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La vinyeta

Josep Maria Fonalleras

Fer

L’armilla
blanca

H

em de fer sempre la prèvia i
deixar-la ben clara.
L’empresonament
dels líders polítics i socials és una injustícia
pregona que no se soluciona amb mesures que calmen el dolor sense atacar
l’origen de la malaltia. Que vinguin a patir la reclusió a Catalunya no és una notícia excel·lent, perquè el que hauria de
passar és que no la patissin ni aquí ni
enlloc. I també cal recalcar que les tímides mostres d’acostament del govern
espanyol no són el mannà democràtic
que esperàvem perquè la posició de
l’executiu es debat entre la bondat de
les declaracions de Batet i la insistència
patriòtica malaltissa de Borrell, entestat a combatre el dimoni secessionista
arreu del planeta. ¿Queda clar, tot això?
D’acord. Ara, parlem de política. I deixem-nos de maximalismes i d’acusacions de traïdoria i de solucions messiàniques que no fan sinó dur-nos a un
atzucac. Aquest és un país en el qual un
80% de la població considera inacceptable que uns polítics estiguin presos

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Aquest és un país que
necessita solucions més enllà
de la més innoble repressió
per tal de no caure en un
desencís
per haver exercit el mandat popular de
manera democràtica i pacífica. Aquest
és un país en el qual, segons les últimes
enquestes, hi ha un 49% de ciutadans
que votarien a favor de propostes independentistes en unes properes eleccions. Aquest és un país que no està dividit –tot i els grans esforços per aconseguir-ho– però que tampoc no té un
gruix prou considerable de partidaris
d’un estat independent, prou consistent per emetre declaracions unilaterals. Aquest és un país que necessita
solucions més enllà de la més innoble
repressió per tal de no caure o bé en un
desencís o bé en posicions grandiloqüents i ermes.
En una de les seves glosses, Eugeni
d’Ors es preguntava quan era imprescindible dur una armilla blanca en ple
estiu. I contestava que ho era el dia que
hom tenia una intensa necessitat de no
dur-la. Es tractava, segons Xènius,
d’una idea estètica, però també ètica.
Potser la podríem recuperar, a la sortida de la visita del president Torra, la
setmana vinent, a La Moncloa. Ja ho va
fer Tarradellas fa quaranta anys.

Sense bosses

D

es que s’han prohibit les bosses
de material plàstic i el llibreter
em fa arribar a casa duent a la
mà els llibres que li he adquirit, m’he
sentit rejovenir molt. Em sento com
quan anàvem pel carrer amb Marcuse
o amb una novel·la difícil i experimental amb l’objectiu d’impressionar la
gent que hi circulava. La veritat és que
ara, amb l’edat, em fa una mica de cosa l’exhibició i procuro dur els llibres
girats per la contraportada, però amb
els llibres passa com amb el pa amb tomàquet, que sempre cau a terra per la
part sucada, i tenen tendència a girarse pel títol. El meu adroguer em servia
els productes amb una bossa enorme
que duia imprès el nom de l’establiment: “M’interessa que facis propaganda ambulant del meu negoci.” Ara
tothom sap que a casa tinc formigues,
o que pateixo dels ulls, si surto de la
farmàcia. L’altre dia venia del supermercat. Em vaig trobar un pesat que
presumeix de gurmet: “El paté La Piara, t’agrada?” Vaig veure servida l’ocasió d’una petita venjança: “Per esmorzar, acabat d’obrir i amb una Coca-cola i un cafè, és el que m’agrada més.”

“
Des que s’han
prohibit tothom sap
quin llibre portes o
que tens formigues

Tantes manies gastronòmiques...
Quan escrivia a El Punt, un senyor
que no m’estima gaire se situava sistemàticament davant meu al carrer sostenint l’Avui amb les mans al darrere.
Ara que escric a El Punt Avui ho fa
amb l’Ara. Els diaris són o havien estat signes externs distintius. Jo havia
tret molt a passejar el Tele/eXpres
quan la gent gran era partidària de La
Vanguardia, el Ciero o El Correo Catalán, el “diari dels capellans”. Quan
vaig fer el servei me’l vaig fer enviar al
campament. De vegades m’arribava
retallat. Altres vegades, prèviament
llegit pel capità, que era de la Unió Mi-

litar Democràtica. Després va venir El
País. Tu anaves a la sessió de nit d’un
teatre i molts encara duien sota l’aixella El País del matí. A la mitja part
s’obrien pas entre els rebrecs i les humitats per trobar-hi una informació
que els hagués passat per alt. A la sortida, corrien als quioscos de la Rambla, i es contrariaven si encara no hi
havia arribat l’edició de l’endemà. Fins
fa molt poc, els divendres al matí em
trobava a la plaça un senyor amb El
País. Me’l mirava amb admiració perquè ningú no va amb diaris des que no
se’n venen. Havia observat que l’home,
que semblava que em coneixia, me’l
mostrava com un trofeu. Li somreia.
Un dia vam coincidir a la vinateria
mentre jo triava un vinet. Va exclamar, cridant: “Agafa Sumarroca, que
són amics del lladre d’en Pujol.” Caram, el lector d’El País, sí que li dura i
que està mal informat. Són uns altres
Sumarroca, diria.
A Rússia volia comprar el Pravda.
No vaig veure cap quiosc enlloc, ni als
aeroports. Tant com m’hauria agradat
arribar amb el diari fundat per Lenin,
amb les erres escrites al revés.
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A la tres

‘¡Tú sí que vales, Rafael!’

H

“
No deu ser allò
de ‘dime de qué
presumes y te diré
de qué careces’?

fer-ho? De què presumeixes, Rafael?
De tenir més d’allò “que s’ha de tenir”
que no pas Sánchez? Dime de que presumes y te diré de qué careces, amic
Rafael. No deu ser que justament el
que us ha faltat són daixonsis per fer
front al problema? No deu ser que la
ràbia, la indignació i la mala bava que
arrossegueu per la moció de censura
encara no l’heu païda? No deu ser que
us ha sorprès amb quina facilitat Sánchez està deixant de ser el president
provisional que pensàveu que seria?
Pensem diferent, Rafael. Però a mi no

De reüll
Adela Genís

se m’hauria acudit mai, dir que Torra
hauria de tenir prou dallonsis per no
reunir-se amb Sánchez fins que els presos polítics siguin lliures, per posar un
exemple. Que dues parts en conflicte es
parlin, amic Rafael, no pot ser mai dolent. I l’únic que fan les teves declaracions, em sembla, és retratar-vos encara més, al PP en general i a tu en particular. No m’estranya. Perquè aquests
darrers anys ens heu dit colpistes, nazis i tot el que us ha vingut de gust. I tu
ja n’havies dit algunes de molt gruixudes aquests darrers anys, comparant
Andalusia amb Etiòpia, acusant els fills
dels represaliats del franquisme d’haver-se oblidat dels seus pares “fins que
no hi va haver subvencions per trobarlos” o negant la possibilitat de la sanitat
universal. PP style, Rafael! Quina llàstima que no et presentis de candidat a
presidir el PP. Em faria militant i et votaria. Perquè tu sí que tens “el que s’ha
de tenir”. ¡Torero!

