrecs del partit, entre presidents, consellers, diputats, alcaldes
i regidors. Això no obstant, continua
resultant esfereïdor constatar el
mal que ha fet el PP al País Valencià,
no només instigant l’anticatalanisme, discriminant el valencià, liquidant el Canal 9 o contribuint a un infrafinançament crònic, sinó també
amb la utilització barroera de les
institucions valencianes i amb l’espoli que hi ha perpetrat durant gairebé dues dècades.
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Tal dia
com
avui fa...
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Darrera crida
El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, sosté que
el compromís pel referèndum
és inviolable i fa una darrera
crida a l’Estat per acordar-lo.

Carina Filella

20
anys

Jordi Cervera. Periodista

Que la por no
se’ns mengi

L

anys

Triomf del sí
La votació massiva en el
referèndum fa preveure un
triomf del sí a l’Ulster. El sud se
suma també a la pau amb una
participació rècord.

Tribuna

Full de ruta

es parelles de Jordi Cuixart i Quim
Forn, Txell Bonet i
Laura Masvidal, respectivament, van ser
aquest dilluns a Tarragona per parlar sobre repressió. Sentir
les veus d’unes dones que transmetien tanta dignitat i coratge va ser molt
reconfortant. Potser més perquè veníem d’un diumenge estrany, en què
uns avions de l’anomenada Patrulla
Águila de l’exèrcit de l’aire espanyol sobrevolaven el cel tarragoní per oferir
una exhibició acrobàtica d’aquelles
que tenyeixen el cel blau dels colors de
la bandera espanyola, amb paracaigudistes que també feien volar llençols
dels mateixos colors i amb un sector
de públic que no va desaprofitar l’ocasió de tant patriotisme espanyol. L’exèrcit venia a reforçar “la marca Espanya”, en un acte que s’inscriu ni més
ni menys que en el programa cultural
organitzat per l’Ajuntament de Tarragona amb motiu dels Jocs Mediterranis, que d’aquí a un mes comencen a la
ciutat. Amb tanta cultura com vam tenir diumenge, anar l’endemà a escoltar
Txell Bonet i Laura Masvidal al Campus
Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili va ser un bon reconstituent.
Les companyes de Cuixart i Forn
–empresonats des de fa set mesos i
sis dies el primer, i sis mesos i mig el
segon– van lamentar el fet que, excepte el dret a la vida, la resta de drets
s’han vulnerat pràcticament tots en
els casos de les seves parelles. La dignitat que traspuen les seves paraules
va encoratjar el públic. Però també van
fer un avís: “No caiguem en l’autocensura perquè això és el pitjor que pot
passar en una societat”, alertava Laura
Masvidal, que també va explicar el cas
d’un mestre que va deixar el seu bolígraf a un nen de la classe que l’havia
perdut. En donar-li, es va adonar que el
bolígraf tenia estampada una estelada
i, segons el relat de Masvidal, el mestre
va quedar impregnat d’una suor freda.
No son bons temps ni per a l’escola ni
per al carrer ni per a enlloc. “Veig que
hi ha gent que va molt amb compte;
els mestres no estan tranquils, els funcionaris no estan tranquils... i al final la
gent s’acabarà qüestionant si surten o
no surten (en protestes al carrer)”, deia
la dona de Forn. La repressió ens empeny cap a l’autocensura. Per això hem
d’intentar que la por no se’ns mengi,
tal com va recomanar en el mateix acte el regidor de la CUP Jordi Martí, un
dels mil encausats que hi ha pels fets
de l’octubre i el novembre passats.
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Incompliment
Pedro Solbes es nega a complir
el 100% de l’Estatut. El
ministre d’Economia avisa que
cap comunitat guanyarà per
10-0.

Les paraules del president

S

oc conscient que no haig de ser jo
qui hagi de sortir en defensa del president Torra, la seva capacitat intel·lectual és força superior a la meva,
sens dubte i, malgrat els atacs dels voltors, tampoc no crec que ho necessiti, però sí que aquest assumpte m’obre un territori de reflexió. Llegint els articles i les
piulades, en el seu context real, en l’època
concreta en que es van escriure, temo que
els podria subscriure quasi tots sense parpellejar. Ara bé, trets de context i aplicant
prèviament tota la maquinària devastadora de les clavegueres de l’Estat (que ara
ja han vessat i ho contaminen quasi tot) i
valorades des del postfranquisme sempre
viu a l’Estat, poden ser tots aquests qualificatius aberrants que han rebut i, fins i
tot, la veu mateixa de Satanàs.

EL FONS, CREC, RAU en un altre indret for-

ça més subtil, en la cultura, entesa com
una capacitat de vincular-se amb les coses i, sobretot d’estimar-les. Personalment, defenso de manera frontal que és
impossible aquest mantra unionista de
ser catalans i espanyols al 50%. O ets català o ets espanyol o, com a mínim (i seria

discutible), ets una mica més una cosa
que l’altra. La qüestió de fons és l’amor i el
respecte per les coses i per la gent. Si, per
les raons que sigui (això és el que menys
importa), has d’abandonar la teva terra,
ningú et pot obligar a renunciar a les teves arrels, només faltaria, però tu has de
ser prou persona per estimar, o almenys
mirar d’entendre i respectar, les essències de la terra on has anat a raure. I
aquest és un dels orígens del conflicte i,
probablement, també un dels primers errors comesos aquí, no treballar des de bon
començament per introduir i fomentar
aquest respecte en lloc de subvencionar
la diferència en nom d’aconseguir una

“
És impossible
aquest mantra
unionista de ser
catalans i espanyols
al 50%

certa pau social i, no ens enganyem, uns
vots que, sent més comprats que sentits,
acaben resultant sempre volàtils i efímers i conduint cap a aquesta percepció
esbiaixada de la realitat. I per això (i amb
tots els respectes), si el cos et demana vestir-te de faralaes i anar a ballar sevillanes,
és que el teu 50% de catalanitat perd
punts enfront l’altre 50% d’espanyolitat,
o no?
UNA PREGUNTA RETÒRICA, tal com està el

pati: creieu que el govern de qualsevol comunitat autònoma de l’Estat permetria,
donaria suport i, sobretot, subvencionaria amb escreix, per exemple, un aplec de
deu dies ple de senyeres, segadors, sardanes, tenores, flabiols, capipota, llonganissa amb fesols, crema catalana, porrons,
calçots, menjar blanc, cava, vermut de
Reus i marededeus de Montserrat? Ves
que tinc els meus dubtes. Ho sento, mal
que mal em convenç, em conforta i m’encoratja molt més la sinceritat, si tu vols
extrema, de Quim Torra que no pas
aquesta falsedat oportunista, buida i en el
fons farcida d’odi i de rebuig del ser espanyol i català al perfecte 50%.

El lector escriu
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La llei, l’ordre
i la democràcia
b De lleis n’hi ha moltes al
món i a la història. No cal fer
una recerca gaire profunda
per conèixer moltes atrocitats
fetes amb la “llei a la mà”. Les
que són democràtiques tenen
com a objectiu garantir els legítims drets del poble i les seves necessitats de cada moment històric. És poc democràtic interpretar la llei restrictivament i autoritària o modificar-la per mantenir l’statu
quo del poder que l’aplica en
contra de la voluntat majoritària del poble. No és cert que la
llei s’ha de complir cegament,
abans i després hi ha la legitimitat democràtica. Si una llei
és injusta s’ha de desobeir.
Fins i tot l’exèrcit franquista,
en el qual vaig fer la mili obligatòria, em va informar d’això.
El problema era i és que has
de comunicar aquesta desobediència legítima a l’autoritat que precisament et vol es-

clafar amb la dita llei, i així estem a l’Espanya borbònica del
s. XXI. Desobeir té uns riscos,
però acatar pot sortir molt car
a la llarga (per exemple la dita
llei mordassa...), no cal ser jurista ni polític per entendre això ni tampoc que l’Estat espanyol procura per tots els mitjans fer-nos creure el contrari.
JOAN CASELLAS
Teià (Maresme)

