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IMPUNES · Un escamot ataca
la Bisbal d’Empordà i Rivera
i Arrimadas intenten esperonar la
tensió deslligant llaçades a Alella

VIOLÈNCIA · Els unionistes
peguen a un càmera de Telemadrid
pensant que era de TV3 en una
manifestació contra les agressions

Ofensiva unionista en
contra dels llaços grocs

REPRESSIÓ · La policia
espanyola obvia el jutge i deté
l’home que es va barallar amb
una dona al parc de la Ciutadella

P6-14

Josep Miquel Arenas, ‘Valtònyc’. Cantant

“Només confio en
el Tribunal de Drets

Humans”
L’entrevista,

avui a les 17.00 i
a les 21.30 hores

Alguns dels participants en la convocatòria per penjar llaços a la Bisbal d’Empordà, ahir al vespre ■ JOAN SABATER

La Bisbal d’Empordà i Alella responen amb una penjada de groc
massiva a la provocació dels encaputxats unionistes i de Ciutadans

Llaços trets, llaços posats

EUROPA-MÓN P22,23

Visitem els llocs on poden
anar les restes del dictador, el
cementiri de Mingorrubio
i la catedral de l’Almudena La capella de Mingorrubio ■ D.P.

Les tombes
de Franco

NACIONAL P15

Més de 5.500
docents, en el
protocol per
prevenir la
radicalització
El programa es fa
des de fa dos anys
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ha cridat
l’atenció una

diferència molt signifi-
cativa sobre com el
PP i Ciutadans van
afrontar la mobilitza-

ció al carrer durant la tardor passada i
com han afrontat ara la presència dels
llaços grocs. Ara farà un any, PP i Ciu-
tadans s’escudaven en els tribunals i la
policia per tenir la situació controlada.
Aquest estiu han passat de Llarenes i
piolins i han optat per demanar als
seus simpatitzants que actuïn indivi-
dualment, a mode d’escamot, per reti-
rar els símbols que, no està de més re-
cordar-ho un cop més, no són inde-
pendentistes sinó que demanen la lli-
bertat per a nou presos polítics. Sense
dir-ho explícitament, el PP i Ciutadans
han muntat una mena d’“els carrers
seran sempre nostres” però a la inver-
sa. En aquest cas, però, és una neutra-
litat mal entesa. Que l’espai públic és
de tothom vol dir que tothom té dret a
expressar la seva opinió, no pas que
per preservar-ne la neutralitat millor
que ningú no digui res. No ho dic jo, ho

diu la Constitució que ens vam donar
entre tots (entre tots els majors de 58
anys) en els seus articles 20, 21 i 22. És
a dir, si algú està en contra dels llaços
grocs, el més constitucional (constitu-
ció espanyola) és que s’expressi
aquesta oposició, no pas que s’arren-
qui una de les opinions. També el TC
s’ha referit en la mateixa línia sobre
l’ús de l’espai públic. La Constitució,
per tant, ve a dir que les persones con-
tràries als llaços grocs tenen tot el dret
del món (vaja, tot el dret d’Espanya) a
posar també al carrer una simbologia
que expressi just el contrari; jo que sé,
un llaç gris, per exemple. Però no a re-
tirar els grocs, perquè aleshores es vul-
neraria el dret a la llibertat d’expressió
dels que sí hi estan a favor. Si el TC
mantingués el criteri i la neutralitat, se-
gurament donaria la raó als que volen
posar llaços grocs arreu. I més d’un se
sobtaria que fossin els sobiranistes els
que ara s’emparessin en la Constitució
per fer valdre els seus drets. Però en-
cara sobta més que dos partits que es
diuen constitucionalistes no hagin tin-
gut en compte el que diu la seva Cons-
titució sobre la llibertat d’expressió.

M’

Keep calm
Jofre Llombart

Llaços
constitucionals

El PP i Ciutadans han muntat
una mena d’“els carrers
seran sempre nostres” però
a la inversa

ls electrodomèstics duen incor-
porat un giny que fa que al cap
d’uns anys d’usar-los deixin de

funcionar, amb l’objectiu que n’hagis
d’anar a comprar un altre. Ho havia
sentit dir, i m’havia cregut que era la
invenció d’un paranoic. Si fos veritat,
les associacions de consumidors ho
haurien denunciat i alguna llei hi hau-
ria que impedís l’eutanàsia de les ne-
veres i les rentadores. És veritat. M’ho
va confirmar un reportatge que vaig
veure l’altre dia per la televisió públi-
ca. Els que hi sortien a explicar-ho en
parlaven amb naturalitat i amb el po-
sat fatalista de qui no hi pot fer res.
Les fàbriques d’electrodomèstics no
poden parar, han de treure al mercat
models que han de ser consumits. Si
les neveres i les rentadores duressin a
la seva voluntat la rotació es trencaria
i molts negocis que fan anar el país se
n’anirien a l’aigua. Renovar la cuina és
un acte patriòtic. En un canvi de casa
vaig haver de comprar tots els electro-
domèstics nous. M’hauria d’haver fet
sospitar que al cap de deu anys deixes-
sin de funcionar a la vegada. Ho vaig
atribuir a un acte de simpatia o solida-

E

ritat mútua. L’octubre de fa quatre
anys vaig adquirir un cotxe. Cada oc-
tubre una pantalleta m’avisa que haig
de córrer a canviar l’oli. No és l’oli: és
l’octubre. Després, amb el pretext de
l’oli, et fan una revisió que costa un ull
de la cara. Un octubre la pantalleta em
dirà que haig de córrer a canviar el
cotxe. “Doncs jo tinc una nevera que
fa vint anys que em dura”, em diu al-
gú. Deu ser que se li ha espatllat l’apa-
rell que la fa espatllar. Els robots en
forma humana o en forma de gos de
companyia que ens han de solucionar
la vida futura i sobre els quals acaba-
rem projectant una natural estimació,

també disposaran del rellotge mortí-
fer? Se’ns moriran al cap de deu anys?
En un gos deu anys són molts, però i
en un androide? La mort d’una nevera
no és motiu de dol ni tanatori, però la
d’un robot amb cara, ulls i braços arti-
culats pot ser una altra cosa.

“Al punt que hom naix comença de
morir”, va escriure Pere March, tètric
com el seu fill Ausiàs. Aquest “hom”
indica que no pensava en els asseca-
dors de cabells. Parlem-ne, dels ho-
mes. El dia 28 vaig fer 66 anys. Això ja
no són anys. Són anys i panys. La sen-
sació és que començo a fer nosa. A
l’Estat principalment, que és el que
m’ha de pagar la pensió. Abans, quan
eren pocs, els vells eren objecte d’ho-
menatges. S’han acabat els homenat-
ges. L’Estat s’impacienta, les notícies
que arribarem a viure cent anys o més
l’alarmen. Llegeix amb fruïció les pàgi-
nes de les esqueles: tot això que s’es-
talvia de pensions, medicines i resi-
dències. “Al punt que hom naix co-
mença de morir.” Què deu maquinar
l’Estat, tots els estats, per precipitar-
ho després de l’edat productiva? Para-
noia? Es comença amb les neveres...

“Tots els
electrodomèstics
van deixar d’anar a
la vegada

Vuits i nous

Caducitat
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
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L’unionisme ha engegat una
ofensiva en tota regla per re-

primir aquella part de la ciutadania
que de forma pacífica i democràti-
ca fa ús del seu dret a la llibertat
d’expressió col·locant llaços grocs i
altra simbologia que reivindica
l’alliberament dels presos polítics.
L’operació, clarament orquestrada i
organitzada, té dues fases: primer,
la construcció d’una gran mentida
entorn a suposats problemes de
convivència quan de fet el que s’ha
donat fins ara són agressions feixis-
tes contra sobiranistes. Per exem-
ple, amb la manipulació política i in-
formativa de determinats incidents
com la disputa que va succeir al
parc de la Ciutadella sense motiva-
ció política. I en segon lloc, hi ha la
repressió desplegada pels aparells
de l’Estat, amb una clara intencio-
nalitat intimidatòria contra el sobi-
ranisme. La insòlita detenció d’una
persona practicada per la Policía
Nacional en relació amb l’incident
del parc de la Ciutadella, o la inves-
tigació de la fiscalia contra els Mos-
sos que intenten posar fre als esca-
mots unionistes d’encaputxats ar-
mats en són només dos exemples.

L’estratègia unionista té una
terrorífica finalitat que és la d’ate-
morir la població perquè abandoni
la reivindicació i invisibilitzar la vul-
neració de drets i l’existència de
presos polítics. I en paral·lel s’hi su-
ma l’execrable instrumentalització
electoralista que pretenen fer par-
tits com Cs o el PP. I resulta preocu-
pant la connivència del govern es-
panyol de Pedro Sánchez amb
aquesta estratègia. Portar la qües-
tió a la Junta de Seguretat és ali-
mentar la tergiversació de la reali-
tat, quan el que haurien de fer és
controlar l’actuació de membres de
les seves forces de seguretat que
cometen agressions a ciutadans o
practiquen detencions com la
d’ahir sense una clara empara legal.

