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SÍ PERÒ NO · El govern
espanyol contracta un bufet
d’advocats belga per defensar
l’Estat però no el magistrat

CONTRARIS · Màxima pressió
a l’executiu socialista del PP i Cs
i d’associacions judicials per la
querella independentista

Pugna a batzegades entre
La Moncloa i el jutge Llarena

CONFRONTACIÓ · Sánchez
posa fi a l’aval total de Rajoy a
l’instructor després que aquest
renunciés a extradir Puigdemont

P6,7

El cotxe que transportava el papa travessa la multitud congregada ahir al Phoenix Park de Dublín ■ EFE

EUROPA-MÓN P14

Durant l’estada papal a Irlanda, un antic nunci l’acusa de tapar
abusos i el pontífex demana perdó també pel robatori de nadons

Viatge mogut del papa

Mor als 91 anys Neil Simon,
autor de ‘L’estranya parella’

Europa-Món P20

Europa-Món P17

Un fiscal l’acusa d’arrest il·legal i abús de
poder pel confinament al vaixell ‘Diciotti’

Investiguen Salvini per
segrest d’immigrants

NACIONAL P8

Reconeix a Sánchez el clima
polític positiu i demana una
proposta sobre autodeterminació Puigdemont, en un acte a Escòcia ■ EFE

Puigdemont
veu possible
un diàleg real

NACIONAL P10,11

Diades
d’èxtasi
casteller
abans de
Sant Fèlix
Grans construccions
al Catllar i l’Arboç
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oan Fuster va es-
criure que menys

banderes, menys him-
nes i menys visques.
Estava parlant dels
elements exclusiva-

ment emocionals que s’han produït als
Països Catalans les darreres dècades.
Doncs bé, Vicent Partal, en el seu dar-
rer llibre, Nou homenatge a Catalunya, i
que és un tribut a George Orwell, utilit-
za no les emocions, sinó els argu-
ments; no els visques, sinó l’anàlisi de
fets, alguns coneguts i d’altres com-
pletament nous. Un periodista en pro-
funditat com és Partal no s’acontenta
amb els titulars dels diaris, sinó que va
més enllà: aprofundeix en els fets, els
contrasta amb la realitat i argumenta
racionalment sobre els esdeveniments
produïts a Catalunya els darrers anys.

L’anàlisi no sols és lúcida, sinó que
també és emocionant. Les emocions
venen després de la lectura dels fets,
no a priori, i ens mostra un coratge
col·lectiu, una resistència admirable i
un propòsit pacífic però contundent: la
independència de Catalunya.

Fets, fets i fets. Mireu-ne un exem-
ple: “La por de la independència de
Catalunya i del reconeixement
d’aquesta independència per altres es-
tats ha derivat a Espanya en un exerci-
ci diplomàtic a la defensiva que ha
aconseguit irritar notablement molts
estats i nombroses institucions. Enca-
ra recorde la cara d’estupefacció dels
responsables de la Universitat d’Oslo,
a Noruega, quan em van explicar que
l’ambaixador espanyol els havia enviat
una carta en castellà –a Noruega en
castellà– exigint-los que no es fes un
debat al qual jo havia estat convidat
per parlar sobre la independència de
Catalunya.” És només un exemple: tot
el llibre està farcit de notícies de pri-
mera mà o de notícies contrastades. I
l’argument és purament racional.

Tot i això, m’he trobat amb aigua als
ulls en alguns fragments de l’obra. Per-
què he viscut la majoria dels fets i per-
què sé reconèixer l’objectivitat calma-
da i ferma de Vicent Partal. VilaWeb és
un referent mundial, i és obra d’ell. Xi-
quet: ets un crac.

De debò: no us el perdeu. És el llibre
de l’any.

J

Keep calm
Isabel-Clara Simó

Partal

L’anàlisi no sols és lúcida, sinó
que també és emocionant.
Les emocions venen després
de la lectura dels fets

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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urant uns anys, tan pocs que he
de posar-hi tots els sentits per
recuperar l’olor embafadora

d’una figuera que hi havia al darrere,
vam tenir un xalet a la costa. Era una
d’aquelles casetes arrenglerades que
van proliferar als setanta robant terre-
ny a les pinedes, totes iguals, arrebos-
sades de blanc, amb teulada a dues ai-
gües i la típica sanefa de trèvols de ra-
jola rivetejant el tancat de l’entrada.
Eren construccions una mica bavare-
ses; barreja de casa de nines i barraca
de contraban. Moltes d’aquelles urba-
nitzacions d’estiueig de finals del fran-
quisme ja eren de fet un producte
d’aquell servei de paqueteria audaç,
del qual algunes cases encara conser-
ven, al soterrani o a les golfes, el cau
on s’hi guardaven els farcells de tabac
i alguna caixa de perfum francès o de
licor. A la nostra, no hi teníem cap
amagatall, o almenys no n’ha quedat
cap registre a la memòria familiar. Jo
era molt petita, i al cap de poc ens la
vam haver de vendre, però n’he retin-
gut sempre l’habitació de les lliteres,
un moble insòlit per a nosaltres, amb
aquells cobrellits de quadrats verds i

D

vermells que han anat passant després
de casa en casa, i el balancí del pati,
sota la figuera. Era un balancí, o més
aviat un banc que es gronxava amb un
grinyol adormidor? De ferro, segur,
pintat de blanc, que era el color de la
llum de fireta d’aquells estius i contra-
stava més amb la ciutat tardorenca.
No hi he tornat més, a la nostra urba-
nització, però l’he reconeguda en mol-
tes d’altres de l’època, alineades a
l’ombra dels pins, amb un camí de pe-
dretes fins al petit porxo de l’entrada.