Vergonya aliena
b Em pregunto què deuen
pensar els dirigents catalanistes del PSC, Obiols, Montilla i
Iceta, del gir cap a la dreta
més dura del líder del PSOE,
en Sánchez, quan insulta el
MHP Quim Torra dient-li xenòfob i comparant-lo a Le Pen, i
accepta les propostes del PP i
Cs per mantenir i, potser, endurir el 155. Els que a l’inici de
la democràcia, fa ja 40 anys,
vam votar socialista perquè
posessin en marxa les reformes que feien falta, com la hi-

senda, la salut, l’exèrcit..., i ho
van fer amb força èxit, ara
sentim, almenys jo i sé que
molts altres companys, vergonya de la trista situació en què
es troba el PSC. Puc entendre
que acceptessin el 155 posant
alguna limitació com ara que
no es toqués ni l’educació ni
TV3, i que Montilla marxés del
Senat per no votar-lo. Però la
deriva ultra d’en Sánchez és
inacceptable. El tripartit format per Rajoy, Ribera i Sánchez s’omple la boca dient
que cal complir la llei, però la
incompleixen quan no els va
bé. Poca alçada política la d’en
Sánchez, sobretot si el comparen amb socialistes de veritat com els González, Pallach,
Raventós, Maragall, etc. Poc
marge els queda als votants
del PSC, que veuen com el
seu partit de referència els
margina i els omple de dubtes
pel seu vot de futur. Difícil decisió.

b Quedo perplex davant el discurs d’Albert Rivera en la presentació de la seva nova plataforma que l’únic que pretén és
acostar-se al defenestrat a
França Manuel Valls. Feia molts
anys que no sentia un discurs
tan anacrònic, en el més pur
estil lerrouxista. Mireu que Espanya és bonica, amb la seva
varietat de paisatges, cultures i
tradicions; doncs no, ens volen
dividits i enfrontats per poder
manipular-nos millor. No en tenen prou amb deixar que teles
privades només facin programes que deixen molt a desitjar? Amb manipular TVE, els
treballadors de la qual han de
vestir de negre en senyal de
protesta? Doncs no, s’han de
ficar amb TV3 perquè és l’única reconeguda per la seva imparcialitat. Si aquesta gent ha
de dirigir aquest país... que Déu
ens agafi confessats.

DIONÍS LÓPEZ
Barcelona

JOAN COMAPOSADA SIMÓN
Sabadell (Vallès Occidental)

Rivera
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La frase del dia

“Fins que no s’aixequi el 155,
Millo no és un interlocutor vàlid”
Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

Contra Fabra?

Manifest groc

Ignasi Riera

Josep Vallverdú. Escriptor

A

quest any es multipliquen els actes en honor de Pompeu Fabra,
hi són analitzats molts aspectes
de la seva trajectòria i del seu mestratge, i es publiquen estudis i llibres entorn d’aquesta figura cabdal de la nostra cultura. És plausible que personatges com aquest siguin evocats sovint,
perquè són fites en el nostre desenvolupament com a societat i ens projecten
al món per l’excel·lència dels seus assoliments. Pompeu Fabra ens acreix el
cabal de la nostra catalanitat, com ho
feren Pau Casals, o els presidents de la
Catalunya moderna, aquí dins i a l’exili.
Gràcies a tots ells, com potser hauria
dit Pla, anem més mudats.

celona per Prat de la Riba en camí de
crear la Mancomunitat, pren sobre seu
la tasca de crear la llengua moderna,
apta per a tots els nivells que els avatars històrics no havien permès, ja des
d’abans de Felip V. Fabra va observar la
llengua parlada, va tenir en consideració tots els dialectes del mapa lingüístic, tot depurant noses i deformacions,
perquè havíem estat durant uns segles
sense estudis seriosos: la llengua parlada s’havia contaminat de la veïna, a
l’escola es feia tot en castellà, el català
presentava maneres de dir deformades
per pèrdua d’autenticitat, per manca
del geni de la llengua.
FABRA VA APLICAR tots els seus esforços

QUÈ SAP DE POMPEU FABRA

la gent del
carrer, és poc. Els sona el nom, molts
saben que va fer un diccionari, unes
gramàtiques, d’altres fins i tot recorden la frase amb què se l’identifica, “seny ordenador de la llengua”. Al capdavall, fóra ben bé un descobriment inesperat el resultat d’una enquesta en
aquest sentit, perquè palesaria la informació incompleta amb què molts ciutadans viuen feliços.

LA TASCA DE FABRA

ha estat revisitada
els darrers anys, i més amb motiu de
l’aparició de dues edicions dels seus
productes: un Diccionari de la llengua,
una Ortografia i també una Gramàtica, dels quals es responsabilitzen els
equips de l’Institut d’Estudis Catalans,
Secció Filològica. Aquestes obres segueixen els passos de Fabra, tot adiant
allò que cal revisar, per descomptat fidels a les línies directrius del Mestre.
Cal reconèixer que l’enfocament científic que ell donà a la llengua, a banda
de ser una novetat a començaments del
segle XX, era l’únic recomanable, i representava sortir de la rutina i el rovellament; vivíem de gramàtiques antigues basades en el llatí, o que recollien
solucions medievals. Ell, cridat a Bar-

Sísif
Jordi
Soler

a deixar enllestida aquella llengua que
hauria estat la nostra present per evolució natural si no haguéssim sofert les
traves i imposicions que contribuïren

“
Fabra va deixar
enllestida aquella
llengua que hauria
estat la nostra per
evolució natural
sense les traves i
imposicions que
contribuïren al seu
empobriment i
deformació

al seu empobriment i deformació. Sense l’auge del castellà durant els Àustries i, sobretot després de Felip V, la
llengua parlada i escrita hauria viscut
adaptant-se a la demanda natural dels
temps, lliure de l’afebliment que ha rebut el nom de Decadència. En els seus
treballs, Fabra va procedir científicament sobre allò que ja existia de propi,
però també inventant solucions i formes tant per a la parla com per a l’escriptura. Partí del principi que tota
llengua és singular, distant de les altres. A la gramàtica instintiva i natural
que totes les comunitats tenen en el dia
a dia, cal, amb el pas del temps, sobreposar-hi una gramàtica científica, estructurada: ell ho va fer per al català
parlat i escrit, va afegir quadres molt
innovadors en fonètica, en morfologia i
en sintaxi, perquè tota llengua viu també de solucions arbitràries, és a dir preses libèrrimament. D’aquí vingué que
si bé les solucions de Fabra per a una
llengua moderna fossin acceptades per
molts, començant per la Mancomunitat, els principals òrgans de premsa i
molts escriptors, també la seva tasca es
veiés combatuda, en alguns casos amb
virulència, per catalanoparlants i per
acadèmics castellans, els uns per enveja, els altres per una por insofrible que
el català fos llengua moderna, apta per
a tots els camps. Entre els enemics
comptem-hi els escriptors romanalles
de la vella Renaixença, aferrats a una
ortografia tradicional i gens racional,
els partidaris del “català que ara’s parla”, vulgars i barrejadors, i altres diversos, tots amb dèries obsessives contra
Fabra.
RES NO HI FEIA: el Mestre ens va deixar la

llengua endreçada, una ortografia actualitzada, una gramàtica lògica, clara
i ben estructurada, i molts treballs de
depuració i modernització. Li devem
bona part de la decència amb què podem presentar-nos al món.

A

utors: Salvador
Dalí, Sebastià
Gasch i Jesús Montanyà. Del 1928: o sigui
de fa noranta anys.
Sota el signe de la innovació: “Vivim en una època nova,
d’una intensitat poètica imprevista.
Denunciem la manca absoluta de joventut dels nostres joves.” En defensa
de l’esport, del cinema i d’obres com
les de Tristan Tzara, André Breton, Le
Corbussier. I en contra del Noucentisme com a element mitificador de
l’hel·lenisme: “La transigència o la correcció condueixen als deliqüescents i
lamentables confusionismes de totes
les valors, a les més irrespirables atmosferes espirituals, a la més perniciosa de les influències.”
Ara, però, el groc, tenyit de 155, resulta perniciós per a la salut cívica del
meu país. Penso que és urgent treure
el groc dels taxis de Barcelona. I de la
bandera espanyola, tot i que hi apareix
segrestat per dues columnes vermelles. ¿Com és que govern de l’Estat no
ha prohibit encara els grocs de les senyeres vaticanes, atemptat per a la
nostra convivència? Ah! I la Federació
Espanyola de Futbol, ¿no hauria d’imposar el canvi dels colors de la samarreta d’equips tan històrics com ara el
de Las Palmas de Gran Canària, tot i
que ara passa mals moments?
La penya política del 155 –des d’ara
amigos para siempre: PSC, Cs, PP–,
¿continua considerant normal l’empresonament de polítics encara no jutjats,
amb temps de presó superiors als 105
dies que van caure sobre José Barrionuevo, acusat com a corresponsable
dels crims del GAL? Jo relacionava
sempre el groc amb la icterícia i amb
les estampes dels missioners quan
pintaven japonesos. ¿No hauria de
constar, en el currículum de tots els
membres de la classe política que han
avalat el 155, la seva fòbia al groc?
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Llarena no
deixa ser
consellers
Turull i Rull

