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Vidres de seguretat, aïllants, antifoc
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Des de 1953 S.L.

PROCÉS · Un any després, les
investigacions contra els batlles
pels decrets aprovats i per la cessió
de locals es mantenen obertes

Els alcaldes de l’1-O,
en espera de la
resposta de la fiscalia

PAS · El fiscal superior de
Catalunya anuncia una resposta
en breu tot i que s’han demanat
pròrrogues per seguir les causes
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Tarragona veu cinc gammes extra però
es queda sense castells de 10 completats

Nacional P16,17

El 4 de 9 net de la Colla Vella, ahir a Santa Tecla ■ J.B.

Santa Tecla de
victòria i llenya

EUROPA-MÓN P20

Una seixantena de morts
i més de 250.000 damnificats
pels efectes del tifó al país Esllavissaments al nord de Manila ■ EFE

El ‘Mangkhut’
arrasa les
Filipines
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La dificultat
d’un
contracte
als 50 anys
Els afectats lamenten
que a aquesta edat
l’experiència “no
compta per a res”

Les entitats van fer un taller d’escriptura de cartes i van reclamar la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats ■ JUANMA RAMOS

Òmnium i l’ANC denuncien els onze mesos de reclusió dels Jordis

Cartes per als presos
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o em diguin que
no s’ha de tenir

una ment privilegiada,
així com una extraor-
dinària capacitat d’es-
tudi i de sacrifici, per

aprovar més de la meitat de les assig-
natures de la carrera de dret en només
quatre mesos. No em diguin que no és
una cosa prodigiosa superar 13 assig-
natures en els 120 dies que van del
juny al setembre del 2007. I qui és
aquest fenomen de la naturalesa? Qui
posseeix aquest cervell de titani? Pa-
blo Casado. Sí, l’home que el juny
d’aquell any –curiosament després
d’aconseguir l’acta de diputat a l’As-
semblea de Madrid a través de la seva
mentora Esperanza Aguirre– va girar
com un mitjó. Per què? Doncs perquè
va passar de ser un alumne mediocre
(12 assignatures aprovades en set
llargs anys de carrera) a ser l’estudiant
més espectacular que mai hagin vist al
Centre Universitari Cardenal Cisneros,
en aprovar les 13 restants en els quatre
mesos mencionats. És clar que ja lla-
vors el diputat Casado tenia bons pa-

drins. I, de fet, alguns professors i res-
ponsables d’aquest centre encara avui
recorden les trucades d’aquests pa-
drins “interessant-se” per la carrera
del jove cadell popular.

Amb aquests antecedents, no ens ha
d’estanyar gens que Casado pogués
aconseguir el màster en dret autonòmic
i local amb convalidació inclosa de 18 de
les 22 assignatures. I tampoc que fos
capaç de superar les quatre restants
(en tres d’aquestes amb un excel·lent)
sense haver anat mai a classe ni haver
fet ni un sol examen. Així qualsevol, que
diria el meu amic Xevi, que treballava de
cambrer als matins i suava sang a les
tardes i a les nits per treure’s la carrera
d’història. Aquests i altres exemples
que tots tenim en ment són un insult
per als milers d’alumnes que any rere
any s’esforcen per superar un curs o
aconseguir un títol. Quina merda és
aquesta? Quina merda de gent és
aquesta? La comunitat universitària
s’haurà d’esforçar molt per treure’s
l’ombra del dubte. I més si l’alcaldessa
de Barcelona continua fent declara-
cions irresponsables sense donar noms
ni denunciar presumptes culpables.

N

Keep calm
Jordi Creus

El fenomen
Casado

La comunitat universitària
s’haurà d’esforçar molt per
treure’s l’ombra del dubte
que s’ha creat
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n aquest any de glòria pel naixe-
ment de Pompeu Fabra i el cen-
tenari de la seva Gramàtica

(l’any u del Senyor, també, després de
la supressió dels accents diacrítics),
hauríem de beneir cada dia la taula in-
vocant el nom de qui, no només ens va
“salvar els mots”, sinó que ens va en-
senyar a fer-los servir, a ordenar-los bé
dins una frase, a entreveure el món a
través d’ells com per sota d’un vel
transparent i lleuger, mogut per un ai-
ret fi. En lloc d’això, encara no agraïm
prou tot el que devem al nostre primer
gramàtic, que per molts potser no és
altra cosa que un nom imprès a la tapa
d’un diccionari. Els catalans de 1918,
aquella generació bàrbara que, acaba-
da de sortir de la Gran Guerra, es pre-
parava per anar morint miserable-
ment de grip, van entendre perfecta-
ment, en canvi, què representava Fa-
bra perquè tot allò que escrivissin no
s’escorregués com una bava de cargol.
J.V. Foix explicava amb quina impa-
ciència va córrer a proveir-se als en-
cants de les primeres normes d’orto-
grafia, que va llegir tota la nit a la cla-
ror d’una espelma perquè encara no

E

tenia ni electricitat al pis. “Quant de
temps perdut a endreçar el mas i gar-
bellar el gra!”, deia en acabat, escrui-
xit que fins aquell moment la llengua
hagués estat en mans dels “llagrimo-
sos exaltadors de la parla de l’avior”, o
de polítics i adroguers. Fabra, al con-
trari, amb la seva floreta al trau, la ce-
lla arquejada, el cos àgil i menut de
campió de tennis anglès, anava mig se-
gle avançat. A les seves classes de gra-
màtica, que Foix procurava no per-
dre’s mai, “guixava a la pissarra com si
dibuixés anagrames amorosos damunt
un vidre glaçat”, i quan raonava sobre
l’ús dels auxiliars o la palatalització de

les consonants ho feia somrient. Que
lluny que era aquell savi joiós dels poli-
cies lingüístics que li han anat prenent
el relleu! El 1950, quan Fabra ja era
mort, el nord-català Arthur Conte va
reproduir, en la seva biografia de Pau
Casals, una conversa que havien tin-
gut a l’exili de Prada els dos mestres.
“Estimo la llengua de la meva pàtria i
romanc fidel a la seva meravella”, afir-
mava Casals, però pel fet que era mú-
sic se sentia en l’obligació de parlar
per tots amb aquell altre llenguatge al
voltant del qual totes les fronteres
s’esborren. Ves tranquil pel món, “pro-
digant benaurances i pau”, va respon-
dre-li Fabra dolçament, que mentres-
tant cuidaré per tu aquest “petit jar-
dí”, procurant conservar-lo admirable
“per quan tornis i per als teus darrers
pensaments”. “Per als teus darrers
pensaments”, li diu, per al dia que et
moris, et guardo la llengua, la mateixa
amb què vas aprendre de parlar, i hem
d’imaginar els dos amics asseguts cap
al tard al porxo d’una caseta de Prada
quan Fabra afegeix: “Tu dones i jo vet-
llo. Tu delectes i jo espero. Però, junts,
salvem tantes cases així...”

