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PASSOS · Podem està disposat a
una reunió amb Puigdemont però
el PSC desvincula els pressupostos
estatals dels presos polítics

La CUP aposta
pel bloqueig
RUPTURA · Els anticapitalistes
obstaculitzaran el govern Torra,
que consideren autonomista, i
rebutgen negociar els comptes
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L’ESPORTIU

Revés a la junta
per l’escut i el
canvi estatutari

La derrota contra el
Llevant (1-2) enfonsa
el Madrid en la crisi

El Barça goleja el
Sevilla (4-2) però una
lesió de Messi al colze
activa totes les alarmes

Leo Messi, amb el braç embenat, abandona la gespa adolorit ■ EFE

Els preus del lloguer
estarien tocant sostre
Els experts ho asseguren però els
llogaters denuncien l’actual legislació

Nacional P6,7

Centenars de milers de britànics
reclamen tornar a votar el ‘Brexit’

Europa-Món P28

Milers de manifestants, ahir, al centre de Londres ■ EFE

Clam a Londres per
un altre referèndum

El temporal remet però
deixa una dura petjada

Nacional P18

Les Terres de l’Ebre i el País Valencià
es recuperen dels efectes de l’aiguat



2 | EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 21 D’OCTUBRE DEL 2018

l nacionalisme es-
panyol titlla Sán-

chez de traïdor a les
essències pàtries si
persevera en la volun-
tat de diàleg amb l’ac-

tual govern de Catalunya. Algú dirà
que el president espanyol ho fa més
per necessitat que no pas per convic-
ció. És perfectament possible, però les
solucions a molts problemes les solen
trobar els que tenen la capacitat de fer
de la necessitat virtut. En temps de po-
lítica emocional trobar el traïdor ade-
quat per a cada moment és indispen-
sable per a temperar la pulsió populis-
ta dels nostres dies. Si en determinats
entorns Sánchez es consolida com a
traïdor li auguro una gran reputació fu-
tura. No hi ha polítics ben valorats his-
tòricament que no hagin hagut de su-
perar la quota corresponent de traïdo-
ria a algun o altre ideal. El respectat
Adolfo Suárez n’és l’exemple fundacio-
nal. Un home clau per a la convivència
democràtica a Espanya (legalització
del Partit Comunista inclosa) era, qua-
tre dies abans, Secretario General del

Movimiento! Espectacular. El nostre
Tarradellas –representant màxim de la
Generalitat republicana– va tornar
amb el reconeixement explícit de la co-
rona espanyola. El comunista Carrillo,
martell de monarquies, va tornar assu-
mint la bandera constitucional espa-
nyola. Aznar –tan patriota ell– va abo-
lir la quinta essència del compromís
amb la pàtria: el servei militar obligato-
ri. En Felipe González va fer tota mena
de giragonses per apartar el partit so-
cialista del marxisme i assegurar l’en-
trada d’Espanya a l’OTAN i la Unió Eu-
ropea. La llista és inacabable aquí i ar-
reu. Grans renúncies, grans decep-
cions. Amb el temps, però, els “tra-
ïdors” de primera hora acaben essent
reconeguts com a polítics que han
gestionat els seus problemes de cons-
ciència a favor de la convivència i el bé
comú. El general De Gaulle –poc sospi-
tós de manca de patriotisme– ho deia
així: “En política és necessari trair
l’electorat o el teu país. Jo prefereixo
trair l’electorat.” Ai, mon general, amb
expressions tan políticament incorrec-
tes avui no tindria futur polític, però
sempre val la pena escoltar gent amb
experiència.

E

Keep calm
Miquel Berga

Traïdors

No hi ha polítics ben valorats
històricament que no hagin
hagut de superar la quota
corresponent de traïdoria

eient el meu article d’ahir –la
doble història de la senyora
d’aparença “unionista” que em

reclamava més pulsió independentista
i la del fill d’un alt militar de Franco
que em llegia sempre perquè em valo-
rava l’independentisme i trobava La
Vanguardia massa Española–, en Jor-
di Llavina em va preguntar: “Vols dir
que no t’ho inventes, això d’avui?”
Com que en Llavina, a més d’un gran
escriptor –acaba d’obtenir la Lletra
d’Or pel seu fantàstic poema Ermita–,
és un incisiu i analític lector, em vaig
quedar preocupat. Li vaig respondre
que disposo de testimonis que poden
certificar els dos fets. Li podria haver
dit que podríem anar a rescatar els
protagonistes perquè els verifiquessin.
Però són arguments insatisfactoris i li-
teràriament o periodísticament indig-
nes, ja ho entenc. El defecte és meu: a
ulls d’en Llavina i potser d’altres lec-
tors no vaig aconseguir fer versem-
blants les dues conjuncions. Potser les
hauria d’haver dosificat: un dia, l’una,
al cap d’un temps, l’altra. Potser em
vaig equivocar en la forma de narrar-
les: tot hi encaixa massa, la simetria

V

és excessiva. Introduïa l’article avisant
el lector que de vegades em fa l’efecte
que les coses que em passen són pro-
ducte d’un somni. La prevenció no ha
servit de res o ha estat contrapro-
duent. La confiança que el lector m’ha
de tenir és sagrada. No es pot pensar
que m’invento el que explico. De vega-
des la hipèrbole és lícita però la veritat
en periodisme ha de prevaldre. No hi
havia en aquest cas exageració i tot
era cert, però... M’ho hauré de fer mi-
rar. Gràcies, Jordi.

No tenia pensat parlar-los avui d’ai-
xò. Anava a fer-ho de l’última ocurrèn-
cia del Tribunal Suprem: per no perju-

dicar els bancs, en 24 hores ha rectifi-
cat una sentència que beneficiava els
hipotecats. En aquestes 24 hores es
veu que el Tribunal ha rebut indica-
cions de la borsa, dels mateixos bancs,
potser d’autoritats polítiques que no sa-
bem. És el mateix Tribunal que manté
uns innocents a la presó sense que li
valguin pressions legals, polítiques, mo-
rals, de consciència o del carrer. Pri-
mer em vaig pensar que els jutges, que
noten el seu prestigi molt tocat aquí i a
fora, havien volgut congraciar el Tribu-
nal amb els ciutadans hipotecats, que
són la majoria i entre els quals n’hi ha
d’independentistes i d’“unionistes”. Ha
acabat desprestigiant-se també davant
dels qui celebren els empresonaments i
la separació de poders. La màxima judi-
catura d’un estat democràtic d’Europa
ha tornat a quedar en fatal evidència.
La seva justícia és atrabiliària, i llavors
no és justícia. O potser ho he somiat
perquè no pot ser que sigui veritat?
Com farem versemblant el que ha pas-
sat des del primer d’octubre fins ara
perquè la gent s’ho cregui, incloses les
“conversions” a l’independentisme per
la seva causa?