Mentides,
repressió i
electoralisme

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El raper mallorquí, condemnat a tres anys i mig de
presó per injúries a la corona i per apologia del
terrorisme, viu amb fermesa i esperança el camí
judicial que ha emprès a Bèlgica, on s’ha exiliat
per evitar la presó a l’Estat Espanyol, tal com es
veure en l’entrevista que publica avui aquest diari.

DIRECTOR DEL FESTIVAL ACÚSTICA

Fermesa i esperança

El festival Acústica obre portes avui a la tarda, en
una nova edició que portarà un munt de concerts
i artistes de primer nivell a Figueres fins diumen-
ge. Love of Lesbian, Els Catarres, La Raíz, Albert
Pla, Joan Dausà, Animal i Hora de Joglar són al-
guns dels artistes convidats.

-+=

-+=

Errada policial
Roland Wöller

Nova edició del festival
Xavi Pascual

-+=

Valtònyc

La violència de la ultradreta que s’ha vist aquests
dies a la ciutat de Chemnitz, a Saxònia, a l’est
d’Alemanya, ha fet saltar totes les alarmes, en un
país on fer la salutació nazi és delicte. La policia
de Saxònia va infravalorar la capacitat de convo-
catòria dels ultres i es va veure desbordada.

MINISTRE DE L’INTERIOR DE SAXÒNIA

RAPER EXILIAT A BÈLGICA

ns apropem cada dia més al que
serà el pròxim gran xoc entre
una majoria de catalans i la bru-

talitat de l’Estat espanyol. Aquest no
serà altre que el judici als dirigents in-
dependentistes. I veurem com la força
amb què emergeix la dignitat dels pre-
sos és, i ho serà encara més davant el
braç togat de l’unionisme ultranacio-
nalista espanyol, un ariet inigualable
contra un Estat d’imposició. Ho de-
mostra l’immens suport popular que
congreguen els presos polítics, però
també la ferotge ofensiva unionista
que patim contra la seva reivindicació.
Volen amagar com sigui l’existència
dels presos polítics perquè saben que
és la seva baula feble i el judici serà un
exponent màxim d’aquesta infàmia.
Cada pres representa una imparable
piconadora per a la demolició d’un Es-
tat espanyol decrèpit. I no oblidem
que entre ells hi ha tot un vicepresi-
dent de la Generalitat. Oriol Junque-

E “La força amb
què emergeix la
dignitat dels presos
és, i serà, un ariet
inigualable contra
un Estat d’imposició

ras és un personatge d’una ingent talla
intel·lectual, d’una perseverança inde-
fallible i d’una convicció moral indes-
tructible que té al cap un projecte col-
lectiu de país sense exclusions. Indò-
mit, en la seva filosofia de resistència
la presó no és un accident, sinó un risc
que cal córrer per la llibertat. Junque-

ras és una figura imprescindible per
explicar com s’arriba a la realització
de l’1-O i com el republicanisme asso-
leix el suport majoritari. Connecta la
lluita històrica per la independència
d’aquest país –minoritària durant el
postfranquisme però amb arrels en la
majoria republicana del 1931– amb el
projecte de país lliure i just que ha de
culminar una voluntat popular majori-
tària. En definitiva, una gran amenaça
per a l’oligarquia espanyola que espe-
rona el projecte intolerant unionista.
Milers de persones es congreguen dia
rere dia a les portes de Lledoners, Puig
de les Basses o Mas d’Enric perquè ve-
uen en els presos no només una injus-
tícia, sinó també un potent far que
marca el camí en la lluita democràtica
cap a la República. Així que els que
pensen que la presó és la derrota del
republicanisme, que vagin preparant
les tasses de caldo, perquè, si no en vo-
lien, en tindran dues, o moltes més.

Indòmit Junqueras
Ferran Espada / fespada@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Emma Ansola

Alerta
taronja

han encès algunes alarmes i totes enlluernen amb
predomini del color taronja. Sí, el que vesteix

Ciutadans. La formació està tenint un paper principal en
l’ofensiva contra la instal·lació en carrers, places, ponts i
carreteres dels llaços grocs amb què una part de la
ciutadania vol expressar el rebuig a la situació de presó
preventiva en què es troben alguns membres de
l’anterior govern. Ciutadans, totalment contrari, pel que
es veu, que es faci visible aquesta expressió, apel·la a
una suposada “neutralitat” de l’espai public que

personalment em costa de veure
enlloc, atapeïts com estan aquests
espais de convivència de tota mena
de símbols, eslògans i etiquetes que
ens recorden la diversitat ideològica
que impera en una societat. El llaç
groc, però, és tractat ara per una
part d’aquesta ciutadania com una
presència indesitjable, és arrencat i

expulsat d’aquest espai que, tanmateix, ha de ser de
tothom i de ningú alhora. A l’altra banda, un altre sector
de la ciutadania sent aquesta actuació com una ferida al
seu propi cos. El conflicte està servit. És temps de crisi,
Catalunya té una societat polaritzada i adolorida pels
recents esdeveniments polítics i el carrer, per tant, ha
cedit terreny a l’expressió d’aquests conflictes. Seria bo,
per tant, tenir en compte aquest substrat. Els reptes són
cada vegada més complexos i el paper ahir de
Ciutadans posant el focus en l’espai públic, com a
terreny de conflictes, no augura res de bo.

S’

Posar el focus
en l’espai públic,
com a terreny
de conflicte, no
augura res de
bo

http://epa.cat/c/h5krbb
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La mesa del Parlament
esperarà fins a l’últim moment
per a la tramitació de les lleis
del referèndum i de la
transitorietat.

10
anys

20
anys

Spanair va plantejar-se canviar
l’avió. La ministra de Foment,
Magdalena Álvarez, revela que
l’empresa va dubtar abans del
vol.

El cas Segundo Marey va
frustrar una iniciativa del PSOE
per buscar el diàleg amb
l’organització terrorista ETA,
segons fonts de la negociació.

Esprint final Accident de Spanair Cas MareyTal dia
com
avui fa...

 Inés Arrimadas
se li escapava el

riure de mentidera i
manipuladora ahir al
matí a Catalunya Rà-
dio quan acusava,

sense embuts, l’independentisme de
ser el causant dels enfrontaments al
carrer pels llaços grocs. Com diu la di-
ta, però, “només escampa merda
aquell qui en té”. I ja som al cap del car-
rer. Perquè si hi ha una cosa evident i
certa és que les agressions i la violèn-
cia, sempre que n’hi ha hagut aquests
últims mesos, han vingut del cantó
unionista. Per part de les forces de se-
guretat espanyoles, en la seva nefasta
actuació de l’1-O, i de nombrosos
grups i activistes d’extrema dreta i
amb vincles provats amb Cs i el PP
que, quan ha calgut, no han dubtat ni
un moment a colpejar, agredir i insul-
tar qui sigui. N’hi ha un munt de casos,
la majoria d’ells enregistrats en vídeo.
Lamentablement, una actuació massa
tova i excessivament legalista dels
Mossos i la inhibició de les forces de
seguretat i de la justícia espanyoles no
han permès concloure gairebé cap ac-
ció judicial contra els agressors.

Un dels casos més flagrants és el de
l’agressió al fotògraf Jordi Borràs, víc-
tima dels cops d’un agent de la Policía
Nacional a qui ni tan sols s’ha detingut,
interrogat, ni portat davant el jutge. La
mateixa Policía que ahir es va afanyar
a anar a detenir l’home que dissabte
va participar en una baralla amb una
dona, un incident que l’oposició de Cs i
el PP, amb els mitjans espanyols d’alta-
veu, han manipulat vergonyosament,
amb els llaços grocs de fons. La dona
va denunciar el cas a la policia espa-
nyola, obviant els Mossos d’Esquadra,
que és qui té les competències en se-
guretat ciutadana. Vergonya.

Cs dispara i la Policía Nacional ac-
tua, quan no ho fa directament la fisca-
lia. Tot plegat, amb la connivència de la
majoria de premsa i televisions espa-
nyoles. Així funciona Espanya i sembla
estrany que encara ens sorprengui.
Potser és que encara esperem que es
comporti com una democràcia quan ja
fa temps que sabem que està tenalla-
da pel franquisme més vil.

A

Full de ruta
Miquel Riera

Cs dispara i la
Policía actua

Esperem que Espanya es
comporti com una
democràcia quan ja fa temps
que sabem que la tenalla el
franquisme més vil

ramsci és moda. Si abans era l’es-
querra la que el llegia, ara també
ho fa l’independentisme. Des de

la presó si cal. La idea central: les elits
d’un país sostenen un règim per múlti-
ples i poderoses vies, però la batalla po-
lítica central és la que es dona en el
món de les idees. Per entendre’ns: els
antidisturbis poden colpejar; l’Estat,
prohibir; els mitjans, manipular, i la ju-
dicatura, empresonar, però la batalla
principal rau en com es basteix el relat
per fer-lo acceptable.

