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Keep calm

El primer denunciant d’abusos sexuals a Montserrat va portar la seva protesta al monestir ahir al matí ■ JUANMA RAMOS
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La vinyeta

Jordi Creus

Fer

L’acudit de
Tajani

L

es riallades van
ser ben sonores.
I val a dir que estaven
ben justificades. I això
que l’escenari no era
un teatre, ni el protagonista, un còmic d’aquells que tant
connecten amb el seu públic. L’espai
era l’hemicicle del Parlament Europeu
i l’orador, el seu president, Antonio Tajani. I el tema? El suport a l’autoproclamat president de Veneçuela, Juan
Guaidó.
“A alguns països només els interessa el petroli, a nosaltres ens interessa
la gent i el patiment del poble veneçolà
[...]. Hem d’estar al costat de la llibertat i dels drets humans, i no de l’opressió”, va deixar anar Tajani sense ni despentinar-se. I no, no li va caure la cara
de vergonya sobre el faristol. És el que
té tenir-la dura com el ciment armat.
Recordeu quin va ser el paper de Tajani –polític procedent de Forza Itàlia,
el partit creat per Silvio Berlusconi–
davant de les porres contra les urnes
de l’1 d’octubre? I davant de les detencions i les presons preventives dels

El president del Parlament
Europeu parla de “llibertat”
i “drets” a Veneçuela, i d’“afer
intern” a Catalunya, l’Aràbia
Saudita, Palestina o el Sàhara
membres del govern legítim de Catalunya? Tajani sempre va defensar que
allò que passés a Catalunya (també els
més de mil ferits que el ministre desinfectador Josep Borrell nega) era un
afer intern espanyol. Ara, pel que es
veu, allò que passa a Veneçuela, que
també té unes lleis i una Constitució,
com Espanya, no és un afer intern dels
veneçolans. I Tajani, com Trump o Bolsonaro, es permet llençar ultimàtums
perquè es convoquin eleccions presidencials en aquell país caribeny en el
termini d’una setmana. I tot en nom de
la llibertat i la democràcia. Per això, Tajani ha fet el mateix amb el règim de
l’Aràbia Saudita, que esquartera periodistes a les seves ambaixades. Per això
han posat un termini a Israel perquè
abandoni els territoris ocupats palestins, seguint el mandat de l’ONU. Per
això, també ha exigit al rei Mohamed VI
del Marroc (el germà menor de Joan
Carles I, segons el rei emèrit) que tregui les seves urpes del Sàhara Occidental i deixi fer el referèndum d’autodeterminació, tal com fa anys que van
aprovar, també, les Nacions Unides.

Cròniques acròniques
Pau Lanao

Hipocresia sense fronteres

E

l 1931, Curzio Malaparte va publicar La tècnica del cop d’estat.
El llibre, que va ser prohibit tant
pels governs dels estats totalitaris com
de les democràcies burgeses, defensa
una tesi molt simple: el derrocament
d’un règim no és qüestió d’ideologia,
sinó de procediment. Perquè pugui
sortir bé cal frenar la maquinària estatal, qüestionar els tres poders –legislatiu, executiu, judicial–, alimentar el
malestar social, construir un relat sobre el deteriorament de les condicions
de vida, la seguretat, els serveis públics... Si avui fos viu, Malaparte hi
afegiria el paper de les xarxes socials i
els mitjans de comunicació, generadors d’opinions, notícies i rumors que
en aquest moment de fake news són
utilitzades com a armes de guerra cultural i psicològica.
Vegem el que passa a Veneçuela, on
es viu el final del règim impulsat per
Hugo Chávez, centrat en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, un
model que s’ha vist assetjat per les intromissions i els boicots exteriors –sobretot dels EUA i els seus aliats–, bloquejat per la canviant situació mun-

“
El derrocament
d’un règim no és

qüestió d’ideologia,
sinó de procediment

dial i, en la mesura que queia el preu
del petroli, sotragat per una crisi social, econòmica i política en què no
s’han reconegut els propis errors. És
difícil lluitar contra la inflació, la pobresa i la fam, és complicat defensar
una terra d’homes lliures quan una
part de la comunitat internacional
t’acusa d’autoritarisme i et retreu que
les eleccions presidencials van ser
fraudulentes, és arriscat impulsar el
patriotisme hispanoamericà i el nou
socialisme quan la gent ha d’emigrar i
l’oligarquia no ha deixat de conspirar.
Una situació de màxims de la qual sorgeix una pregunta: l’autoproclamació

de Guairó, amb el suport de Trump, és
un cop d’estat? Els conspiradors anuncien que s’ha de mobilitzar la ciutadania i fer un torcebraç al govern. Si és
dèbil caurà, si es mostra fort es pot
preparar l’opinió pública mundial per
justificar una intervenció militar.
Trump ha avisat. En una entrevista a
la cadena Fox, el seu assessor de seguretat John Bolton va assegurar que les
companyies nord-americanes tenen
molt en joc, ja que un cop Maduro sigui fora “és una oportunitat de negoci
que no es pot deixar passar”. No són
trets a l’aire. Sorprèn que el guardià
de l’ordre mundial, expert a fer caure
governs de tota mena i condició, no
hagi reaccionat d’igual forma en conèixer que una monarquia absolutista,
l’Aràbia Saudita, es permet el luxe
d’esquarterar un periodista crític, o
una potència comunista, la Xina, treballa per capolar la democràcia a Taiwan i Hong Kong. No sé si allà hi aplicaran la tècnica del cop d’estat, però sí
que, com va escriure Umberto Eco, en
els temps actuals si ha d’haver-hi una
dictadura serà mediàtica o no serà. En
fi, hipocresia sense fronteres. ■

| Punt de Vista | 3

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 4 DE FEBRER DEL 2019

Edita: Hermes Comunicacions SA
http://www.elpuntavui.cat
972 18 64 00
Güell, 68. 17005. Girona