El govern
es manté
en suspens

Troben un
nadó mort
enmig d’uns
contenidors

El jutge denega la
petició de llibertat
perquè puguin
prendre possessió
del càrrec

El cos sense vida
de l’infant va
aparèixer a
l’Ecoparc de
Montcada i Reixac

El president Quim Torra,
fotografiat al Palau de la
Generalitat ■ ANDREU PUIG

DISPUTA · El president Torra manté la presa de possessió
dels consellers per pressionar La Moncloa, que encara no ha
publicat els nomenaments CARTA · La Generalitat està en
espera de rebre explicacions legals de Madrid sobre el vet
Marc Bataller
BARCELONA

El torcebraç entre la Generalitat i La Moncloa va
en augment i la formació
del nou govern es manté
en suspens. La presa de
possessió dels consellers
continua programada, de
moment, per a avui, en
una estratègia pensada sobretot per posar davant
del mirall Madrid, que encara no ha publicat el decret de nomenaments i
que vol vetar sigui com sigui els polítics que estan a
la presó i a l’exili. Una situació que Quim Torra
considera del tot irregular, motiu pel qual ahir va
enviar una carta al govern
espanyol per exigir saber
quins arguments jurídics
fan servir per prohibir la
configuració del nou gabinet. Fonts de la Generalitat esperen que la resposta sigui aviat i que a partir
d’aquí es pugui decidir
com actuar. Per tant, no es
pot assegurar si avui es farà la presa de possessió, a
la qual segur que no podrien assistir els consellers Jordi Turull i Josep
Rull perquè el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els ha denegat el permís per sortir de la presó.
La política catalana i espanyola es mou aquests

Les frases

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

“Ara mateix no tinc
previst substituir els
consellers Rull, Turull,
Comín i Puig”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Estic segur que el
president deu haver
pactat amb els
independentistes com
sortir de l’embolic”
Joan Tardà
DIPUTAT D’ERC

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“[Els consellers
restituïts] han de
poder assumir el
càrrec amb normalitat
democràtica”

“No hi ha cap raó
per no permetre
formar govern
i engegar la
legislatura”

Maria Sirvent

Elisenda Alamany

DIPUTADA DE LA CUP

CATALUNYA EN COMÚ-PODEM

dies més en el regat curt
que no en una estratègia a
llarg termini i tothom es
mira de reüll per determinar el següent pas. Ahir, el
president Torra i JxCat,
ERC, la CUP i també els
comuns van redoblar la
pressió cap a Madrid i totes les seves instàncies
perquè acceptin el nomenaments dels consellers i
es pugui formar govern,
conscients que avui es vota el pressupost a Madrid i
el PNB amenaça de no donar-hi suport si es manté
l’article 155. “Les decisions polítiques ens poden
agradar més o menys, però al davant hi ha els drets
polítics dels consellers, i
ells han de tenir els drets

garantits”, assegurava la
portaveu de Catalunya en
Comú-Podem, Elisensa
Alamany.
Guerra de nervis
És en aquest context que
també s’entén la missiva
que el secretari del govern,
Víctor Cullell, va enviar al
subsecretari de la Presidència de l’executiu espanyol, José María Jover, per
exigir que es publiqués el
decret dels futurs consellers i alertar que es poden
estar vulnerant els drets
de Torra. “Podria entendre’s com una atribució
genèrica i il·limitada de
control de les funcions del
president de la Generalitat i un desapoderament

Possible prevaricació per la retenció dels nomenaments
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Des que es va aprovar la declaració d’independència, el
27 d’octubre, la justícia i les
lleis són un altre capítol imprescindible del procés. El
cas dels no-nomenaments
dels consellers entra de ple
en aquest terreny, ja que l’associació de juristes Drets està estudiant demandar el govern espanyol per prevaricació perquè està “retenint” la
publicació al Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC) dels
nous consellers de govern.
“És un acte degut i taxat. No

poden aturar-lo argumentant
que estan mirant la seva viabilitat. En tot cas, s’ha de publicar i si llavors algú hi vol
presentar recurs, que ho faci”,
assenyala Sergi Blázquez, de
Drets. Però aquí no s’acabaria
aquest serial. Si La Moncloa
comuniqués el decret al
DOGC s’entraria en un altre
debat sobre els terminis. El
DOGC es regeix per la llei de
taxes i té un termini màxim
de 10 dies per publicar les notificacions, un cop comprovat
que s’han pagat les taxes, pe-

rò com que en el cas dels nomenaments no hi ha taxes
pel mig, es podria interpretar
que no hi ha terminis.
D’altra banda, l’associació
d’advocats voluntaris de Girona constituïts arran del referèndum de l’1 d’octubre
acusa l’Estat espanyol de
“vulnerar la legalitat” impedint la formació del govern i hi
afegeix: “Aquest tipus d’ingerències, impròpies d’una democràcia normalitzada, repugnen qualsevol mena de
criteri jurídic.”

de les funcions que l’Estatut d’Autonomia li atribueix”, explica. En la mateixa carta, es demana
quins motius jurídics basen aquesta no-publicació
–diversos juristes creuen
que s’està cometent una

il·legalitat.
Però Rajoy també intenta fer valer els seus
trumfos, sabedor que la
llei no marca cap termini
per notificar el decret al
Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i confiant

que, en aquesta guerra de
nervis, els independentistes facin marxa enrere i
proposin consellers sense
causes judicials per poder
aixecar immediatament
l’article 155. El ministre
de Justícia, Rafael Catalá,
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Millo i el mal d’ulls
David Brugué

Enric Millo té tota la raó. Als carrers de Catalunya hi ha
símbols que fan mal d’ulls. Ara que recomana als ajuntaments que no deixin posar-ne, suposo que enviarà la
maquinària de l’Estat a fer treure totes les banderes
que, per exemple, hi ha al barri de Vila-roja de Girona.
De fet, els de casa seva ho saben ben bé que hi són. En
la campanya que va fer llufa del PP pel 21-D el candi-

dat Albiol s’hi va passejar una bona estona. Suposo
que ara hi tornaran amb una màquina d’escombrar i
alguna cosa per treure aquella macropancarta de color groc i vermell que posa Bienvenido a España. Que
anirà per Tabàrnia fent el mateix i ara que ve el Mundial de futbol prohibirà les rojigualdas. Ben fet. Té tota
la raó: hi ha símbols que fan mal d’ulls.

Millo exigeix als
alcaldes espais
públics “neutrals”
a Els avisa per carta que no poden deixar que els ocupin
símbols d’una ideologia a Trenquen la “convivència”, diu

Els símbols grocs de protesta s’han estès arreu, com en aquesta acció a Lleida al març ■ ACN

Ò. Palau
BARCELONA

també va comentar que
els nomenaments de Torra són una “burla” als catalans i va subratllar que el
seu executiu “estudia la situació”. Segons el ministre, la designació de dues
persones a la presó i dues
més de “fugides” és “contrària a la llei”.
Restitució
Torra i JxCat, però, insisteixen que el principi de
restitució dels consellers
de l’anterior govern és sagrat i, segons va explicar
ahir el president en una
entrevista a RAC1, “ara
mateix” no es planteja
substituir Rull, Turull, Comín i Puig. “És una opció
que no està sobre la taula”,
va reblar. Però, en aquests
moments, no es pot descartar cap possibilitat.
Mentrestant, la Comissió Europea continua mirant cap a una altra banda

i intenta adoptar una posició equidistant. “La posició de la comissió és coneguda. No hi ha competència europea, és de l’ordre
intern constitucional i jurídic espanyol”, va respondre el portaveu en cap co—————————————————————————————————