Avui hi viu encara la mateixa gent
que va comprar-les fa cinquanta o sei-
xanta anys. Es coneixen entre ells per-

què han anat envellint junts, d’un es-
tiu a l’altre, i perquè es continuen po-
sant la mateixa camisa ratada o el ma-
teix davantal quan surten a regar al
jardí. Han acabat sent venturoses resi-
dències de gent gran. L’element jove
l’aporten els fills i els nets, una des-
cendència festiva i inconscient que,
d’aquí a poc, ja no podrà fer front al
cost de mantenir cap d’aquests re-
cords i se n’haurà de desprendre a
contracor. Qui pot permetre’s, avui,
una caseta vora mar? Cap de nosal-
tres, ben segur, cap dels fills d’aquella
generació treballadora que, amb els es-
talvis, en tenien per a un tros de pine-
da o un clap de bosc on aixecaven ni
que fos una barraca per airejar-hi la
mainada i coure-hi unes sardines a la
brasa o uns musclos al vapor. Som for-
ça més grans que ells aleshores, tenim
feines més qualificades, un televisor
de quaranta polzades i un GPS incor-
porat al cotxe, però per vacances con-
tinuem anant a casa seva, a reproduir
els estius de quan érem nens perquè
no n’hem pogut crear cap de nostre,
amb uns cobrellits nous i un pati al
darrere amb la nostra pròpia figuera.

“Qui podria
permetre’s, avui, una
caseta vora mar?
Cap de nosaltres

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

Un xalet a la pineda

La vinyeta
Fer
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Les cares de la notícia

Ciutadans intenta criminalitzar el sobiranisme ca-
talà mitjançant mentides com les que va articular
i no ha rectificat a l’entorn de l’agressió rebuda
per una dona al parc de la Ciutadella mentre reti-
rava llaços grocs amb la seva família. L’agressor
ha reconegut que la disputa no va ser política.

PRESIDENT DE LA LFP

Mentira i crispació

La Liga pretén ser la millor competició futbolística
del món i es planteja celebrar partits oficials als
EUA però no és capaç de garantir que el partit de
l’actual campió, el Barça, a l’estadi José Zorrilla
del Valladolid es disputi amb uns mínims de ga-
ranties per una gespa en un estat lamentable.

-+=

-+=

30 anys d’imatges i més
Jean-Francois Leroy

Una gespa impresentable
Javier Tebas

-+=

Inés Arrimadas

El festival de fotoperiodisme de Perpinyà Visa
pour l’Image celebra els 30 anys dedicat a mos-
trar les millors imatges de denúncia social, i el fes-
tival manté el mateix compromís amb els profes-
sionals de la fotografia i amb la societat per re-
moure consciències.

DIRECTOR DE VISA POUR L’IMAGE

PRESIDENTA GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Encara que oficialment la fi-
nalització del rescat de Grè-

cia es vulgui presentar com el
triomf del rigor i la solidaritat de les
institucions europees, la veritat és
que s’ha tractat d’un fracàs soro-
llós. En primer lloc, el col·lapse eco-
nòmic grec va posar de manifest la
manca de controls eficaços a la
Unió Europea, una impunitat que va
permetre als governants hel·lènics
falsificar la comptabilitat pública
des de l’any 2000, fins que el 2004
es va descobrir l’engany. La impla-
cable reacció de les autoritats co-
munitàries –més preocupades per
protegir els interessos bancaris que
d’assegurar la reactivació econòmi-
ca– no va fer res més que empitjo-
rar la situació. Finalment, els dos
anys d’intervenció inicialment pre-
vistos es van convertir en vuit i el
país va ser sotmès a una retallada
massiva de salaris i de prestacions
socials que ha elevat de manera
alarmant el percentatge de pobla-
ció en situació de pobresa.

Tot plegat a canvi d’una injecció
de 260.000 milions d’euros desti-
nats a alleugerir el deute públic i a
permetre el miraculós retorn als
mercats financers. Pel camí s’han
hagut d’assumir sacrificis costosos
i fins i tot s’han patit els efectes
perversos de les retallades perquè
la reducció del nombre de llocs de
treball i la corresponent reducció
dels ingressos fiscals van acabar
contribuint precisament a incre-
mentar encara més el deute. Fins
que el primer ministre, Alexis Tsi-
pras, va aconseguir renegociar un
programa més raonable que ha de-
sembocat en un creixement tímid.
N’han quedat cicatrius greus i la in-
certesa sobre l’abast de la vigilàn-
cia que la UE mantindrà a distància.
I també la sensació que per superar
el desafiament que va representar
el rescat es van assajar fórmules
oneroses sense totes les garanties.

El fracassat
rescat
de Grècia

EDITORIAL

n any després del 17-A la pre-
gunta recurrent ha tornat a ser
dies enrere com és possible que

els joves de Ripoll d’origen musulmà
poguessin cometre els brutals atemp-
tats si estaven integrats perquè duien
vestimenta occidental, jugaven a fut-
bol, estaven criats en una petita ciutat
i parlaven perfectament català. Des
del meu punt de vista, aquesta inter-
pel·lació inclou una xenofòbia latent
que ve a indicar que vestir amb gel·la-
ba, visitar la mesquita o parlar àrab és
més propici per cometre atemptats. I
també una fal·làcia que pressuposa
que la integració implica portar te-
xans, jugar a futbol, anar al bar de la
plaça i parlar català. Al meu entendre,
aquesta és una visió nacionalista i et-
nocèntrica que caldria corregir. El que
hauria de definir el grau d’integració
en una societat hauria de ser la major
o menor adaptació de les persones a
un marc de convivència i valors acor-