“El lector no
es pot pensar que
m’invento les coses
que explico

Vuits i nous

Versemblança
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
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quest divendres passat, a Vic,
en una jornada que duia per tí-
tol La fiscalia i l’ús del català, el

Consell de l’Advocacia Catalana va de-
nunciar la situació en què es troba la
llengua catalana en l’àmbit de la justí-
cia: l’any passat, només un 8,2% de les
sentències es van fer en català, es van
lamentar. Els assistents a la jornada
van denunciar situacions que, no ens
enganyem, tots coneixem des de fa
temps: molts lletrats es troben que el
fiscal no entén el català i, per no dila-
tar més els casos, finalment els clients
i les seves defenses acaben parlant en
castellà. Un dia pel fiscal, un dia pel
jutge, un dia per l’advocat –el teu o el
dels altres– i, no ens enganyem, un dia
per un mateix perquè al món de la jus-
tícia quan hi vas mai és per gust i en
vols sortir airós. I el client (per més
que el terme soni estrany) acaba par-
lant en castellà tot i que no s’hi ex-
pressi tan segur ni tan còmodament

A “L’advocacia
demana (torna a
demanar, de fet) que
el català a la justícia
sigui un requisit i no
un mèrit

com ho faria en català. La situació no
és pas nova. Fa anys, que sento a par-
lar del mateix tema. I fa anys, que sen-
to quina és la solució: que el català a la
justícia acabi essent un requisit (una
condició indispensable per exercir) i
no pas un mèrit com ara. La directora
general de Política Lingüística, Esther
Franquesa, deia en aquestes jornades
que costa d’entendre que si l’ús del ca-

talà en d’altres àmbits s’acosta al 40%,
a la justícia sigui del 8%. A mi em sem-
bla que les poden anar fent cada any,
aquestes jornades. Però que arriba-
rem sempre a les mateixes conclu-
sions. Cada any s’acaba reclamant que
el català sigui un requisit i cada any
xoquem amb la realitat, i que és que
en aquest terreny legisla l’Estat i, evi-
dentment, no considera de cap mane-
ra que saber català hagi de ser una
condició sine qua non per exercir a
Catalunya. Mentre això sigui així, ja
podem anar fent jornades, que els pe-
riodistes les anirem a cobrir i n’infor-
marem. Però podem deixar fet el titu-
lar d’un any per l’altre, reclamant un
cop l’any el requisit lingüístic però
apel·lant, en el fons, a la bona volun-
tat, a aquell En català, si us plau dels
anys 70. A la justícia, no ens enga-
nyem, el si us plau aquell no ha pas
funcionat. La solució la sabem tots. En
tornarem a parlar l’any vinent.

En català, si us plau?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

L’acord signat entre l’Ajunta-
ment de Barcelona i el patro-

nat de la Junta Constructora de la
Sagrada Família, cal considerar-lo
com a molt important. Perquè re-
gularitza la situació urbanística de
l’emblemàtic temple dissenyat per
Gaudí –més de 130 anys després
del seu inici la construcció disposa-
rà de la primera llicència d’obres–,
però també perquè resulta molt
profitós per a Barcelona. El patro-
nat del temple destinarà 36 milions
d’euros en 10 anys a la ciutat. Uns
22 milions seran per sufragar un ac-
cés directe des de la parada de me-
tro contigua a l’interior de la basíli-
ca per descongestionar els carrers
d’una part de l’afluència massiva de
visitants que té l’edifici. La resta de
la inversió es destinarà a millores
en la neteja i el transport públic.

La Sagrada Família és per supo-
sat una joia arquitectònica. Però el
buit legal en què es mantenia la
construcció era un problema i una
situació percebuda com un privile-
gi. L’acord permetrà resoldre la
qüestió en uns mesos amb un pla
especial urbanístic. I cal destacar
que la resolució de l’afer hagi arri-
bat justament amb un govern com
el d’Ada Colau, allunyat del que re-
presenta la Sagrada Família. Queda,
però, en la part negativa, la crítica
dels veïns, que asseguren que no
se’ls ha tingut en compte. L’acord és
positiu però el govern municipal ha
de fer compatible els interessos del
temple i els del conjunt de la ciutat
amb els dels veïns que reben l’im-
pacte directe de l’existència de la
principal obra de Gaudí. I, a més,
mereixen que s’aclareixin els dubtes
sobre l’afectació a les illes de cases
a mida que el projecte avança, per
exemple en l’execució de la façana
de la Glòria al carrer Mallorca. Si
s’incorpora els veïns en el consens,
l’acord entre la Sagrada Família i
Barcelona serà, llavors, perfecte.

L’acord per
a la Sagrada
Família

EDITORIAL

Les cares de la notícia

Les detencions efectuades i la destitució del sub-
director dels serveis secrets del regne, Ahmad
Asiry, i el membre del consell reial Saud Qahtany
no amaguen la responsabilitat de l’home fort de la
monarquia saudita en l’assassinat del periodista
Jamal Khashoggi, ara ja reconegut.

PRESIDENT DE RENFE

Assassinat reconegut

La tempesta excepcional que va caure a les Terres
de l’Ebre i el País Valencià no justifica la gestió de
Renfe. El tall de circulació de trens és lògic però
l’atenció negligent i informació nul·la a les més de
tres-centes persones bloquejades a l’estació d’Ull-
decona durant més de dotze hores és inadmissible.

-+=

-+=

Al front del llegat dalinià
Jordi Mercader

Ni l’aiguat salva Renfe
Isaías Táboas

-+=

Mohamed Bin Salman

L’empresari i enginyer Jordi Mercader i Miró ocu-
pa la presidència de la Fundació Gala-Salvador
Dalí de Figueres en substitució de Ramon Boixa-
dós, que era en el càrrec des de 1990, amb garan-
ties per la continuïtat en la preservació del llegat
de l’artista universal.

PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ

PRÍNCEP HEREU DE L’ARÀBIA SAUDITA

De reüll
Carme Vinyoles

La terra
i la Bíblia

o m’agraden les pàtries i encara menys la seva
vetusta i carrinclona exaltació que ens transporta

–manllevant una frase de Grouxo– des del no res fins als
cims més alts de la misèria; uns cims que, proves ens en
dona la història, mai no són inofensius. Parlant de
misèria, hi ha un mascle alfa contemporani que, malgrat
la seva quasi mil·lennista condició (així es qualifica), deu
sentir-se guanyador i deutor d’èpiques del passat
perquè pregona gloriosos descobriments i conquestes
de nous mons com el moment més brillant de tota la

humanitat, ja que abans “ningú no
havia portat la cultura, la història i la
religió a tants llocs a la vegada”. Ha
fet parlar, que és el que buscava.
Deixem que el contesti l’escriptor
uruguaià Eduardo Galeano: “Van
arribar. Ells tenien la Bíblia i
nosaltres, la terra. Ens van dir:
tanqueu els ulls i reseu. Quan vam

obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres, la Bíblia.” Ras
i curt, l’autor de Las venas abiertas de América Latina i
de la trilogia Memoria del fuego, del qual sí que val la
pena escriure el seu nom amb orgull, traça el relat del
saqueig econòmic i humà d’un continent on abans que
hi arribessin homes amb pèl al pit ja s’havia descobert
l’astronomia, les matemàtiques, l’agricultura,
l’arquitectura, l’escriptura, la medicina i la decència.
Codi moral dels inques: “Ama sua, ama llulla, ama
quella...” (“No siguis lladre, no siguis mentider, no siguis
gandul...”) Alguna cosa per aprendre? Continuarà...

N

“No siguis
lladre, no
siguis
mentider, no
siguis
gandul”

http://epa.cat/c/z8rbpe
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El PSOE i Cs anuncien que han
pactat amb el PP usar la
intervenció de la Generalitat
per celebrar eleccions el mes
de gener.