TAL COM DEIA GRAMSCI (qui es mirava les
coses des de la presó, tal com fa Rome-
va en el dia d’avui): sense consenti-
ment dels sotmesos no hi ha cap hege-
monia que duri. La repressió (judicial,
mediàtica, institucional) per si matei-
xa no resol el problema. En estats for-
malment democràtics més aviat en
crea d’altres: deteriorament institucio-
nal, minva de qualitat democràtica,
pèrdua d’objectivitat dels mitjans de
comunicació, pèrdua de legitimitat i
d’autoritat dels poders de l’Estat, etcè-
tera. Però la batalla del relat s’ha de sa-

G ber jugar bé.

GRAMSCI TENIA MOLT CLAR que calia bas-
tir l’hegemonia sobre majories civils.
Demanava despullar les mentides del
missatge oficial però, per damunt de
tot, exhortava a no tractar la gent com
idiotes. Si autoritat és poder acceptat
com a legítim, en política aquesta auto-
ritat te la dona la societat civil i només
ella. I hegemonia és pedagogia en lliber-
tat. Pots tenir els altaveus més podero-
sos però no tots els missatges són igual
d’efectius. I aquí la resistència es juga
en una lenta i continuada batalla per fer
evidents les mentides i guanyar el relat.

EXEMPLES. Democràcia no és compati-
ble amb energúmens cridant a Gemma
Nierga que parli en castellà. Democrà-
cia no és silenciar agressions de tipus
despullats amb una esvàstica al pit. De-
mocràcia no és despenjar pancartes.
Democràcia no és lamentar-te de la divi-

sió social mentre la promous i en fas ga-
la, mentre menteixes i tergiverses.
Tampoc és el mateix posar llaços grocs
que suprimir-los. Democràcia, és clar,
no és callar davant els usos de fons re-
servats per a objectius polítics (i il·le-
gals). Ni justificar-ho ni encobrir-ho. En
aquesta lògica, el martell de l’evidència
ha de ser continu i amb els mitjans de
què es disposi. Des de les institucions,
des dels mitjans de comunicació, des de
Twitter, des de fòrums públics i privats.
I, és clar, aquesta estratègia demana no
amagar ni justificar les mentides ni les
tergiversacions dels propis.

EN ESSÈNCIA, Gramsci ens recordaria
que cal involucrar la gent en el seu futur
polític. Per a l’independentisme això vol
dir recordar permanentment a l’uni-
onisme que sense escoltar la gent el pro-
blema no acabarà. És afegir en el projec-
te els demòcrates espanyols i l’esquerra
que prioritza la democràcia a la roji-
gualda. Esperem que el president Tor-
ra, aliè a la tradició marxista, comenci a
llegir Gramsci. Hi trobarà aliats i segui-
dors interessants.

David Murillo Bonvehí. Professor del departament de ciències socials d’Esade

Romeva llegeix Gramsci
Tribuna

Espais públics

b Dilluns dia 27 d’agost, es-
coltant el programa matinal
de RAC 1 (podia haver estat
qualsevol altre, ja que pels
mitjans quan toca un tema es
pot dir que al llarg d’una set-
mana el fan reiteratiu i quasi
bé comú), el tema versava so-
bre els perills del color groc i
les seves conseqüències, em-
brutar els espais públics i pro-
vocar una ruptura social que
penso que de tant parlar-ne
els que realment la provoquen
amb el seu cançoner missat-
ge són els que en fan mostra-
lla contínuament, que s’auto-
proclamen demòcrates... po-
brets! Deia el Quixot al seu es-
cuder: “Dime de que presu-
mes y te diré de lo que adole-
ces.”

El que és democràtic és
deixar expressar lliurement i
pacíficament la teva opinió i
no refusar la dels altres com
fan els salvadors de les virtuts
de la marca hispànica. El groc

no embruta espais públics, el
groc proclama un crit de lli-
bertat pels polítics empreso-
nats que no han fet altra cosa
que complir el que els dema-
nava la gran majoria dels ca-
talans; en tot cas, el que mal-
meten els espais públics són
les pintades, la plaga dels gra-
fits i les miccions de les mas-
cotes.
BONAVENTURA BOSCH I SOLÀ
Sant Joan Despí (Baix Llobregat)

Nova manera de
fer política
b El president del govern es-
panyol, senyor Pedro Sán-
chez, afirma que en el seu
mandat s’haurà acabat la ju-
dicialització de la política. Ha
dit prou a enviar decisions i
controvèrsies polítiques als
tribunals. Sàvia decisió.

Doncs bé, no cal que hi pa-
teixi, hi ha qui és més papista
que el papa i el senyor Carri-
zosa ja ho farà sempre que li

vingui de gust. Pel seu compte
ha enviat al jutjat una nova
querella contra el president i
la Mesa del Parlament.

Qui pot arreglar aquesta
monomania que està esdeve-
nint crònica? Només els jut-
jats no admetent a tràmit tan-
ta poca-soltada. S’estalviaria
molta feina i es deixaria de po-
sar pals a les rodes al desen-
volupament del país.
PILAR PORCEL I OMAR
Sabadell

La majordoma

b A Millo se li va dir bidell, en-
carregat, mosso, etc. dels
amos (els seus) de Madrid.
Els amos que ara hi ha allà
són uns altres i han nomenat
una “majordoma”, la tal se-
nyora Cunillera. Aquesta se-
nyora, que tota la vida ha vis-
cut de l’erari públic, sembla
l’elecció perfecta per exercir
aquesta majordomia: tot el
que ve d’Espanya, sigui del
color que sigui, li sembla bé;

evidentment li sembla millor
si és dels seus amos directes,
però encara és hora que en
les nombroses intervencions
a la ràdio que li he sentit des
de l’1 d’Octubre hagi dit res
en contra dels que van repar-
tir garrotades ni contra els
que les van ordenar, ni contra
els empresonaments polítics,
ni contra els exilis, ni contra
l’actuació arbitrària i exage-
rada de jutges i fiscals, ben al
contrari. Vaja, com aquella
antiga marca de gramòfons i
discs “La Voz de su Amo”, es-
panyola, és clar. I en un exer-
cici suprem de menysteni-
ment cap a la primera autori-
tat del país (que no és pas
ella), ha dit que ja contestarà
la carta que li ha adreçat el
president Torra quan torni de
vacances, quan tots sabem
que en el moment en què ho
deia era a Barcelona reveren-
ciant el ministre de Cultura
espanyol.
AGUSTÍ VILELLA GUASCH
Riudoms (Baix Camp)

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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Jordi
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Fernando Grande-Marlaska, MINISTRE DE L’INTERIOR ESPANYOL

“No permetrem la immigració violenta que atempti contra
el nostre país i les forces de seguretat”

La frase del dia

“Els índexs
internacionals de
corrupció situen
l’Estat espanyol en
el rànquing 42
sobre 180

l tòpic diu que la corrupció és el
càncer de la política. Els més ra-
dicals gosen afirmar que també

és el càncer de la democràcia. Alguns
observadors de la cosa pública venen a
equiparar la rellevància de l’escàndol
polític en la lluita partidària amb la fas-
cinació de les cúpules i elits governa-
mentals per les trames corruptes. Al
regne d’Espanya coneixem bé fins a
quin punt els casos de corrupció han
condicionat les dinàmiques polítiques
sota governs de tots colors, especial-
ment en els presidits pel blau cel del PP.

EN EL SEU MOMENT EM RESULTÀ CURIOSA
la definició que donà la BBC del cas Gür-
tel: “la trama de corrupció –titulà– que
tombà el president d’Espanya”. Cert
només en part. A més de la nefasta ges-
tió de la “crisi catalana”, perseguien Ra-
joy i el PP uns llargs centenars de líders
encausats, si no ja condemnats. I des
del 2000, més de 2.000 casos de corrup-
ció de diferent magnitud s’han denun-
ciat a la premsa.

ÉS ESPANYA UN ESTAT d’elevada corrup-
ció? Els índexs internacionals disponi-
bles situen l’Estat espanyol en el ràn-
quing 42 sobre 180. El febrer d’engua-
ny Transparency International presen-
tava l’índex 2017 de les percepcions de
la corrupció en 180 països. En el núme-
ro u dels més “nets”, hi figura Nova Ze-
landa; en el dos, Dinamarca; i en el tres,
empatats, Noruega, Finlàndia i Suïssa.

UN CLAR INDICADOR DEL NIVELL de cor-
rupció d’un país és el grau de llibertat
de premsa i de protecció dels periodis-
tes. L’informe esmentat assegura que
cada setmana mor un periodista en al-
gun dels països amb alta corrupció. I el
Comitè per a la Protecció dels Periodis-
tes corrobora la dada que de tots els pe-
riodistes assassinats els darrers sis
anys, 9 de 10 foren morts en països que
obtenen una puntuació de 45 o menys

E en l’índex de corrupció (0 equival a mà-
xima, i 100 a mínima).