U “La integració
s’ha de basar
en l’acceptació i
defensa de valors
compartits i no de
signes identitaris

dats majoritàriament entre tota la co-
munitat. Valors com ara el respecte
als drets de les persones, la col·lectivi-
tat, la democràcia, la pau i el rebuig a
la violència. Per exemple, considero
molt poc integrats en una societat ca-
talana de tolerància alguns catalans
de tota la vida que són maltractadors

de les seves parelles. Exactament
igual de poc integrats que un maltrac-
tador immigrant. Com tampoc crec
que es puguin considerar integrats al-
guns individus que malgrat dominar el
català fomenten el feixisme unionista
als nostres carrers amb violència i in-
tolerància. Ni aquells que amb vestits
de tall anglès i amb reconeguts cog-
noms catalans s’han dedicat a la cor-
rupció política o han arruïnat vides
amb les preferents bancàries. Els ter-
roristes són els únics culpables de les
seves atrocitats. Però per lluitar con-
tra la radicalització per part d’una
ideologia feixista com la de l’ISIS ens
hem de desfer de la visió nacionalista
d’integració. I veure que el català o la
catalana integrats no són aquells que
conreen els signes identitaris tradicio-
nals, sinó qui accepta i defensa els va-
lors compartits de la nostra societat
de pluralitat, convivència i respecte,
tingui la identitat que tingui.

Fal·làcia integradora
Ferran Espada / fespada@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Puig

El groc atrau
el taronja

iutadans ha convertit la retirada de llaços grocs dels
carrers en un acte de marxandatge del seu partit. Els

taronges ja no ho fan d’amagat, ni tapats, ni eviten ser
gravats. Tot al contrari. Ells mateixos editen els vídeos de
les seves croades i els pengen a les xarxes socials. Hi
posen música, saluden a càmera i es mostren cofois de
netejar la via pública. En un d’aquests vídeos, que ha fet
circular el mateix partit, hi apareixen càrrecs electes de
l’Alt Empordà i de Girona –entre ells un diputat al
Parlament, Héctor Amelló, i la portaveu en el ple gironí,

Míriam Pujola– arrencant llaços a
Figueres i després llençant-los al
contenidor groc. El vídeo va
acompanyat de la següent piulada:
“Seguim treballant perquè els
carrers estiguin lliures de simbologia
partidista.” Treballant? D’això en
diuen treballar? Més aviat seria
trepitjar la llibertat d’expressió dels

altres. I parlen de simbologia partidista? Que no ho saben
que els llaços grocs no són per a la independència sinó
per reclamar la llibertat per a unes persones
empresonades injustament? Que no ho saben que el groc
agermana independentistes i també d’altres que no ho
són? I tant que ho saben! Però la seva feina –aquí sí que hi
treballen intensament– és intentar confondre la gent i,
bàsicament, mentir. Albert Rivera, el mateix dia que es va
penjar el vídeo, va piular: “Molt bé, els companys de
Figueres. Els carrers són de tots.” Aquí coincidim –serà en
l’únic–. Són de tots. No només vostres.

C

Ciutadans ja
no s’amaga i
edita vídeos
mostrant la
seva ‘croada’
contra el groc

http://epa.cat/c/lze4fa
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Mig milió de manifestants
deploren els atemptats
terroristes de Barcelona i
Cambrils en una manifestació
complexa i diversa.

10
anys

20
anys

El govern en bloc es desentén
del pacte Saura-De la Vega.
Solbes no modificarà la base de
la proposta que va presentar,
però s’avé a concretar-la.

La empreses de treball
temporal van fer un total de
173.167 contractes del gener al
maig d’aquest any, un
increment del 38,5%.

Protesta ciutadana Nou finançament Creixen les ETTTal dia
com
avui fa...

estiu és espe-
cialment compli-

cat informativament,
tant pel que fa als con-
sumidors, com als
professionals, que es-

peren un fet extraordinari per omplir els
seus espais. Si costa d’omplir, un pro-
blema, i si això no és així, també.
Aquests fets extraordinaris que alimen-
ten els mitjans de comunicació solen
prendre forma de desgràcia: accident,
desastre natural o embogiment de
l’ànima humana. Per això els media és
blinden amb reportatges precuinats, el
que se sol anomenar nevera. Jo soc
bastant partidari d’aquest periodisme
de temporada. Si es fa bé, sol donar un
rang distingit a temes d’interès més
singular que el dia a dia informatiu im-
pedeix surar. Qualsevol declaració de
polítics de poca categoria sol tenir més
pes informatiu que com s’organitzen
les colònies de formigues a Catalunya.

Dit això, reconec que aquest estiu
tinc una certa desubicació informativa.
Malgrat que soc un gran amant de la
plana de diari, he estat sempre un gran

enamorat de la ràdio. Una ràdio que a
l’estiu m’apassionava precisament per-
què feia del problema de manca de no-
tícies una virtut. El dial s’omplia d’es-
pais que deixaven via lliure a la creativi-
tat, perquè ningú posava traves al que
feien els que es quedaven a l’estudi tot
l’estiu. El resultat solia ser gratificant.

La ràdio, que ha estat el mitjà tradi-
cional que ha resistit la irrupció de les
noves tecnologies, opta cada cop més
per la repetició de programes d’èxit de
la temporada, que es justifiquen amb
presentacions que, al seu torn, també
han estat enregistrades. El resultat és
una gran sensació de desconcert tem-
poral atès el caràcter informatiu de la
majoria de programes d’entreteniment,
que solen ser els que es reemeten. Ai-
xò, sumat a la meva creixent afició a
descarregar podcasts, m’ha fet passar
un estiu amb bastants ensurts.

En molts moments no sabia si quan
escoltava que el president de la Gene-
ralitat s’exiliava es referia a Puigdemont
o a Torra. O si el 155 s’havia aplicat de
nou. Coses del diferit.