Les cares de la notícia
RAPER

Valtònyc

Nascut el
5 de juliol

Un altre cop

U

na setmaneta més. Això és el que podran gaudir els
pares dels seus nadons que hagin tingut la sort de
néixer ahir, 5 de juliol. Una mesura totalment insuficient
però que és un gran avenç si es té en compte que no fa
pas tant el permís de paternitat era de tan sols tres dies.
Per casar-te te’n donaven quinze. Es veu que el fet de
donar a llum només tenia a veure amb la mare, i el
progenitor era un simple espectador que en menys d’una
setmana ja ho havia vist i après tot del seu bebè. Les lleis
espanyoles, i també les catalanes, disten de les que
gaudeixen els països nòrdics (per
Els nens no
exemple, Suècia), on els pares
només s’han pràcticament estan obligats a agafar
les baixes de paternitat, un fet que
d’admirar
iguala, en bona mesura, les
durant les
oportunitats laborals i evita que es
5 setmanes
perpetuï l’anomenada escletxa
salarial. Tot i l’alegria per haver
de permís
aconseguit una fita gairebé històrica
(a molts països del món la mare no té ni un sol dia de
permís retribuït) s’hauria de recordar que els nens no
només s’han d’admirar durant cinc setmanes. S’ha de
millorar la conciliació laboral i familiar perquè –a banda
de proves pilot, comissions i estudiosos que anuncien
que l’horari hauria de ser compactat i que tothom hauria
d’anar a dormir més d’hora– la realitat és que els horaris
laborals no coincideixen amb els de les criatures que
omplen les hores amb activitats extraescolars després
d’un llarg dia a col·legi. O la frase més repetida entre
pares i mares aquest estiu:“I tu, a quin casal els portes?”

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/bfd2yw

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

o he escrit en castellà perquè
m’entengui. ¡Tú sí que vales,
Rafael!! El van sentir, ahir, al
portaveu del PP al Congrés, Rafael
Hernando? És el viu retrat del PP. Olé,
Rafael! Tú sí que tienes c... Al portaveu del PP al Congrés ahir li varen preguntar sobre la reunió que els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez
mantindran aquest dilluns vinent, i va
ser contundent: “Si Sánchez tingués
el que ha de tenir, no rebria el senyor
Torra per parlar de res”, va sentenciar. Olé. ¡Torero! Què és el que no té
Sánchez, Rafael? Això que sí que teniu els del PP? ¡Manda huevos!, que
diria el mai prou ben valorat Federico
Trillo. A Sánchez li falta “allò que hauria de tenir” i per això es reuneix amb
Torra? No deu ser, Rafael, que Sánchez potser fa allò que vosaltres hauríeu d’haver fet fa temps, que és posarse a parlar? No deu ser que a vosaltres
us va faltar la valentia que calia per

Accedeix als
continguts del web

-+=

El raper mallorquí, condemnat a 3,5 anys de presó
pel Suprem espanyol per les seves cançons antimonàrquiques, es va presentar a la justícia belga per
respondre de l’euroordre de detenció i el jutge el va
deixar en llibertat mentre decideix sobre l’extradició.
Un altre toc de crostó a la justícia espanyola.
CANDIDAT A PRESIDENT DE RTVE

Tomás Fernando Flores

Despolititzar RTVE

-+=

La mateixa majoria parlamentària que va fer possible fer fora Rajoy i convertir Pedro Sánchez en
president, es va visualitzar per promoure el canvi
a RTVE. Hi haurà nou consell i nou president, però
caldrà esperar per apreciar el canvi real que passa
per despolititzar la cadena i la seva informació.
COMISSÀRIA DE L’EXPOSICIÓ ‘GALA SALVADOR DALÍ’

Estrella de Diego

El MNAC analitza Gala

-+=

L’escriptora ha investigat durant anys el personatge de Gala Dalí i ara és la comissària d’una gran
exposició al MNAC, Gala Salvador Dalí, on intenta
analitzar aquest personatge més enllà dels prejudicis. És la primera gran mostra consagrada específicament a Gala.

La retallada
del cinema
català
El cinema català es troba en
una situació preocupant. El
balanç del sector audiovisual, presentat dimecres per l’Acadèmia del
Cinema Català durant la seva Festa
d’Estiu, revela que el 2017 s’han fet
menys produccions, s’han perdut
espectadors i s’ha recaptat molt
menys que el 2016 i les xifres dels
primers mesos del 2018 mantenen
la tendència a la baixa. La foto fixa,
doncs, no és bona. Certament, la
crisi ha tingut el seu efecte negatiu,
com en tots els sectors, però en el
cas del cinema català això s’ha vist
agreujat per circumstàncies polítiques com ara l’aplicació del 155 i la
pressió pressupostària sobre TV3,
que en els últims mesos ha estat
asfixiant per part del Ministeri d’Hisenda, perquè la Televisió de Catalunya actua com a motor de la indústria audiovisual, i la seva falta de
recursos incideix directament en el
nombre i les dimensions de les produccions que es fan a Catalunya.
El govern català té clar, afortunadament, el rol estratègic que té TV3
per al país i també en el sector del
cinema i la producció audiovisual, i
ja ha fet passos per garantir la seva
estabilitat pressupostària, però no
n’hi ha prou amb això. Calen més
esforços. És necessari recuperar la
taxa als operadors de telefonia,
tombada pel Tribunal Constitucional, que contribuïa a la producció
de cinema. I és necessari també, i
molt especialment, recuperar els
incentius a la producció en versió
original catalana. Les dades són
eloqüents i certifiquen que la producció en català és residual; habitualment ronda l’1% del total i, excepcionalment, el 2017 va arribar al
5% amb els rodatges d’‘Incerta glòria’ i ‘Estiu 1993’. És el resultat de les
famoses retallades imposades ja fa
cinc o sis anys, de nou, pel ministre
Montoro, que també cal revertir el
més aviat possible.
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Tal dia
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avui fa...
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1
any

Ofensiva

Imma Merino

20
anys

Prova de foc
Els marxants de l’orde d’Orange
es planten davant l’exèrcit, que
els impedeix passar pel barri
catòlic de Portadown, a Irlanda
del Nord.

Assumpció Cantalozella. Escriptora

Dolors
viat farà un any, a la sortida del
concert inaugural del Festival de
Música de Torroella de Montgrí, conversava amb un grup de torroellencs, entre
els quals Dolors Bassa, a qui una amiga
li va comentar que tenia (tenien tots els
seus companys dins de l’ampli ventall
“independentista”) molta paciència
aguantant les impertinències, per dir-ho
suaument, de certs membres de l’oposició més agressiva. La consellera somreia i treia importància a l’assumpte:
formava part de la feina que havia assumit. En aquells moments, era a punt de
començar les vacances, però, com en el
cas de la resta dels diputats catalans,
estaven condicionades pel fet que podia ser convocada qualsevol dia a un ple
extraordinari del Parlament amb vista a
la convocatòria del referèndum: calia,
per tant, no fer les vacances en un lloc
des del qual no es pogués arribar en poques hores (no recordo quantes) a Barcelona. Va ser inevitable que se li preguntés com s’ho farien per fer possible
el referèndum. Va respondre més o menys que, malgrat tots els impediments
previsibles i imprevisibles, hi havia la voluntat ferma de convocar-lo i de fer-lo.
Aleshores, sense perdre el somriure, hi
va afegir: “En fi, ja veurem què passa...
Potser m’haureu de venir a veure a la
presó.”
He pensat moltes vegades en aquesta conversa torroellenca des que, havent sigut prèviament empresonats
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, Dolors
Bassa va entrar per primer cop a la presó junt amb altres consellers i la consellera Meritxell Borràs. Com saben, ella
va estar entre els presos polítics que
van sortir-ne provisionalment fins que,
aleshores junt amb Carme Forcadell, va
ser novament empresonada a AlcaláMeco fa poc més de cent dies. No sé si
quan Dolors Bassa va dir “potser
m’haureu de venir a veure a la presó”
pensava que la repressió de l’Estat espanyol pogués manifestar-se de la manera tan extrema i venjativa amb què ho
ha fet. Jo, no sé si per ingenuïtat, ni
m’ho imaginava. Encara ara em costa
creure-ho. Em resulta incomprensible
que, per exemple, sigui a la presó una
dona honesta que sempre ha lluitat a
favor dels drets laborals i socials. Com,
en un altre sentit, se’m fa incomprensible que hi hagi parlamentaris catalans
que s’hagin manifestat en contra de
l’acostament dels presos polítics afirmant que és un privilegi allò que la llei
penitenciària reconeix com un dret. No
sé si és una qüestió de tenir paciència
davant del que diuen. Crec que la resposta a tanta manca d’humanitat és la
dignitat humanista de la Dolors.

anys

Judici a Laporta
Els socis del Futbol Club
Barcelona decideixen si el
president i la junta esgoten el
mandat. Els resultats, a partir
de les 10 h.