10
anys

20
anys

Zapatero preveu un Estatut
limitat pel TC. El president
espanyol creu que el tribunal
rebaixarà però no tombarà els
pilars del text.

Tribunal Suprem facilita que
Amedo i Domínguez recuperin
la llibertat. L’acumulació de
penes permet la seva sortida
imminent de la presó.

Amenaça electoral Zapatero, visionari En llibertatTal dia
com
avui fa...

n una taula rodo-
na sobre llibertat

d’expressió, el fotope-
riodista Jordi Borràs
va recordar que
l’enyorat i reivindicat

periodista Xavier Vinader es va haver
d’exiliar i després, ingressar a la presó
per poder ser indultat, per haver fet bé
la seva feina: és a dir, haver fet perio-
disme. Vinader va ser dels primers a
investigar l’extrema dreta i les seves
connexions a l’Estat espanyol en aque-
lla cosa que vam anomenar transició i
que ara hem descobert que no va ser
una transició de la dictadura a la de-
mocràcia, sinó una transició feta a mi-
da per emblanquinar i edulcorar les es-
tructures de l’estat franquista i perquè
els mateixos poguessin continuar con-
trolant l’estat, com ara, més de qua-
ranta anys després, es demostra que
encara el controlen. Vinader, objecte
de diversos atemptats terroristes, va
publicar les connexions entre l’extre-
ma dreta, les forces de seguretat i els
atemptats d’ultradreta al País Basc, el
que després, per simplificar, es va dir

els GAL. I uns jutges el van condemnar
a la presó per haver-ho explicat, amb
l’irracional fonament jurídic que havia
posat aquella gent en l’objectiu d’ETA.
Borràs va voler recordar que l’entrada
a la presó (també l’indult) es va pro-
duir amb un govern socialista. I d’això
en fa unes quantes dècades, el 1984.
Vinader va ser condemnat per exem-
plificar, per fer por a la resta de profes-
sionals de la informació. Com la deten-
ció de Willy Toledo, la condemna de
Valtònyc o el que passa amb els polí-
tics empresonats i exiliats i amb Jordi
Cuixart, que no és polític. O amb les
denúncies a tants alcaldes i activistes,
o fins i tot a Antoni Castellà per haver
dit el que va recordar Casado a Puig-
demont, que podria acabar afusellat.
Volen fer por i la llibertat d’informació,
d’opinió, està en perill. No es pot parlar
de la religió o de la corona. Si impera
l’autocensura, no hi haurà informació
fiable i l’única investigació serà la dels
sicaris del comissari Villarejo: desinfor-
mació i propaganda. El mal ve de molt
lluny, de no haver fet net.

E

Full de ruta
Jordi Grau

El mal ve de
molt lluny

Volen fer por i la llibertat
d’informació i d’opinió està
en perill. No es pot parlar de
la religió o de la corona
obertament perquè hi ha els
jutges al darrere

“Les monedes
socials, ciutadanes...
són complementàries
a la moneda oficial

a molts anys que les monedes no es
recolzen en l’or ni en cap bé mate-
rial. Solament es recolzen en la con-

fiança. I la confiança costa molt de guanyar
i és molt fàcil de perdre. Fa moltes dècades
que arreu del món és la banca privada que
la crea quan atorga un crèdit (creure) del
no res, és a dir, recolzat en la confiança (i
en la hipoteca corresponent!). Per això la
pèrdua de confiança en el sistema bancari
porta a la fallida, quan els clients volen re-
cuperar els seus dipòsits i els bancs no po-
den fer-hi front perquè han creat més di-
ners del que els dipositants li han confiat.

ÉS NORMAL QUE enmig d’aquest galimaties
dels sistemes monetaris sorgeixin a tot el
món iniciatives per apropar la creació i
control de la moneda a la ciutadania. Les
monedes socials, locals, ciutadanes... són
monedes complementàries a la moneda
oficial. Volen afavorir els mercats locals
enfront la incertesa dels mercats globals.
Objectius: potenciar el comerç local; crear
comunitat veïnal i cohesió social; afavorir
el consum responsable, sostenible, de pro-
ximitat; millorar els coneixements sobre
els sistemes monetaris i financers...

F A CATALUNYA tenim des de fa anys diverses
monedes socials –bàsicament vinculades
a la Xarxa d’Economia Solidària. També
tenim una moneda local, la gramma– a
Santa Coloma de Gramenet, d’iniciativa
municipal. El 25 d’octubre l’AMB hi cele-
bra una jornada sobre monedes socials per
al desenvolupament local amb experièn-
cies com les de Barcelona i Viladecans, així
com d’internacionals, Sardex (Sardenya) i
Chiemgauer (Alemanya).

I AIXÒ, JUST QUAN FA dues setmanes que

s’ha posat en marxa en fase pilot, el rec
–moneda ciutadana–, en els deu barris de
l’Eix Besòs de Barcelona. És un mitjà de pa-
gament digital, només funciona amb l’app
de mòbil rec Barcelona (a Google Play).
Qualsevol particular, professional o enti-
tat pot donar-se d’alta gratuïtament, pot
convertir euros en recs i pot comprar i ven-
dre amb paritat rec/euro mitjançant la lec-
tura del codi QR que es crea en cada opera-
ció. En dues setmanes ja hi ha més de 100
comerços que ofereixen els seus productes
i serveis als mercats municipals i a les zo-
nes comercials dels barris que van del Be-
sòs fins a Roquetes. Es poden identificar
en les botigues amb un distintiu taronja, i
es poden localitzar en el mapa, tant de
l’aplicació mòbil com del web
www.rec.barcelona. Tots els recs estan re-
colzats en euros i els usuaris professionals
sempre que ho necessitin poden convertir
recs en euros. El nom de rec (Recurs Eco-
nòmic Ciutadà) s’ha inspirat en el Rec
Comtal que durant centenars d’anys ha re-
gat i donat vida a Barcelona. La moneda
ben canalitzada, com l’aigua, és font de vi-
da, i mal canalitzada, causa de tota mena
de desgràcies.

Martí Olivella. Autor d’‘El poder del diner. La monètica, factor de canvi polític’

La moneda és font de vida
Tribuna

Legalitzar
el cànnabis?
b El Canadà s’ha convertit en
el segon país a legalitzar el
consum de marihuana amb fi-
nalitats lucratives, comercialit-
zant-lo en botigues regulades
per les autoritats. Per què no
es fa a Espanya? Podria supo-
sar grans avantatges per al
país, perquè es deixa de con-
sumir pel fet de ser il·legal? En
primer lloc, generaria grans in-
gressos, tal com ho estan fent
el tabac i l’alcohol (drogues
que poden ser molt més ad-
dictives que el cànnabis). En
segon lloc, milloraria la salut
de la gent que la consumeix, ja
que els traficants l’única cosa
que tenen en compte és lu-
crar-se, sense que els importi
la qualitat del producte. I, en
tercer lloc, es reduiria el narco-
tràfic d’aquesta substància i,
per tant, la delinqüència i l’ex-
plotació que comporta la
pràctica. Potser hauríem de
començar a plantejar-nos les

coses positives que existeixen
pel que fa a la legalització del
cànnabis i seguir altres països
que ja ho estan fent.
LIDIA GÓMEZ
Creixell (Tarragonès)