L’

Full de ruta
Jaume Vidal

Coses
del diferit

La ràdio cada cop opta més
a l’estiu per la repetició de
programes de temporada.
Hi ha hagut moments en què
pensava que teníem no un
sinó dos presidents a l’exili

í, ja vaig llegir el seu paper del mes
passat. Se li entenia tot. Deia una
cosa perquè penséssim la contrà-

ria. A favor del jutge Llarena! Quina bar-
ra. Ja el fotrà, ja, quan li vagui. No sap
amb qui se la juga, vostè. Sort que ara té
altres problemes aquell fidel servidor de
l’Estat.
– Si vostè ho diu...
– Això de la ironia és una arma de mal
controlar. Ho hauria de saber. Es pensa
que és molt llest...
– Jo? Jo només puc explicar el que m’ar-
riba dels lectors com vostè, que sí que ho
entenen tot. Per cert, em pot dir què va
passar amb la xiulada al rei de la qual
tant s’havia parlat?
– Doncs que no n’hi va haver. No creu
que va ser el millor en aquest moment?
Gestos. Possiblement gestos pactats: tu
acostes els presos a Catalunya i nosal-
tres no xiulem el rei. Ho veig així. Vostè
no?
– És ben possible. I quan deixaran els
presos en llibertat, ni que sigui condicio-
nal?
– No pateixi, que tots hi pensen. Cal tro-
bar el moment. Ho poden fer quan vul-

S guin. Després de la decisió dels tribunals
alemanys és evident que l’acusació de re-
bel·lió no s’aguanta. Qualsevol condem-
na es podria recórrer en contra a Euro-
pa. Per tant, algú s’haurà d’abaixar els
pantalons abans que els hi abaixin. Un
canvi de la qualificació fiscal més ajusta-
da als fets, i ja poden fer el pas jurídic que
esperem.
– Perquè, amb els presos al carrer, es po-
dria començar a negociar una
sortida política...
– Sí, però no pas ara. Ara toca fer enten-
dre als electors que hi ha un projecte, un
pla, una possibilitat d’entesa. Tant si hi
és com si no hi és. Gestos i actes pacifica-
dors que donin esperances al ciutadà,
pensi el que pensi. Quan la majoria es
cregui que hi ha una sortida a l’abast, es
convocaran eleccions. L’esperança des-
pertada cotitzarà molt en el mercat dels
vots.

– I després de les eleccions?
– Depèn del resultat. Però si l’esperança
d’un acord pacífic ha quedat avalada allà
i aquí pels vots, llavors es començarà a
negociar alguna cosa seriosa.
– Un referèndum, posem per cas?
– Ep! Que no ho sap que fer pronòstics és
molt agosarat?
– Però vostè ho és, d’agosarat...
– Entesos. Me la jugo. Miri, anant tot bé, i
per tenir la benedicció europea, s’hauria
de negociar un nou estatut. Però un es-
tatut que quedés a prova.
– Com vol dir?
– Doncs que digués molt clarament que
els ciutadans l’hauran de ratificar al cap
de tres o de cinc anys de vigència per
veure si han anat bé les coses. I que po-
dran decidir en conseqüència el futur.
– Això no ho pactaran mai a Madrid.
– Però aquest és el desllorigador. Un dia
el rei actual va dir que Catalunya seria el
que els seus ciutadans volguessin. És de
justícia que es pugui preguntar en algun
moment què volem els ciutadans de Ca-
talunya. De fet, ja ho hem dit. I si no ad-
meten el referèndum pactat és perquè
saben que el tenen perdut.

Pius Pujades. Periodista

Gestos, eleccions i pactes
Tribuna

Llibertat
de repressió
b La salut d’una democràcia
es mesura amb la qualitat i el
respecte a la llibertat d’ex-
pressió. La llibertat d’expres-
sió té dues cares, el dret de
cada persona a expressar lliu-
rement les seves idees i el dret
a no ser inquietada per causa
de les seves opinions, article
19 de la Declaració Universal
dels Drets Humans. Quan la
fiscal de l’Estat espanyol diu
que és tan legítim posar com
treure llaços grocs de l’espai
públic està obviant la segona
part i està legitimant la re-
pressió. Els llaços grocs ex-
pressen el sentiment indivi-
dual i col·lectiu que els presos
polítics són innocents. Tant la
Constitució Espanyola com la
Declaració Universal dels
Drets Humans recullen el dret
a la presumpció d’innocència
fins que no es demostri el
contrari en un judici just. Els
partits i l’Estat espanyol ava-

lant la retirada dels llaços
grocs van en contra de la seva
Constitució, que tant defen-
sen, i demostren una gran de-
bilitat i poca fe en les seves
pròpies institucions. S’ha de
dir ben alt i ben clar que estan
promovent un nou dret in-
constitucional: el dret a la re-
pressió. Les excuses són pre-
constitucionals: per la neutra-
litat de l’espai públic, doncs,
que treguin tota la publicitat,
els símbols religiosos i fins i
tot les indicacions que inviten
a visitar uns museus i no d’al-
tres. Excuses de caire higiènic
i estètic: doncs que recullin i
netegin els vials d’excrements
de gos. I per últim l’argument
més fort: perquè els dona la
gana.