Tribuna

Full de ruta

A

10

Dura ofensiva de l’Estat
espanyol l’endemà de la
presentació de la llei de la
consulta. El TC anul·la les
partides del referèndum.

Recordem el llibre blanc?

S

ovint, sembla que som a l’hora
de rondinar. Hem oblidat el llibre blanc? Amb un treball intens, un grup de juristes, periodistes
i politòlegs van elaborar, des d’inicis
del 2013 a mitjan 2014, per petició
del president Artur Mas i el Parlament de Catalunya, un estudi del projecte necessari que ens havia de conduir fins a la República catalana. El
document no posava dates, només
expressava, sintèticament amb 18
apartats, els diversos projectes que
calia seguir fins a arribar a obtenir un
Estat normalitzat, en el nostre cas,
convertit en República.

LES ACTUALS DISCUSSIONS,

les sorpreses, els intensos desenganys, i alguna declaració inacceptable d’una
de les exconselleres, que es troba a
Escòcia, tot plegat, fa la sensació que
els catalans que volem la República
haguem perdut la memòria. Dels 18
apartats, en contemplarem els 3 primers. Són intitulats així: 1) La consulta sobre el futur polític de Catalunya. 2) L’administració tributària de

Catalunya. 3) Les relacions de cooperació entre Catalunya i l’Estat espanyol. El document va estar a punt al
2014. Just quan faltaven uns mesos
per realitzar la consulta, que el president Mas i el conjunt de consellers
havien previst. Es realitzaria dins el
2014, pel simbolisme de l’any en
qüestió. Tanmateix, pocs dies abans
d’iniciar-se la consulta, i quan ja s’havia pactat el mètode que s’utilitzaria
per realitzar-la, arriba per correu exprés la prohibició de fer aital consulta per part del Gobierno del Reino.
NO EM POSARÉ A FER RECORDS

de sobretaula després de sopar a la fresca,
però sí que cal recordar la polèmica
–que mai no hem pogut sentir, és
clar– que dins el Palau de Pedralbes
es va generar entre els nostres representants polítics que organitzaven el
dia 9-N, és a dir, el dia de votar. Recordem només que el que havia de
ser consulta formal es va convertir
en un procés participatiu. Però, tot i
això, tothom va remoure la logística
perquè fos possible votar. Es van ha-

bilitar diversos escenaris i, just a l’hora de votar, tot estava a punt, cens,
paperetes i... urnes. Les urnes eren
de cartró, i havien estat realitzades
pel voluntariat, fos o no del govern.
Es va guanyar el procés participatiu,
per un 81% dels votants.
AL 27-S 2015 ,

JxSí i CUP van tenir un
47,5%, cosa que significa una folgada
majoria al Parlament de Catalunya.
Al programa hi recollíem el projecte
del referèndum pactat, si l’Estat volia. Vam ser majoria al Parlament.
Ara, hauríem de fer el referèndum, és
a dir, acomplir l’article 1) del llibre
blanc, que tant havia costat d’executar. El vam dur a terme el dia 1 d’octubre del 2017, amb 2.300.000 vots
amb un 91% de sí, enmig de patacades, d’heroïcitats d’un poble que va
blindar els col·legis i va votar en majoria. I, no només això, sinó que es va
declarar la República. Arribarem alguna vegada al punt 3, que preveu
“Les relacions de cooperació entre
Catalunya i l’Estat espanyol”? De qui
dependrà?

El lector escriu

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

Ostatges polítics
b Els nostres presos polítics
els retornen a Catalunya i el
que més em preocupa és que
ens ho mirem com si fos un
gran avenç a tanta ignomínia.
A casa nostra o a casa de qui
els té com a ostatges és una
infàmia enorme. Lliures, han
d’estar! Com ens podem estar
acostumant a un Estat tan superb i amb una justícia tan injusta que té i a tantes persones honorables i escollides totes democràticament empresonades?
L’odi i la venjança és el que
ha portat aquests homes i dones a ser empresonats. Sí, els
porten a presons de Catalunya, emmanillats, amb unes
furgonetes de la policia com si
fossin uns perillosos violadors
o assassins. Perdó, rectifico, si
fossin uns violadors ja serien
lliures, com hem vist amb la
repugnant sentència de La
Manada.
Quan siguem realment un

poble lliure i una autèntica República i les presons només
siguin per tancar els delinqüents, ens preguntarem com
vam resistir tanta infàmia per
part d’un Estat corrupte amb
una monarquia imposada per
un assassí.
No cal ser independentista
per assumir tanta vergonya.
Només cal dignitat! La meva
més profunda estima a tots
els nostres presos i exiliats i
tot el meu menyspreu a l’A
por ellos.
Qui va dir que la justicia es
igual para todos només pot
ser qui sap que la justícia a
l’Estat espanyol no existeix.
ROSAMARIA CENDRÓS
Barcelona (Barcelonès)

Les gavines s’han
tornat voltors
b En plena campanya de les
primàries del Partit Popular,
entren en competició per
mostrar qui és més contundent en contra dels indepen-

dentistes catalans. Pablo Casado convida els sobiranistes
catalans que marxin cap a
Alemanya o a Bèlgica. M. Dolores Cospedal declara que
s’hauria d’haver aplicat el 155
molt abans i tancar TV3 perquè és una propagadora del
secessionisme i l’odi a Espanya. Soraya Sáenz de Santamaría, que havia de salvar la
desafecció de molts catalans
amb l’“operació diàleg”, va fracassar estrepitosament. García Margallo, declara que Hitler va fer un cop d’estat des de
la cancelleria i a Catalunya
s’ha fet des de les institucions.
García Hernández diu que Pedro Sánchez ja ha pactat amb
el president Torra el referèndum. Clavant-se punyalades
els uns als altres, els candidats a la presidència del partit,
serà el PP el que estarà “en liquidació”?
Les gavines s’han transformat en voltors i es barallen
entre ells disputant-se la presa, venen directes cap a nos-

altres, uns pobres pollets inermes al niu independentista.
Se’ns volen cruspir d’una
sola picossejada.
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

La mare dels ous
b La tensió política que es viu
a Catalunya pot degenerar en
l’exaltació d’aquelles emocions primàries que són el virus letal del nacionalisme excloent i supremacista. Malaltia social propera a un enfrontament civil –ho diu la història– si abans d’arribar al desastre total els responsables
d’aquesta delirant situació no
recuperen el seny perquè els
ciutadans puguem també recuperar la normalitat conciliadora de l’assossec, la confiança i la seguretat. Temo que el
de la despesa ja serà més difícil. Ah, la pela, la pela... aquesta és la mare dels ous!
JORDI S. BERENGUER
Barcelona (Barcelonès)
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La frase del dia

“No podem oblidar que són persones que venen a
nosaltres i això té a veure amb els fonaments europeus”
Angela Merkel, CANCELLERA D’ALEMANYA

Tribuna

De set en set

Resistim i reforcem-nos!