Un concert sense
mòbils: somni
o realitat?
b Vaig assistir a l’espectacle
de l’Antonio Orozco al Teatre
Romea de Barcelona. I dic es-
pectacle perquè el seu nou
projecte no és una simple gira
de concerts, sinó que és molt
més que això. Només de co-
mençar, ens va demanar a
tots els presents que, sisplau,
no gravéssim ni féssim foto-
grafies per no revelar el con-
tingut de la seva actuació. Vo-
lia mantenir-lo en secret per
sorprendre els seus fans a ca-
da ciutat. “No ho aconsegui-
rà”, vaig pensar. I ho vaig pen-
sar perquè avui dia no conce-
bo un concert sense milers de
mòbils immortalitzant el mo-

ment per compartir-lo a les
xarxes socials després. Però
estava equivocada. Antonio
Orozco va aconseguir que ens
oblidéssim dels nostres telè-
fons mòbils i gaudíssim d’ell i
de la seva manera d’entendre
la música. Quin orgull aconse-
guir una cosa tan difícil. Quin
goig comprovar que, sens
dubte, el seu secret està fora
de perill.
MARTA NAVARRO
Barcelona

El món que
trontolla
b Tots sentim una creixent
agitació social i política, però
ho deixem córrer per comodi-
tat. A ningú li agrada afegir
preocupació als seus proble-
mes diaris. “Ja en tinc prou
amb el que ens passa a mi i a
la meva gent.”

És curiós: quan els animals
senten l’agitació de la terra o
el mar, fugen cap a altres in-
drets. Nosaltres en canvi, com

que no tenim on fugir, ens tan-
quem i deixem de mirar més
enllà. Al cap i a la fi els uns i els
altres fem el mateix: evitem
encarar-nos a desastres que
ens sobrepassen. Mentrestant
seguiran creixent l’extrema
dreta, la discriminació i les po-
lítiques restrictives. “Però, als
meus, que no els toquin”, no?
BLAI RAMÍREZ I VALERO
Cervelló (Baix Llobregat)

El meu país

b Em fascina la preparació
dels països del nord davant el
mal temps. Ja pot nevar i acu-
mular-se metres i metres de
neu, allà no es para l’activitat.
Els nens van a l’escola, les car-
reteres es netegen ràpid...
Aquí cauen quatre gotes i es
para el país! Els trens van tard,
les carreteres, tallades... i Déu
nos en guard que veiem algun
floc de neu, que s’anul·len les
classes!
CLARA MOLAS VILARÓ
Vic (Osona)

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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Sísif
Jordi
Soler

Carolina Punset, EURODIPUTADA DE CIUTADANS

“A Ciutadans et renyen per parlar amb Puigdemont o amb
persones d’ERC. T’espien, com si fossin agents del KGB”

La frase del dia

“L’historiador
emèrit fa un llibre
sobre els
moviments
secessionistes
escocès i català
remuntant-se a la
història secular de
totes dues nacions

es històries del nacionalisme de Ca-
talunya i el d’Escòcia són molt dife-
rents però alhora tenen molts punts

en comú. L’esforç intel·lectual i humà de
John H. Elliott, el més veterà dels hispa-
nistes anglesos, és molt notable en re-
construir una història comparada de Ca-
talunya i Escòcia sota l’angle dels esdeve-
niments que s’han produït en els dos pa-
ïsos en els últims quaranta anys. Escoce-
sos & catalans, unió i desunió és el títol
de l’edició en anglès que ara sortirà tradu-
ïda al català i castellà.

ELLIOTT FA JUGAR en el tauler dels movi-
ments nacionalistes el paper de les metrò-
polis respectives i, sobretot, el marc euro-
peu en el qual les ambicions de la nació es-
cocesa i la nació catalana han hagut de
moure’s per plantejar els seus objectius.
L’historiador emèrit d’Oxford no ha fet un
llibre a corre-cuita sobre els moviments
de caire secessionista que s’han produït a
Escòcia i Catalunya en els darrers anys si-
nó que es remunta a la història secular
d’aquestes dues nacions respecte a Gran
Bretanya i Espanya.

UNA DE LES CONSTANTS d’Elliot és situar el
conflicte entre els regnes de Castella i la
Corona d’Aragó molt al començament de
la unió entre Isabel i Ferran. En el seu lli-
bre sobre la Revolta dels catalans, un estu-
di de la decadència d’Espanya des de 1598
a 1640, es destaca amb documents que les
desavinences s’iniciaren en el moment en
què Castella es fa seva la descoberta i colo-
nització d’Amèrica desplaçant la corona
aragonesa d’aquella empresa colonitza-
dora. Tots els Àustries tingueren grans di-
ficultats per entendre’s amb els aragone-
sos i catalans retardant tot el possible la
jura de les Constitucions. A partir de 1714
és quan s’imposa l’hegemonia borbònica i
s’esborren les Constitucions per les quals
es regien els catalans i la resta de mem-
bres de la Corona d’Aragó. Aquell canvi
unificador s’emmarca en l’àmbit de la
guerra de Successió d’abast europeu ar-

L ran de la vacant que deixa la casa d’Àus-
tria en morir sense fills el rei Carles II.

ELLIOT FA UN RECORREGUT extens per la
història britànica, escocesa, catalana i es-
panyola, amb les seves complexitats i els
seus encerts i errors. No és casual que els
moviments nacionalistes s’iniciïn quan
les metròpolis perden poder com a potèn-
cies internacionals. En el cas d’Espanya
és el 1898 i a Gran Bretanya acusa el seu
declivi a partir de la segona guerra mun-
dial. Sigui quin sigui el resultat de les deci-
sions que s’estan prenent actualment, les
causes dels nacionalistes catalans i esco-
cesos, diu, perduraran molts anys.

L’HISTORIADOR NO FA prediccions però
tampoc es tanca a qualsevol sortida ines-
perada dels dos conflictes. Els polítics i els
analistes poden caure en la temptació de
donar més importància a les considera-
cions racionals que a la força dels senti-
ments i les emocions per adonar-se amb
sorpresa que els dictats de la raó, al final,
no han guanyat. Els casos català i escocès
suggereixen que tant les societats com les
nacions no responen necessàriament als

arguments que d’una manera tan categò-
rica defensen els partidaris o detractors
de la independència. La història no és una
ciència exacta i molt menys predictible.
La història s’inventa.

LES CAUSES D’AQUESTA nova realitat són
múltiples, llunyanes i properes. El que no
es pot afirmar, diu Elliott, és que ni en el
cas d’Escòcia ni en el de Catalunya,
l’opressió o la manca de llibertats poden
invocar-se com a arguments per la inde-
pendència “com encara utilitzen alguns
nacionalistes radicals catalans”.

ÉS RECOMANABLE LA LECTURA de la histò-
ria comparada de Catalunya i Escòcia res-
pecte a Espanya i Gran Bretanya. No és
una mirada hostil a ningú sinó un estudi
fruit d’un hispanista que parla i entén ca-
talà i que té un gran respecte pels fets de la
nostra història col·lectiva. El que ha pas-
sat aquest segle a Escòcia i a Catalunya
també és un símptoma de les noves situa-
cions creades arreu del món com a conse-
qüència del rodet igualador de la globalit-
zació.

ACABA FENT ESMENT a la despreocupació
dels governs britànic i espanyol per pren-
dre’s seriosament inquietuds i preocupa-
cions que molt sovint han estat fortament
arrelades en la ciutadania i que dissorta-
dament han estat menystingudes per in-
significants pels governs de Londres i Ma-
drid. Aquesta despreocupació dels go-
verns centrals a comprendre les barreres
culturals i emocionals que han margina-
litzat molts escocesos i catalans és una
causa de descontentaments constants.