Si seguim així ben aviat els
partits de la ultradreta que
ocupen escons al Parlament
espanyol es dedicaran a reti-
rar diaris dels quioscs i llibres
de les llibreries en nom de la
seva llibertat d’expressió.
Inundem el país de groc! I co-

mencem a construir la Repú-
blica per higiene democràtica.
ALFONS CARRERAS DE CABRERA
Barcelona

Saludats

b Comparteixo totalment
l’escrit signat per Martí Giro-
nell, publicat el 22 d’agost en
aquest diari, a la secció Keep
Calm, amb relació al costum
de saludar en entrar o sortir
d’un lloc o en creuar-te pel
carrer amb algú en llocs més
o menys poc transitats.
Aquest antic i vell costum va a
menys i sovint la teva saluta-
ció no mereix cap resposta.
Aquest estiu ho he pogut
constatar caminant per les
muntanyes del Ripollès, en in-
drets força isolats, quan en to-
par-me amb algun excursio-
nista la meva salutació ha
quedat en no res. Ni ase ni
bèstia per resposta. Quina
llàstima! Sortosament encara
he trobat gent afectuosa que
no solament ha correspost la

salutació, sinó que s’ha inte-
ressat pel recorregut que feia i
altres comentaris de l’excur-
sió. No tot està perdut.
JOAN CASALS AGUSTÍ
El Masnou (Maresme)

La mossa
o la vida
b Vull expressar la meva soli-
daritat amb l’agent dels Mos-
sos d’Esquadra per la seva va-
lenta i determinant actuació. I
el meu absolut rebuig a les in-
famants i miserables declara-
cions de la CUP per conside-
rar que una acte de defensa
de la vida –la pròpia i la dels
altres– és una execució. Al-
guns personatges de la nova
política, en algun moment i
abans de llançar la inoportuna
escopinada, haurien de posar-
se en la pell dels que ens ga-
ranteixen la seguretat i ens
defensen la vida... fins i tot po-
sant en risc la seva.
JORDI S. BERENGUER
Barcelona

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

El lector escriu
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Francesc, PAPA

“Cap de nosaltres pot deixar de commoure’s per
les històries dels menors que han patit abusos”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“El gran
constructor
i justificador del
nacionalisme català
és, avui, el
nacionalisme
espanyol

opinador pertinaç es planteja
el contingut d’aquest article, i
quan entra en els detalls de

l’actualitat política pensa: ep, això no
puc tornar-ho a dir, ja n’he parlat dues
o tres vegades. Sobre això altre tam-
poc, li he dedicat un article sencer no fa
gaire. I així, per reducció a l’absurd, un
acaba preguntant-se per la seva come-
sa. Comentar l’actualitat? És difícil dir
res que no hagi estat ja dit (i això ma-
teix també crec haver-ho dit en algun
lloc). Calmar la ciutadania, distreure-
la? No em sento còmode, ni tan sols de-
cent, sentint-me còmplice dels opres-
sors-extractors. Incitar la ciutadania a
la revolta? El meu patrimoni no em
permet afrontar un judici penal. Què,
doncs? Comentar els comentaris, bus-
car les pessigolles als incongruents, fer
de mestretites d’una comunitat varia-
da també en les seves formes de des-
concert?
Al final, volent-ho o no, acabem tots
plegats fent una mica de tot. Amb una
realitat incontrovertible: vivim en un
estat d’anorreament de drets inimagi-
nable fa uns anys, mal que no ha deixat
mai de ser-hi latent. Haver de dir les ve-
ritats com si fossin acudits no deixa de
ser acceptar la pròpia indignitat, amb
escasses esperances de rescabalar-se’n
en un termini raonable de temps.

FEM UN REPÀS SOMER DE LES ACCIONS
dels últims mesos de l’autoritat estatal:
liquidar el resultat d’unes eleccions,
empresonar els governants democràti-
cament escollits, perseguir els qui
s’han exiliat i, com fa qualsevol dicta-
dura, titllar-los de pròfugs de la justícia
i demonitzar-los, reprimir i criminalit-
zar unes protestes tranquil·les i civilit-
zades, atiar una patuleia paramilitar a
provocar enfrontaments, atacar la po-
blació amb policies camuflats i vendre
el relat contrari al conjunt d’Espanya.
Senyals inequívocs de la mentalitat
medieval del propietari que es planteja

L’ la societat en termes primaris de domi-
nació, amb la guinda de dur-ho tot a
terme amb els impostos dels ciutadans
–com difícilment podria ser d’altra ma-
nera–, dins la tradició feudal: l’erari pú-
blic paga la defensa d’un jutge prevari-
cador igual com va rescatar bancs en la
cúspide d’una falsa crisi que ha petat el
nivell mitjà de vida de la ciutadania,
com va indemnitzar l’empresa privada
del pillet del Real Madrid en lloc de mul-
tar-lo per delicte ecològic… ho deixo
aquí. El lector coneix els greuges i té fet
el seu judici d’intencions.
Quan t’ataquen des d’uns principis na-
cionals, t’empenyen a l’evidència que
només et pots defensar des d’uns altres
principis nacionals i de les accions que
comporten, i, en fer-ho, mal que creuen
combatre’ls, els estan legitimant. El
gran constructor i justificador del na-
cionalisme català és, avui, el naciona-
lisme espanyol.

PERÒ EL FET, ESCA FINS I TOT D’ACUDITS, no
té cap gràcia, perquè és part de les cau-

ses de la inoperància política de l’inde-
pendentisme català. No es va enlloc ac-
tuant reactivament. Des de la passivi-
tat no es construeix res, i encara
menys en l’àmbit col·lectiu. No es pot
estar pendent de les agressions de
l’enemic –sí, de l’enemic– per actuar.
Les accions útils provenen de mecàni-
ques pròpies, d’uns principis i una pla-
nificació activa, positiva.