“Pompeu Fabra,
amb la seva floreta
al trau, anava mig
segle avançat

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

Aquell petit jardí

La vinyeta
Fer
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Les cares de la notícia

Joan Pera i el seu fill Roger abordaran la complexa
relació de Wolfgang Amadeus Mozart amb el seu
pare Leopold en la nova temporada de Simfònics
al Palau, que comença dissabte amb La Novena.
A Papà Mozart s’hi interpretaran algunes de les
obres més cèlebres del músic austríac.

VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

Mozart i el seu pare

Òmnium Cultural i l’ANC van tornar a exigir ahir
l’excarceració de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez el
dia que es complien exactament onze mesos que
estan a la presó, tal com han fet cada mes des
que hi van entrar. I ho continuaran fent fins que no
estiguin en llibertat i amb els seus.

-+=

-+=

Les receptes de Trump
Doug Ford

Exigint l’alliberament
Marcel Mauri

-+=

Joan Pera

Empresari, milionari per herència i amb escàndols
a l’esquena, Doug Ford es va convertir a finals de
juny en el primer ministre d’Ontario, la província
més poblada del Canadà. Del partit conservador
progressista, el populista Ford fa seves les recep-
tes del nord-americà Donald Trump.

PARTIT CONSERVADOR PROGRESSISTA CANADENC

ACTOR

La catàstrofe succeïda al Mu-
seu Nacional del Brasil, devo-

rat recentment per un gegantí in-
cendi que va cremar el 90% de les
valuoses obres que albergava, ha
posat en alerta els centres de con-
servació d’art d’arreu del món.
S’imposa, doncs, una auditoria de
les mesures de seguretat que res-
pecte a això tenen els de Catalunya.
D’entrada cal dir que existeixen di-
verses realitats. Primer, la dels
grans museus que disposen d’im-
portants dispositius de seguretat,
no només amb eficients sistemes
de detecció de focs i d’extinció, sinó
també d’aïllament de les sales per
evitar-ne la propagació. Mesures
que són fruit d’una encertada llei de
museus, considerada com una de
les millors d’Europa, ja que obliga a
tenir un pla de seguretat a tots els
equipaments d’aquest tipus.

Segon, els petits museus, al-
guns ubicats en edificis antics, dis-
posen de mesures de seguretat tal
com exigeix la llei, però han reduït al-
guns punts de protecció com a con-
seqüència de la reducció pressupos-
tària fruit de la crisi. I algunes col·lec-
cions privades no disposen de les
mesures pertinents, ja que no estan
supeditades a l’esmentada llei que
regula els centre públics. Però que
els museus siguin petits o privats no
exclou que incloguin peces d’art
molt rellevants, que són patrimoni
de tota la ciutadania i que serien una
pèrdua irreemplaçable en cas de
destrucció. Cal valorar la tasca feta
pel legislador i pels grans museus,
però també trobar els mecanismes
de finançament pertinents i els
acords de col·laboració necessaris
perquè totes les obres d’art de valor
del nostre país disposin de les me-
sures de protecció adequades, s’ex-
posin on s’exposin. Sabent que el
risc mai pot ser zero, però minimit-
zant la possibilitat d’un succés que
després hàgim de lamentar.

Salvaguarda
pels museus
catalans

EDITORIAL

ijous es complirà un any. Va ser
aquell dia 20 de setembre del
2017 quan tot va començar a

canviar per sempre. Ens despertàvem
amb una quarantena d’escorcolls en
departaments del govern, entitats pú-
bliques, cases particulars... Hi va ha-
ver una quinzena de detencions d’alts
càrrecs, treballadors públics i perso-
nes vinculades a l’engranatge del refe-
rèndum de l’1-O. L’operació policial i
judicial en el marc d’una causa decla-
rada secreta semblava encaminada a
aturar la convocatòria a les urnes. I la
gent va sortir en massa al carrer per
defensar les institucions i el dret a vo-
tar. La concentració més gran: la de
davant de la conselleria d’Economia, a
la rambla Catalunya.

L’advocat de l’exconsellera Clara
Ponsatí, Aamer Anwar, sostenia fa
uns dies a Vilaweb que Espanya “ha
parat una trampa” a l’independentis-
me. Potser va començar aleshores. El

D “El 20-S, l’1-O,
el 3-O... jornades
en què van ser
les institucions de
l’Estat les que van
exhibir la pitjor cara

que sí que es va iniciar aquell dimecres
calorós va ser la reescriptura dels fets,
una tergiversació que ha nodrit el pro-
cés judicial en marxa contra els diri-
gents socials i polítics de l’indepen-
dentisme. Paraules insospitades com
ara “tumult” van aparèixer en el voca-
bulari dels ministres del govern espa-

nyol del PP per ser repetides fins a la
sacietat. Els populars, amb l’ajut de
Ciutadans i també del PSOE, van ar-
rencar la perversa maquinària d’iden-
tificació d’unes mobilitzacions carac-
teritzades pel seu tarannà cívic, pací-
fic i democràtic amb la violència.
L’“operació Tumult”, com la va batejar
l’expresidenta del Parlament, Carme
Forcadell, empresonada al Catllar, ha-
via engegat. Ho va fer per quedar-se,
tal com es va constatar l’1-O i fins al
dia d’avui. Amb el retorçament màxim
de la realitat fins arribar al delicte de
rebel·lió. Vuit persones més a banda
de Forcadell romanen avui privats de
llibertat. I set més, a l’exili.

La memòria és vital. L’hemeroteca,
una gran aliada. La Diada ha obert una
tardor de mobilitzacions en què es re-
cordarà què va passar el 20-S, l’1-O, el
3-O... jornades en què van ser les insti-
tucions de l’Estat les que van exhibir
la seva pitjor cara.

Un any reescrivint els fets
Anna Serrano / aserrano@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Puig

De màsters
i doctorats

o sé si vostès tenen algun doctorat o han realitzat
algun màster. Jo no tinc ni una cosa ni l’altra. Ara

mateix, no sé exactament en quina posició em situa el
fet de no tenir-ne. Però el cert és que la polèmica de
Casado, Sánchez, Rivera i companyia ha posat en el
punt de mira aquest tipus de títols i les universitats que
els atorguen. El fet que polítics de primera línia hagin
mentit sobre les seves titulacions o, com a mínim,
s’hagin generat seriosos dubtes sobre la manera com
els han obtingut, ha estès una mena de boira

d’incertesa sobre tota la comunitat
universitària. I si, a sobre, es
produeixen patinades com la de
l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, encara més. Seria injust que,
arran d’aquests casos, es posés
tothom al mateix cabàs. Conec –i
segurament vostès també
coneixen– un munt de gent que ha

fet ingents esforços personals i econòmics per ampliar
els seus estudis. Conec –i segurament vostès també
coneixen– professors universitaris dedicats en cos i
ànima a la seva tasca i amb un nivell d’exigència cap als
seus alumnes exemplar. La puresa, per definició,
segurament no existeix enlloc. Els casos que han
esclatat a Madrid ho demostren: en alguns s’ha
confirmat irregularitats i en d’altres, que s’ha copiat.
Però que això no ens faci perdre el punt de vista ni posi
en dubte la credibilitat de les nostres universitats. Que
per uns mentiders no acabin pagant tots.