ELLIOTT ENTÉN QUE LA FALTA de diàleg és el
fracàs de la falta d’imaginació o la incapa-
citat de posar-se al costat de l’altre per en-
tendre el poder que tenen les emocions i
els sentiments. La manca d’imaginació ha
estat molt sovint la causa principal dels
conflictes ja endèmics entre Madrid i Bar-
celona i entre Londres i Edimburg.

Lluís Foix. Periodista

Elliott, Catalunya i Escòcia
Tribuna

stem profunda-
ment tristos quan

suportem la realitat
dels presos polítics
catalans. Ens sentim
ferits i impotents da-

vant tanta ignomínia. I no podem en-
tendre la injusta realitat d’aquesta ar-
bitrària aplicació d’allò que en diuen
l’imperi de la llei. Els presos polítics, els
nostres presos, ens deixen aclaparats i
marquen un punt àlgid d’una tristesa
col·lectiva.

I ens omple de ràbia escoltar els co-
mentaris de dirigents de la caverna
justificant les presons preventives. Po-
lítics i comunicadors ultramuntans
parlen de rebel·lió i sedició amb abso-
luta lleugeresa i es rebolquen entre
desqualificacions personals que es
converteixen en manifestacions més
que grolleres. Alguns líders de ciuta-
dans i populars –no cal dir noms, els
coneixem– traspassen amb impunitat
les línies vermelles i semblen enyorar
els temps dels vells dictadors.

Mentrestant, el calendari marca el
compliment d’un any de presó, l’ani-
versari de Jordi Cuixart i Jordi Sàn-
chez, que anirà seguit de set aniversa-
ris més. Una injusta realitat que ja no
sabem si és judicial o política. L’absolu-
ta negació dels drets bàsics de perso-
nes i pobles; el dret a opinar, a debatre,
a tenir criteri propi i a lluitar pacífica-
ment pel dret col·lectiu a decidir.

És la constatació que som en un es-
tat de baix nivell democràtic, sustentat
en antigues històries de vencedors i
vençuts.

Però s’equivoquen. La mateixa tris-
tor ens omple de dignitat i de força.
Com escrivia Espriu: “Contra l’acció de
bords i lladres / el meu poble i jo.” La
repressió omple de raons i dona força.
Ningú no havia dit que seria fàcil, però
arribarà el dia que els presos seran al
carrer i nosaltres albirarem la llibertat.

E

De set en set
Jaume Oliveras Costa

Tristesa
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s una de les cares visibles
de la Crida Nacional per la
República, presentada el
16 de juliol i que dissabte

vinent inicia la seva fundació
amb una convenció a Manresa.

Per què es crea la Crida Nacio-
nal per la República ara?
Perquè és un moment excepcio-
nal i és quan fan falta instru-
ments, propostes i solucions
excepcionals. La Crida és una
proposta concreta per a un mo-
ment concret, amb persones
que, com va passar amb l’1 d’oc-
tubre, pensen de manera dife-
rent, però que comparteixen
l’objectiu de fer efectiva la Repú-
blica amb el compromís molt
explícit que, un cop assolida, es
dissoldrà. A través de la Crida,
volem aconseguir una unitat
d’acció estratègica, cosa que ara
veiem que costa molt. I, sobretot,
no preguntem d’on vens, sinó
cap a on vas. Amb humilitat, per-
què les coses s’han d’anar treba-
llant. Ningú et regala res ràpida-
ment; s’ha d’anar pas a pas.

Implantar la República és un
dels objectius, però vostè està
a Junts per Catalunya i al go-
vern... No se suposa que hi es-
tan treballant?
Sí. Les dificultats són grans, ja
ho vam dir. Tenim un govern en-
cotillat; ho veiem amb els Mos-
sos, el 155 i amb qualsevol tipus
d’acció. Tenim la força repressi-
va de l’Estat, fins al punt que si
aprovem una moció contra el rei
al Parlament, el president del
govern espanyol la impugna al
Tribunal Constitucional. Tenim
un pla República. Portar debats
republicans al Parlament; fer un
procés constituent amb un de-
bat fora de les institucions; des-
plegar l’Espai Lliure d’Europa,
perquè cada dia al president
Puigdemont li obren més les
portes en qualsevol país... El go-
vern ha de fer la seva feina, amb

É

totes les dificultats, i és un con-
text en què hem d’unir-nos, sa-
ber cap a on hem d’anar, fixar-
nos un objectiu i treballar-hi.

Puigdemont, en un missatge
en el web, diu que “per avançar
cap a la República Catalana,
sobre aquelles pedres fona-
mentals que vam posar entre
tots l’1 d’octubre, hem de cons-
truir espais polítics que ho fa-
cin possible”. Els actuals no ho
poden fer possible?
Els partits moltes vegades te-
nen una dinàmica molt positi-
va, perquè són necessaris en

qualsevol democràcia, però a
vegades hi pot haver dinàmi-
ques més difícils de gestionar
en determinats moments de
màxima complexitat. I aquest
n’és un. A la presó no tenim par-
tits, sinó persones que van fer
possible l’1 d’octubre, i articular
moviments com aquests sem-
pre és positiu.

I per què no s’aprofita la marca
Junts per Catalunya?
JxCat és un grup parlamentari,
tot i que la gent ens demana
molt més, i és una marca regis-
trada pel PDeCAT. Però és que

la Crida desborda JxCat quan
es veu la gent que s’hi inscriu i
la que s’hi inscriurà. Perquè hi
ha Jordi Sànchez, perquè han
sortit manifestos de gent d’es-
querres, de liberals... La Crida
suposa un pas més respecte al
que és JxCat en transversalitat i
en unitat per aconseguir un ob-
jectiu en un moment concret.

Fan crides a la unitat i a fugir de
la partitocràcia, però molts dels
impulsors venen de JxCat i el
PDeCAT, i s’hi han adherit conse-
llers a la presó. Són tots d’un en-
torn concret. Entenen que hi ha-

gi gent que tingui dubtes?
A la gent se la convenç amb fets.
Puigdemont sí que és del PDe-
CAT, però Jordi Sànchez no ho
és, ni jo, ni Quim Torra, que és
activista i va fer el salt en aquell
moment i ara és president de la
Generalitat. Que hi ha gent del
PDeCAT que s’hi apuntarà és
obvi, però és que la Crida per-
metrà la quàdruple, la triple i la
doble militància. A les persones
que formem part de diversos es-
pais o moviments, no se’ls exigi-
rà una única adscripció. En la
mateixa configuració de la Cri-
da estem articulant espais per-
què hi hagi corrents ideològics

diferents i la possibilitat de
crear moviments ideològics per
a moments concrets. Això no
ens debilita, ens enforteix.