ES TÉ, AIXÒ? S’està atrapat entre la in-
conveniència d’accions violentes que,
segons sembla, justificarien una re-
pressió molt més ferotge encara, i la
realitat que si no es fa res no s’obtindrà
res, no vindrà res per si mateix. Però
l’acció necessita uns principis de base, i
tornem on érem. Hi ha una estructura-
ció consistent de la consciència nacional
i de les accions que la vehiculin? Es té el
coneixement i la manera de servir-se
d’una base històrica, social i cultural? Els
principis del nacionalisme espanyol són
d’un ranci i d’un vol gallinaci que fa fere-
dat: els toros, Manolo Escobar, la Consti-
tució sacralitzada, mis cojones, la Guàr-
dia Civil i la Mare de Déu condecorada.
Ells mateixos semblen haver oblidat To-
más Luis de Victoria, Cervantes, Veláz-
quez, Gracián, Goya, Unamuno, Macha-
do i tants més, i els qui se’n recorden –em
consta que n’hi ha– no piulen. Vet aquí
per cert un altre aspecte a remarcar, el si-
lenci de la intel·lectualitat espanyola,
amb excepcions que amb prou feines su-
peren els dits d’una mà per comptar-los.
Per aquí també plora la criatura catala-
na: els esforçats, i digníssims sens dubte,
col·locadors de llaços grocs són cons-
cients que no es vertebra una societat i
una nació sense el domini i la presència
de les pròpies tradicions?

BUSQUEM D’ALTRES PREGUNTES per res-
pondre aquestes. Som un poble, som una
nació? Veient el que s’està fent o, més
ben dit, tot el que no s’està fent, franca-
ment ho dubto.

Miquel de Palol. Escriptor

Què som?
Tribuna

et dies enrere la
meva àvia Mercè

va fer noranta-set
anys. La iaia és una
dona bonica d’ànima
biònica, per bé que
aquesta definició pu-

gui semblar una paradoxa. És tot cor,
però té una energia descomunal, enca-
ra, com si portés una bateria infinita.
Amb la distància vertiginosa de tres
anys per fer-ne cent, la noia de la piga
viu en una casa de dos pisos, amb tres
patis i moltes finestres. Cuina, neteja
sobre net i estén la roba. Llegeix el diari
cada dia, escombra el carrer i xerra
amb les veïnes, totes més joves que
ella.

Mantinc llargues converses per telè-
fon amb la meva iaia, i ho faig de tu a
tu. M’agrada escoltar-la. Repassem la
vida, les sèries, les mancances del pro-
grés i els topalls generals de la vida. Té
un hàbil sentit de l’humor perquè està
de tornada de tot. Sembla una dona
francesa amb cervell anglès: “El que
em fot és no poder anar a teatre ni a
l’òpera: totes les amigues fa anys que
se m’han mort.” Ella és cafetera i li en-
canta la xocolata negra. Té dues ma-
ragdes als ulls, llavis carnosos i una
elegància natural que algun dia, si hi
soc a temps, m’agradaria heretar. La
iaia Mercè és guapa: té noranta-set
anys i segueix sent preciosa.

El que més m’agrada de la meva
àvia és que mai no m’ha fet un petó
sense boca, aquella mena de petons
grisos dels cònjuges o dels hipòcrites.
A l’hora del brindis, li vaig demanar que
creuéssim les copes com ho fan els
enamorats. Ella somreia. A la taula del
costat hi havia una senyora de cent
anys. La meva àvia, tota decidida, es va
aixecar i s’hi va dirigir. Vaig veure com
s’abraçaven: l’escena va ser d’una be-
llesa poètica intensa que em va estre-
mir. L’art d’envellir, aquest és el lema
de la iaia Mercè.

S

De set en set
Anna Carreras

Iaia biònica



Els diputats més veterans
del Congrés sostenen que
si hi ha un estament fora
de la política que a Madrid
sap olorar els moments po-
lítics i detectar la flaire de
canvi és el Tribunal Su-
prem. Des del despatx del
carrer Marqués de la Ense-
nada de Madrid, quan ara
obre la finestra el jutge Pa-
blo Llarena ja no sent l’oxi-
gen que abans li arribava
de La Moncloa de Mariano
Rajoy. Coincidint amb el fi-
nal de la instrucció de la
causa de l’1-O i havent
d’afrontar una citació de la
justícia belga el 4 setembre
per la demanda de Carles
Puigdemont, Llarena des-
cobreix que ha perdut la
gràcia de la qual gaudia i
que el govern de Pedro
Sánchez no li dona un aval
total. La Moncloa va infor-
mar ahir que ha contra-
ctat un bufet belga per de-
fensar el bon nom de la ju-
risdicció d’Espanya, però
no la persona del jutge.

L’alarma de Llarena va
sonar divendres amb l’últi-

ma resposta que la vice-
presidenta, Carmen Cal-
vo, oferia al final del Con-
sell de Ministres quan se li
va demanar si La Moncloa
fa costat al jutge en tot al
front belga. “Qualsevol jut-
ge ha de rebre l’empara le-
gal i el suport establert en
el seu poder, el judicial. A
l’executiu no li correspon”,
refutava Calvo tot instant
el jutge a curar les ferides
professionals al seu gremi.
El justificant de recepció
aviat va arribar al Suprem
i al Consell General del Po-
der Judicial, presidits tots
dos per Carlos Lesmes.

Davant la pressió del
gremi judicial, el govern
emetia ahir un comunicat
per refutar l’acusació de
passivitat i aclarir el que
sempre ha dit: el despatx
d’advocats contractat “re-
presenta el Regne d’Espa-
nya davant els tribunals
belgues”, i no un jutge pel
que diu i fa en privat.

Atrapat pel dit a Oviedo
L’enuig del govern neix pel
prec insòlit de Llarena de
ser emparat per l’Estat en
un afer civil privat a Bèlgi-

ca. La demanda de Puigde-
mont evoca que Llarena va
aprofitar una visita a Ovie-
do el 22 de febrer per donar
l’opinió personal –“no són
presos polítics”, va dir, en-
tre altres coses– sobre el
cas que instruïa. Acorralat
per les seves paraules da-
vant la justícia belga, el jut-
ge va instar el CGPJ a do-
nar-li empara en ple agost.