El pes

Xavier Cortadellas

Miquel Sellarès. Periodista

D

avant de tanta finestra d’oportunitat perquè els sobiranistes
acceptem continuar formant
part de l’satu quo de la nació espanyola
cal que mantinguem el cap fred i siguem capaços de veure que mai havíem
tingut l’objectiu de la plena sobirania
tan a prop. I és per això que ara, més
que finestres d’oportunitat, el que cal
és mantenir-nos ferms en la nostra posició i treballar la resistència. No hem
perdut la guerra democràtica i pacífica
per la independència, en tot cas una batalla i, conseqüentment, hem tingut
baixes i tenim presoners. Cal, doncs,
negociar però tenint en compte que negociació no pot implicar cap tipus de
rendició. A més a més, hem d’estar preparats per al següent assalt. No ens poden agafar desprevinguts.
PRIMER DE TOT

haurem de treballar per
consolidar el nou govern de la Generalitat i per superar els nefastos efectes del
155 i ho haurem de fer amb intel·ligència, ja que ara el nacionalisme espanyol
coneix més les nostres estructures, les
nostres fortaleses, però també les nostres debilitats. Hem de deixar-nos de
farols i d’actuar amb innocència. Dediquem-nos a construir estructures d’estat no només físiques sinó també mentals.

NO PODEM OBLIDAR

els nostres presos
polítics i aquells que són a l’exili. La
nostra solidaritat amb ells ha d’ésser
total, però alhora hem de ser capaços
de fer net en el si de les nostres files de
xitxarel·los, fantasmes i incompetents
que no ens han deixat avançar i que
fins i tot han contribuït a fer-nos perdre aquesta primera escomesa. Per això hem de crear equips professionals,
potents, preparats i endurits que siguin conscients de quin pa s’hi dona
amb aquells que gosen enfrontar-se
amb l’Estat, els seus poders fàctics i les
seves màfies. Tinguem-ho clar, l’Estat i

Sísif
Jordi
Soler

els poders fàctics no cediran mai si no
som capaços de mostrar-los musculatura suficient. Demostrem-los que som
majoria i que no renunciem a ampliarla i no defallim en la nostra feina d’explicar-nos al món de cara a sumar més
suports internacionals.
PEL QUE FA AL FRONT INTERIOR hem de ser

conscients que hi ha una part de la nostra societat, sovint la més benestant,
que per covardia o per por de perdre la

“
Cal reforçar
l’ensenyament, la

sanitat, la seguretat,
les infraestructures,
els mitjans de
comunicació
públics, consolidar
uns serveis socials
potents, que són
font d’integració i,
des de la diversitat
d’opcions, sumar
esforços de partits,
sindicats, sectors
socials professionals
i cívics per arribar
als tres milions de
catalans

seva situació privilegiada o perjudicar
els seus interessos particulars han estat incapaços de bastir cap tipus d’alternativa al procés i han preferit continuar essent vassalls de la corona i de
l’Estat. Han preferit, doncs, negar la
nova realitat catalana i han donat l’esquena a aquesta nova majoria social sobiranista. Tampoc oblidem que certs
sectors intel·lectuals i periodístics vinculats a aquest statu quo també han
preferit continuar donant suport als
poders establerts. El poble català no
pot continuar acceptant aquells que
ens volen sotmesos. No volem interessats ni porucs que prefereixen ser súbdits que ciutadans lliures de la República catalana.
CALDRÀ TAMBÉ TREBALLAR per ampliar la

nostra majoria. Arribar als tres milions
de catalans que donin suport a les tesis
sobiranistes ha d’ésser el nostre objectiu. I l’altre objectiu prioritari és el de
reforçar-nos. Deixem-nos de batalletes
partidistes. Ara toca des de la diversitat d’opcions i la pluralitat sumar esforços dels nostres partits, sindicats, sectors professionals, socials i cívics com
ara l’ANC, Òmnium, els CDR i de totes
aquelles associacions d’arreu de Catalunya que formen un gran teixit nacional i que seran els que faran possible
que arribem als tres milions desitjats. I
tot això ho hem de fer sense cap tipus
de filtre social, lingüístic, ètnic o econòmic. Tots, catalans diversos per una
República catalana social i lliure.
REFORCEM TAMBÉ

els nostres aparells
d’estat: l’ensenyament, la sanitat, la seguretat, les infraestructures, els mitjans de
comunicació públics i assegurem-nos de
consolidar uns potents serveis socials
font d’integració. Si fem tot això junts,
sense caure en lluites internes, posant al
capdavant persones plurals i transversals que posin els interessos de país i dels
ciutadans per sobre de tot: guanyarem!

N

o sé si m’hi he
acabat de fixar
prou, però em fa l’efecte que en aquest últim
any en Xavier Domènech ha anat guanyant
pes mentre les seves expectatives electorals baixaven o es mantenien. Potser
acabi remuntant. No ho sé. Hi ha enquestes electorals, és veritat, però totes
les que ens arriben han passat prèviament per la cuina del mitjà que les paga. I
avui no sembla que toqui inflar-les o rebaixar-les pel cantó de Catalunya en Comú. Però també és veritat que a en Domènech poden ajudar-lo els canvis que
hi ha hagut darrerament allà a Espanya i
l’actitud d’en Pablo Iglesias, que, com saben, la setmana passada va tenir el detall
de sortir de la ciutat aquella on volen que
es cogui tot, venir a Catalunya i ser el primer líder espanyol a entrevistar-se amb
el president Torra. Com que és prim i alt,
l’Iglésias té el costum de portar la camisa
ben endreçada a dins dels pantalons. El
resultat és que tothom pot veure que el
seu estómac té el mateix gruix que una
moneda d’un euro. No hi ha ni un gram
més d’Iglésias enlloc. A en Domènech, en
canvi, li passa el mateix que a mi i, com
jo, porta sempre les camises o les samarretes per sobre. Si ens les endrecéssim, la gent veuria que no hi ha moneda
al món que tingui el gruix dels nostres
estómacs. Sí, tant ell com jo enganyem
en el pes. Potser no tant, però, com els
polítics independentistes, que n’hi ha
que diuen que van enganyar, i enganyarse, quan van plantejar el tot o res dels primers dies del darrer octubre. Vam votar i
vam guanyar. Ho hem fet. Però també és
un fet que vam passar de l’èpica de posar Espanya contra la paret a l’empresonament, l’exili i aquest “ens em sortirem”
d’ara. No vam saber calcular prou bé el
pes que tenen Catalunya i Espanya? Potser és el que ara ens diria en Domènech.
Tant parlar de les balances fiscals i no
vam tenir prou present que hi ha també
altres balances que compten.
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Llibertat per
al raper
Valtònyc
a Bèlgica

Podrà circular
lliurement pel país en
espera que un altre
jutge es pronunciï
sobre l’extradició

Convoquen
una vaga a
Ryanair el 25
i 26 de juliol

El conflicte afecta
tota la plantilla de
tripulacions en
l’àmbit europeu

Pel diàleg i la independ
RISC JxCat i ERC donen suport al text de
la CUP i es comprometen a assolir la
independència per vies democràtiques
i no violentes REPTE Es proposen fer
efectives 14 lleis suspeses pel TC MÉS El
PSC obté l’espai de diàleg que oferia
Emma Ansola
BARCELONA