Vostè fa la ponència organitza-
tiva. Com es coordinarà?
Hi ha molta gent que fa aporta-
cions d’idees, que s’hi ha adhe-
rit i que ara és fundador. Hi ha
els impulsors, que, malgrat les
dificultats de Waterloo i la pre-
só, es coordinen i dirigeixen la
ponència. La voluntat és que si-
gui molt diferent. L’explicarem
el dia 27 a Manresa, no estarà
tancada i es basarà en la radica-
litat democràtica, la dissolució
quan s’assoleixi la República, la

“La Crida no pregunta d’on
vens, necessitem a tothom”

Continua a la pàgina següent

DIFICULTATS · “Els partits són necessaris en qualsevol democràcia, però a vegades hi pot haver dinàmiques més difícils de
gestionar en determinats moments de màxima complexitat, i aquest n’és un” ‘TEMPO’ · “La unitat està bé si és per avançar,
perquè si és per esperar deu anys no em passa pel cap” JUDICI · “Si les sentències són molt dures, ens haurem de plantar”

Gemma Geis Portaveu de la Crida Nacional per la República i diputada de Junts per Catalunya

Jordi Alemany
GIRONA

Dona
d’ordre
Es defineix com
una dona d’or-
dre. Recorda que
prové del món
del dret, matèria
en què és llicen-
ciada per la Uni-
versitat de Giro-
na, que és on va
iniciar la seva ac-
tivitat de profes-
sora, i també en
va ser vicerec-
tora. Aviat farà
39 anys i té clar
que està en polí-
tica només tem-
poralment. Hi va
entrar com a cap
de llista de Junts
per Catalunya a
Girona després
que li ho dema-
nés Carles Puig-
demont, a qui
anys abans ha-
via dit que no, i
ara reconeix que
té un compro-
mís amb ell,
amb la Repúbli-
ca, però que l’ha
ampliat als con-
sellers i als pre-
sos polítics.
■ MANEL LLADÓ

❝Permetrem la
quàdruple, la triple
i la doble militància.
No s’exigirà a la gent
una única adscripció



n aquests moments en què
tots els principis democrà-
tics trontollen, és d’agrair
que juristes valents exposin

raonaments sense por perquè tot-
hom pugui interpretar l’embat de
les institucions espanyoles contra
el moviment independentista ca-
talà. Ahir aquest espai de reflexió
van ser les jornades Democràcia i
drets, organitzades, a la Casa Eli-
zalde, per l’associació Observadors
per la Democràcia (Odem), creada
el 2017 per vigilar les eleccions ca-
talanes del 21 de desembre atès el
perill de manipulació, i presidida
per Mar Aguilera, professora de
dret constitucional de la UB.

En la tercera i darrera taula, hi
van coincidir quatre advocats
–Eva Labarta, Mateu Seguí, Josep
Maria Loperena, i August Gil Ma-
tamala–, que, com va explicar el
mateix Gil Matamala, amb altres
lletrats van refundar el 1982 la Co-
missió de Defensa dels Drets de
la Persona i del Lliure Exercici de
l’Advocacia del Col·legi d’Advocats
de Barcelona, que s’havia dissolt el
1978 creient que la Transició con-
duiria a una veritable democràcia.
“Com a advocats –va dir–, vam
veure que continuava el franquis-
me, ja que dissidents polítics i per-
sones que defensaven una vida
més justa eren enviats a la presó.”

Gil Matamala –que va guanyar
el primer cas contra l’Estat espa-
nyol al Tribunal Europeu de Drets
Humans (TEDH), amb el cas Bul-
tó, i “l’últim”, admetia– va assegu-
rar que alguns ja veien “els vicis
originals i les mancances del nou
estat” democràtic espanyol, i va
advertir que “la conquesta de drets
i llibertats mai és definitiva, i ara
està en plena regressió”. Amb una
exposició acadèmica, el penalista
va enumerar les tres evidències
que permeten veure com de poc
varia la democràcia respecte al
franquisme: la creació de l’Audien-
cia Nacional com a hereva del Tri-
bunal d’Ordre Públic; la llei d’am-
nistia, “amb una fal·làcia d’equili-
bris, ja que els hàbits repressors es
consolidaven” en les forces de se-
guretat i en la judicatura, i la llei
antiterrorista, en què es permetia
un espai de legalitat d’excepció,
que l’any 1996 el PP i el PSOE,

E

“amb el suport de CiU”, recordava
Gil Matamala, van fer desembocar
en “un laboratori de repressió al
País Basc”, amb el jutge Baltasar
Garzón, amb la causa 18/98, in-
cloent-hi la prova pericial d’intel·li-
gència i el dret penal de l’enemic,
que ara pateix la causa catalana.

La penalista Eva Labarta, amb
una intervenció força irònica i sor-
neguera, va assegurar que no dubta
pas de “la independència judicial
dels jutges Pablo Llarena i Manuel
Marchena, ja que s’han convertit
en uns hooligans de la unitat d’Es-
panya i no cal que ningú del govern
els truqui”. Labarta va fer una ex-
posició didàctica sobre la “dura ne-
gativa” del tribunal alemany i del
belga a acceptar el relat “novel·lat”
de Llarena sobre la violència i a ad-
metre l’entrega dels exiliats. Tant
Labarta, que va defensar Francesc
Homs al Suprem pel 9-N, com Gil
Matamala, van recomanar als pro-
cessats per rebel·lió que afrontin el

judici al Suprem “com un cas polí-
tic, de manera ofensiva”, ja que “el
que van fer és legítim”. Gil Mata-
mala va assegurar que al principi es
van equivocar “presentant-se com
a bones persones i catòlics”, ja que
el que es pretén és anul·lar el dissi-
dent. Labarta hi va afegir que seria
bo que un expert en el tribunal eu-
ropeu assisteixi al judici per encar-
rilar el recurs a Estrasburg.

Loperena es va remuntar a la
Revolució Francesa i a la figura de
Joseph Ignace Guillotin, “que no va
inventar la guillotina, sinó un sis-
tema per no fer patir el reu”. L’ad-
vocat i escriptor va ser força crític
amb els Borbons i va afirmar que
Felip VI “és el quart poder”, i ara,
amb l’Íbex 35, va sentenciar: “Mai
hem viscut en una democràcia.”
Per la seva banda, Seguí –“no estic
marginat, però estic al marge”, de-
ia– va denunciar la situació “dels
12.000 presos preventius, no no-
més dels presos polítics”. ■

“Mai hem viscut en
una democràcia”

Mayte Piulachs
BARCELONA

JORNADES · Diversos jutges i advocats reflexionen sobre drets, convidats per
l’associació Observadors per la Democràcia SUPREM · Gil Matamala i Labarta
recomanen als processats per rebel·lió que afrontin el judici de “manera ofensiva”

Els advocats Josep Maria Loperena, Eva Labarta i August Gil Matamala,
amb Noemí Morell, moderadora i col·laboradora d’Odem, ahir ■ M.P.
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diversitat ideològica i
l’adscripció de militància
de molts llocs diferents.
Després s’obrirà un pro-
cés participatiu telemàtic
per presentar-hi esmenes.
Tot plegat, sota el prisma
de l’eficiència, perquè es-
tem en un moment con-
vuls i, si volem fer efectiva
la República, hi haurà mo-
ments en què s’hauran de
prendre decisions.

Això explica que s’orga-
nitzin com un partit més
o menys tradicional?
Les característiques
seran diferents, perquè
això serà un moviment
per a un moment pun-
tual. Les estructures i els
òrgans intentarem que si-
guin molt fàcils de com-
prendre. La Crida té una
voluntat de somni, de llui-
tar, de no rendir-nos i de
continuar avançant tot
i les dificultats. Hi som
molt més a prop que fa
un temps. La Crida anirà
agafant força i surt de la
zona de confort de moltís-
sima gent, i això sempre
provoca un “ai, ai, ai...”,
però és el moment de can-
viar moltes coses. Sorti-
ran noms de gent potent.