EN SITUACIONS D’ELEVADA CORRUPCIÓ en-
tre la classe política, la pregunta és:
com pot la ciutadania defensar-se del
perill del càncer de la democràcia? Com
pot prevenir les institucions democrà-
tiques d’una metàstasi generalitzada?
Ha d’esperar que els representants o els
tribunals actuïn amb teràpies eficaces
quan possiblement ja estan contami-
nats?

HE TINGUT L’OPORTUNITAT de seguir de
prop una experiència única de lluita
ciutadana contra la corrupció. Ha estat
a Colòmbia i ha tingut lloc diumenge 26
d’agost. Ha estat una consulta popular
anticorrupció en un país ubicat en el
lloc 96 del rànquing internacional. Era
una consulta promoguda des de baix
per líders polítics d’Aliança Verda
–Claudia López, Angélica Lozano i An-
tanas Mockus–, amb una important
mobilització popular de 45.000 volun-
taris que amb més de 4 milions de sig-
natures feren possible l’aprovació de la
iniciativa pel Senat i la convocatòria
oficial del president. Les votacions de
diumenge foren aclaparadores a favor

del sí a les set preguntes de la consulta,
amb un 99% en tots els casos. Acudiren
a les urnes gairebé 12 milions de colom-
bians. Un gran èxit segons els promo-
tors.

LES PREGUNTES APUNTAVEN a set línies
d’acció legislativa, que exigien: reduir
el salari dels congressistes i alts funcio-
naris de l’Estat; imposar presó per als
corruptes i prohibir-los de tornar a con-
tractar amb l’Estat; contractació trans-
parent obligatòria en tot el país; pressu-
postos públics amb participació de la
ciutadania; rendició de comptes pels
congressistes de la seva assistència, vo-
tació i gestió; publicació de propietats i
d’ingressos injustificats dels polítics
electes i confiscació; i permanència mà-
xima de tres períodes en corporacions
públiques.

SEGONS LA CONSTITUCIÓ, la consulta era
vinculant en cas de superar el 33,3%
dels vots i d’obtenir més del 50% del sí
en cada pregunta. Per mig milió de
vots, la participació no arribà al llindar,
i jurídicament no tindrà cap efecte. Són
diverses les causes que expliquen la bai-
xa participació: l’alta abstenció electo-
ral del país, la falta de suport de l’Estat i
de finançament públic de la campanya,
l’oposició severa de l’uribisme i del seu
partit Centro Democrático, etc.

ARA BÉ, TAL COM ASSENYALAREN promo-
tors, editorials de premsa i comentaris-
tes polítics, la iniciativa no sols fou la
primera consulta a escala nacional en
la història de Colòmbia. Fou també una
demostració de la força ciutadana en la
lluita contra la corrupció generalitzada
i una victòria política que el govern del
conservador Iván Duque i el Congrés
hauran de tenir molt en compte. Ha es-
tat també una iniciativa popular digna
de ser imitada a molts dels països amb
alts nivells de corrupció, com per exem-
ple el regne d’Espanya.

Josep Gifreu. Periodista i professor emèrit de comunicació a la UPF

Consulta anticorrupció
Tribuna

he passat l’estiu
perseguint-les.

Les he buscat pels ra-
cons on he posat els
peus. He observat la
realitat que m’envolta-

va durant les hores mortes. I ni rastre de
les imatges violentes ni de la crispació
que alguns diuen que ha trinxat Catalu-
nya. No he vist ningú retirant llaços
grocs, cosa que em fa pensar que pot-
ser els escamots violents, que malaura-
dament existeixen, representen una mi-
noria, ni he vist persones trencant-se la
cara per culpa del procés. No he vist po-
lítics passejant amb por ni conec cap fa-
mília que hagi quedat esmicolada pel fet
de pensar diferent. No sé de cap parella

que s’hagi divorciat perquè un és inde-
pendentista i l’altre no. En canvi, si reviso
el meu mòbil o les xarxes socials, arribo
a dubtar que això percebut sigui cert.
M’han arribat per terra, mar i aire imat-
ges del cas de la turista agredida que Cs
ha manipulat fins a la sacietat, o vídeos
d’uns indesitjables retirant llaços. Si ca-
da vídeo rebut es correspongués a una
acció diferent, amb protagonistes dife-
rents, el país tindria a cada cantonada
un grup d’extrema dreta fent de les se-
ves. Però resulta que no, que el mateix
vídeo me l’han derivat la germana, el co-
sí, el veí i no sé quants amics, a més de
formar part dels grups de WhatsApp
haguts i per haver. Davant d’això, potser
ha arribat l’hora d’ignorar segons quines
imatges, al mateix temps que m’ofereixo
a passejar per aquest magnífic país amb
qui vulgui conèixer la Catalunya que he
observat i no pas el país enfrontat que
alguns venen per alimentar el seu dis-
curs i tapar les seves vergonyes.

M’

De set en set
Sara Muñoz

La minoria
sorollosa

Els mateixos vídeos arriben
per terra, mar i aire. Potser
és l’hora d’ignorar-los
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Entrevista al raper
Valtònyc des de
Bèlgica, on espera
novetats sobre la
seva extradició

Només poc més de
la meitat de les
beneficiàries la
podran percebre a
Catalunya

“L’Estat està
banalitzant la
paraula
terrorisme”

La millora de
les pensions
de viduïtat,
limitadaNacional

Ciutadans ha intensificat
la campanya que ja va ini-
ciar abans de l’estiu contra
la instal·lació de llaços
grocs a l’espai públic. Ho
ha fet aprofitant l’ agressió
a una dona, que diumenge
passat retirava llaços
grocs del parc de la Ciuta-
della, protagonitzada per
un home que ahir mateix
era detingut per la Policía
Nacional i deixat en lliber-
tat amb càrrecs.

Lluny de la crida a la cal-
ma que van fer ahir des del
president Carles Puigde-
mont fins al PSC i els co-
muns, la formació taronja
va encetar la jornada en
què tenien convocada la
manifestació en suport a la
víctima de l’agressió amb
unes declaracions de la se-
va presidenta, Inés Arri-
madas, a Catalunya Radio
en què reclamava la neces-
sitat de netejar de llaços
grocs els carrers apel·lant
a “la neutralitat de l’espai
públic” i a “l’obligació ”
que, segons la dirigent, te-
nen les administracions
de mantenir aquest espai
lliure de qualsevol símbol i
ideologia. De fet, va dema-
nar que siguin els ajunta-
ments i no pas els ciuta-
dans els que treguin els lla-
ços grocs que recorden la
situació que es viu a Cata-
lunya amb membres de
l’anterior govern en presó
preventiva per la celebra-
ció del referèndum i la de-
claració simbòlica d’inde-
pendència de l’octubre de
l’any passat. Un cop més,
Ciutadans també va apro-
fitar per carregar contra
l’executiu de Pedro Sán-

chez per “mirar cap a un
altre costat”. La dirigent
de Ciutadans considera
que l’exhibició de llaços
grocs en espais públics i
institucions és un “atac a
la llibertat dels qui no pen-
sen igual”. A més a més hi
veu una “intencionalitat
d’exclusió” dels constitu-
cionalistes. I de les parau-
les als fets, ja que la matei-
xa Arrimadas, acompa-
nyada d’Albert Rivera, que
va comparar l’agressió a la
Ciutadella amb els fets
d’Altsasu, va voler partici-
par activament en la reti-
rada de llaços grocs al mu-
nicipi d’Alella abans de fer
cap a la concentració al
parc de la Ciutadella, un
acte amb escassa partici-
pació i que va acabar, para-
doxalment, amb agres-
sions dels manifestants a
un càmera de Telemadrid
perquè es pensaven que
era de TV3.

L’escalada de tensió
d’ahir ja es va iniciar de
matinada amb l’actuació
d’un grup de 80 persones
abillades amb granotes
blanques que retiraven
centenars de llaços grocs
de diverses poblacions de
les comarques gironines. I
a Tarragona, al matí,
l’equip de govern (PSC-
PP) retirava per segona ve-
gada els llaços grocs col·lo-
cats a la xarxa de segure-
tat de la muralla romana
declarada Patrimoni Mun-
dial per la Unesco.