Junts per Catalunya, ERC
i la CUP van ratificar ahir,
a través de la moció presentada pels anticapitalistes, la “ferma voluntat” de
dur a terme les actuacions
necessàries per assolir i
culminar “democràticament” la independència
de Catalunya. Era el tercer
cop que ho feien, primer
va ser el 9-N i després,
l’abril del 2016. El debat i
l’aprovació de la moció va
estar precedida d’un altre
text, aquesta vegada per
iniciativa del PSC, en què
s’apostava pel diàleg per
facilitar acords en grans
temes de país. Es va aprovar només un punt de la
proposta socialista, el que
fa referencia a la convocatòria pel president Quim
Torra d’una reunió amb la
resta de presidents de
grups per constituir un espai de diàleg. Ciutadans, el
PP i la CUP s’hi van oposar.
El tema que atreia l’interès de la sessió, però, era
la proposta cupaire que
tancava el ple. Finalment,
i per una diferència de només tres vots respecte al
bloc format per Ciutadans, el PSC, el PP i els comuns, el Parlament va
aprovar un text que recollia la resolució aprovada el
9 de novembre del 2015
sobre l’inici del procés independentista i reiterava
els objectius polítics que
contenia aquella resolució
que, actualment, està
anul·lada i declarada inconstitucional pel TC. A
més a més, cal recordar
que va ser la tramitació

d’aquesta declaració el
que va desencadenar i
comportar que l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell sigui avui investigada per rebel·lió en
la causa oberta pel Tribunal Suprem i estigui en
presó preventiva ordenada pel jutge Pablo Llarena.
Que la decisió d’ahir
comportava un risc ho certificava primer de tot la decisió dels lletrats, tan bon
punt es va iniciar el debat i
la votació de la moció, de
deixar constància que en
desaconsellaven la tramitació. La segona prova van
ser les paraules del president del grup d’ERC, Sergi
Sabrià, indicant que es
tractava d’un text “simbòlic i poc efectiu” i, finalment, rematava la importància del text la decisió
del diputat Lluís Guinó,
exmembre de la mesa del
Parlament en l’anterior legislatura i ara diputat de
JxCat, de no exercir el vot
en aquest punt de la moció. Guinó és investigat
per un delicte de desobediència. I enmig del que
succeïa dins de la cambra
catalana, Ciutadans i el
PSC presentaven un recurs de reconsideració a la
mesa per la tramitació del
text i la transacció pactada amb la CUP amb advertències de trucar a la porta
del Constitucional per presentar un recurs d’empara.
La formació anticapitalista va sortir en defensa
del text assegurant que
del que es tractava era de
“fer efectiva la sobirania
del Parlament” i encara
més en tot allò que té a
veure amb “la millora de

Arrimadas va fer ahir una
intervenció contundent contra
les dues mocions aprovades en
el ple del Parlament ■ EFE

Les frases

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

“Estem en un procés
d’independència
iniciat el 27-S del
2015, ratificat l’1-O
i revalidat el 21-D”

“Fem un gest
simbòlic i poc efectiu.
Avui ens clavem en
una estratègia
antiga”

Josep Costa

Sergi Sabrià

les classes populars” a través del restabliment de les
lleis suspeses i/o anul·lades pel TC com ara les que
fan referència a l’emergència energètica, el canvi
climàtic i la universalització de la sanitat pública,
entre d’altres. L’acord es
concreta amb l’elaboració
pel govern, d’un pla d’execució, en un termini de noranta dies, per recuperar

els articles suspesos i de
sis mesos per a les lleis
anul·lades.
El suport de Junts per
Catalunya i ERC va ser
l’esperat, tot i que els dos
partits van divergir força
en l’argumentació per defensar-los. Els més escèptics, els republicans, que
van qualificar l’aprovació
de la moció d’un fet “antic”. “Però, malgrat això,

VICEPRESIDENT DE LA MESA I DIPUTAT
DE JXCAT

PRESIDENT DEL GRUP D’ERC

ho aprovarem perquè som
republicans i tenim clar
que el futur només es pot
basar en una república neta. Tanmateix per ERC, la
realitat ja no és la del
2015, ja no cal obrir un
procés, sinó “construir
una unitat d’acció”. “Guanyarem sent més, aquest
és el nostre objectiu”, assegurava Sabrià.
La posició dels independentistes la tancava
JxCat, i per defensar-la intervenia per primer cop el
vicepresident primer de la
mesa, Josep Costa, amb
una defensa aferrissada
de l’1-O. “Estem en un procés d’independència i en la
fundació d’una república;
si no, jo no hi seria”, va assegurar. Costa es comprometia a no girar full a l’1-O

i va recordar als que defensen acords segellats per
grans majories que l’Estatut era fruit d’aquest pacte
i que la sentència del TC
“el va destruir”. Costa va
focalitzar l’origen del conflicte en el fet que “no estem governants per la voluntat popular”, sinó per
dues forces polítiques que
en l’àmbit nacional representen la cinquena i la
quarta força polítiques (el
PP i el PSOE-PSC).
Ciutadans, d’altra banda, es va dedicar a carregar contra el PSC per “haver ofert diàleg als que clamen per la ruptura amb
l’Estat” i els socialistes els
retreien un interès a
agreujar el problema i no
buscar solucions. Els comuns s’hi van manifestar
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Turisme d’aventura
Toni Dalmau

Passa cada estiu. Aspirem a desconnectar de la servitud de la feina, del mòbil i, sobretot, de les maleïdes xarxes socials. Impregnats d’ingenuïtat, somiem a alçar el
vol a la recerca del paradís perdut i ara només existent a
les fotos trucades –com ara les de cares, pits i culs–
amb la màgia del Photoshop. Ho volem tot i especialment aspirem a poder fardar d’haver trobat un viatge

en temporada alta a meitat de preu que inclou avió, hotel de cinc estrelles i àpats per a paladars exquisits. Però
quan tenim la maleta feta s’imposa la realitat. Sempre
la crua realitat: la companyia aèria de torn –ara Ryanair– anuncia vaga. Els preus baixos requereixen collar
els treballadors i descobrim que el que hem comprat
ens converteix novament en ostatges.

dència
El president Quim Torra, ahir durant la sessió de control al Parlament ■ EFE

Torra convidarà Sánchez
a Barcelona al setembre
a El president n’agraeix la predisposició a parlar de tot, i farà “tot el possible”
perquè el diàleg avanci a Deixa els 45 punts concrets a les comissions bilaterals
Òscar Palau
BARCELONA

en contra i van acusant els
promotors de “continuar
mirant enrere” i d’estar
centrats “en la gesticulació”. “Cal superar estratègies erràtiques, perquè ja
hem vist on porta la gesticulació i l’èpica, ara cal
avançar”.
Manifest pel referèndum
Les entitats de l’Espai Democràcia i Convivència
van presentar ahir un manifest en què s’aposta per
“donar una oportunitat al
diàleg i a la negociació política”, i demanen als executius de Pedro Sánchez i
Quim Torra que “propiciïn
el clima polític necessari
per fer possible la negociació”. D’acord amb el text,
els signants indiquen,
també, que “qualsevol so-

lució política ha de basarse en el dret que té el poble
català a decidir el seu futur
polític”. Així consta en el
primer punt d’un manifest que aquest espai, format per diverses organitzacions de la societat civil
catalana, va presentar a la
seu de la Confederació
d’Associacions de Veïns de
Catalunya i que està format pels sindicats CCOO i
UGT, l’Associació d’Actors
i Directors Professionals
de Catalunya (AADPC),
l’ANC, el Consell Nacional
de la Joventut, la Confederació d’Associacions de
Veïns, Òmnium Cultural,
la Unió de Federacions Esportives (UFEC), Unió de
Pagesos i Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia
Global. ■