Com ara quins?
Bonaventura Clotet, Tat-
xo Benet, la Gallifantes,
Ramón Cotarelo, Sílvia
Bel, Josep Ferrer Llop...

Parlant d’unitat, no que-
da estrany que ERC i la
CUP no hi siguin?
És que com que no va de
partits... Potser hi ha gent
de la CUP que s’hi inscriu,
com algun alcalde que va
sortir del socialisme que
s’hi ha apuntat, també
una exdiputada d’ERC, i
sortirà més gent. O del
PDeCAT, que hi seran o
no. Ens interessa l’adhe-
sió individual per a un
moment concret. No pre-
guntem d’on ve la gent,
necessitem a tothom, per-
què el moment és molt
greu. Volem proposar, pe-
rò amb cap imposició.

Ho deia perquè s’acosten
les eleccions municipals i
les europees, i potser al-
guna més, i hi seran vos-
tès, Primàries per Catalu-
nya, els partits tradicio-
nals, abans Junts pel Sí,
ara JxCat... No pot mare-
jar la gent?
Confio molt en la gent i és
veritat que hi ha hagut
canvis, però el context ho
provoca; no és una situa-
ció rutinària i és normal

que apareguin nous ac-
tors i que després desapa-
reguin. Aquí tot suma.

Les males llengües diuen
que la Crida sorgeix per
posar fi al PDeCAT.
No, al contrari: a nosaltres
ens interessa que el PDe-
CAT existeixi per sempre
més, com ERC i els altres.
Ens aniria en contra si ens
hem de dissoldre quan hà-
gim fet efectiva la Repúbli-
ca. Ens interessa que hi
hagi uns partits polítics
forts, perquè és l’essència
de la democràcia.

Té un compromís amb la
política temporal fins que
restitueixin Puigdemont
i s’implanti la República.
Creu que va per llarg?
La situació és complicada
i poden passar moltes co-
ses. Si les sentències són
molt dures, ens haurem

de plantar, perquè quines
garanties democràtiques
tindrem per exercir la
política si no sabem dir
prou davant d’un procés
judicial que no té garan-
ties? No podem viure amb
por; hem de poder pensar,
votar i dir el que vulguem
sempre en un estat de-
mocràtic. Hi pot haver
unes eleccions, s’han de
veure els resultats... No-
més tinc clar que, per fer
efectiva la República, ne-
cessitem unitat d’acció.
I ens costa trobar-la, per-
què per això ens van apli-
car el 155 i han empreso-
nat la gent. La unitat està
bé si és per avançar, per-
què si és per esperar deu
anys no em passa pel cap.
Soc de les que van veure
que això seria més llarg
del que la gent es pensava.
I no podria seure aquí si
no veiés factible la Repú-
blica a mitjà termini, per-
què si no plegaria. Serà
difícil, sí, però ho hem
d’intentar. ■

Ve de la pàgina anterior

❝La Crida anirà
agafant força.
Surt de la zona
de confort de
molta gent i això
sempre provoca
un “ai, ai, ai...”
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La CUP va decidir ahir que
no s’asseurà a negociar el
pressupost amb el govern
de la Generalitat per impe-
dir que l’executiu de Quim
Torra es consolidi, ja que el
consideren autonomista.
En un consell polític de la
formació reunit a Pala-
mós, els anticapitalistes
van acordar treballar per
bloquejar la tasca del go-
vern “perquè la línia que
ha agafat no es correspon
amb el mandat de l’1 d’oc-
tubre”, va justificar el por-
taveu nacional de la CUP,
Lluc Salellas. Pensen que
els comptes no estaran
“en la línia de desobedièn-
cia i de ruptura amb l’Es-
tat” i troben que no té cap
sentit posar-se a parlar-ne
quan el govern i les dues
formacions que el susten-

ten, Junts per Catalunya i
ERC, “busquen altres
aliances ara mateix dins
del Parlament”.

L’estratègia a mitjà-
llarg termini adoptada
ahir després d’una troba-
da de més de quatre hores
de discussió és “recuperar
múscul” als carrers i man-
tenir “l’esperit de l’1 i el 3
d’octubre”, quan el país es
va aturar. En aquest sen-
tit, els anticapitalistes van
avançar que en els prò-
xims dies donaran a conèi-

xer els detalls de l’estratè-
gia consensuada en el con-
sell polític, que pretén
“treure el focus del Parla-
ment” i col·locar-lo sobre
la protesta ciutadana
mentre no arriba la sen-
tència condemnatòria
contra els dirigents inde-
pendentistes empreso-
nats.

En una línia d’oposició
frontal i obstaculització al
govern, la CUP també ha
renunciat a acudir demà a
la Casa de la República a
Waterloo, Bèlgica, per re-
unir-se amb el president a
l’exili, Carles Puigdemont,
i els principals actors del
procés, ja que sospiten que
la cimera es podria veure
“interferida” per interes-
sos partidistes i institucio-
nals. “Un espai multilate-
ral de debat hauria de ser
més rigorós i discret”, sos-
té Salellas. ■

Redacció
PALAMÓS

La CUP ni s’asseurà
a negociar el
pressupost
a Els anticapitalistes obstaculitzaran la tasca del govern perquè
no es consolidi i aposten per “recuperar múscul” als carrers

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

La frase

“No ens asseurem
a negociar perquè
la línia del govern
no es correspon amb
el mandat de l’1-O”

Lluc Salellas
PORTAVEU NACIONAL DE LA CUP

El membre del CDR de Saba-
dell sobre el qual pesa una or-
dre de detenció perquè se li
notifiqui l’escrit d’acusació
per la seva participació en la
protesta del 27 de setembre
davant del Tribunal Superior
de Justícia (TSJC) es va plan-
tar ahir a la porta de la comis-
saria dels Mossos a la ciutat i
va assegurar en roda de
premsa que no ha comès cap

Cesc Esteve, del CDR de Sabadell, ahir, davant de la comissaria de Sabadell ■ ACN

delicte i que tornaria a fer
“una asseguda pacífica da-
vant del TSJC per demanar la
llibertat dels presos polítics i
el retorn dels exiliats”. La fis-
calia demana fins a sis anys i
mig de presó per atac a les
institucions, resistència a
l’autoritat, desobediència i
desordres públics. “Dono la
cara perquè no tinc res a
amagar. Assumeixo que em

poden detenir, però no em
penso entregar”, va advertir
l’activista, Cesc Esteve. Dese-
nes de persones l’acompa-
nyaven per mostrar-li suport.
Després de mitja hora, el jove
va marxar sense que el detin-
guessin. Esteve va denunciar
“vulneració de drets” per part
de la justícia i va demanar
que s’aturés ja la persecució
contra l’independentisme.

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

El jove del CDR de Sabadell no es pensa entregar

Al mateix temps que la
CUP rebutjava una reunió
amb Carles Puigdemont a
Waterloo, Podem s’obria a
mantenir-hi una trobada
en el marc de la negociació
dels pressupostos del go-
vern de Pedro Sánchez,
que divendres va dur el lí-
der del partit dels cercles,
Pablo Iglesias, a reunir-se

amb el president d’ERC,
Oriol Junqueras, a la presó
de Lledoners. “Parlarem
amb qui calgui per aconse-
guir que tiri endavant”, va
assegurar ahir la cap de fi-
les d’En Comú Podem, Lu-
cía Martin, en una entre-
vista a RAC1.