N

Estan en el
punt de mira
els títols i les
universitats
que els
atorguen
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Més de set-cents alcaldes
planten cara a la fiscalia i
refermen el seu compromís per
fer possible el dret al vot en el
referèndum de l’1-O.

10
anys

20
anys

Dos milions de catalans
aposten per la independència,
segons una enquesta: la clau en
un referèndum sobiranista, la
tindrien el 20% dels votants.

En un comunicat al diari
Euskadi Información, ETA
anuncia un “alto el foc general
indefinit” i sense condicions
que entrarà en vigor divendres.

Per la dignitat Una enquesta Treva d’ETATal dia
com
avui fa...

ue la felicitat
s’acaba quan ja

no tens edat per a ju-
gar potser és una exa-
geració, però les esta-
dístiques reflecteixen

la tossuda realitat d’una societat amb
uns adults cada vegada més infeliços i
uns nens que cada vegada juguen
menys. Ho constaten nous estudis de
les associacions de fabricants de jo-
guets: mentre que la mainada dedica
una mitjana de trenta hores setmanals
al mòbil, en dedica amb prou feines
una de diària als jocs convencionals. I
fins a un 27% dels menors afirmen
que, si no juguen més, és perquè ja no
tenen temps. Sobre aquest inquietant
panorama s’ha esberlat el meló de la
polèmica: a França han restringit per
llei l’ús dels mòbils als centres d’ense-
nyament i a l’Estat espanyol el govern
no descarta impulsar mesures simi-
lars. Que els carrers s’estiguin desertit-
zant de nens i nenes rient i xisclant,
entretinguts amb la diversió barata
dels jocs de tota la vida, no en tenen
pas només la culpa les noves tecnolo-

gies que tendeixen a engarjolar-los als
seus dormitoris. Tradicionalment els
millors companys de jocs han estat els
germans grans, i és evident que la pro-
liferació del model familiar amb un fill
únic ha reduït considerablement
aquesta opció.

El tancament de les tradicionals bo-
tigues de joguets és un altre degoteig
que posa de manifest el canvi de ten-
dència, i a les nostres mans els proge-
nitors tenim la balança que ha de deci-
dir cap a on es decanta l’oci dels nos-
tres fills. Ben bé a les nostres mans, no.
La pressió ambiental per a dotar la
nostra descendència de ginys que mai
havien estat al nostre abast quan te-
níem la seva edat és tan forta que difí-
cilment pots establir-hi límits eficaços i
fins i tot convenients.

Ara els polítics sembla que estan
disposats a donar un cop de mà per
frenar les addiccions tecnològiques
entre els més menuts. A veure si se’n
surten. Xuts de pilota a la façana del
bloc de casa, no. Però una plaça buida
sense la banda sonora de la infantesa,
tampoc.

Q

Full de ruta
Xevi Sala

Els carrers
sense nens

Que els carrers s’estiguin
desertitzant de nens i nenes
rient i xisclant no en tenen
pas només la culpa les noves
tecnologies

oc una àvia nova de trinca, acabada
d’estrenar, com tantes d’altres que
llegiran aquest article. El meu net ja

ha fet tres mesos i va néixer a casa assistit
per dues llevadores amb vocació de doulas
(un terme grec que s’utilitza per definir
una categoria de dones, expertes en el pro-
cés de gestació i el naixement, que assistei-
xen les embarassades abans, durant i des-
prés del part, i donen informació i suport
emocional i físic). Ser àvia és un estatus di-
ferent que et concedeix el privilegi de no
haver-te de preocupar de segons quines co-
ses que fan anar de bòlit els pares. T’estal-
vies pors i incerteses i no pateixes per si la
nena o el nen dorm o et priva de dormir, per
si no menja gaire o plora massa. Sempre
havia pensat que les àvies exageraven
quan parlaven dels seus nets, però ara re-
conec que, quan et toca a tu, experimentes
una sensació immensa de plenitud davant
el misteri de la vida, que permet la continu-
ïtat de l’existència d’una forma tan senzilla
i tan complexa alhora. Sents una il·lusió en-
comanadissa. El fet de ser avi o àvia et dona
una perspectiva diferent, un punt distant i
còmode, perquè ja no tens el pes de la res-
ponsabilitat d’haver d’educar, sinó l’alegria

S de compartir el creixement d’una criatura
que forma part de la teva descendència.
També és cert que, a vegades, si la família
no funciona o hi ha problemes que s’han
d’atendre, els avis acostumen a assumir
rols que no els pertoquen. Per això, fer
d’àvia no hauria de ser mai una obligació si-
nó el resultat d’un desig. I tampoc és incom-
patible amb el fet de continuar tenint la te-
va independència personal, que es pot
compaginar amb el fet d’exercir com a tal.
En el meu cas, crec que és un privilegi que
vull saber gaudir tant com pugui. Tornaré a
jugar i explicar contes, que és una manera
de venerar i gaudir del dia a dia. I miraré de
compartir també passejades i de contem-
plar la bellesa de la natura, com una forma
d’observar i agrair ser aquí, a la terra. Per
descomptat, falten dies per poder fer tot ai-
xò. Ara és massa petit, tot i que acostumo a
anar-lo a veure sempre que puc. Diuen que
els nadons creen addicció, no ho sé, però és
cert que el contacte amb els nens et dona
energia, segurament per l’alegria i la inno-
cència que desprenen. A més, són una cai-
xa de sorpreses que encara està per obrir,
tot i que ja comencin a mostrar ben aviat el
caràcter que tindran. De moment, el de ca-

sa és tranquil, almenys ho sembla. Sigui
com sigui, ho trobaré tot bé, perquè només
vull que es pugui expressar amb tota lliber-
tat, ja que aquesta és una premissa bàsica
per ser feliç. I és per això que també m’en-
tristeix molt pensar en els presos polítics,
en l’angoixa que estan vivint tots plegats,
totes les seves famílies: mares, pares, avis,
àvies, netes i nets. Penso en la injustícia
que pateixen i en com s’estan perdent allò
que és més important per a ells. Deuen ser
moltes les àvies que han vist néixer una no-
va criatura al llarg d’aquest període d’es-
très col·lectiu que compartim inevitable-
ment. És probable que coincidim també
en moltes de les coses que he exposat, espe-
cialment en el desig que els nostres nets
facin allò que vulguin, des de la llibertat de
ser i d’expressar-se plenament. Malgrat
tot, l’oportunitat de canvi i de millora està
sempre present i depèn gairebé sempre de
saber-se mantenir en la confiança i en la
dignitat, tant en la nostra vida personal
com en la col·lectiva. Per això, hi deu haver
moltes àvies motivades que van salvaguar-
dar les urnes l’1 d’octubre i que tenen nets
que, aviat farà un any, encara havien de
néixer.