Puigdemont, pel diàleg
L’ofensiva contra el llaç
groc va provocar d’imme-
diat la intervenció dels
partits polítics i del presi-
dent Puigdemont des de
Brussel·les, que va apel·lar

al diàleg. “Fem-ho des
d’ara. Tots els que tenim
responsabilitat hem d’im-
plicar-nos sense ambigüi-
tats ni vacil·lacions en la
condemna de tot acte de
violència que persegueixi
coartar la llibertat d’ex-
pressió dels altres”, afir-

mava des d’un vídeo publi-
cat a les xarxes socials.
“Seria una greu irrespon-
sabilitat encoratjar una
confrontació social amb la
finalitat d’interferir en el
clima necessari que ha
d’acompanyar tot mo-
ment de diàleg”, denuncia-

va.
Des de les files socialis-

tes, la portaveu i diputada
Eva Granados feia una cri-
da a la serenitat i a “no cris-
par més l’ambient” per “un
grapat de vots”. La socialis-
ta s’adreçava en aquesta
crítica a la formació taron-
ja i al PP, però també acu-
sava el president Quim
Torra “d’anunciar tardors
calentes” en comptes d’ex-
plicar “el pla de govern”. La
socialista, que no va parti-
cipar en la manifestació
convocada per Ciutadans,
va demanar “incentivar la
tranquil·litat” per poder
“asseure’ns a parlar”. El re-
gidor de l’Ajuntament de

Barcelona Jaume Collboni
va acusar el govern, Cs i el
PP d’usar els llaços com a
“armes de distracció mas-
siva”. El secretari d’orga-
nització de Podem, Pablo
Echenique, també lamen-
tava que a Ciutadans
“sembla que només li pre-
ocupen” els llaços grocs
quan “hi ha temes molt
més importants en aquest
país”. “Si treure i posar lla-
ços grocs fos el principal
problema d’Espanya, Ciu-
tadans seria un partit molt
útil”.

Enmig d’aquesta ofensi-
va contra el llaç groc, ahir
el govern de Quim Torra
convocava la Junta de Se-

OFENSIVA Ciutadans intensifica el
rebuig al símbol i vol que l’administració
els retiri del carrer REUNIÓ El govern
convoca la Junta de Seguretat el dia 6
amb la polèmica sobre la taula MÉS
Òmnium hi veu una operació d’estat

Emma Ansola
BARCELONA

Campanya contra el lla

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

Les frases

“Estem en una
situació d’excepció,
l’Estat no fa la feina
i Sánchez mira cap a
una altra banda”

Albert Rivera
PRESIDENT DE CS

“Les provocacions
alimenten actituds
radicals que dificulten
el necessari diàleg
entre les parts”
Carles Puigdemont
PRESIDENT DE LA GENERALITAT A
L’EXILI
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Perquè no
vull ser com ells

L’APUNT tembre, i això que ja n’estic cansat de Diades històri-
ques. M’hi he inscrit perquè estic tip de veure pirò-
mans que estan a l’avantguarda de la confrontació.
Perquè als nostàlgics del franquisme no se’ls ha de fer
cas. Perquè no és el mateix fer que desfer ni construir
que tirar a terra. Perquè vull República. Perquè no vull
presos polítics. Perquè no vull ser com ells.David Brugué

Després de veure els campions del ridícul traient lla-
ços a Alella, després de veure uns paios vestits del Ku
Klux Klan de rebaixes de supermercat netejant a la
Bisbal, després de veure el partit taronja dels enfadats
manipulant-ho tot; i després de veure que són tan bur-
ros per, en una manifestació contra una agressió,
agredir, ho han aconseguit: m’he inscrit a l’11 de Se-

guretat per al dia 6 de se-
tembre però amb la inten-
ció anunciada de no parlar
dels “llaços grocs” tal com
sí que ha reclamat fer-ho el
ministre de l’Interior, Fer-
nando Grande- Marlaska.
El conseller d’Interior, Mi-
quel Buch, també ha re-
butjat parlar d’aquest te-
ma a la Junta de Seguretat
tot assegurant que la com-
petència és exclusiva dels
Mossos d’Esquadra. El
president Quim Torra re-
cordava que en aquest
grup de treball “es parla de
seguretat” i no de convi-
vència i va demanar ser
“molt conscients de quins
grups polítics aprofiten i

manipulen qualsevol opor-
tunitat en la seva intenció
de fractura social”.

Des de la societat civil
també es va alertar del que
es considera que és una
“operació d’estat” amb els
llaços grocs per desviar
l’atenció sobre el fet que hi
ha líders independentistes
a la presó. El vicepresident
d’Òmnium, Marcel Mauri,
assenyalava que els inci-
dents eren “puntuals i
molt aïllats” i va negar que
existeixi “conflicte social
al carrer” ni fractura, sinó
que la situació ha estat, se-
gons el seu parer “inventa-
da”, considera el líder de
l’entitat sobiranista. ■

aç groc

Una barana plena
de llaços grocs per
protestar contra els
presos polítics
■ JORDI NADAL

Un càmera de Telemadrid
va ser agredit ahir a la tar-
da a l’inici de la concentra-
ció convocada per Cs a les
portes del parc de la Ciuta-
della de Barcelona per do-
nar suport a la dona a qui
van pegar fa uns dies quan
treia llaços grocs allà ma-
teix, si bé el seu presumpte
agressor també l’ha de-
nunciada per lesions i ha
negat cap motivació ideo-
lògica. El periodista, se-
gons va confirmar després
la seva mateixa cadena, va
rebre quatre cops de puny,
al front i l’orella, d’almenys
dues persones, a més de di-
verses coces i empentes de
la multitud, al crit de “Fora
TV3!”, quan algú el va con-
fondre perquè uns logotips
de la funda de la seva cà-
mera li van recordar un
llaç groc. Va haver de ser
protegit pels Mossos, que
el van treure entre cons-

tants amenaces i retrets
dels presents, i li van reco-
manar que ho denunciés.

Retiren un activista
El reporter, amb altres
companys, estava enregis-
trant tot just com mem-
bres de la Guàrdia Urbana
retiraven un altre indivi-
du, Lagarder Activista, co-
negut per les seves reivin-
dicacions socials a les xar-
xes, que s’havia abraçat a
la porta del parc i increpa-
va els congregats al crit de
“Feixistes”, per la qual co-
sa també el van intentar
agredir. De fet, ell va de-
nunciar després que el van
tirar a terra i que hi havia
policies estatals de paisà
insultant-lo, mentre els lí-
ders de Cs i el PP, que eren
a pocs metres, “reien”.

Des d’allà mateix, pocs
minuts després Inés Arri-
madas va assegurar que no
coneixia els fets i es va limi-
tar a condemnar “totes les
agressions”, si bé en una

nota posterior el partit va
fer oficial la seva “condem-
na i rebuig” a la rebuda pel
periodista, tot i que se’n va
desmarcar en assegurar
que era obra d’“un infiltrat
d’un grup radical aliè a l’or-
ganització de Cs”, i va de-
manar a la policia que
l’identifiqui. De fet, el par-
tit també lamentava que
uns minuts més tard al-
guns membres que van de-
manar que es dissolgués la
concentració també van
ser increpats “per infil-
trats radicals”.

En la mobilització, que
precisament tenia el lema
Per la convivència i contra
la violència, es van reunir
vora un miler de persones
durant una hora, moltes
amb banderes espanyoles i
símbols de Cs, però també
amb alguns d’ultradreta i
de Tabàrnia. La majoria
van mostrar una actitud
molt crispada i hostil en tot
moment, amb crits cons-
tants contra els Mossos i

Trapero (“On éreu l’1-
O?”), TV3, Torra i Puigde-
mont (a qui encara volen a
la presó), i de suport a Arri-
madas, al rei, a la Policía
Nacional i a la Guàrdia Ci-
vil. També hi va haver pan-
cartes contra Ada Colau
perquè no treu el “groc”,
contra el diàleg (“L’últim
refugi dels covards”) i a fa-
vor del 155, a més de con-
signes i cartells a favor de la
“Llibertat!”.

Arrimadas va acusar els
mitjans públics catalans
de “posar en dubte” la ver-
sió de l’agressió a la dona
construïda per Cs, i va dir
que “qui està trencant la
convivència són els partits
separatistes”. Tal com van
fer el seu líder, Albert Rive-
ra, i l’exministra del PP Do-
lors Montserrat, que tam-
bé hi van fer acte de pre-
sència, van acusar Torra i
els Mossos de “no defensar
la neutralitat de l’espai pú-
blic”, i van culpar el govern
del PSOE de passivitat. ■

a Tot i haver-hi diversos involucrats, el partit ho atribueix a un únic “radical
infiltrat” a Vora un miler de persones s’hi van congregar amb actitud molt hostil

Un càmera de Telemadrid,
agredit en ser confós amb
un de TV3 en un acte de Cs

Òscar Palau
BARCELONA

A baix i al centre, el càmera de Telemadrid just en el moment en què va rebre les agressions ■ MARTA PÉREZ / EFE
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La Bisbal, Corçà, la Pera,
Sant Feliu i altres munici-
pis del Baix Empordà es
van llevar ahir amb la notí-
cia que una vuitantena
d’unionistes, sortits de Ca-
brera de Mar i provinents
de diferents punts de Ca-
talunya, havien dedicat la
nit a arrencar milers de
llaços grocs arreu de la co-
marca. Coberts amb bates
blanques i amb les cares
tapades per mascaretes i
ulleres de laboratori, argu-
mentaven que volien des-
contaminar de plàstic

groc la zona, però l’aixovar
va deixar pas a la imagina-
ció i la befa de l’indepen-
dentisme en les xarxes so-
cials, on els van comparar
amb els liquidadors de
Txernòbil o amb una “in-
vasió zombi”, en el cas del
regidor de la CUP bisba-
lenca Carles Puig.