No hi ha terminis
per notificar els
nomenaments
al DOGC
—————————————————————————————————

munitari, Margaritis Schinas, en ser preguntat sobre el bloqueig de Madrid
al nou govern de Torra.
Un Quim Torra que a
RAC1 va anunciar que
avui s’enviaran cartes a
tots els dirigents de la la
Unió Europea i de l’EFTA
(Associació Europea de
Lliure Comerç) per “explicar-los el que passa i perquè s’adonin de la crisi ca-

talana”. També va reiterar, un cop més, que demanarà una reunió per seure
amb Mariano Rajoy i abordar el panorama a Catalunya per poder parlar de
tot. “No he tingut encara
cap mena de contacte amb
el senyor Mariano Rajoy.
Crec que em rebrà aviat,
immediatament quan es
formi govern”, va matisar.
Gest de Ciutadans
Per la seva part, Ciutadans continua amb la seva
croada contra Torra i avui
té previst presentar davant del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC) un recurs contenciós administratiu per
anul·lar la presa de possessió del president de la Generalitat perquè considera que no va respectar el
“tràmit essencial” i dona
per fet que desobeirà la
Constitució i les lleis. ■

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric
Millo, va enviar ahir una
carta a tots els alcaldes del
país per recordar-los que
han d’actuar com a “garants de la neutralitat dels
espais públics” i convidarlos a “no permetre” la seva
ocupació “amb símbols
que puguin acabar malmetent-la”. Millo s’empara en
l’article 103 de la Constitució, que fa referència al
“principi de neutralitat de
l’actuació de totes les administracions públiques”,
el qual segons ell s’ha de
garantir especialment pel
que fa a la presència de
“banderes, pancartes i
símbols de caràcter partidista de diferents ideologies” als espais de titularitat municipal. “En els darrers mesos, els carrers i
places dels nostres municipis, i fins i tot les façanes
d’alguns edificis públics,
estan sent ocupats per
aquesta simbologia partidista”, lamenta el delegat,
en al·lusió als llaços i símbols grocs que han aparegut arreu del país per protestar contra l’existència

Canet farà un
ple i denunciarà
els atacs
—————————————————————————————————

L’Ajuntament de Canet de
Mar reaccionarà amb un ple
de condemna que farà demà
a la irrupció d’un grup ultra
dilluns a la platja que va acabar amb tres ferits. El ple votarà un acord perquè l’Ajuntament presenti denúncia, com
ja han fet els damnificats.
Ahir de fet ja es va fer una reunió entre els serveis jurídics
i la Policia Local per recopilar
tota la informació sobre els
fets. “No és acceptable que
vingui gent de fora a buscar
conflicte i violentar-nos”, va
dir l’alcaldessa, Blanca Arbell
(ERC), que va fer una crida a
tots els grups a sumar-s’hi. El
col·lectiu Segadors del Maresme ha reivindicat la retirada de les creus perquè “pertorben la convivència, usurpen drets d’ocupació d’espais
comuns i distorsionen la
imatge de la costa catalana”.

de presos polítics i exigirne l’alliberament. “En els
darrers dies, aquest fenomen s’ha anat estenent a
altres àmbits com són les

platges del litoral”, hi afegeix, arran de les plantades de creus per donar suport als presos, que dilluns
a Canet va contestar un
grup d’ultres tot arrencant-les de males maneres
i provocant tres ferits entre els membres del CDR
que les havia col·locat.
“Els Ajuntaments han
de mantenir aquesta neutralitat en la gestió dels espais públics dels quals són
competents i responsables”, insisteix Millo, que
justifica que “són de tots
els ciutadans i no només
dels que expressen una determinada opció política”.
El delegat adverteix els alcaldes del deure de “vetllar
per la convivència”, ja que
“l’incompliment d’aquesta objectivitat” ja n’ha ocasionat, en alguns casos,
“una ruptura, que fins i tot
ha acabat derivant, en
ocasions, en enfrontaments entre els ciutadans”. Ajuntaments com
el de Mont-roig o Castellbell i el Vilar ja han ordenat els últims dies la retirada de símbols de la via
pública, mentre en sentit
contrari, el d’Arenys de
Munt ha aprovat sancionar qui els arrenqui. ■
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—————————————————————————————————

“Els processats
perseveren en el
delicte, que pot causar
rellevants i
irreparables perjudicis
col·lectius”
—————————————————————————————————

“Tots els processats
van dir que tornarien
a l’execució del pla
il·legal en recuperar
les institucions”
Pablo Llarena

MAGISTRAT DEL TRIBUNAL SUPREM
—————————————————————————————————

“L’apropament del
reclús a la família és
una pretensió nova no
recollida en el recurs
d’empara”
Tribunal Constitucional

RESOLUCIÓ VERS ORIOL JUNQUERAS
—————————————————————————————————

“La petició de
defensar la
candidatura per
videoconferència és
de caràcter genèric”
Tribunal Constitucional
RESOLUCIÓ VERS JORDI SÀNCHEZ

Jordi Rull i Josep Turull, en un acte de campanya durant les últimes eleccions ■ JOSEP LOSADA / ARXIU

Llarena denega la llibertat a
Rull i Turull per reincidència
a El jutge del Suprem afirma que si són consellers es “potencia” la secessió de Catalunya a Hi afegeix que

el president Torra ja ha expressat que “impulsarà la república independent il·legalment declarada”
Mayte Piulachs
BARCELONA

El magistrat del Tribunal
Suprem Pablo Llarena no
canvia ni una coma del seu
guió. El jutge va informar
ahir que denega la petició
de llibertat provisional indefinida que li van sol·licitar Jordi Turull i Josep
Rull –que va fer empresonar el 23 de març amb tres
polítics més– per poder
prometre avui el seu càrrec de consellers, en assegurar que si són nomenats
“no es mitiga el risc de reincidència, sinó que es potencia, i més encara –afegeix Llarena– quan el president (per Quim Torra)
que pretén designar-los ha
exterioritzat la seva voluntat i determinació
d’impulsar la república independent il·legalment
declarada”. Llarena també afegeix que continua en
ells el risc de fugida.
L’advocat de Rull i Tu-

rull, el penalista Jordi Pina, haurà de presentar ara
un recurs contra aquesta
decisió a la sala penal del
Suprem, la qual fins ara
també ha denegat tots els
drets polítics als nou polítics empresonats. Pina insistia al jutge que Rull i Turull “no tenen cap restricció dels drets polítics” i
que “no pot avançar-se en
l’aplicació de l’article 384
bis de la llei d’enjudiciament criminal”, que fixa la
suspensió dels càrrecs polítics acusats de rebel·lió,
quan la sala penal del Suprem l’hagi feta ferma.
Precisament, el jutge
Llarena es recolza en els
arguments de la resolució
de la sala penal del Suprem (“feta només dos
dies abans”, indica el jutge, que dissabte passat
presentessin el recurs Rull
i Turull), que va refusar la
posada en llibertat dels
quatre consellers i l’expresidenta del Parlament.

El TC refusa treure de la presó Junqueras i Sànchez
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Tribunal Constitucional
(TC) tampoc arrisca en les
seves resolucions, i ahir va
comunicar que desestima els
recursos d’empara que van
presentar-li, per separat, el
diputat de JxCat Jordi Sànchez per exercir els seus
drets polítics i el vicepresident Oriol Junqueras, el seu
dret de defensa. Per unanimitat dels dotze membres del
tribunal, en tots dos casos, el
ple segueix el criteri de la fiscalia i desestima la petició
dels polítics d’aixecar la seva
mesura cautelar de presó

provisional dictada pel Suprem perquè “seria un atorgament anticipat de l’empara
sol·licitada” sense haver analitzat el fons.
Sànchez va demanar el 24
d’abril al TC la seva empara i li
afegia la resolució del Comitè
de Drets Humans de Nacions
Unides del 23 de març passat, en què demanava al regne d’Espanya de respectar
els seus drets polítics. Pel TC,
la resolució és “molt genèrica”. També li denega la videoconferència des de la presó
per defensar la seva candida-

tura a president, ja que (amb
la tardança de la resposta) ja
hi ha un nou president de la
Generalitat. Pel que fa a Junqueras, el TC assegura que la
seva dificultat d’exercir el
dret de defensa “són mers inconvenients i no pas un perjudici real”, i que la petició de
trasllat a una presó més propera a la família “no està en
cap dels drets en què se sustenta el recurs d’empara”.
D’altra banda, la CUP també ha presentat recurs d’empara al TC per a Mireia Boya i
Anna Gabriel.