Núria Esponellà. Escriptora

Nets de l’1 d’octubre
Tribuna

La ridícula
persecució
del groc
b Aquesta vegada els ha to-
cat als Bordegassos de Vila-
nova i la Geltrú, una colla cas-
tellera que fa més de 25 anys
que vesteix amb la camisa
groga. Sort que al final s’ha
imposat el seny. Diuen que ha
estat un malentès. Permeteu-
me que ho dubti. Ja n’hi ha
prou, de fer cas a aquests po-
lítics paranoics (tothom sap
de qui parlo) que només bus-
quen la polèmica i la confron-
tació. Si volen fer desaparèi-
xer el groc dels carrers i les
places, per què no ataquen
contra Correus? A totes les
poblacions de Catalunya hi ha
bústies grogues, totes les es-
tafetes de correus s’anuncien
visiblement amb rètols grocs.
I què me’n dieu, dels taxis de
Barcelona? I de les munta-
nyes plenes de ginesta florida
a l’estiu? I de les piles de llimo-
nes que s’exposen a les fruite-

ries? El groc és vida i, la vida,
ningú la pot amagar. Amb
aquesta polèmica estúpida
(l’estupidesa humana és infi-
nita, com deia Einstein) no es
fa política, només es fa el ridí-
cul.
ALEGRIA JULIÀ I DANÉS
Barcelona

Monarquia o
República
b En totes les tertúlies políti-
ques, sempre sentim que els
partidaris de la monarquia
acusen els partidaris de la Re-
pública del fet que a Catalu-
nya es governa en contra dels
monàrquics. Fan trampa.
Quan manen els monàrquics,
no se’ls pot acusar que ells
manen en contra dels republi-
cans? Un altre tema de les
tertúlies: es diu que no es pot
anar en contra de les lleis. Les
lleis humanes són dogmes di-
vins? No hi havia a Espanya
com a molts altres països lleis
que permetien l’esclavatge? O

lleis que no permetien votar a
les dones? Etc.
MARTÍ GUERRERO
Barcelona

Insisteixo

b Els moviments dels partits
polítics catalans a Madrid, un
dia després de la darrera Dia-
da, tornen a evidenciar que
una cosa és posar-se la sa-
marreta que toca i aixecar els
braços enmig del poble i l’altra
escoltar i defensar el que
diuen. Mots tan pervertits pels
polítics de classe que em nego
a utilitzar-los per definir el mi-
lió de persones que vam tor-
nar a sortir al carrer convocats
per l’ANC. En diré una multitud
de persones decents i dignes,
unides en un sol crit: “Fem Re-
pública Catalana”, el motiu de
la convocatòria. Què no han
entès? Fem, construïm ara;
República, una forma de go-
vern en què el cap d’estat té
caràcter electiu i no hereditari
(el contrari d’una monarquia), i

Catalana, nostra, lliure, perta-
nyent a Catalunya o als seus
habitants, no a la metròpolis
de Madrid. ERC i JuntsxCat,
llegiu-ho a poc a poc, no era
per fer un altre referèndum,
hem votat en dos i el segon
amb sang pel mig; no era per
iniciar un diàleg amb condi-
cions imposades pel govern de
torn espanyol; no era per cap
estatut, ja el van ajusticiar so-
cialistes i populars; no era pel
dret a decidir, ja hem decidit...
era per la República, només
amb ella alliberarem els presos
polítics, farem tornar els exi-
liats i podrem ésser en pau. Si
no volem que els processistes
ens tornin a entabanar amb
discursos abrandats és l’hora
de crear una plataforma elec-
toral amb l’ANC, Òmnium, la
CUP, Súmate, els CDR, Som
Alternativa i els sindicats, col-
legis professionals i col·lectius
socials que vulguin defensar la
República Catalana.
JOAN XURIACH FUSTÉ
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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“Anem exactament allà on més d’un milió i mig de catalans
dimarts es van manifestar per fer la República Catalana”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“La governació
avui és una lluita
per la conquesta i el
gaudir del poder

n molt poques ocasions els ciutadans
de la península Ibèrica hem gaudit
d’un enfilall de despropòsits i de més

que mediocres polítics i governants com
ara. Molt em temo que en dèficit de qualitat
personal superen de molt la tràgica floració
dels polítics de la Segona República. De mo-
ment el qualificatiu d’ignorants pretensio-
sos s’acumula de raons dia a dia amb l’es-
càndol dels seus desvergonyiments acadè-
mics. Doctorats que es dilueixen, plagis que
ni es consideren, llicenciatures a mida,
màsters que es fonen de la nit al dia en per-
fecta coherència amb la teoria de Zygmunt
Bauman sobre la modernitat líquida. Com
no ha de ser líquida una societat que se su-
ïcida en bandejar tots els valors que la van
fer poderosa i líder d’Occident? Com no s’ha
d’imposar la picaresca entre els suposats lí-
ders de la governació i de la política? El que
estem vivint ara amb la corrupció i l’esqui-
zofrènia dels títols universitaris i la conxor-
xa de determinades institucions acadèmi-
ques és només el transsumpte d’una mal-
eïda veritat subterrània: l’ocàs de l’ètica.
Amb ella n’hi hauria prou per evitar desvia-
cions, corrupteles i fantasmagories apa-
rents. Sense ella, tot és possible, fins i tot
lleis injustes, procediments judicials des-
proporcionats, futilitat en els fets que hau-
rien d’establir límits i fronteres que fessin
impossible, o improbable, la transgressió.
La mare del despropòsit social té un nom: el
relativisme moral que implanten aquests
progressismes falsos que busquen dife-
rents objectius dels que prediquen.

AVUI ELS POLÍTICS DE LA IBÈRIA o pateixen
d’una gran penúria moral o arrasen amb la
imposició dels seus interessos personals so-
bre una societat violada, maltractada en
nom d’una oligofrènica democràcia. No em
sembla que el que veiem sigui una veritable
democràcia, en tot cas grapejada i violada
per perversos egoismes que pretenen ser
d’interès general. Algú s’ha formulat serio-
sament la doctrina del bé comú? La gover-
nació avui és una lluita per la conquesta i el
gaudi del poder, com àmpliament es va de-

E mostrar en la inutilitat paradigmàtica de
Rajoy; i encara més en aquest inexplicat
procés del prostituït assalt al govern que es
va dur a terme amb la recent moció de cen-
sura. Quins són els interessos genuïns que
es van pastar per semblant tupinada? Qui
està a les bambolines per matrimoniar tal
nyap “democràtic”? Interessos comuns o
interessos de poder? Ni Pedro Sánchez, ni
Puigdemont, ni Pablo Iglesias, ni els amics
d’Otegi (els d’Hipercor), ni les diverses fa-
mílies independents, ni els superparado-
xals bascos del PNB es van regir per un in-
terès comú, pel bé de la societat i del poble,
sinó per estrictes conveniències indivi-
duals, pel “gaudi” del poder i de les seves
rendes, per esprémer més la mamella al seu
favor. Egoismes que algun dia caldrà justifi-
car, depurar o processar. És realment
aquesta la democràcia representativa
stricto sensu? A quin conflicte ens prete-
nen conduir aquesta colla de mediocres?