Per poc que vagi una mica
bé, la reunió de dilluns entre els presidents de la Generalitat, Quim Torra, i el
del govern espanyol, Pedro
Sánchez, no serà l’última.
Torra ja va avançar ahir,
en una sessió de control al
Parlament que s’hi va focalitzar, que pensa convidar
el seu homòleg a una nova
trobada al setembre al Palau, que confirmi que el
diàleg arrenca de debò.
“Farem tot el possible perquè continuï”, s’instava.
De fet, el president ja hi rebrà avui el coordinador federal d’IU, Alberto Garzón, una de les potes que
falca Sánchez i aliat també
en el clam pel dret a l’autodeterminació. Dimecres
vinent, a més, es reunirà a
Edimburg amb un dels
grans exponents al món de
l’exercici d’aquest dret, la
primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon.
El primer pas per arribar amb més garanties a la
reunió de dilluns és propiciar un clima de distensió,

en què s’emmarca també
l’agraïment explícit ahir
de Torra als socialistes per
la predisposició a parlar de
tot, que “és el primer pas
per arribar a acords”. Ho
va dir arran que el líder popular Xavier García Albiol
lamentés que s’obrís una
porta que Rajoy mai hauria obert. “El seu partit no
ens havia donat l’oportunitat de reunir-nos a La Moncloa i parlar de tot, i el partit socialista ens la dona, i
ho valoro molt positivament”, li etzibava Torra,
que aprofitava per aclarir
un altre punt: no anirà a
demanar un referèndum
pactat a Sánchez, sinó a
plantejar-li “el punt de la
situació política” on és Catalunya després de l’1-O i la
declaració del 27-O, i instar-lo a explicar la proposta del govern espanyol perquè pugui “culminar” el
procés independentista,
un fet que va sorprendre el
líder dels comuns, Xavier
Domènech. “Si li fa la proposta, avisi’m, perquè serà
un notición”, ironitzava,
abans d’avisar el president
que no oblidi debats com

ara el del finançament.
“Compte que per no ser
acusats d’autonomisme
no facin el pitjor autonomisme, que és no fer res
pel país esperant una oportunitat, no se sap quan ni
com”, l’advertia.
Reunions bilaterals
Torra va puntualitzar que
el govern no descuidarà els
45 punts concrets, incompliments la majoria, que
Puigdemont ja havia posat
sobre la taula de Rajoy
amb nul·la resposta, però
va dir que els delegarà en
les quatre comissions bilaterals per a les quals ja es
van nomenar representants dimarts, un fet que el
socialista Miquel Iceta ja
agraïa ahir, com agraïa
que Torra accepti mecanismes per crear en parallel un diàleg intern. “No
s’entendria que no anés a
parlar de la qüestió que espera la societat catalana”,
va repetir diversos cops
Torra, que confia que Sánchez també li expliqui
“amb tot detall” el seu projecte per a Catalunya. Iceta, per cert, li deia entre

somriures que podia llegir
el seu al llibre La tercera
via, publicat l’any passat, a
la qual cosa el president replicava que encara “és vàlid” tot el que ell explica al
seu: Els últims cent metres, editat el 2016. Torra,
en tot cas, evitava crear-se
massa expectatives, més
enllà de veure les opcions
d’entrar en una negociació. “Potser no va més enllà de constatar on som, i ja
ho valoraria positivament
per començar a desgelar”,
indicava. El president
també plantejarà a Sánchez que aixequi la suspensió de, com a mínim,
les lleis del Parlament que
el PSC va votar a favor, i a
més li expressarà la preocupació pel “repunt del
feixisme”. Des d’ERC, Anna Caula li va demanar que
exigís a Sánchez que ordeni a la fiscalia la retirada
dels “càrrecs falsos” contra els presos polítics, i
Torra va avançar que la situació dels presos apareixerà, però no va aclarir què
li demanarà. “Insistiré que
no són moneda de canvi de
res”, tancava. ■

|

8 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 6 DE JULIOL DEL 2018

Els sis presos polítics estan
“cansats però ferms”

a Els advocats visiten Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart, Forcadell i Bassa l’endemà de la seva
primera nit en un penal català a Forn, Rull i Turull sortiran d’Estremera dilluns i se’ls espera dimecres

Una diferència amb el
penal d’Estremera és que
els presos podran participar “en les activitats del
centre de Lledoners des
del primer dia”, un fet –segons van den Eynde– que
“et dona energia i et fa poder sentir-te productiu”.
L’advocat també va exposar que ara tindran més
canals d’informació, entre
aquests, els catalans. “Per
ells és una finestra diferent al món que la que tenien abans”, hi va afegir.
Per la seva part, els advocats de Forcadell i Bassa,
Olga Arderiu i Mariano
Bergés, van assegurar que
estan “contentes” d’estar a
prop de casa, però que volen “la llibertat”, després
de visitar-les cap a les onze
del matí. Arderiu va assegurar que totes les defen-

La frase

—————————————————————————————————

“He pogut estar mitja
horeta amb la Carme
i la Dolors. És
admirable com estan
de serenes i fortes”
Marta Felip

ALCALDESSA DE FIGUERES

Andreu van den Eynde, advocat d’Oriol Junqueras i Raül Romeva, atenia els periodistes ahir en sortir de visitar-los a la presó de Lledoners ■ ACN

M. Piulachs
BARCELONA

L’exvicepresident Oriol
Junqueras, l’exconseller
Raül Romeva, el diputat de
JxCat Jordi Sànchez i el
president d’Òmnium, Jordi Cuixart, van rebre ahir
la visita dels seus advocats
després de passar la primera nit en cel·les sols del
mateix modul 2 de la presó
de Lledoners, a Sant Joan
de Vilatorrada, i avui ja po-

dran rebre les visites dels
seus familiars. Per la seva
part, la presidenta del Parlament Carme Forcadell i
l’exconsellera Dolors Bassa també van dormir soles
en cel·les al mòdul de dones de la presó de Puig de
les Basses, ocupat per 26
internes, i ahir ja van poder rebre la visita de familiars. Tots sis presos polítics van ser visitats per
personal mèdic, com marca el protocol de tota nova

entrada d’un reclús.
El Departament de Justícia va anunciar que espera que la setmana vinent
siguin traslladats al centre
penitenciari de Lledoners
la resta de presos polítics:
els exconsellers Joaquim
Forn, Jordi Turull i Josep
Rull. Segons fonts judicials, la previsió és que surtin d’Estremera dilluns i
que arribin a Catalunya dimecres, fent la processó
que van haver de suportar

els altres presos.
En aquest sentit, l’advocat d’Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu van
den Eynde, va ser un dels
primers a visitar-los ahir.
El penalista va expressar
que els líders independentistes li van demanar que
traslladi a l’exterior que estan “serens i ferms” i alhora “convençuts, com sempre, de la seva innocència,
ara en un nou escenari”.
Van den Eynde va relatar

que Junqueras i Romeva
s’estan recuperant del
trasllat a Lledoners que,
segons va assegurar, va ser
“dur i traumàtic”, tot i que
no “van anar emmanillats”. El lletrat hi va afegir
que la situació per a ells
continua “sent hostil”, ja
que estan privats de llibertat, segons l’agència ACN.
L’advocat de Sànchez, el
penalista Jordi Pina, també va anar a Lledoners ahir
al migdia.