Llarena assegura que “limitar els drets polítics” de
Rull i Turull és “adequat”
perquè es “protegeixen altres finalitats constitucionals legítimes i més necessitades de protecció com
és el valor col·lectiu”, segons indica el magistrat

que recull una sentència
del Tribunal Constitucional de 1994.
En la resolució, de vuit
planes, l’instructor exposa
que la defensa de Rull i Turull no fa cap referència als
fets pels quals els ha processat, i que es concreten en el

seu exercici de la política
per “canviar la legalitat vigent i iniciar la fragmentació territorial impulsades
des del Parlament”, accions “seguides per amplis
sectors socials”, que accepten “enfrontar-se col·lectivament a l’actuació de les

institucions” que mantenen l’ordre constitucional.
Hi afegeix que en el cas de
Rull i Turull van impulsar
el pla d’independència
com a consellers, i per tant
continua el “risc de reincidència de les seves conductes” si són nomenats.
Llarena reitera que el
Llibre Blanc, aprovat el
2015 pel govern d’Artur
Mas (i mai amagat), ja recull que la suspensió del govern català “no pot ser indefinida”. També repeteix
els arguments de la sala penal vers els empresonats
que no “hi ha cap indici que
amb la seva posada en llibertat no abandonaran la
col·lisió amb l’Estat”, que
pot provocar “una alta probabilitat d’enfrontaments
físics”.
El jutge tampoc accepta
l’argument de la defensa
que amb el nomenament
de Rull i Turull, “la seva funció executiva desactiva
qualsevol hipotètic risc de
fuga”. El magistrat es recolza en el segon argument
de la sala penal del Suprem,
que recorda els polítics
que hi ha a l’exili, a més de
l’“estructura organitzativa
que els ajuda”, com una facilitat per a la seva fugida
malgrat que sempre s’han
presentat davant del jutge
en ser cridats. I clou amb
el paràgraf de la sala del
Suprem en què es critica
la falta de cooperació internacional. ■
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Nou fracàs d’Espanya en el
setge a Carles Puigdemont
a El tribunal de Schleswig-Holstein referma l’ordre de llibertat de l’expresident a La fiscalia alemanya

n’havia tornat a demanar la detenció basant-se en noves dades facilitades per la fiscalia espanyola
Redacció
BERLÍN

Carles Puigdemont podrà
continuar fent vida en llibertat a Berlín després
que la justícia alemanya
hagi decidit per segona vegada denegar la petició de
la fiscalia perquè sigui empresonat en espera que es
resolgui l’euroordre. L’Audiència Territorial de l’estat de Schleswig-Holstein
va fer pública ahir una resolució en què es manté
ferma en la idea de no incloure el càrrec de rebel·lió
en el procés d’extradició
contra l’expresident.
Aquest pronunciament
posa en evidència tota
la feina que ha fet la Fiscalia General de l’Estat espanyol des que el 5 d’abril es
va decretar la llibertat de
Puigdemont. Des d’aleshores, els fiscals espanyols
han intensificat els contactes amb els col·legues
alemanys per aportar-los
més coneixement sobre
la causa que instrueix el
jutge Pablo Llarena, amb
l’objectiu de modificar els
plantejaments del tribunal de Schleswig-Holstein.
Tot plegat, però, ha resultat inútil.
Amb la resolució d’ahir,
la justícia alemanya es referma en el que ja va dir
el 5 d’abril, quan va considerar “en principi inadmissible” una extradició
de Puigdemont pel delicte
que demana el jutge Pablo
Llarena. El nou pronunciament s’ha fet en resposta a una petició de la fiscalia del dia 9 de maig perquè l’expresident fos detingut una altra vegada.
Basant-se en noves dades que es van fer arribar
als fiscals alemanys, els representants del ministeri
públic de Schleswig-Holstein van tornar a cursar
la sol·licitud de detenció
al·legant que la possibilitat
d’una extradició per rebel·lió augmentaria el risc
de fugida. Però el tribunal
alemany ha rebutjat la
sol·licitud, ja que considera que les noves informacions no són motiu sufi-

Carles Puigdemont, en una imatge d’arxiu presa l’any passat ■ JOSEP LAGO / AFP

cient per tornar a plantejar el càrrec de rebel·lió.
“Des del punt de vista
del tribunal, en el marc
del procés no hi ha hagut,
ni en la base probatòria
ni en la consideració jurídica dels fets, un canvi
significatiu que pugui portar a modificar la posició
que va quedar reflectida
en la decisió del 5 d’abril
del 2018”, sosté el tribunal del land de SchleswigHolstein.
El tribunal insisteix que
no es compleixen les condicions per veure tipificat
el delicte d’alta traïció, que
es correspondria en la le-

Puigdemont i Comín actualitzen la declaració de béns
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Carles Puigdemont ja ha presentat una nova declaració
de béns com a expresident
català després de l’advertència del Ministeri d’Hisenda
d’obrir-li un expedient sancionador. Aquesta declaració ha
permès conèixer que va tenir
una variació patrimonial de
3.723 euros durant la seva
etapa com a president de la
Generalitat. Així figura en el
quadre de variacions patrimonials del Departament de
Governació de la Generalitat,

actualitzat per última vegada
el 14 de maig amb les dades
de Puigdemont. El quadre
recorda que Puigdemont va
accedir al càrrec el 12 de gener del 2016 i va ser destituït
el 28 d’octubre del 2017, en
aplicació de l’article 155 de la
Constitució. Segons la llei catalana, els alts càrrecs de la
Generalitat han de formular,
en el moment del nomenament i del cessament en el
càrrec, una declaració patrimonial, d’activitats i d’interes-

sos, per deixar constància de
les variacions durant el mandat. No consta que el líder de
JxCat hagi declarat vendes ni
compres d’immobles ni altres
variacions patrimonials de
pes en els últims dos anys.
El conseller de Salut, Toni
Comín, també ha actualitzat
la declaració de béns, amb
una variació patrimonial amb
saldo negatiu de 32.234,80
euros. Puigdemont la va actualitzar el 14 de maig i Comín ho va fer ahir.

gislació alemanya amb el
de rebel·lió. Finalment, els
jutges alemanys deixen
clar que “les informacions
addicionals sobre fets concrets no canvien res”, segons la resolució.
Vídeos de l’1-O
Aquests nous elements de
prova de la fiscalia alemanya són tres vídeos de l’1
d’octubre amb imatges
amb agressions a agents
de la policia espanyola,
amb el llançament d’una
cadira i un tanca. També
tenen un vídeo on hi apareixen mossos amb actitud de passivitat. Ahir mateix, la premsa digital alemanya ja advertia que els
magistrats que s’han de
pronunciar sobre el cas
han quedat “molt poc impressionats” pels vídeos.
Els jutges alemanys no
només s’han pronunciat
sobre la qüestió de la rebel·lió, sinó que també
han rebutjat considerar el
delicte de pertorbació de
l’ordre públic, ja que, segons el seu criteri, Carles
Puigdemont no pot ser
responsabilitzat personalment de fets que puguin
constituir aquest delicte.
D’acord amb això, l’ordre
de detenció contra Puigdemont a Alemanya continua limitada al càrrec de
malversació de fons públics, delicte sobre el qual
els jutges alemanys van
demanar informació addicional a l’Estat espanyol.
D’aquesta manera, es
manté la situació de llibertat amb fiança de 75.000
euros per a Carles Puigdemont, que s’haurà de continuar presentant de manera periòdica a un jutjat
de Berlín, que és la ciutat
on l’expresident ha fixat
la seva residència de manera provisional.
Possible arxiu
Tot el debat jurídic que
s’ha dut a terme fins ara
en el marc del tribunal de
Schleswig-Holstein en cap
moment ha entrat a valorar la qüestió de procediment que va esgrimir la
justícia belga per arxivar
la petició de les euroordres
dels consellers Toni Comín, Meritxell Serret i
Lluís Puig. Diversos juristes ja han advertit del fet
que, com que es tracta de
la mateixa petició, hi ha el
mateix error de forma en
les ordres de detenció internacional de tots els polítics que són a l’exili, fet
pel qual la causa oberta
contra Puigdemont també s’hauria d’arxivar. ■
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Toc d’alerta per
la falta de dones
en el govern
a El PDeCAT i la CUP es queixen per carta a l’executiu i els

anticapitalistes reclamen al president una correcció
Redacció
BARCELONA

La CUP ha tornat a treure
targeta vermella al president del govern, Quim
Torra, i aquesta vegada el
motiu ha estat la falta de
paritat en l’executiu. De
fet, és l’equip amb menys
participació de dones de
la història, només tres
dels tretze consellers de
què consta l’executiu, és a
dir, el 21%, contra el 79%
d’homes. Això serà així
sempre que la composició
de l’actual govern es faci
efectiva amb la presa de
possessió de tot l’equip els
pròxims dies. El percentatge més alt de dones en
un govern a Catalunya va
ser del 25%, durant l’executiu de José Montilla.
Les queixes van arribar
ahir del PDeCAT, soci
dins el grup de Junts per