L’ACTUAL SISTEMA DE PARTITS, la seva etio-
logia interna, el procés de progressió curri-
cular, la manca d’una metodologia que ob-
jectivi els mèrits, la mort de la meritocràcia,
la mentida com a procediment operatiu, la
ganivetada o el cop de colze al company,
l’expulsió dels millors i més dotats per a la
presa de decisions amb criteri, etc. Consti-
tueix la suma de factors que ha pervertit el
codi de conducta d’aquesta classe política i,
en conseqüència, d’aquest sistema. El que
per a uns és norma moral per a d’altres és
objectiu a destruir. El que en veritat és, no
ho ha de ser en una emmerdada societat de

la pudibunda postveritat. És a dir, de la su-
premacia de la mentida. És a dir, de la per-
versa lògica de Maquiavel, en desfavor del
“govern dels millors” d’Aristòtil. És a dir, la
canalla visió dels ambiciosos amorals no
només ha pervertit les regles de joc, sinó
que es munta el reglament a la seva mida.
Ínfima mesura, és clar, doncs ínfima sol ser
la seva dignitat humana. Al meu parer, ni és
política ni és democràcia, ja que falla la ido-
neïtat, es taca la transparència, i es perse-
gueix la prudència que sol ser patrimoni
dels experts, els savis i els vells, com Plató
definia en aquest sentit la classe política,
que la República de Roma va encarnar al
Senat. Alguna ombra de Marc Tul·li Ciceró,
potser? Ni ombres ni cendres.

SEMBLA POC DUBTÓS que aquesta demo-
cràcia així entesa resulta més una mala
obra de teatre, encarnada per actors tan es-
cassament dotats de dignitat i respectabili-
tat com aquest malmès Willy Toledo, per a
qui el concepte de democràcia real l’encar-
na Cuba; o és la visió dantesca de democrà-
cia que ens proposen personatges tan sin-
gulars –i inconseqüents en la seva privaci-
tat– com Pablo Iglesias i el seu sistema ar-
cangèlic veneçolà; o aquesta peça no fàcil-
ment qualificable que sembla somiar amb
la confrontació permanent, com Albert Ri-
vera; o aquesta antologia del desconcert po-
lític que ha vingut a ser el reconductor Pe-
dro Sánchez, que regeix avui la nació espa-
nyola sense rumb i amb criteris d’absolut
pragmatisme. A Rajoy i la seva acòlita So-
raya Sáenz de Santamaría, els reservo el si-
lenci dels cementiris polítics perquè millor
no retornin a escena.

VIVIM, DONCS, UNA MALA OBRA teatral amb
actors molt menyspreables. Ells s’ho pre-
nen seriosament per a infortuni dels ciuta-
dans, que probablement descobriran algun
dia no llunyà que la il·legitimitat moral
d’aquests actors ens aboca a la tragicomè-
dia. Tots els elements necessaris per acudir
a Valle-Inclán en allò que ell va denominar
“l’esperpent nacional”.

Manuel Milián Mestre. Periodista i consultor d’empreses

Els mals actors
Tribuna

ls morts de la
Guerra Civil són

persones de carn i os-
sos, amb família, amb
sentiments, amb ideo-
logia. Molts moriren

per les seves idees; d’altres, per altres
qüestions més mesquines i miserables.
La fractura de la guerra va ser traumàti-
ca per als vius, aquí i a l’exili, però també
ho fou per als morts i el rastre de violèn-
cia que els acompanyava. Le memòria
de totes les violències que va comportar
la Guerra Civil és un tema encara mal re-
solt i segurament encara ara mal enfo-
cat. La violència del nou estat, la repres-
sió i les morts indiscriminades, les farses
dels judicis sumaríssims, els efectes
d’una persecució contumaç assenyalen
el franquisme com un règim sanguinari.
Els morts al camp republicà tampoc no
són modèlics; la violència va ser sovint
gratuïta, també indiscriminada i, per
molt que ara es reivindiquin els comitès
de milícies antifeixistes, el rastre de sang
que van deixar alguns d’aquests comitès
marquen a sang i foc les memòries de
moltes famílies. És l’hora doncs d’aban-
donar la retòrica frontista, la retòrica
franquista dels “caídos por Dios y por Es-
paña” i és hora de reivindicar la memòria
de tots els morts de la guerra. És bo que
finalment es treguin les despulles de
Franco del Valle de los Caídos, però seria
convenient també, i de manera simultà-
nia, canviar el nom del monument enca-
ra associat a aquella retòrica. I després
caldria amb urgència garantir que els
memorials dels morts de la guerra es
modifiquessin tots fins a reivindicar jus-
tament la profunda humanitat de tots els
morts, sense signes externs de part. Un
memorial amb plenes garanties demo-
cràtiques, un memorial per la dignitat de
la condició humana i per les llibertats, un
memorial de tota la violència incorpora-
da a la construcció del monument.

Franco només era el primer obstacle.
Ara cal una estricta reparació anul·lant
tots els judicis sumaríssims.

E

De set en set
Joaquim Nadal i Farreras

Franco
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Obtenir un lloc de
treball estable a
partir d’una certa
edat és una odissea
gairebé impossible

La presència de
CDR a la plaça Sant
Jaume frena una
marxa contra la
immersió lingüística

Tensió a
Barcelona
entre
manifestants

El repte de
trobar feina
a partir
dels 50 anysNacional

Aquesta setmana arrenca
el primer aniversari de da-
tes agredolces per a Cata-
lunya. La primera de les
quals és la instrucció que
va donar el fiscal general de
l’Estat, el difunt Manuel
Maza, a mitjan setembre
del 2017, en què ordenava
a les fiscalies de Catalunya
obrir diligències d’investi-
gació contra els 712 alcal-
des i alcaldesses que van
donar suport al govern ca-
talà per a la celebració del
referèndum d’autodeter-
minació de l’1 d’octubre
passat. L’ordre, executada
a mitges, continua empan-
tanegada un any després.

Una cinquantena d’al-
caldes van ser citats a les
fiscalies a declarar pels
seus decrets de suport a
l’1-O, i actualment, un any
després, hi ha un centenar
de batlles investigats per
la cessió de locals per votar
en el referèndum. El fiscal
superior de Catalunya,
Francisco Bañeres, asse-
gura que preveuen donar-
hi una resposta definitiva i
unificada “en breu”. No
obstant això, alguns fis-
cals en cap –per “preven-
ció”, segons asseguren– ja
han demanat a la Fiscalia
General de l’Estat (FGE)
una altra pròrroga de sis
mesos per continuar bus-
cant possibles responsabi-

litats penals contra els
càrrecs electes.