ses continuaran demanant que surtin de la presó
i que esperen que la data
del judici es pugui saber
aviat. La penalista hi va
afegir que totes dues li van
traslladar el seu agraïment
per les mostres de suport
rebudes durant la concentració davant del penal per
rebre-les abans-d’ahir. L’alcaldessa de Figueras, Marta Felip, tal com permet el
reglament penitenciari a
les autoritats, es va poder
reunir amb Bassa i Forcadell durant mitjà hora ahir,
i les va trobar “fortes, serenes i conscients del suport
que tenen”. ■

Un detingut per
l’agressió de dimarts

Treuen els llaços
grocs de les portes
de Lledoners

El president visita avui
Forcadell i Bassa

Els Mossos d’Esquadra van
detenir ahir un home acusat
d’agredir un activista independentista que dimarts a la nit
havia col·locat llaços grocs als
voltants de la presó de Lledoners. Segons va informar la
policia catalana, el detingut és
un home de 47 anys, nacionalitat espanyol i veí de Sant
Joan de Vilatorrada –localitat
on està situat el centre penitenciari–, que està acusat dels
delictes de lesions, odi i discriminació i desordres públics.
L’agressió va tenir lloc di-

El centre penitenciari de Lledoners es va despertar ahir
sense els llaços grocs i la pancarta a favor de la llibertat
dels presos polítics. Les pintades a la calçada i alguna cinta
enganxada als arbres eren els
únics símbols que hi quedaven. Durant les primeres hores d’Oriol Junqueras, Raül
Romeva, Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart a la presó de Sant
Joan de Vilatorrada, alguns
curiosos es van acostar fins
als accessos del centre, ara
sense símbols. ■ REDACCIÓ

El president de la Generalitat,
Quim Torra, visita aquest divendres l’expresidenta del
Parlament Carme Forcadell i
l’exconsellera de Treball Dolors Bassa a la presó de Puig
de les Basses, a Figueres. Serà a dos quarts de cinc de la
tarda, dos dies després que
les dues preses polítiques arribessin dimecres a la tarda al
centre penitenciari de Figueres procedents del penal d’Alcalá Meco, on romanien privades de llibertat des del 23 de
març passat.

marts cap a dos quarts d’onze
de la nit, a la rotonda de sortida del penal, a la C-55, on activistes independentistes s’havien concentrat per penjar llaços grocs i fer pintades a favor
dels presos polítics, davant la
imminent arribada a Catalunya. Els Mossos, que dimarts
ja van identificar les persones
que eren als voltants de la presó i van iniciar les diligències
corresponents, mantenen la
investigació oberta i no descarten més detencions.
■ REDACCIÓ

Un arbre ple de groc als
accessos de Lledoners ■ EFE

Totes dues ja van rebre dimecres la visita del president
del Parlament, Roger Torrent,
el primer a entrevistar-se amb
Forcadell i Bassa. El dia que
van arribar a Catalunya sis
dels nou presos polítics, Torra
ja es va desplaçar fins a la
presó de Lledoners, al Bages,
per visitar Oriol Junqueras,
Raül Romeva, Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart, que compliran
presó preventiva en aquest
centre penitenciari de les comarques centrals.
■ REDACCIÓ
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Valtònyc, lliure
a Bèlgica a
l’espera de
l’euroordre

a La justícia flamenca deixa en llibertat el raper, després
de la seva entrega a la policia a El mallorquí confia

“plenament” en els tribunals europeus
Natàlia
Segura

Les frases

Brussel·les

“La justícia espanyola
em persegueix pel fet
de ser d’esquerres,
comunista i
independentista”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Condemnat a presó a l’Estat espanyol per injúries a
la corona, el raper Valtònyc queda en llibertat amb
mesures cautelars a Bèlgica a l’espera d’una decisió
judicial sobre la seva extradició. El tribunal flamenc que estudia l’euroodre emesa per les autoritats espanyoles va deixar
ahir en llibertat Josep Miquel Arenas, més conegut
com a Valtònyc, i ara decidirà si entrega o no el cantant mallorquí de 24 anys,
que s’enfronta a 3 anys i 6
mesos de presó per les lletres de les seves cançons.
Segons va confirmar la
mateixa fiscalia de Flandes Oriental, l’artista mallorquí es va presentar
ahir al matí de manera voluntària davant la policia i,
tal com preveu el protocol
d’euroordres, va ser detingut i posat a disposició del

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Vull fer feina, viure i
seguir cantant. Si puc
tornar, ja ho faré quan
hi hagi una República
catalana”
Valtònyc
RAPER

jutge d’instrucció de Gant,
que va decidir deixar-lo en
llibertat amb la condició
que no surti del país mentre estudien el seu cas. Per
preparar la seva defensa,
el raper té a la seva disposició dos dels advocats del
president Puigdemont,
Gonzalo Boye i el flamenc
Paul Bekaert. Tots dos van
aconseguir recentment
guanyar l’euroordre dels

exconsellers exiliats a
Brussel·les i ara lluitaran
per la demanda d’extradició contra Valtònyc al·legant que les cançons pel
qual se’l persegueix són
“llibertat d’expressió”, segons va dir el mateix cantant ahir.
Just després del seu alliberament, el raper va oferir una roda de premsa per
explicar la seva situació
personal i legal a Bèlgica.
“Estic molt content de ser
lliure, però també molt enfadat perquè aquí em donen la raó”, va afirmar Valtònyc assegurant que confia “plenament” en la justícia belga. El cantant va
aprofitar la presència
d’una trentena de mitjans
espanyols, catalans i internacionals, entre ells la
BBC, per recordar que ell
“no ha fet res més que cantar” i denunciar que la justícia espanyola el persegueix pel fet de ser “d’esquerres, comunista i independentista”. També va
revelar que les autoritats

El raper Valtònyc, ahir, durant la roda de premsa ■ ACN

espanyoles van marcar la
casella de “terrorisme” en
el formulari de l’euroordre. En concret, l’Audiencia Nacional el va condemnar per enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la corona per
les seves cançons.
Vida a Gant
El mallorquí es va mostrar
positiu i serè sobre la seva
nova vida personal a Bèlgica, tot i les dificultats legals a les quals s’enfronta.
Així, va explicar que ha llogat una casa a Gant, treba-

lla com a dissenyador web
i, sobretot, espera poder
seguir fent cançons i concerts. “La meva intenció és
fer feina, viure i seguir cantant i, si puc tornar a l’Estat, ja ho faré quan hi hagi
una República catalana”,
va dir. Va negar que ni
Puigdemont ni el “Consell
de la República” financin
la seva estada a la ciutat
flamenca. Per contra, va
assegurar que ell mateix es
paga els seus costos personals i que els legals els cobreix amb els fons de la caixa de resistència propor-

cionada per la iniciativa Ni
un pas enrere. Això sí, va
tenir unes paraules d’admiració cap al president
català assegurant que per
a ell és “un exemple de dignitat i resistència”. Valtònyc no confia en el canvi de
govern a l’Estat espanyol
per resoldre la seva situació, no n’espera “res” ni té
“cap tipus d’esperança” en
el nou executiu socialista, i
va recordar que “de moment” Sánchez només ha
“endurit” el Codi Penal, fet
que no considera “gaire
progressista”. ■

L’advocat de Ponsatí demana a
Sànchez que alliberi els “ostatges”
Redacció
BARCELONA

L’advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, ahir en la conferència
que va fer a Manresa ■ ACN

L’advocat de l’exconsellera Clara Ponsatí, Aamer
Anwar, va criticar ahir durament la posició que
manté el nou president del
govern espanyol, Pedro
Sánchez, sobre els presos
polítics i els exiliats. El dia
després que Oriol Junque-

ras, Raül Romeva, Jordi
Sànchez, Jordi Cuixart,
Carme Forcadell i Dolors
Bassa arribessin als penals
catalans de Lledoners i el
Puig de les Basses, Anwar
va alertar que no és acceptable que “simplement es
transfereixin presoners”.
L’advocat de Ponsatí va
defensar que l’única solució a la situació és política i

es basa en “l’alliberament
de tots els ostatges polítics
i la retirada de les euroordres perquè els exiliats puguin tornar”. Un cop això
hagi passat, creu Anwar,
“les negociacions reals podran començar”, perquè
sinó “és com si algú t’estigués apuntant amb una
pistola al cap” i digués “ara
negociarem”.