ERC va reiterar que no
donarà suport als comptes
de Pedro Sánchez. Sergi
Sabrià va demanar gestos
a l’executiu del PSOE en
l’àmbit judicial. També el
diputat del PSC-Units per
Avançar Ramon Espada-
ler va assegurar que “si es
pot revisar una sentència
del Tribunal Suprem so-

bre hipoteques, també
s’hauria de poder fer sobre
la presó preventiva dels
polítics catalans”.

Des de Lleida, la conse-
llera de Presidència, Elsa
Artadi, va demanar que les
visites a les presons no es
facin només quan es bus-
quen suports: “Ens agra-
daria que no només hi

anessin quan es necessita
un vot a favor.”

El primer secretari del
PSC, Miquel Iceta, va in-
sistir a desvincular els
comptes de la situació dels
presos: “Per mi, el gest és
que Catalunya l’any vi-
nent tindrà 2.200 milions
més si s’aprova el pressu-
post i que si no, no els tin-

drà.” I el president del PP,
Pablo Casado, posava el
crit al cel per la reunió
d’Iglesias amb Junqueras:
“Em fa vergonya aliena
veure que qui sosté el go-
vern estigui llançant ad-
vertiments des de la presó,
que a Espanya marqui la
política pressupostària
Otegi o Junqueras.” ■

Redacció
BARCELONA

a Artadi retreu
a Iglesias que visiti
la presó només quan
necessita suports

Podem s’obre a
una reunió amb
Puigdemont

L’exconsellera d’Ensenya-
ment Clara Ponsatí va afir-
mar ahir sense pèls a la llen-
gua que la declaració d’inde-
pendència va ser un “brindis
al sol”, “un accident” causat
per les pressions a Carles
Puigdemont. “El Parlament
la va proclamar, però atès el
que havia de passar després,
tots els que n’haurien d’haver
fet alguna cosa sabien que no
podien fer-hi res”, va observar
a Catalunya Ràdio. L’exiliada
va admetre que tenia “coll
avall” que el govern no estava
en condicions de portar-la a
la pràctica. Igual que la CUP,
Ponsatí pensa que Quim Tor-
ra està fent autonomisme i
troba “insòlit” que els dipu-
tats catalans s’asseguin a ne-
gociar els comptes del PSOE
sense cap gest pels presos.

Pablo Iglesias a la sortida de Lledoners, divendres ■ ACN

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

Ponsatí diu que
la DUI va ser
un brindis al sol
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FERRAN ESPADA

La reacció més immediata a l’activació per part del govern de
Rajoy del 155 és la riuada de gent que avui fa un any va omplir el
passeig de Gràcia aprofitant la crida de la plataforma Taula per
la Democràcia, que havia convocat la protesta com a reacció a

La gran manifestació pels Jordis, també contra el 155
l’empresonament, dies abans, dels presidents de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart. La Guàrdia Urbana xifra en 450.000 el nombre
d’assistents. El llaç groc comença a ser molt present.

MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 21 d’octubre del 2017

“Davant del
totalitarisme, avui més
que mai, defensem la
democràcia i els drets
civils i polítics”
ORIOL JUNQUERAS
VICEPRESIDENT DEL GOVERN

Puigdemont respon a
l’amenaça de Madrid
El president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, s’adreça al país d’urgència
i atorga transcendència al ple del Parla-
ment que JxSí i la CUP impulsaven per
la setmana següent i que acabarà sent el
de la declaració d’independència. Puig-
demont qualifica el 155 com “el pitjor
atac des de l’abolició de la Generalitat
per part de Franco” i insta els diputats a
“actuar en conseqüència”.

“El govern espanyol
s’ha autoproclamat de
manera il·legítima
representant de la
voluntat dels catalans”
CARLES PUIGDEMONT
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“No se suspèn l’auto-
nomia, es destitueixen
les persones que l’han
posat fora de la llei. No
es poden fer pitjor les
coses que com les ha
fet en els últims dies la
Generalitat”
MARIANO RAJOY PRESIDENT
DEL GOVERN ESPANYOL

“Els que s’omplen la
boca parlant de la
Constitució cauran en
la més flagrant de les
inconstitucionalitats”
CARME FORCADELL
PRESIDENTA DEL PARLAMENT

“No ens han suspès
les institucions, perquè
nosaltres som les
institucions d’aquest
país”
MARCEL MAURI VICEPRESIDENT
D’ÒMNIUM

“Es preserven les
institucions d’autogo-
vern, i la major
expressió és la vigència
del Parlament”
JOSÉ LUIS ÁBALOS PORTAVEU
DEL PSOE

“Es tracta d’una
mesura excepcional i
desproporcionada; per
molt que vulguin no té
justificació”
IÑIGO URKULLU LEHENDAKARI

El suport del PSOE a l’aplicació de l’ar-
ticle 155 a Catalunya genera fortes dis-
crepàncies dins el PSC. La més sonada
és la de l’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlon, que va re-
nunciar al seu càrrec com a secretària
de cohesió i integració de l’executiva fe-
deral del PSOE. D’altra banda, sorgeix
l’amenaça de trencament dels pactes
locals del PSC en els ajuntaments.

La fiscalia general de l’Estat confirma
que enllesteix una nova querella per un
delicte de rebel·lió contra els membres
del govern si finalment es formalitza
una declaració d’independència. A pa-
rer del fiscal general de l’Estat, José
Manuel Maza, avui fa un any ja s’havia
produït “una certa violència” a Catalu-
nya, i per tant elevava l’amenaça de
querella per sedició a la de rebel·lió.

Divisió al PSC i Parlon
plega del càrrec al PSOE

Maza amenaça amb la
querella per rebel·lió

Rajoy prepara el “botó nuclear” amb
una primera proposta d’article 155
Un consell de ministres extraordinari
celebrat avui fa un any activava l’ano-
menat “botó nuclear” en el conflicte
amb Catalunya aprovant la proposta
d’aplicació de l’article 155, amb els se-
güents eixos bàsics provisionals:

Destitució del govern
b Destitució del president de la Gene-
ralitat i la resta de membres del Consell
Executiu. Rajoy s’apropia de les fun-
cions del president.

Control econòmic total
b Expulsat Junqueras del govern, el
ministre d’Hisenda passa a ser l’únic
gestor “en matèria econòmica, finan-
cera, tributària i pressupostària”.

Poda d’ens i ambaixades
b El govern espanyol s’habilita per
practicar una poda d’ens i organismes
de la Generalitat, entre els quals, les
ambaixades catalanes a l’estranger.

Un Parlament desnonat
b El 155 planteja fer del Parlament un
edifici desnonat amb funció decorativa
on no es pugui presentar cap iniciativa
sense permís del govern espanyol.

Els Mossos de Zoido
b La seguretat a Catalunya passa a ser
competència del ministre de l’Interior,

Juan Ignacio Zoido, amb els Mossos so-
ta el seu comandament.

TV3 penja de La Moncloa
b La Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, Televisió de Catalunya i
Catalunya Ràdio, passava a dependre
de l’àrea de Presidència del govern es-
panyol. Finalment el punt va decaure.
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