L’estatut orgànic del
ministeri fiscal fixa que els
fiscals tenen fins a sis me-
sos, un any en el cas d’anti-
corrupció, per treballar
en unes diligències d’in-
vestigació i, passat aquest
temps, han de presentar
una denúncia al jutjat o ar-
xivar-les si no hi veuen fets
il·lícits. En casos excepcio-
nals, els fiscals poden de-
manar pròrrogues de sis
mesos, que la Fiscalia Ge-
neral de l’Estat ha d’apro-
var. El març passat, algu-
nes fiscalies ja van dema-
nar la pròrroga i totes van
ser concedides. Ara caldrà
veure què passa amb
aquesta segona petició.
La Fiscalia Superior de
Catalunya insisteix que

les pròrrogues són neces-
sàries, ja que en alguns ca-
sos realment falten dili-
gències per dur a terme.

Abans de l’estiu, la fis-
cal general de l’Estat, Ma-
ría José Segarra, es va re-
unir amb els fiscals de Ca-
talunya, els provincials i
els d’àrea, i el seu missatge
va ser respectar la feina en
l’afer dels alcaldes. Una
nova pròrroga d’investiga-
ció, si al final no es tanqués
aviat, suposaria, però, que
alguns alcaldes tindrien
una espasa de Dàmocles
a sobre només dos mesos
abans de les eleccions mu-
nicipals del 2019.

Des de les primeres ci-
tacions a declarar a les fis-
calies, l’Associació de Mu-
nicipis per la Independèn-
cia (AMI) i l’Associació
Catalana de Municipis
(ACM) han sostingut que
les accions dels alcaldes
són ben legítimes i que
la fiscalia, amb aquestes
diligències d’investigació,
s’ha excedit en les seves
competències i hauria de
tancar-les perquè la causa
contra l’1-O ja estava als
jutjats. Primer al TSJC,
contra la mesa del Parla-
ment i el govern, que des-
prés es va derivar al Tribu-
nal Suprem, i també al jut-
jat d’instrucció 13 de Bar-
celona, que encara investi-
ga els organitzadors i el
cost del referèndum. A
més, passat l’1-O, hi ha

particulars que van de-
nunciar alcaldes al jutjat, i
en aquests casos és clar
que la fiscalia ha tancar les
investigacions.

L’alcalde de Mollerussa,
Marc Solsona (PDeCAT),
va ser el primer a ser citat
a declarar, el 19 de setem-
bre del 2017, a la Fiscalia
Superior de Catalunya, ja
que té la condició d’aforat
pel fet de ser diputat al
Parlament català. Solsona
va voler llegir un text que
reflectia la voluntat dels
alcaldes i els límits que su-
perava la fiscalia, però el
fiscal no li ho va permetre.
A la fiscalia superior, tam-
bé continuen obertes les
diligències als alcaldes de
Valls i la Seu d’Urgell. I
les querelles contra els lla-

vors presidents de l’AMI i
l’ACM, Neus Lloveras i Mi-
quel Buch, han estat retor-
nades del Suprem al TSJC,
ja que Buch és aforat pel fet
de ser conseller d’Interior.

Lleida, líder
b El fiscal en cap de Lleida,
Juan Francisco Boné, ex-
plica que, a diferència de la
resta de fiscalies, van deci-
dir obrir una única diligèn-
cia d’investigació i agluti-
nar-hi tots els alcaldes, que
són els més nombrosos del
territori català, amb 30.
També confirma que han
demanat una altra pròrro-
ga d’investigació per acla-
rir les responsabilitats dels
batlles en la cessió de locals
municipals.

La resolució de l’Audièn-

cia de Girona, de l’agost
passat, que reobre la causa
contra l’alcaldessa de Ro-
ses, marca una guia per a
les investigacions fiscals,
admet Boné. El tribunal
sosté que els decrets d’al-
caldia no són pas un delicte
de desobediència al Tribu-
nal Constitucional, que va
suspendre l’1-O, perquè no
tenen una resolució execu-
tiva, sinó política. I ara cal
esbrinar el paper més actiu
o permissiu dels alcaldes,
quan l’Audiència de Gi-
rona fixa que l’alcaldessa
de Roses podria haver co-
mès un delicte de desobe-
diència per omissió per ha-
ver permès l’ús de locals i
no haver-ho evitat. Una
cerca difícil quan, dels lo-
cals usats per al referèn-

Mayte Piulachs
BARCELONA

UN ANY Un centenar de batlles continuen sota sospita, des
del setembre del 2017, per haver donat suport a l’1-O i per la
cessió de locals RESPOSTA La fiscalia preveu una resolució
aviat, tot i que ara s’han demanat més pròrrogues d’investigació

Alcaldes
pendents de
la fiscalia

30
alcaldes de l’àrea de Lleida
són investigats per la fiscalia
d’aquesta demarcació. A Tar-
ragona, en són sis.

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

Les xifres

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

6
mesos tenen els fiscals per
investigar un cas i dur-lo al
jutjat o arxivar-lo. Es pot pror-
rogar, excepcionalment.
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Sense violència,
sisplau

L’APUNT Barcelona, van confluir dos moviments antagònics,
l’agressivitat es respirava i els Mossos es van haver
d’esforçar. Les imatges de tensió que corrien per la
xarxa feien patir, com sempre que la ultradreta s’infil-
tra, de grat o per força, en protestes unionistes. És
clau que, passi el que passi, no caiguem en la trampa
del seu joc. És el que esperen per fer mal.Marga Moreno

“Sense violència es pot parlar de tot”, deien. Ara ja sa-
bem que, a escala política, quan un tema no interessa
tant se val si hi ha violència o pacifisme resistent. Pe-
rò, i al carrer? Aquests dies en què proliferen les mani-
festacions, més que mai és important mantenir la cal-
ma. Sabem que hi ha provocadors “professionals” i ex-
altats que miren d’obrir una bretxa de conflicte. Ahir, a

dum, també en tenen claus
entitats municipals. Fins
ara, les fiscalies havien
preguntat als secretaris
municipals si el consistori
havia cedit locals per a la
votació. A l’alcaldessa de
Girona, Marta Madrenas,
li ho van preguntar a ella
mateixa, el juny passat.

Barcelona ho amplia
b La fiscalia de Barcelona
investigava cinc alcaldes,
com les alcaldesses de Ba-
dalona i Sant Vicenç dels
Horts. Tres causes van ser
fruit de denúncies de Cs i
de secretaris municipals.
El maig passat, la fiscal
en cap de Barcelona, Con-
cepción Talón, va ordenar
l’obertura d’onze diligèn-
cies més, segons informa

el portaveu de la fiscalia. A
finals de setembre es pre-
veu donar-hi resposta.