Anwar va participar en
la conferència inaugural
de la Universitat Catalana
d’Estiu, que, per primer
cop, té una extensió a
Manresa. Ho va fer el dia
que es va fer públic que l’última vista prèvia al judici
d’extradició de l’exconsellera es farà el 23 de juliol.
El judici començarà el
30. ■
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Tensió tot buscant la calma
UPEC · La Universitat Progressista d’Estiu cita els representants dels quatre partits polítics d’esquerres catalans per debatre
el futur del país ESPERANÇA · Els polítics no arriben a cap acord, però sí que confien que el diàleg sigui possible
Mireia Rourera
BARCELONA

C

onvocats per la Universitat
Progressista d’Estiu de Catalunya, UPEC, a l’edifici de
la UGT a la rambla de Santa
Mònica de Barcelona, Eduard López, vicesecretari general d’acció
política d’ERC; Salvador Illa, secretari d’organització del PSC; Paola lo
Cascio, de la direcció de Catalunya
en Comú, i Mireia Vehí, exdiputada
de la CUP, van intentar ahir respondre a la difícil pregunta de “I
ara, què cal fer?” en relació amb la
situació d’excepcionalitat política
que viu Catalunya i per buscar solucions de futur. No hi va haver consens dels polítics “d’esquerres” en
les possibles sortides del conflicte
ni tan sols a l’hora de definir en
quin punt del conflicte estem i
quan va començar. “El que està clar
és que, després del paper de l’Estat
l’1-O, una tercera via no és possible”, va dir López. Salvador Illa va
apostar per “aprofitar l’oportunitat
que es va obrir amb l’arribada de
Pedro Sánchez” i va opinar que
“aquesta oportunitat imprevista”
ha de servir per recuperar les polítiques d’esquerres que va destruir la
regressió i “restablir” el diàleg. Illa
va apostar per “generar un clima de
respecte” per salvar la tensió social,
reconèixer la pluralitat de la societat catalana i “respectar-nos i obrir
una etapa de reconciliació” que, segons ell, es va trencar “els dies 6 i el
7 de setembre”. La comuna Lo Cascio va mostrar la seva preocupació
“perquè la tasca del govern català
sigui fer govern” i va demanar reflexió a l’esquerra. “Ens hem de preguntar –va dir– el perquè de la victòria de Ciutadans, perquè en zo-

Paola lo Cascio, Eduard López, Mireia Vehí i Salvador Illa, ahir a la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya ■ JOSEP LOSADA

nes populars guanya el partit taronja”. “Ens enganyem si no veiem
tensió social –va dir–, i va alertar
“que no sigui que volent fer un estat acabem trencant una nació!”.
Va afirmar que cal “buscar consensos” en coses on poden haver
acords d’esquerres: en educció i sanitat, per exemple, i va demanar
“trencar la política de blocs”.
Mireia Vehí va dir que l’1-O va
ser una “fita irreversible” per la legitimitat que li va donar el poble i
va qualificar la violenta resposta de
l’Estat com un punt que només té
una resposta: “Iniciar el procés
constituent.” Hi va haver tensió,
sobretot, entre Mireia Vehí i Salvador Illa quan la cupaire va acusar el
PSOE de triar un “còmplice dels
GAL” que volia “desinfectar Catalunya” com a ministre que suposada-

ment ha de potenciar el diàleg i Illa,
enfadat, li va recordar que Borrell
no va tenir res a veure amb els GAL
i va ser qui, entre altres coses, “va
modernitzar la hisenda espanyola”
i la va situar “en l’òrbita d’Europa”.
El públic també estava dividit.
També hi va haver tensió entre
Vehí i Lo Cascio perquè aquesta última, i parlant de la República que
es vol construir, va dir que ben bé
de quina República s’estava parlant, si de la catalana, l’espanyola o
la “intergalàctica”, broma que l’exdiputada de la CUP no va acceptar i
va demanar respecte perquè, va
dir, “és justament per voler fer República que hi ha presos i exiliats i
tot és tan dolorós”.
Diguem que tots menys la CUP
–que només hi veu un canvi estètic,
una “operació de màrqueting”– van

3

dies dura la Universitat Progressista
d’Estiu, que acabarà
avui, i que se celebra
a l’edifici de la UGT a
la rambla de Santa
Mònica.

reconèixer que l’escenari que
s’obre amb Pedro Sánchez de president del govern espanyol és molt diferent de l’escenari que hi havia
amb Mariano Rajoy i que hi ha marge –poc però n’hi ha– per iniciar el
diàleg. Una mica d’esperança que el
dia 9 els presidents Torra i Sánchez
dialoguin i se citin un altre dia sí
que hi és, malgrat la idea irrenunciable de fer República dels uns i la
idea irrenunciable de fer un Estat
federal dels altres. I a tot això els
quatre partits d’esquerres citats
ahir a la UPEC van acabar reconeixent que, entre ets i uts, ara, en definitiva, qui mana a Catalunya “és
la dreta”. “Mentre fem aquest camí
hi ha d’haver entesa «amb aquesta
gent»”, va dir López, d’ERC. “I no
oblidem que “tenen gent a la presó i
això mereix un respecte”. ■

Arxiven la causa penal pel tall del
coll d’Ares de la vaga general
ACN
RIPOLL

El jutjat d’instrucció número 1 de Ripoll ha arxivat la causa contra els cinc
càrrecs electes del Ripollès investigats per la seva
participació en el tall al coll
d’Ares durant la vaga general del 8-N. La jutgessa,
seguint la petició del fiscal,

ha descartat el delicte de
desordres públics perquè
no es van registrar “actes
violents sobre persones o
coses”. Es tanca d’aquesta
manera la via penal contra
les alcaldesses de Vallfogona i Pardines, Carme Freixa (ERC) i Núria Pérez
(IdP); els regidors de Ripoll Roger Bosch (ERC) i
Santi Llagostera (CUP) i la

regidora de Campdevànol
Mariona Baraldés (CUP).
Tots cinc van ser citats a
declarar el 26 d’abril però
cap d’ells ho va fer. Els tres
primers es van presentar
davant la jutgessa però no
van declarar i els altres dos
es van quedar a fora per
continuar fent “desobediència pacífica”.
Tot i així, la jutgessa ha

decidit enviar el cas a la
Subdelegació del Govern
espanyol perquè iniciï un
expedient sancionador, ja
que considera que podrien
haver infringit l’anomenada llei mordassa. Considera que el tall al coll d’Ares,
que va durar unes catorze
hores, va comportar una
“alteració greu de la seguretat ciutadana”. ■

La carretera que puja a coll d’Ares durant la vaga general
del 8 de novembre de l’any passat ■ JORDI CASAS