La retirada de llaços es
va centrar sobretot en l’eix
de la C-66, a les Voltes de la
Bisbal, el pont nou sobre el
Daró i el passeig Marimon
Asprer, i en els accessos a
Corçà i la Pera. Posterior-
ment també van arribar
fins al passeig del Mar i la
rambla Vidal de Sant Fe-

liu, però no es van arribar
a enfilar al balcó de l’ajun-
tament guixolenc, on hi ha
la pancarta que demana la
llibertat dels presos. Els
Mossos d’Esquadra van
identificar, a la Bisbal, un
dels liquidadors de llaços,
com estableix la llei mor-
dassa de l’Estat –la fiscalia
ha mostrat els darrers dies
que segueix de prop la cor-
recta actuació del cos–, i
va agafar les dades d’un veí
de Vilassar de Mar com a
convocant responsable
d’una manifestació no co-
municada amb més de 20
persones. Tot plegat, sen-
se aldarulls, més enllà que

alguns veïns els van recri-
minar l’acció, venint de fo-
ra. Però entre els CDR ha-
via corregut la consigna de
no caure en provocacions
ni baralles.

Accions de resposta
Les imatges de l’escamot
blanc de l’autodenominat
Cuerpo de Brigada de Lim-
pieza van fer que entre els
diversos CDR dels munici-
pis afectats, i de la resta de

comarques gironines, sor-
gissin ahir mateix diver-
ses iniciatives per resti-
tuir els llaços retirats.

A la Bisbal, més d’un
centenar de persones es
van trobar al vespre a les
Voltes per tornar a penjar
els distintius, però des de
l’ANC local, Joan Massich
destacava que els posarien
en llocs complicats de reti-
rar, com ara altre cop a la
part alta de les Voltes, per

evitar que els crítics els va-
gin arrencant al pont i
punts més accessibles i els
llencin a la llera del riu Da-
ró. L’acció, simbòlica,
prioritzava el nombre de
participants, amb volun-
taris que s’havien ofert des
de Girona, al de llaços res-
tablerts. A Sant Feliu, a la
plaça del Mercat, el CDR
Guíxols també va convo-
car una acció discreta per
restituir la decoració. ■

Emili Agulló
LA BISBAL D’EMPORDÀ

Veïns de l’Empordà
reposen llaços trets
per un escamot forà
a Una vuitantena d’unionistes provinents del Maresme en
van retirar a la Bisbal i altres municipis, on els restituiran

La convocatòria d’ahir, a la Bisbal, per tornar a penjar llaços a les Voltes ■ JOAN SABATER
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La policia espanyola, com
la fiscalia superior de Cata-
lunya, ha pres partit en la
polèmica creada per Cs
vers els llaços grocs, amb
els quals s’exigeix la lliber-
tat dels presos polítics ca-
talans. Ahir la policia va in-
formar que arran de la de-
núncia rebuda per una do-
na, havia detingut l’home
que dissabte va protago-
nitzar una baralla amb ella
perquè els seus fills tiraven

llaços grocs a terra a la sor-
tida del parc de la Ciutade-
lla, i a qui acusa de pegar-la
al nas i d’insultar-la com a
estrangera per la seva na-
cionalitat russa. La sorpre-
sa és que aquest home ja
havia fet una denúncia als
Mossos, que van enviar el
cas al jutjat abans-d’ahir,
igual que l’hospital del Mar
que va atendre la dona, el
marit de la qual ha recone-
gut que és afiliat de Ciuta-
dans. És a dir, el cas de la
Ciutadella està judicialit-
zat i els agents espanyols

haurien d’haver preguntat
al magistrat què havien de
fer amb el suposat agres-
sor, el qual, a més, està per-
sonat al mateix jutjat, se-
gons fonts judicials, que en
aquest cas veuen un excés
de zel de la policia i indi-
quen que la detenció de
l’home podria estar justifi-
cada en cas d’estar come-
tent un delicte flagrant o
per ordre judicial.

A la tarda, la fiscalia de
Barcelona va informar que
el detingut va passar a dis-
posició del jutge de guàr-

dia, acusat d’un delicte lleu
de lesions i de l’agreujant
de discriminació per moti-
us d’origen pels incidents
del parc de la Ciutadella.
La fiscalia va demanar la
llibertat de l’home i que es
dictés una ordre d’allunya-
ment a una distància de
500 metres respecte a la
dona, i el magistrat així ho
va acordar.

El gabinet de premsa
del TSJC no va poder infor-
mar d’aquesta resolució
perquè el jutge de guàrdia,
el titular del jutjat d’ins-
trucció 32 de Barcelona, el

magistrat José Antonio
Cruz de Pablo, no vol infor-
mar de les seves resolu-
cions els mitjans de comu-
nicació.

Faltaven pocs minuts
per les dotze del migdia
d’ahir, quan la policia es-
panyola va piular: “Última
hora: Arran d’una denún-
cia, la policia deté a Barce-
lona per un delicte d’odi i
un altre de lesions el pre-
sumpte agressor d’una do-
na que retirava llaços
grocs a la via pública.
#SomlatevaPolicía”. Gai-
rebé a la mateixa hora, el
TSJC confirmava que el
jutjat d’instrucció 7 de
Barcelona, competent se-
gons normes de reparti-
ment, havia rebut la de-
núncia de l’home, feta als
Mossos. També havia re-
but l’atestat de lesions de
la dona, i encara no es te-
nia la seva denúncia. ■

La policia espanyola obvia el
jutge del cas de la Ciutadella

Mayte Piulachs
BARCELONA

a Deté l’home que dissabte es va barallar amb una dona al parc de Barcelona, tot i que la causa
denunciada per ell als Mossos ja està en un jutjat a Queda en llibertat i no es pot apropar a ella

En ser preguntat per la de-
tenció practicada per la poli-
cia espanyola de l’home pro-
tagonista de l’incident del
parc de la Ciutadella, el tinent
d’alcalde de Barcelona i pe-
nalista, Jaume Asens, va de-
clarar ahir que cal que s’acla-
reixin els fets succeïts i “la
confusió” en les versions do-
nades, ja que inicialment tant
l’home com el marit de la do-
na ferida negaven que les

Entrada al parc de la Ciutadella de Barcelona, on dissabte es va produir la picabaralla entre un home i una dona, amb versions confrontades ■ JOSEP LOSADA

agressions mútues fossin per
motius polítics, i l’endemà
ella va dir que sí. Asens tam-
bé va demanar que “el minis-
tre de l’Interior, la delegada
del govern o qui sigui el res-
ponsable hauran d’aclarir en
base a quin criteri es justifica
la detenció de l’home, la in-
vestigació del qual ja duen els
Mossos, i no se li fa una cita-
ció” per anar a comissaria o al
jutjat, que ja ho investiga.

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

Asens: “Ho han d’aclarir”

500
metres d’allunyament  de
la dona suposadament agre-
dida és l’ordre dictada pel jut-
ge a l’home detingut ahir.

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

La xifra

La sala especial del Tribu-
nal Suprem coneguda com
la sala del 61, que presideix
Carlos Lesmes, decidirà el
dimecres, 5 de setembre,
sobre les peticions de recu-
sació que onze processats
van presentar contra els
cinc magistrats del Su-

prem encarregats d’enju-
diciar la causa contra el
procés català.

En una providència, la
sala fixa per dimecres a dos
quarts de deu del matí la
resolució dels incidents de
recusació. Onze proces-
sats van presentar expe-
dients de recusació contra
els magistrats, mentre que
la fiscalia no hi veu motius.

D’altra banda, l’associa-
ció Àgora Judicial, consti-
tuïda per jutges i magis-
trats de Catalunya, va
emetre ahir un comunicat
en què critica l’empara que
el govern espanyol ha do-
nat al jutge Pablo Llarena
en la demanada civil dels
exiliats a Bèlgica. “El prin-
cipi de divisió de poders es
podria malmetre si l’ex-

ecutiu costeja la defensa
contra l’actuació particu-
lar d’un jutge”, sosté Àgo-
ra, i hi afegeix que l’empara
“només correspon als òr-
gans judicials espanyols,
d’acord amb la normativa
europea de cooperació”.
Amb tot, recorda que la pe-
tició de Llarena supera
“amb escreix” els deu dies
fixats per la llei. ■

El TS analitzarà la recusació dels
jutges del procés el 5 de setembre
M.P.
BARCELONA

Integrants d’Àgora Judicial, en la presentació de
l’associació a Barcelona, el gener passat ■ JOSEP LOSADA



EL PUNT AVUI
DIJOUS, 30 D’AGOST DEL 201812 | Nacional |

osep Miquel Arenas, co-
negut com a Valtònyc, és
aquests dies a Bèlgica en
espera que en els propers

dies la justícia d’aquest país de-
cideixi sobre la seva extradició
demanada per l’Audiencia Na-
cional després que se’l condem-
nés a presó pels delictes d’apolo-
gia del terrorisme, injúries a la
corona i amenaces.