Per la seva banda, el fis-
cal en cap de Tarragona,
Xavier Jou, indica que

continuen investigant sis
alcaldes i que ja han dema-
nat a la Fiscalia General de
l’Estat una nova pròrroga
de sis mesos per aclarir si
tenen un retret penal.

Manresa ho estudia
b El fiscal en cap de l’àrea
de Manresa, Igualada i Vic,

Ramon Menac, detalla que
tenen obertes diligències
d’investigació a cinc alcal-
des: Manresa, Sant Pere
de Torelló, Moià, Capella-
des i Berga. Es va demanar
pròrroga el març passat i,
de moment, no està deci-
dit si demanaran sis me-
sos més per investigar.

En el cas de la fiscalia de
l’àrea de Mataró i Arenys
de Mar, el seu fiscal en cap
Luis Manuel García Can-
tón, informa que mante-
nen obertes diligències a
quatre batlles: Arenys de
Mar, Arenys de Munt, Mal-
grat de Mar i Argentona, i
que no n’han arxivat cap.
La resta de fiscalies del
territori no han respost
a la petició d’informació
d’aquest diari. ■

L’alcalde de Mollerussa, Marc
Solsona, acompanyat de polítics i de la
presidenta Forcadell, va ser el primer a
anar a declarar a la fiscalia, el 19 de
setembre del 2017 ■ JOSEP LOSADA

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

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

La resolució de
l’Audiència de
Girona, una guia
per als fiscals

La Guàrdia Civil encara té
pendent d’analitzar més
de la meitat dels ordina-
dors, telèfons mòbils, cor-
reus electrònics i llapis de
memòria que va comissar
a càrrecs de la Generalitat,
especialment d’Economia
i Hisenda, en els escorcolls
a departaments i als seus
domicilis, en una operació
amagada als Mossos d’Es-
quadra i que va provocar
una massiva sortida de ciu-
tadans al carrer per evitar
que es desmuntés l’1-O, di-
jous vinent farà un any.

En concret, la Guàrdia
Civil aporta un informe,
datat el juliol passat, al ti-
tular del jutjat d’instrucció
13 de Barcelona –que va
autoritzar els escorcolls
del 20-S, i que investiga
una quarantena de perso-
nes– i que ara s’ha entregat
a les defenses, en què fa ba-
lanç de tot el material co-
missat. Així, els agents ex-
posen que tenen més de 64
elements pendents d’ana-

litzar, com ara els ordina-
dors i llapis de memòria in-
tervinguts al jurista Carles
Viver Pi i Sunyer, investi-
gat en aquesta causa, amb
trucades telefòniques in-
tervingudes.

Pel que fa al material
analitzat i del qual s’ha in-
format al jutjat es detallen

uns 43 elements, en la ma-
joria dels quals es conclou
que “no hi ha res d’interès
vinculat a la investigació”.
És el cas de tres pendrive,
un ordinador i quatre telè-
fons mòbils comissats al
llavors secretari general de
Vicepresidència i Econo-
mia i actual diputat de JxC,
Josep Maria Jove, a qui la
Guàrdia Civil atribueix el
paper principal de coordi-
nador dels preparatius de
l’1-O. Era públic que l’àrea
del vicepresident Oriol
Junqueras havia assumit
l’organització del referèn-
dum.

A la llavors responsable
de projectes organitzatius
de Vicepresidència, Mer-
cedes Martínez, també se li
van intervenir fins a dotze
llapis de memòria i dos or-
dinadors portàtils (inclòs
el de la filla), que ara s’ac-
cepta retornar en no tenir
interès. En un d’aquests
llapis, però, se li ha trobat
un document en què es de-
tallen 252 meses i 2.269
col·legis electorals per la
votació de l’1-O. ■

a Una part dels ordinadors i llapis de memòria agafats a
càrrecs d’Economia i Hisenda “no tenen interès”, conclou

La Guàrdia Civil
encara analitza el que
va comissar el 20-S

M. Piulachs
BARCELONA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

25.09.18
la interventora de la Gene-
ralitat està citada a declarar
com a investigada en el jutjat
d’instrucció 13 de Barcelona.

56.196
dades personals del cens de
la població, assegura la Guàr-
dia Civil que va usar el govern
de manera il·legal per a l’1-O.

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

La xifra

Agents de la Guàrdia Civil escorcollen la seu d’Economia, el 20 de setembre del 2017 ■ J. LOSADA
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Desenes de persones es
van concentrar ahir a l’es-
planada d’El Born Centre
de Cultura i Memòria, con-
vocades per l’ANC i Òmni-
um, per escriure cartes als
presos, coincidit amb els
onze mesos que fa que els
Jordis –Jordi Cuixart, pre-
sident d’Òmnium, i Jordi
Sànchez, expresident de
l’ANC– estan privats de lli-
bertat, en presó preven-
tiva, acusats de rebel·lió i

sedició. Les dues entitats
sobiranistes van repartir
fulls i sobres amb les adre-
ces de les presons on hi ha
les preses i els presos polí-
tics –tots– i van col·locar
una bústia perquè tothom
hi pogués dipositar la seva
carta, que ells enviaran.

Va ser un dels actes rei-
vindicatius d’una tardor
que es preveu “calenta” i
que ja té fixada la propera
cita massiva: dijous, dia
20, data en què farà just un
any de la concentració pa-
cífica davant la conselleria

d’Economia, on la Guàrdia
Civil feia un escorcoll –que
és el que va donar peu
a l’acusació dels dos Jor-
dis–. “Avui fa onze mesos
d’aquesta ignomínia; per
això hem convocat aquest
acte. Perquè, atès que les
preses i els presos polítics
no van poder ser en la Dia-
da de l’11 de setembre, que
sigui la gent qui els pugui
escriure per explicar què
van sentir i per donar-los
escalf, un escalf que segui-
rem donant, perquè l’inde-
pendentisme no està mort.

Tothom ha de saber que
persistirem fins que esti-
guin en llibertat i després
continuarem fins a acon-
seguir la República”, va
dir Elisenda Paluzie, presi-
denta de l’ANC. “Estan em-
presonats per fets que s’ha
demostrat que no van pas-
sar; ells només van defen-
sar les institucions, els
drets d’aquest país”, insis-
tia el vicepresident d’Òm-
nium, Marcel Mauri.

Mentre la gent escrivia
la seva carta i la dipositava
a la bústia, els voluntaris
de l’ANC i Òmnium van fer
una performance amb 334
cartes amb els noms dels
Jordis, que simbolitzaven

les nits –335 comptant la
nit passada– que els dos lí-
ders han dormit a la presó.

Parlen els Jordis
“No m’agrada la presó, i em
fa mal sobretot per la meva
família”, va escriure ahir
Jordi Sànchez des del cen-
tre penitenciari de Lledo-
ners. “Però defensaré on
calgui els drets i les lliber-
tats que se’ns estan concul-
cant”, va dir.