Violant una llei orgànica
Tot i tractar-se dels òrgans
creadors del que a Madrid
s’anomena la setmana ca-
ribenya –els magistrats
habitualment treballen
només de dimarts a di-
jous–, el CGPJ va obeir el
desig de Llarena un 16
d’agost en un temps rè-
cord. Com denuncia l’ad-
vocat Gonzalo Boye, en
l’afany de protecció el
CGPJ ha violat la llei orgà-
nica del poder judicial i ha
emparat Llarena fora de
termini: l’article 14 del
text legal dona deu dies na-
turals per a l’empara, i el
jutge va rebre la notificació
dels fets el 5 de juny i va tri-
gar dos mesos a buscar l’es-
calf del seu gremi. La croa-

da per salvar Llarena, però,
no s’atura al CGPJ, l’òrgan
de govern dels jutges. El
CGPJ ha desafiat el govern
a protegir Llarena adop-
tant les “mesures necessà-
ries per assegurar la inte-
gritat i immunitat de la ju-
risdicció espanyola davant
els tribunals de Bèlgica”.

Buscar advocat a Bèlgica
La inusual petició d’auxili
al govern va rebre un cop
de porta instantani de la
ministra de Justícia, Dolo-
res Delgado: no assumirà
“en cap cas la defensa del
jutge Llarena pels actes
privats que se li atribuei-
xen”. Tot i que tot és culpa
d’una opinió personal a

Oviedo, l’al·lusió als “actes
privats” ha crispat Llarena
i el poder judicial en bloc.

Per a Llarena, el trauma
és que, després de l’escalf
de Rajoy i del seu titular de
Justícia, Rafael Catalá, que
sovint anticipava deci-
sions del jutge –com ara la
inhabilitació sense judici
amb l’article 384 bis de la
Lecrim ideat per a terroris-
tes–, ara li gira l’esquena
un govern amb ministres
que són jutges il·lustres
com ara Delgado i Fernan-
do Grande-Marlaska (Inte-
rior), als quals pressuposa-
va afinitat gremial.

La fractura de Sánchez
amb Llarena no és d’ara i
neix el 12 de juliol quan

Alemanya va resoldre que
entregaria Puigdemont
només per malversació i
mai per rebel·lió. “L’impor-
tant en termes de justícia
és que les persones involu-
crades en els fets seran jut-
jades a Espanya. Això suc-
ceirà”, va dir Sánchez.
Amb la críptica frase el que
volia dir era que el govern
de l’Estat preferia que
Puigdemont fos extradit
per rebaixar l’abast de la
causa i fixar el llistó delic-
tiu de tots en la malversa-
ció, que té penes de 8 anys
contra els 30 de la rebel·lió.
Però Llarena va prioritzar
l’honor personal i va deixar
Puigdemont lliure per no
matar la rebel·lió. ■

PLA · Sánchez posa fi a l’aval total de Rajoy al jutge del Suprem
i contracta un bufet belga per defensar el bon nom d’Espanya i
no a ell personalment FE · El govern volia Puigdemont extradit
i rebaixar el cas de l’1-O RAR · El CGPJ l’empara fora de termini

David Portabella
MADRID

Llarena
perd la
gràcia
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Reconeix a Sánchez
el clima polític
positiu i demana
dialogar sobre
l’autodeterminació

La Vella descarrega
el 4 de 9 net i la
Jove de Tarragona,
el 4 de 9 amb
l’agulla

Puigdemont
veu possible
iniciar
un diàleg

Èxtasi
casteller en
una magnífica
jornadaNacional



El jutge Pablo Llarena ha obtingut
l’empara del CGPJ però no el del govern
de Sánchez davant la demanda civil a
Bèlgica de Puigdemont ■ ACN
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Petjada macabra
de la pobresa

L’APUNT sat de presó i alcoholisme. Que era el germà qui feia la
compra, que parlava poc, que va tenir uns pares alco-
hòlics, que no tenia suport social o familiar... Els veïns
lamenten no haver-se’n adonat abans, alguns pensen
que potser podrien haver fet alguna cosa... Ha passat
en un bloc de pisos de Sant Andreu, a Barcelona, com
una petjada macabra de la pobresa i la desigualtat.Virtudes Pérez

Què porta un home a amagar durant cinc mesos el cos
sense vida del seu germà gran a casa? Ell ha dit que ho
feia per continuar cobrant la pensió de 1.000 euros. I
sembla que en tinguem prou amb aquesta explicació.
Ras i curt. Se l’acusa de molts delictes, entre els quals
de frau a la Seguretat Social. D’ell en sabem ben poca
cosa. Que té un ajut de poc més de 300 euros i un pas-
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El PP i Ciutadans lluiten
per un únic espai electoral i
ara també per salvar un ho-
me al qual consideren
“abandonat”. Després que
el govern de Pedro Sán-
chez s’hagi negat a pagar-li
amb diner públic un advo-
cat personal a Bèlgica, el
PP i Cs van exigir ahir a la
ministra de Justícia, Dolo-
res Delgado, que compare-
gui al Congrés per explicar
per què La Moncloa no
s’uneix al front de defensa
del jutge Pablo Llarena.

Qui va alçar la veu ahir
va ser el líder del PP, Pablo
Casado, que va exigir la in-
tromissió del poder execu-
tiu en el judicial per posar fi
al “desemparament”. “Re-
querim al govern la imme-
diata personació en el pro-
cediment a Bèlgica per al-
legar i garantir la immuni-
tat i integritat de la juris-
dicció espanyola”, reclama
Casado. “Sánchez és avui
el millor advocat de Puig-
demont davant el jutge
Llarena”, hi afegia el secre-
tari general del PP, Teodo-
ro García. Més vehement

és la portaveu de Cs a
l’Ajuntament de Madrid,
Begoña Villacís, que implo-
ra al govern que expliqui
“per què abandona un ser-
vidor de l’Estat” per “pagar
els independentistes”.