Pateix per la situació?
No gaire. És una decisió impor-
tant que estàvem esperant fa
mesos, però passi el que passi o
bé apel·larem nosaltres o bé ho
farà la fiscalia espanyola, per
tant, no és aquest jutjat el que
decidirà si hi ha extradició o no.

Que s’hagi ajornat i s’hagi llen-
çat la pilota a dilluns vinent, ja
és un triomf?
Sí, perquè en estar dins de l’es-
pai Schengen hauria d’haver es-
tat una extradició automàtica
sense posar en dubte la justícia
espanyola. Això vol dir que s’es-
tà creant un cas que està aga-
fant volum i que es debatrà i ai-
xò ja és una victòria.

Què passarà quan aquesta ins-
tància superior es defineixi, i
potser digui que sí a l’extradi-
ció?
Es tornarà a apel·lar a un jutjat
més alt, fins que no en quedin
més.

Els advocats parlen d’algun ter-

J
mini de temps per a una decisió
definitiva?
Quan arribi la decisió definitiva
es pot demanar asil polític, i lla-
vors pot començar un procés
nou. Per tant, això va per llarg.

Confia a poder quedar-se aquí...
Confio que durant aquest pro-
cés el Tribunal Europeu dels
Drets Humans, on ja hem obert
un altre procés, respongui. Re-
cordem que es tracta d’un tema
de vulneració de la llibertat
d’expressió, per tant, tard o
prest ha de decidir al nostre fa-
vor.

Però a vostè li demanen l’extra-
dició per terrorisme, una cosa
absolutament incomprensible...
Sí, l’Estat espanyol està banalit-
zant la paraula terrorisme i la
utilitza per perseguir la dissi-
dència, ho ha fet sempre, l’Estat
necessita sempre un enemic, i
ara els enemics som els cata-
lans, els anarquistes, els comu-
nistes... Per ells som terroristes.
Això és molt greu perquè posa
en perill la seguretat de la ciuta-
dania i això demà li pot passar a
qualsevol.

Vostè, a diferència dels exiliats
polítics catalans, sí que està
condemnat per l’Estat espanyol
per diversos delictes.
Sí, és clar. Ja tinc una condem-
na, hi ha hagut un judici i no hi
ha res a debatre perquè un jutge
ja m’ha condemnat. Però en
canvi Bèlgica veu que hi ha algu-
na cosa a debatre, i es farà un
judici o no.

Per què va triar Bèlgica?
Era a Mallorca i la policia havia
donat una ordre de detenir-me
si trepitjava un aeroport. Vam
iniciar una campanya “compra
un bitllet d’avió per a Valtònyc”
i la gent comprava bitllets.
Molts eren a Bèlgica, i vam tro-
bar que era un bon destí perquè
la justícia ha demostrat ser in-
dependent i també perquè hi
havia una xarxa d’exiliats amb
els catalans i vam creure que jo
m’hi podria recolzar. I efectiva-
ment ha estat així. M’han donat
el seu suport i m’han ajudat
moltíssim a internacionalitzar
el cas i donar a entendre que no
tan sols es tracta de la indepen-
dència dels catalans sinó que a
Espanya no s’estan respectant
els drets fonamentals.

Què té en comú el seu cas amb
el dels exiliats polítics?
Doncs que tots som exiliats polí-
tics i que l’Estat espanyol mos
persegueix per les nostres
idees. Serveix per demostrar
que a Espanya no s’estan res-
pectant els drets fonamentals
com ara es dret a decidir, quan
el referèndum és la base de
qualsevol democràcia, dema-
nant al poble el que vol.

Podria ser que el cas dels polí-
tics catalans hagués influït ne-
gativament en el seu cas?
Políticament podria ser, jurídi-
cament no ho crec. Socialment,
potser sí, perquè l’esquerra es-
panyola té un poc de tírria a tot
el que tingui a veure amb el ca-
talà i potser tenia un suport de

l’esquerra espanyola que ara
l’he perdut perquè em relacio-
nen amb els polítics catalans.
Però si troben que el meu exili
l’estic fent malament, doncs
que vinguin ells i jo m’estic al so-
fà de ca meva i ja està... Potser
ells ho sabran fer millor.

Políticament parlant hi ha ha-
gut un canvi pel fet que ara hi
hagi un govern de Sánchez en
lloc d’un de Mariano Rajoy?
No ho crec. I tampoc hauria de

ser rellevant, perquè es govern
no hauria d’influir en decisions
jurídiques.

Parlem de la casa reial. Sembla
que el republicanisme a Catalu-
nya i també a Espanya està una
mica en creixement. Però vostè,
des de fa molts anys, fa lletres
en contra de la casa reial. Per
què aquesta fixació?
Perquè soc republicà de veres,
no com el PSOE, que diu que ho
és i que després li llepa el cul a la

Xevi Xirgo
BÈLGICA

Josep Miquel Arenas, ‘Valtònyc’ Cantant

FUTUR · “Només confio en el Tribunal Europeu de Drets Humans ja que
estem parlant d’un dret bàsic com la llibertat d’expressió” ESTAT · “Me
pareix absurd que al segle XXI hi hagi d’haver monarquia i no ens deixin
triar si la volem o no” REI · “Només les bases de Podem són republicanes”

“El meu delicte
ha estat ser
d’esquerres i
fer cançons”
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monarquia. I a més perquè te-
nim una monarquia que no és
transparent, que té molts nego-
cis de fa molts d’anys. Me pareix
absurd que al segle XXI hi hagi
d’haver monarquia i no ens dei-
xin triar si la volem o no i a so-
bre tots els escàndols que estan
fent i que no en paguen ni un...
Me pareix aberrant

Diu que el PSOE és republicà i
que no ho és. I Podem?
Jo crec que les bases de Pode-

mos sí que són republicanes, pe-
rò els seus dirigents també són
uns llepaculs de la monarquia i
s’han deixat entabanar per
aquesta gent que ha buidat els
carrers i que ha institucionalit-
zat la lluita de la classe obrera.

Vist on som, escriuria les ma-
teixes lletres?
Les mateixes no, perquè quan
jo tenia 18 anys les meves lle-
tres contenien expressions
masclistes i homòfobes. Aques-

tes les canviaria; les referides a
la política i a la casa reial les tor-
naria a escriure i crec que em
vaig quedar curt.

Als 18 anys vostè treballava en
una fruiteria i estudiava infor-
màtica. Per què es va decidir a
anar pel rap?
Vaig començar a tenir conscièn-
cia política i vaig decidir dirigir
el meu rap més a la denúncia so-
cial i utilitzar la música per a la
transformació social.

Tinc la sensació que moltes
cançons de fa 15 o 20 anys con-
tenien lletres tant o més con-
tundents que les seves. Per què
en altres casos no ha passat el
que ha passat en el seu?
Crec que cerquen persones que
donin exemple de condemnes
que també serveixin d’exemple.
Soc jove, soc treballador, soc
d’esquerres i necessiten cercar
gent que serveixi per ficar por a
la resta i això és terrorisme d’es-
tat. La gent es pensa que és lliu-
re però no ho és, té por d’escriu-
re un tuit, té por d’anar a una
manifestació. L’Audiencia Na-
cional és un tribunal polític i es
dedica a perseguir la dissidèn-
cia. Avui no hi ha una resistèn-
cia armada i l’única resistència
que els queda és la intel·lectual i
la dels polítics catalans, que han
demostrat tenir una organitza-
ció revolucionària que ha mobi-
litzat tot un poble i deslegitima
tot el que és constitucional. Per
això hi ha hagut una repressió.

De totes maneres, creu que les
lletres han de tenir un límit?
Sí, hi ha un límit, que és quan
poses en perill grups que estan
en risc d’exclusió social.

Acaba de publicar un últim te-
ma ‘Apologia nazional’, amb ze-
ta...
Sí, Lenin deia que per donar un
discurs revolucionari pots apro-
fitar els mitjans que te dona el
capitalisme i jo és el que he fet.
M’han donat més veu i jo l’he
utilitzada per augmentar el
missatge, per intentar augmen-
tar la consciència de la gent.

Se sent un cap de turc?
Abans ens condemnaven a pre-
só però no hi entràvem perquè
no superàvem els dos anys de
pena o perquè al final el Suprem
o el Constitucional ho tombava,
i en el meu cas no ha estat així,
han volgut anar més enllà.

Ha notat el suport de la resta
de grups?
Bé, és que la gent tampoc no
sap el que passa a Espanya. Una
cosa és el cas Puigdemont, que
tothom n’està al cas, però quan
expliques que a Espanya hi ha-
via 20.000 persones sanciona-
des per la llei mordassa, i 14 ra-
pers condemnats a presó, tot-
hom es queda sorprès.