El president d’Òmnium,
per la seva banda, va asse-
gurar via Twitter: “Onze
mesos de lluita empeltada
de la vostra solidaritat. Te-
nen tanta por perquè, sa-
bent-nos valents i acompa-
nyats, avui som feliços. Per-
què units, amb tots els nos-
tres matisos, fem del som-
riure la revolta.” ■

Acte per recordar els onze
mesos de presó dels Jordis

Mireia Rourera
BARCELONA

a Desenes de persones es troben al Born per escriure cartes a les preses i als presos polítics a Una
‘performance’ insta a no oblidar les 335 nits que fa que Cuixart i Sànchez estan dormint a la presó

“Benvolgut Jordi, t’escric per-
què tinc remordiments. Jo,
aquell dia pel qual a tu t’acu-
sen, també hi era. També era
davant la conselleria d’Eco-
nomia i no entenc res”, escri-
via la Mercè, que, com la ma-
joria dels que ahir escrivien
cartes, ja té el calendari
d’aquesta tardor marcat en
vermell. “Estimada Carme,
t’escric des del Born. Em cos-
ta trobar les paraules adients

Desenes de persones van escriure cartes a les preses i als presos polítics en un acte convocat ahir davant d’El Born Centre de Cultura i Memòria ■ JUANMA RAMOS

per transmetre’t la meva es-
tima...”, escrivia Lourdes Es-
cardívol, de Sant Boi, mem-
bre del secretariat de l’ANC.
Ella tampoc defallirà. No ho
farà cap dels que ahir escri-
vien cartes –la majoria ho fan
també a casa seva, en la inti-
mitat–, equipats amb samar-
retes de la Diada, samarretes
grogues, mocadors grocs i
llaços i pancartes amb fotos
dels represaliats.

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

“Tinc remordiments; jo hi era”

“Tenen tanta por
perquè, sabent-nos
valents i acompanyats,
avui som feliços”

Jordi Cuixart
PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

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

La frase
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Tensió, crits, impreca-
cions i alguna empenta
sense que la cosa passés
d’aquí, en bona part per
l’actuació dels Mossos, van
ser ahir les conseqüències
de la confluència de dues
protestes de signe contrari
al centre de Barcelona.

D’una banda, hi havia
unes 1.500 persones, se-
gons la Guàrdia Urbana,
convocades per l’associa-
ció Hablamos Español,
que va aplegar també al-
tres organitzacions en
una manifestació en con-

tra de la immersió lingüís-
tica i per denunciar, se-
gons la presidenta d’Ha-
blamos Español, Gloria
Lago, “la vulneració dels
drets lingüístics” i “l’adoc-
trinament” a les aules de
l’escola catalana. La mar-
xa, que havia començat a
la plaça Universitat, va
descendir per Via Laie-
tana, però no va poder
concloure a la plaça Sant
Jaume per la presència
massiva de persones con-
vocades pels CDR.

Concretament, entre
1.000 i 2.000 persones,
també segons fonts de la
policia municipal, s’ha-

vien anat sumant al mo-
viment Omplim Sant Jau-
me, que al seu torn s’afegia
a l’Acampada per la Lliber-
tat, que hi manté presèn-
cia des de l’últim Onze de
Setembre per instar que
es proclami la República
Catalana i per vetllar que
no hi hagi un eventual re-
torn a l’autonomisme.

Pública, laica i en català
El moviment Omplim
Sant Jaume s’unia als an-
teriors, segons els seus
portaveus, per donar su-
port a “l’escola pública, de
qualitat, laica, inclusiva i
en català”, així com per de-

manar la llibertat dels polí-
tics empresonats.

La tensió es va fer més
palesa a l’altura de la plaça
de l’Àngel, al bell mig de la
Via Laietana, ja que és on
la primera manifestació
havia previst girar per
desembocar davant del
Palau de la Generalitat i
de l’ajuntament barceloní.
Tot i que des del primer

moment ja s’havia descar-
tat aquesta possibilitat i
que fins i tot els organit-
zadors havien ordenat el
desmantellament dels es-
cenaris muntats per fer
els parlaments de clausu-
ra i la lectura d’un mani-
fest, un grup de manifes-
tants de la marxa d’Habla-
mos Español es va encarar
amb el cordó policial que

van haver de formar els
Mossos d’Esquadra per
impedir cap possible col·li-
sió. Fonts dels Mossos van
confirmar a aquest diari
que “tot i alguns moments
de tensió i d’estira-i-arron-
sa entre grups antagònics,
no es va produir cap con-
flicte rellevant ni tampoc
es va haver de dur a terme
cap detenció”. ■

M.M.
BARCELONA

Tensió a Barcelona
amb dues protestes
de signe contrari
a Una marxa contra la immersió lingüística no va poder
arribar a la plaça Sant Jaume, plena de gom a gom de CDR

Efectius dels Mossos van establir una barrera entre les dues manifestacions ■ ACN

Una veïna de Dosrius ha
denunciat als Mossos ha-
ver rebut una agressió a
càrrec de dos individus, en
descobrir-los en una situa-
ció “sospitosa” dins d’un
cotxe mal aparcat davant
de l’institut de secundària,
i al costat de la pancarta
“Cap nota et defineix”, de
reivindicació educativa,
penjada a l’exterior per les
Joventuts Republicanes.

Els fets van passar dis-
sabte a la nit, quan la dona
passejava amb el seu marit
i va veure un cotxe mal es-
tacionat i amb una escala a
la baca. Va fotografiar el
cotxe i de dins van sortir
dos homes que van incre-
par-la i que li exigien el mò-
bil. Un d’ells, segons la ver-
sió de la dona, va agafar-la
pels canells, fet que va pro-

vocar que el mòbil li cai-
gués a terra i se li trenqués.
La veïna va dir-los que es-
peressin, que trucaria a la
policia, però van fugir. A
l’interior del cotxe hi havia
una menor, indica.

La dona va anar a l’hos-
pital per ser atesa de feri-
des lleus. Els Mossos inves-
tiguen ara aquest incident,
en el qual la veïna ha apor-
tat la foto feta al vehicle,
amb la matrícula. L’alcalde
de Dosrius, Marc Bosch, va

ser informat d’aquesta
agressió, que va lamentar.
Fins ara no hi havia hagut
cap fet similar a la vila, tot i
que sí actes vandàlics, com
ara la retirada de llaços
grocs en zones de la vila o la
destrossa de l’ofrena floral
de la Diada passada. Fins i
tot la placa de la plaça de la
República –nom del 1931
recuperat per un acord del
ple– posada l’agost passat,
ha estat objecte de diver-
ses pintades. ■

M. Piulachs
DOSRIUS

a Va fotografiar un
cotxe “sospitós”
davant l’institut i dos
homes van sacsejar-la

Una veïna de Dosrius,
agredida per una foto

La pancarta, de les Joventuts Republicanes, a l’institut ■
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