Llarena ha despertat un
clam al gremi judicial que
apaga la dissidència i no-
més Jutges per a la Demo-
cràcia gosa dissentir. “En
la teoria es distingeix entre

el ciutadà Llarena i el jutge
Llarena”, indica Ignacio
González Vega. Però l’As-
sociació Professional de la
Magistratura –que Llare-
na va presidir–, la Francis-
co de Vitoria, el Fòrum Ju-
dicial Independent i fins i
tot la Unió Progressista de
Fiscals acusen el govern es-
panyol de no fer costat al
jutge en no pagar-li un ad-
vocat personal. ■

a Insten Justícia a explicar-se a Només Jutges per a la
Democràcia discrepa del clam judicial a favor de Llarena

El PP i Cs clamen
contra “l’abandó”

D. Portabella
MADRID

El popular Pablo Casado exigeix a Sánchez que es personi en
la causa belga per fer costat a Llarena ■ DAVID ARQUIMBAU / EFE
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“El cel és fosc, però hi ha
possibilitats reals d’obrir
un diàleg clar i fort amb el
govern espanyol”, afirma-
va ahir l’expresident Car-
les Puigdemont en el col-
loqui en què va participar
a la població escocesa d’In-
nerleithen. Puigdemont,
que no va dubtar a reco-
nèixer al nou govern del
PSOE que el clima polític
“ha canviat de manera po-
sitiva”, va demanar a Pe-

dro Sánchez una proposta
concreta per poder dialo-
gar tenint en compte el
dret d’autodeterminació.

A més de remarcar que
Sánchez té “l’oportunitat”
d’usar “un nou vocabulari
i canviar el clima polític”,
l’expresident de la Gene-
ralitat el va instar a fer
passos concrets per plan-
tejar una proposta que
permeti “una discussió
política sobre l’assumpte
central, que és el dret d’au-
todeterminació”, segons
Efe. Com ja han repetit

en diverses ocasions tant
el president Quim Torra
com ell mateix, Puigde-
mont va reafirmar que, si
el govern espanyol obre
aquesta porta, “el govern
català i la societat catala-
na participaran en aques-
ta oportunitat”. Aquesta
és la nostra prioritat”, in-
sistia. L’expresident cata-
là considera que aquesta
“possibilitat real” de diàleg
es donaria a partir del mes
de setembre amb l’ober-
tura del nou curs polític a
l’Estat i a Catalunya.

Respecte i diàleg
Puigdemont, que també va
afirmar que no suspendria
mai la declaració del 27-O,
va considerar que la recep-
ta per assolir la indepen-
dència de Catalunya inclou
“les persones, els drets hu-
mans i el respecte i el diàleg
amb els altres”. L’expresi-
dent va preguntar com és
possible que cada dia es pu-
gui homenatjar legalment
el mausoleu del dictador
Franco al Valle de los Caí-
dos i que la Fundació Fran-
cisco Franco rebi cada any
diners públics i, en canvi,
el dret d’autodeterminació
sigui il·legal.

Pel que fa a la demanda
que ha presentat contra
el jutge Pablo Llarena a
Bèlgica, en declaracions
a TV3 Puigdemont consi-
derava correcta la decisió
del govern espanyol d’acu-
dir a la vista per defensar
la immunitat jurisdiccio-
nal espanyola, però no per
emparar legalment el jutge
i donar-li suport. Puigde-
mont recorda que no ha
demandat la instrucció
que ha fet el jutge, sinó
el fet que, en un acte privat,
afirmés que els dirigents
catalans “no són presos
polítics”, ja que ho consi-
dera una opinió que ja els
prejutja. ■

Puigdemont prioritza i veu
possible iniciar un diàleg

Xavier Miró
BARCELONA

a Reconeix a Sánchez el clima polític positiu i demana una proposta per dialogar sobre
l’autodeterminació a Celebra que no es personi a Bèlgica per defensar actes privats de Llarena

Ciutadans va anunciar ahir
que denunciarà davant la fis-
calia l’agressió de què va ser
víctima una dona dissabte
al passeig Picasso, ja que la
considera un delicte d’odi per
motius polítics. Al migdia, els
fills d’un home i una dona que
passejaven van arrencar els
llaços grocs de la tanca del
parc. La discussió amb un ho-
me que els ho va recriminar
hauria acabat en agressió fí-

Puigdemont, durant la seva intervenció ahir en el col·loqui del fòrum internacional escocès Beyond Borders, al qual ha estat convidat ■ ROBERT PERRY / EFE

sica i la dona va ser atesa per
lesió nasal a l’hospital del Mar.
El mateix dissabte, Ciutadans
denunciava públicament els
fets com una agressió inde-
pendentista i els Mossos con-
firmaven que havien identifi-
cat les persones implicades en
la baralla. Ahir era el presump-
te agressor el que es defensa-
va en declaracions a TV3 ne-
gant que fos una agressió per
motius polítics. Segons ell, el

que va recriminar als nens no
era que retiressin els llaços,
sinó que els tiressin a terra i
embrutessin la via pública, i va
admetre que la discussió amb
la dona es va acabar amb una
baralla. Reconeixia haver po-
sat la mà a la cara a la dona,
però no haver-li donat un cop
de puny i hi afegia que ella li va
mossegar el braç. L’home ha
presentat denúncia per defen-
sar la seva versió.
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Ciutadans portarà a la fiscalia l’agressió de la Ciutadella
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