L’han entrevistat de mitjans in-
ternacionals o no hi ha interès?
Sí, però la premsa flamenca
tampoc no s’hi ha interessat
gaire i això és una cosa que no
ho entenem. No sabem per què
el cas d’en Puigdemont ha estat
tan conegut i se li ha donat tant
de bombo i, després, el meu,
que tracta de llibertats fona-

Un cas que es
remunta al
2012
Els fets que han
portat el raper ma-
llorquí a marxar a
Bèlgica es remun-
ten al 2012 quan el
llavors president de
l’associació Cercle
Balear, José Cam-
pos, va denunciar el
cantant per les lle-
tres de les seves
cançons. Valtònyc,
pocs mesos abans
de fer 18 anys, va ser
detingut i finalment
deixat en llibertat
amb càrrecs. El
2017 va arribar el ju-
dici i l’Audiencia Na-
cional el va con-
demnar a tres anys i
mig de presó acusat
d’enaltiment de ter-
rorisme i humiliació
a les víctimes, injú-
ries al rei Joan Car-
les I i amenaces a
Campos. El Tribunal
Suprem va ratificar
la pena. El motiu de
les acusacions era
una cançó en què
suposadament
atemptava contra la
monarquia espa-
nyola i demostrava
el suport a ETA i els
GRAPO. El fiscal Pe-
dro Martínez Torri-
jos li demanava una
condemna de tres
anys i vuit mesos de
presó. Durant els
deu dies abans d’in-
gressar a l a presó, el
cantant va optar per
marxar a Bèlgica
després de tota una
campanya de su-
port al músic que va
incloure la campa-
nya popular de ven-
da de bitllets d’avió
al seu nom, una ac-
tuació que li va per-
metre escapolir-se
del dispositiu poli-
cial que tenia a ca-
sa. ■ PEP PADRÓS

PRESENT
Passi el que passi
dilluns o apel·larem
nosaltres o ho farà la
fiscalia, per tant, no
és aquest jutjat el que
decidirà l’extradició

❝

EXTRADICIÓ
La justícia belga no
ha actuat de forma
automàtica, el cas
agafa volum i es
debatrà, això ja és
una petita victòria

FUTUR
Això va per llarg, jo
confio en el Tribunal
Europeu de Drets
Humans ja que
parlem del dret de
llibertat d’expressió

❝

❝

PENEDIMENT
L’únic que canviaria
de les meves lletres
són les expressions
homòfobes i
masclistes que vaig
escriure als 18 anys 

❝TERRORISME
L’Estat espanyol està
banalitzant la paraula
terrorisme i la utilitza
per perseguir la
dissidència, ho ha fet
sempre

❝
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mentals com la d’expressió, no
s’hi han interessat gaire. S’hi
han interessat més els valons, i
no ho entenem.

De tota manera ha dit que se
sent ben tractat.
Sí, sí, no tinc cap queixa. Aquí a
Bèlgica n’hi ha ple, de rapers
criticant la monarquia amb lle-
tres molt dures. Aquí la llibertat
d’expressió és un dret. Pots cri-
ticar el rei fent rap o el que vul-
guis i no et passarà res. És per
això que sorprèn que, havent-hi
un país tan pròxim on tanquen
músics a la presó i on hi ha tret-
ze condemnats, només hi dedi-
quin una petita columna en un
diari força desconegut. En
premsa internacional, en canvi,
hi ha Rolling Stone, mitjans
d’Itàlia, el New York Times o el
Washington Post que han fet
articles més notoris. Però a Bèl-
gica no, i no sabem per què.

Quan decideix venir? Perquè ve
quan ja hi ha una sentència.
Tenia ben clar que entraria a la
presó, i volia entrar-hi. Però
després, analitzant el context
dels que estan a la presó i els
que estan a l’exili, vaig decidir
exiliar-me. A en Junqueras el
van castigar una setmana per
haver contestat una entrevista.
No el deixaven ni anar a missa. I
en Puigdemont estava interna-
cionalitzant el cas d’una mane-
ra que feia por. Tot el món co-
neix el cas de Catalunya i el que
està passant a Espanya. I, als de
la presó, en canvi, no se’ls sent.
D’altra banda també hi ha dos
tuiters tancats a la presó i la
majoria de gent, a Espanya, no
ho sap, perquè aquests casos es
silencien. Vaig acabar optant,
doncs, per l’exili, ja que conside-
rava que podria internacionalit-
zar el cas i accelerar el procés
per arribar al Tribunal Europeu
de Drets Humans, que és pel
que estem aquí. En el darrer
moment vaig decidir provar-ho.

El Tribunal Europeu de Drets
Humans és l’última opció, per-
què en algun moment podria
haver-hi una extradició definiti-
va (estem parlant de mesos,
probablement) que sí que supo-
saria un ingrés a la presó.
El Tribunal Europeu de Drets
Humans tarda moltíssim a con-
testar. En el tema de la crema
de fotos del rei han tardat onze
anys. Però nosaltres estem fent
també una denúncia col·lectiva
i creiem que això pot accelerar
el procés. I, demanant asil polí-
tic, creiem també que poden
contestar abans. Però no és res
a curt termini, no. Jo espero,
però, que la justícia belga dene-
gui l’extradició. El meu delicte
ha estat ser d’esquerres i fer

cançons, i ja està.

No deixa de ser curiós que vos-
tè dilluns hagi d’anar al tribu-
nal de Gant i dimarts estigui
convocat el jutge Llarena. En té
alguna opinió formada, del seu
cas?
Sí, que si no s’hi presenta serà
un fugitiu de la justícia i un co-
vard. I li ho direm cada dia. Li

direm el fugado.

Suposo que hi enviarà advo-
cats, però.
Sí, però que se’ls pagui ell, eh!
Que no ens toqui pagar a nosal-
tres els errors que ha comès un
jutge en el seu temps lliure.

El triomf, en el seu cas, seria

quedar-se a l’exili vint anys a
Bèlgica, quinze?
De moment són cinc anys. En
cinc anys prescriu. El que passa
és que tinc una altra denúncia
d’un col·lectiu de la Guàrdia Ci-
vil i, segurament, si trepitgés
un altre cop Espanya després
de prescriure, em tornarien a
detenir i, com que tinc antece-
dent de risc de fuga, em posa-

rien a la presó. No sé quan po-
dré tornar a Espanya. Espero,
més aviat, poder tornar a una
Catalunya independent i que
tingui una justícia que no esti-
gui polititzada i que no tingui
cossos repressius com la Guàr-
dia Civil.

Ha trobat feina aquí o pot fer la
feina d’allà des d’aquí?
Soc informàtic i estic de free-
lance i vaig fent feinetes que em
permeten mantenir-me econò-
micament. També tinc una cai-
xa de resistència que em per-
met pagar els advocats i tota la
situació jurídica. Estic aprenent
francès, que no en sabia, i espe-
ro, quan estigui més estabilitzat
amb els idiomes, poder trobar
una feina a mitja jornada o com-
pleta i treballar aquí, que és el
que he fet tota la vida. Igual-
ment, si aquí deneguen l’ordre
de detenció i extradició i puc
anar per tot el món, l’únic país
que no podré trepitjar és Espa-
nya i on m’agradaria és anar a
Amèrica del Sud, perquè quan
tenia divuit anys, que és quan
em van detenir, em varen reti-
rar el passaport perquè no me
n’anés de l’espai Schengen i no
he anat mai a Amèrica del Sud i
m’agradaria veure-la.

La família què hi diu? Perquè
marxar no és fàcil, suposo.
No els vaig avisar que marxava.
Vaig marxar sense dir res.

La família se n’assabenta quan
vostè apareix a Bèlgica?
Quan vaig arribar aquí els vaig
telefonar. Vaig dir: soc aquí, tot
bé, no passeu pena, he arribat
dins d’una urna, no m’han
vist...

I la reacció de la família?
Contents. Em faltava un dia per
entrar a la presó. Jo havia d’en-
trar a la presó el dia 24 i crec
que ja sabien que me n’havia
anat i el dia 23 van venir a cer-
car-me i quan no em van trobar
van donar l’ordre de detenció
internacional.

He entès, sentint-lo en alguna
altra entrevista, que, per a vos-
tè, l’indult no és una opció.
No, no ho és. Per començar, per
demanar l’indult has de dema-
nar perdó i jo només he de de-
manar perdó a les dones i al col-
lectiu LGTBI. No he de demanar
perdó a ningú més. A més a
més, però, crec fermament que
l’exercici del dret a la llibertat
d’expressió no s’ha de negociar.
Si ells em volen donar l’indult,
que me’l donin, però jo no el de-
manaré.

Sort, doncs, el proper dilluns.
Sort no. Justícia. ■

Josep Miquel Arenas, ‘Valtònyc’ Cantant 

El cantant Valtònyc, a Bèlgica, abans de començar l’entrevista ■ PEP PADRÓS

❝REACCIONS
L’esquerra
espanyola té un poc
de tírria a tot el que
tingui a veure amb el
català i per això he
perdut el seu suport

❝PSOE
Soc republicà de
veres, no com el
PSOE, que diu que ho
és i que després li
llepa el cul a la
monarquia

ESTAT
Soc jove, treballador,
i d’esquerres i ells
cerquen gent que
serveixi per ficar por
a la resta i això és
terrorisme d’estat
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