Les frases

—————————————————————————————————

“Ens hauria agradat
més paritat en el
govern. però calia la
restitució”
Marta Pascal

COORDINADORA GENERAL PDECAT

—————————————————————————————————

“I parlaven de
república feminista;
retòrica i simbolisme,
no és la realitat”
Maria Sirvent

DIPUTADA DE LA CUP

Catalunya, que dona suport al govern de Torra i
amb afiliats que han estat
nomenat consellers, i
també de la CUP. Tots dos
van coincidir a expressar
les seves queixes amb sengles cartes enviades als

responsables del govern.
Els anticapitalistes van
ser els més contundents
en les queixes, que va fer
públiques en el Parlament
la diputada Maria Sirvent.
“Els partits que integren
el govern van fer referència en els discursos a una
república feminista, però
ara hem vist com la retòrica i el simbolisme no es
corresponen amb la realitat”, va recriminar la diputada. Sirvent va recordar, a més a més, que no
es compleix la normativa
vigent sobre la paritat. És
per aquest motiu que Sirvent creu que aquesta situació hauria de ser corregida “immediatament” si
Torra té previst introduir
canvis en el govern, tot i
que la CUP també va voler
valorar la restitució del
govern destituït pel
155. ■

La diputada Maria Sirvent va denunciar ahir la manca de paritat en el govern ■ ACN

El PSC avala que Sánchez qualifiqui Torra de “racista”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El secretari d’organització del
PSC, Salvador Illa, va avalar
ahir les declaracions del líder
del PSOE, Pedro Sánchez,
respecte als articles i les piulades del president de la Generalitat, Quim Torra. Sánchez va acusar divendres Torra de ser “el Le Pen de la política espanyola” i la “materialització política de la xenofòbia”. Per Illa, són qualificatius

El PNB aplana el
camí per al sí
als comptes
a El govern basc va

destacar ahir la
importància dels
acords amb Rajoy

M. Oliva
MADRID

El grup basc va afegir ahir
els seus cinc vots als del PP
i Cs per evitar que caiguessin els comptes de l’Estat
del 2018. En la primera
tanda de votacions del paquet pressupostari, el PNB
va complir, doncs, el guió
que s’havia establert el dia
anterior: ajornar “fins al
darrer minut” –és a dir, a

avui al vespre– la possibilitat de vetar-los i d’impedir
que prosperin com a mesura de denúncia pel fet que
el 155 es manté vigent. Però mentre l’hermetisme
s’imposa dins el partit, el
portaveu del govern basc,
Josu Erkoreka, donava valor a les inversions pactades amb l’executiu de Mariano Rajoy i a l’augment
de les pensions, si bé va insistir que la darrera paraula la té el partit i que el gabinet d’Íñigo Urkullu acceptarà el que decideixi.
El PP es va aferrar ahir a
aquestes precisions d’Erkoreka per suggerir que es

El portaveu del govern basc, Josu Erkoreka, durant una
conferència de premsa ■ EFE

fa molt difícil que vulguin
renunciar-hi, alhora que
va voler veure com una crítica al president Quim Torra per part del portaveu el
fet que assenyalés que “segurament era conscient
dels efectes i de les conse-

qüències de les seves accions” quan va nomenar
Josep Rull, Jordi Turull,
Lluís Puig i Toni Comín. Es
referia a la paralització del
decret i a l’allargament del
155 imposats per Rajoy.
Erkorka, si més no, hi va

que “es dedueixen dels textos del senyor Torra”, que “tenen afirmacions que es poden qualificar de racistes i supremacistes”. “Desitgem que
la seva actuació com a president ho desmenteixi”, va assegurar. El dirigent també va
corroborar que treballen “en
sintonia” i amb “contacte
permanent” amb el PSOE. En
aquest sentit, va dir que es-

peren una “disculpa molt
més rotunda i explícita” per
part de Torra i que impliqui
“un canvi de fons”. També va
donar suport a incorporar a la
llei d’igualtat que es tramita
al Congrés aspectes per
agreujar les sancions a càrrecs públics amb actituds
“racistes” i també reformes
del Codi Penal per actualitzar
delictes com el de rebel·lió.

afegir que aquesta vegada
no li constava que el lehendakari estigués intercedint amb Rajoy per intentar que s’aixequés la intervenció de l’autogovern.
En aquest punt, el PP va
insistir que les darreres hores el PNB no els havia collat per intentar que es publiquin els nomenaments,
però sí que els havia traslladat el malestar per la decisió de mantenir el 155, perquè de bon començament
havien condicionat el seu
sí als pressupostos no només als acords inversors i
econòmics que es tanquessin, sinó també al fet que el
govern català hagués recuperat el control de les seves
institucions.
L’executiu
espanyol
anit continuava sense donar explicacions de la base
legal que empara la suspensió de la publicació dels
nomenaments, però desmentia la possibilitat que
Rajoy faci el gest d’aixecat

el vet al decret –encara que
al cap d’algunes hores el
portessin al TC per impugnar-lo– per tal de facilitar
el relat del PNB. Fonts del
PP sentenciaven que
aquesta mesura seria contraproduent, perquè Cs
s’aferraria al discurs que
s’ha bescanviat el 155 pels
pressupostos.
Finançament autonòmic
Just ahir, es va saber que
el ministre d’Hisenda,
Cristóbal Montoro, es nega a ampliar el percentatge que reben les autonomies d’impostos estatals
com l’IRPF, l’IVA i els impostos especials. Així ho
constata un informe elaborat pel Ministeri, que és
la resposta de les peticions
realitzades per la comissió
d’experts
autonòmics.
Ara les autonomies han de
fer les seves observacions
al text, que serà discutit al
proper Consell de Política
Fiscal i Financera. ■
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ANÀLISI

Esteve Vilanova

evilanova@elpuntavui.cat

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

L’Espanya efervescent
D

iumenge passat a Madrid es
va fer un acte polític que
vist des d’aquí feia tremolar
pel seu discurs, que ens recordava
temps de l’“espíritu nacional”. El
parlament fou pronunciat pel líder
de facto de l’ultranacionalisme espanyol, Albert Rivera, davant d’un
públic extasiat amb el seu líder i
les seves paraules abrandades.
D’ell és l’esquema de fa pocs dies
en què dividien els catalans entre
els bons i els dolents, i per descomptat ell es col·locava en la
banda dels bons. El seu relat d’Espanya ha esdevingut dual i rebrota
amb força i, com veiem pels carrers, germina amb una efervescència espectacular. El seu patriotisme barreja perfectament la
bandera de l’Espanya franquista i
feixista de l’àguila i la de la monàrquica constitucional, sense cap
sentiment de repugnància. Pocs
són els fills que reneguen dels
seus pares!
Com sempre ens ha passat,
aquí també n’hi ha de “bons”, els
seus, que han estat en la gènesi
d’aquest artefacte polític que va
esclatar aquest diumenge de
maig, i l’han ajudat i l’han finançat.
És al que aspirava un banquer català quan reclamava un “podemos
de derechas” i de fet, les grans empreses de l’IBEX, d’allà i d’aquí, en

Albert Rivera, líder de Ciutadans, en l’acte del cap de setmana passat ■ J.J. GUILLÉN / EFE

són uns garants des del principi.
Per a aquests empresaris no hi ha
país, hi ha mercat; ni amistats que
facin ombra al gran poder del BOE.
I aquests taronges són els “bons”,
els de fiar. És l’Espanya de patriotisme efervescent com feia molts
anys que no s’havia vist.
Ha quedat clar, i cada dia ho demostren ja sense dissimular, que la
democràcia i l’estat de dret són
elements que, si un dia topen amb
la unitat d’Espanya, esdevenen se-

cundaris i ho sacrificaran tot per
mantenir-la unida; fins i tot si s’han
d’enfrontar amb la democràcia de
la UE, com tantes vegades va fer la
dictadura franquista omplint la
plaça d’Orient per replegar-se i defensar-se de la conxorxa europea.
Els seus valors i principis són tan líquids que el secretari del PSOE,
Pedro Sánchez, declara que si amb
el Codi Penal no es pot castigar els
presos polítics i els exiliats, s’haurà
de canviar la llei per adaptar-la.

Quan un té el dualisme reductor
com a codi ètic i se sent part dels
“bons”, arriba a proposar una mena de codi de l’enemic, que per això són els “dolents”.
La bufetada jurídica que ha rebut Espanya dels jutjats de Bèlgica,
on allà sí que els jutges són independents, ha somogut tot l’entramat jurídic teixit per perseguir l’independentisme, i el pànic s’ha apoderat de les altes instàncies judicials espanyoles perquè temen que

es repeteixi amb Alemanya, Escòcia i Suïssa, i que l’orgull patri quedi
ferit per una bona temporada.
És per això que, com deia dimecres passat, el nou govern ha d’iniciar una política molt clara per enfortir i consolidar la bona marxa de
l’economia catalana i cada vegada
deslligar-la més de la política espanyola, perquè tinc la sensació que
entre els projectes repressius de la
troica del 155 hi ha afeblir-nos la
potència econòmica catalana al
preu que sigui, perquè perdi el lideratge i la potència que tant els
enutja. No ens serà fàcil, perquè,
com deia el professor Mas-Colell,
aquest gavià del Fons de Liquiditat
Autonòmica (FLA) serà una cotilla
que difícilment ens la podrem treure de sobre, tota vegada que és una
eina fabulosa de control del Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro.
El potencial de la Catalunya
d’avui és que 49.000 empreses
catalanes són exportadores i
18.000 ho són regularment, i això
suposa el 34% del nostre PIB.
Som un país on tres quartes parts
de les vendes es fan a l’exterior.
Som una de les economies més
obertes del món.
De totes maneres, el món econòmic comença a reaccionar i el
Col·legi d’Economistes acaba de
fer un congrés amb la participació
de més de quatre-centes persones, economistes i empresaris dels
més brillants del Principat, per
analitzar l’estat de l’economia i els
reptes per vèncer en el futur.
Els catalans hem d’imposar, davant l’Espanya efervescent, la Catalunya intel·ligent.

Torrent alerta que més
repressió no arregla res
a El president reitera

la injustícia de la
presó preventiva i la
inexistència de delicte

Redacció
BARCELONA

El president del Parlament preguntava ahir a
Rajoy i Sánchez si es pensen que podran canviar la
voluntat política i social
dels ciutadans a base
d’aplicar el Codi Penal o bé
endurir-lo. “Més repressió
no canvia la situació política i social de Catalunya”,
va afirmar des de les portes de la presó d’Estremera, després de reunir-se
durant unes tres hores

llargues amb Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn. Aquest és un
conflicte “polític” que cal
resoldre també per la via
“política” i el “diàleg”, alertava.
La d’ahir va ser la segona visita institucional de
Torrent als centres penitenciaris i, tal com ja va explicar el president de la
Generalitat, Quim Torra,
continuarà anant-hi totes
les vegades que calgui per
“evitar normalitzar” la situació i denunciar que, a
més a més, hi ha diputats
empresonats que com a
representants electes dels
catalans haurien de poder
exercir “lliurement i nor-

malment” els seus drets
polítics, que segueixen
“intactes”, va exigir. Segons va apuntar el president, davant d’aquesta situació els líders independentistes empresonats li
han demanat que “no ens
resignem i no normalitzem la situació” i que “seguim amb la defensa dels
pilars de la democràcia”.
Torrent va insistir a lamentar “la doble injustícia” en què es troben els
presos polítics. D’una banda, perquè pateixen una
“presó preventiva” lluny
de les seves cases i més
quan “encara no hi ha sentència” i, de l’altra, per “la
inexistència del delicte”
de rebel·lió del qual se’ls

El president del Parlament, sortint ahir de la presó d’Estremera ■ EFE

acusa, va explicar. “Són
homes de pau” i tenen plena consciència que “són
presos polítics”.
Dilluns a la tarda, Torrent va visitar la seva antecessora, Carme Forcadell,
i la consellera destituïda
Dolors Bassa a Alcalá-Me-

co i ahir a la tarda tancava
la tanda de trobades a Soto del Real, on estan empresonats des del 17 d’octubre el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l’exlíder d’ANC i diputat, Jordi Sànchez, amb
qui ahir no es va poder

veure perquè tenia visita
familiar. La trobada amb
els presos polítics estava
prevista fa dues setmanes,
però es va ajornar per la situació política. La primera
visita va ser al febrer, després de prendre possessió
del càrrec. ■
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La direcció del PDeCAT s’obre
que es revisi el seu lideratge
a Es plantejarà, davant la pressió dels crítics afins a Puigdemont, si el posa a debat a l’assemblea
del juliol a El consell nacional hauria d’introduir al reglament l’opció que s’hi puguin votar càrrecs
Òscar Palau
BARCELONA

La direcció del PDeCAT
acceptarà sotmetre’s al judici de les bases i fins i tot,
tot i que a contracor, potser a un eventual relleu en
el lideratge durant l’assemblea ordinària que ha
convocat per als pròxims
20, 21 i 22 de juliol a Barcelona. Així ho va apuntar
ahir la coordinadora general, Marta Pascal, en una
compareixença de la cúpula després d’una executiva dilluns que va decidir
endegar, un cop encarrilada la recuperació de les
institucions amb el nomenament de Quim Torra
com a president de la Generalitat, el mecanisme de
debat intern previst als estatuts, que marca la celebració cada dos anys d’una
assemblea oberta a tots els
associats. Ahir de fet ja
se’ls va començar a enviar
cartes per anunciar-la.
“Sotmetrem la feina feta a
consideració seva, però estem satisfets d’aquests
dos anys i la volem seguir
fent”, avançava Pascal.
L’assemblea, de fet, en
principi ha de ser de debat
bàsicament ideològic i
d’estratègies de futur, ja
que els càrrecs que es van
triar en el congrés fundacional del juliol del 2016
ho són per a quatre anys.
La pressió d’un sector crí-

La frase
—————————————————————————————————

“Sotmetrem la feina
feta a l’assemblea,
però estem satisfets
d’aquests dos anys i la
volem seguir fent”
La direcció del PDeCAT va anunciar ahir la convocatòria d’una assemblea ordinària al juliol, en què es posarà a debat ■ EFE

tic que s’ha desmarcat de
posicions de la direcció
que considera tèbies i advoca per alinear molt més
el partit amb les tesis del
president Puigdemont,
que es va fer notòria fa
unes setmanes arran d’un
sopar a Rubí, ha forçat
tanmateix la direcció a haver-se de plantejar si es posa també ella mateixa a votació en el conclave de l’estiu. De fet, ella i tots els actuals quadres territorials.
Per regular el funcionament de l’assemblea i definir l’ordre del dia, el partit
celebra aquest dissabte un
consell nacional que n’ha
d’aprovar el reglament i

que previsiblement durà
ja un primer debat entre
oficialistes i crítics sobre si
s’hi introdueix o no una
possible ratificació dels
càrrecs, en principi no
prevista als estatuts. La
presidenta del consell nacional, Mercè Conesa, deixava clar ahir que no n’és
partidària, si bé admetia
també que en els pròxims
dies això “es valorarà” perquè el partit “ha d’obrir els
òrgans de direcció al nou
moment i a la relació amb
JxCAT”, ja que cal “encaixar les dissensions” que hi
hagi en la relació. De fet, la
mateixa Pascal, per justificar l’obertura del debat,

L’Estat vol rehabilitar la
imatge turística catalana
Redacció
MADRID

El govern espanyol vol potenciar les campanyes turístiques a Catalunya, segons va assenyalar ahir el
ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro
Nadal, per recuperar la
imatge del territori, que
consideren danyada des-

assenyalava ahir que “cal
adaptar l’estructura orgànica a la situació política
actual, perquè tenim gent
a la presó i a l’exili”, i recordava a més que s’haurà de
cobrir la renúncia d’Artur
Mas al gener com a president, un càrrec que compartia amb Neus Munté,
qui des de llavors l’exerceix provisionalment en
solitari. Ahir, la coordinadora es mostrava “molt satisfeta” per “l’aposta” que
es va fer per JxCat i s’esforçava a vendre l’assemblea
en positiu, en el sentit que
farà possible treballar cap
a una “major integració”
entre el partit i els integrants de la fórmula electoral creada per Puigdemont per al 21-D. “Tenim
ganes de superar els perímetres per enfocar les eu-

prés dels atemptats terroristes de l’agost passat i per
la incertesa que, segons
l’executiu popular, s’associa al procés sobiranista,
especialment després de
l’1 d’octubre.
Nadal ho va prometre
ahir en el ple del Congrés
dels Diputats, durant el debat del dictamen i les esmenes del projecte de llei

de pressupostos generals
de l’Estat per a aquest any,
en el qual l’executiu presidit per Mariano Rajoy es
mostra disposat a incidir
“en aquelles zones turístiques que han tingut algun
tipus de problema”.
El ministre va especificar que Turespaña, l’organisme públic que promociona l’Estat com a desti-

Casals, l’alternativa dels crítics
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El sector més proper a Puigdemont llançava ahir mateix,
segons avançava La Vanguardia i confirmaven després diverses fonts, el nom de Joan
Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei i exdiputat de Junts
pel Sí, com a cap visible i figura
que volen que li disputi el lideratge del partit a Marta Pascal.
Casals, de 44 anys, no té previst presentar-se a la reelecció
a les municipals de l’any vinent i representa el vessant
territorial dels crítics, on també figuren dirigents de Moment Zero com el conseller

d’Interior, Miquel Buch, el president de l’Associació Catalana de Municipis, David Saldoni, l’antic cap de comunicació
del govern Jordi Cuminal i la
presidenta de la federació de
Barcelona, Mercè Homs.
La notícia no va ser ben rebuda ahir per Mercè Conesa,
que troba que es pretén obrir
un “debat extemporani, que
ara no pertoca”. Pascal, en
canvi, va evitar contestar si se
sent qüestionada internament i va apostar per “treballar i sumar en positiu” amb
qualsevol que es postuli.

nació dels viatgers, durà a
terme campanyes concretes per fomentar el turisme a Barcelona i Cambrils,
i també a Catalunya en general “pels esdeveniment
de la tardor”, que consideren que han deteriorat
l’atractiu turístic del país.

vern espanyol i altres administracions “per garantir-ne el bon funcionament”. No obstant això, el
responsable de Turisme
va puntualitzar que “afortunadament” l’afluència
de turistes s’ha recuperat,
fet que va atribuir a l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució.
A més d’anunciar partides específiques destinades al turisme britànic
després del Brexit, Nadal
va comentar que el ministeri renovarà els paradors
de turisme i destinarà 14
milions a obres en fase de
construcció. ■

Salvant el MWC
En la seva exposició, Álvaro Nadal hi va afegir que
“no ha estat fàcil mantenir
el Mobile World Congress
a Barcelona”, per culpa, va
dir, de la tensió política, i
que el risc de perdre el congrés va reclamar una “especial dedicació” del go-

Marta Pascal

COORDINADORA GENERAL PDECAT

ropees i les municipals de
l’any vinent”, apuntava,
després d’avisar que vol
“defugir batalles internes”. De fet, fins i tot convidava el president Torra a
assistir al consell nacional
i recordava que té les “portes obertes” a participar
en les seves assemblees i
òrgans de decisió.
Pascal, que fa tàndem
amb David Bonvehí, ja volia destacar en tot cas que
en aquests dos anys han
sanejat els comptes, han
crescut de 5.000 a 14.000
associats i han ampliat la
penetració territorial fins
als 440 alcaldes. ■

Álvaro Nadal, ministre
d’Energia i Turisme ■ EFE
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Mascarell s’obre a liderar el
sobiranisme a Barcelona
a L’exconseller insta l’independentisme a fer una llista única a les municipals amb un projecte sòlid
de ciutat i de marcat accent social a Avala que es facin unes primàries obertes per triar l’alcaldable
Francesc Espiga
BARCELONA

Amb una conferència d’1
hora i 12 minuts a l’Ateneu Barcelonès, amb el
president Artur Mas i la ja
candidata local del PDeCAT Neus Munté com a
oients destacats, l’exconseller Ferran Mascarell va
visualitzar ahir el seu retorn a la política local de la
capital, de la qual, de fet,
mai ha acabat de marxar
del tot. Davant les especulacions sobre la seva pretesa voluntat d’encapçalar
una llista a les pròximes
eleccions que agrupi tot
l’independentisme
per
disputar l’alcaldia a Ada
Colau, el també exregidor

no va voler confirmar res
–“si algú esperava que
avui digués si vull ser candidat, em sap greu”–, però, alhora, no només no va
tancar cap porta, sinó que
va mostrar una certa predisposició –“si es fessin
unes primàries per triarlo, podria estar disposat a
participar-hi”–. Una afirmació, aquesta última,
que, ni que sigui de retruc,
també aferma la proposta
llançada per un altre nom
en concurs, el del filòsof
Jordi Graupera, que ja ha
demanat que aquest alcaldable sigui escollit per un
procés de votació obert a
tota la ciutadania.
Mascarell, però, ahir va
voler defugir les càbales, i

Ferran Mascarell, durant la conferència que va oferir a l’Ateneu Barcelonès ■ ORIOL DURAN

Els CDR fan una crida a la
mobilització permanent
a Creuen que és la

manera de “desbordar
un Estat espanyol
repressor i demofòbic”

Redacció
BARCELONA

Els Comitès de Defensa de
la República (CDR) van fer
ahir una crida a la “mobilització permanent als carrers” per fer efectiva la República Catalana i “desbordar un Estat espanyol repressor i demofòbic”. El comunicat, publicat en el seu
compte de Twitter, arriba
després que Mariano Rajoy
va pactar amb el PSOE i Cs
mantenir l’aplicació de l’article 155 fins que Quim
Torra renunciï als consellers que són presos o a l’exili.
Els CDR mantenen que
“aquest gest consolida el
cop d’estat que va començar gairebé fa set mesos,
quan l’Estat espanyol va
posar fi a l’autogovern de
Catalunya a través de la dissolució del Parlament, la

L’N-340 tallada pels CDR a Alcanar, el març passat ■ ACN

destitució del govern i la
convocatòria d’eleccions”.
El comunicat critica el “menyspreu cap al poble català i
cap a la voluntat democràtica expressada reiteradament a les urnes” i afirma
que “és un atac a la llibertat
de tots els ciutadans de l’Estat i una vergonya per a les
institucions de la Unió Europea”. Els CDR consideren que la vigència del 155
posa damunt la taula que
“la República no es podrà

materialitzar amb uns dirigents polítics independentistes que compleixin i acatin la legalitat espanyola i
no donin validesa als resultats del referèndum”. El poble català –adverteixen–
“ja va demostrar aquell dia
que, malgrat la desmesurada violència policial de l’Estat, és capaç de resistir i
d’aconseguir els seus objectius de forma pacífica i desobedient, popular i inclusiva”. ■

140190-1188626T

va centrar la seva reflexió,
a estones molt acadèmica,
a exposar els motius pels
quals el sobiranisme hauria de sumar esforços.
D’entrada, per barrar el
pas al “populisme estatal”,
que, segons ell, intentarà
plantejar les eleccions
com “una batalla d’identitats i sense parlar de Barcelona”. I, com a antídot a
això, el que va plantejar és
justament el contrari, és a
dir, una llista que, tot i ser
inequívocament independentista, no centri el debat exclusivament en la
qüestió nacional. “Hem de
fer un projecte de ciutat,
inequívocament social i
pensat per a tothom”, va
exposar, tot i que també va
precisar que abans de parlar de model de Barcelona,
s’han de tenir uns ideals al
cap que actuïn com a motor o far.
Arribats fins aquí, el següent pas, que serà el polític, serà recollir adhesions
o voluntaris per formular
una proposta més detallada. I en aquest procés, i en
funció dels suports que vagi rebent, s’oferirà, o no,
més explícitament. ■