Director: Xevi Xirgo i Teixidor. Vicedirectors: Emili Gispert i Toni Muñoz. Directors adjunts: Joan Rueda, Miquel Riera,
Xevi Sala i Ferran Espada.
Caps de secció: Toni Brosa (Opinió), Anna Serrano i Carles Sabaté (Nacional), Anna Puig i Jordi Nadal (Comarques Gironines), Pilar Esteban (Europa-Món), Jaume Vidal i Xavier Castillón (Cultura), Montse Martínez (Apunts), Pere Gorgoll (Necrològiques), Marcela Topor (Catalonia Today), Jordi Molins (Disseny), Quim Puigvert (Llengua), Jaume Batchellí (Producció) i Antoni Dalmau i David Brugué (Tancament).

Conseller delegat: Joan Vall i Clara.
Direcció Comercial: Eva Negre i Maria Àngels Taulats (El Punt Avui), Eduard Villacé (Agències), Josep
Sánchez (L’Esportiu) i Elsa Romero. Webs i Sistemes: Josep Madrenas (director), Joan Sarola (Sistemes) i Ramon Buch (Disseny). Recursos Humans:
Miquel Fuentes. Administració: Carme Bosch. Producció i Logística: Lluís Cama.

Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat

Operació de maquillatge

U

“
L’Estat ha posat
en marxa una
operació de
blanqueig dels
excessos que ha
comès fins ara

13 de Barcelona, fet del tot improcedent, o que s’acceptessin tots els informes de la Guàrdia Civil, plens de dades, si més no, estranyes, signades per
un comandament que es dedicava a insultar els líders sobiranistes des del
seu perfil de Twitter. El llançament
d’un vídeo per a ús intern però, sobretot, extern, en què es lloa la democràcia espanyola tot i obviant totes les da-

De reüll
Anna Puig

des d’organismes internacionals que
les contradiuen. Etcètera.
Tot plegat és una gran operació de
maquillatge, de blanqueig d’una instrucció que tothom dona per fet que
Europa censurarà. En realitat, Europa
ja ho ha fet cada cop que ha pogut amb
les euroordres. Ara, conscient d’això,
l’Estat espanyol cerca la manera de fer
creure que el judici té totes les garanties homologables en un país democràtic quan el procés contra l’1-0 no es
pot separar en fases, és un tot. I
aquest tot es basa en una venjança
dels poders de l’Estat, començant per
la corona i el seu discurs del 3-O, per
l’èxit absolut, a nivell ciutadà, de l’1-O.
Miquel Iceta deia l’altre dia que aquest
judici és el fracàs de la política. I és
exactament això, el fracàs d’un Estat
que no sap fer política, que actua com
una piconadora i obvia, fins i tot, els
desitjos de la majoria de la població catalana.

Les cares de la notícia
PRES. DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA PELS DRETS CIVILS

Meritxell Lluís

Estar a
l’altura

Perseverança infinita

N

o són ni les sis del matí. Negra nit, encara. I una
furgoneta dels Mossos s’endú la Dolors Bassa.
Gairebé set mesos després de la seva arribada a la
presó del Puig de les Basses, la Dolors recorre el camí
invers, per tornar a Madrid, a Alcalá Meco. Explicava, la
Dolors, que a la presó madrilenya, pel fet d’estar en un
mòdul de respecte en què hi ha preses amb bon
comportament, tenia més llibertat de moviments –si és
que la paraula llibertat es pot utilitzar en aquest cas–. A
Figueres, la rutina i les mesures de seguretat eren
asfixiants. Però ho entomava amb
Ni tan sols pel una enteresa que feia feredat. La
judici els han Dolors i la resta de presos polítics ja
a Madrid per fer front al judici
deixat lliures. són
de la ignomínia. Tancats i privats de
Fins aquí
llibertat, encara que sigui en un
arriba la
mòdul de respecte, han de fer front
al moment més important de la
venjança
seva vida. Ni tan sols durant la
celebració del judici els han deixat lliures. Fins aquí
arriba la venjança. Però no perden la dignitat ni la
fermesa, i, davant això, el país ha d’estar a l’altura. No
pot ser de cap altra manera. Certament, la mobilització
no ha decaigut mai i el suport als presos ha estat
constant. Però ara sí que és un tot o res. Ara jutgen el
govern legítim, el que va posar les urnes. El que ha estat
durament castigat. I segurament serà sentenciat. I si no
hi ha una resposta de país, del govern i de la societat,
tots plegats, a l’altura d’aquesta greu situació, llavors,
sincerament, no ens mereixem la independència.

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

EDITORIAL

A la tres
n trasllat fins a les presons de
Madrid dur, d’onze hores i en
cabines individuals com taüts,
però sense grillons i sense prendre els
giratoris a tota velocitat. Un expedient immediat al guàrdia civil que va
enregistrar el trasllat des d’una de les
furgonetes del comboi, mentre encara
s’espera que es prenguin mesures contra els policies nacionals que insultaven i es mofaven de l’exvicepresident
Oriol Junqueras el dia que es va dictar
presó contra ell, i tothom té en la retina els comiats de l’“A por ellos”. L’acceptació de gran part dels testimonis
de la defensa, excepte, curiosament,
de part dels proposats per la de Jordi
Cuixart, l’únic sense càrrec polític
dels empresonats, i de les proves proposades, en contraposició a una instrucció plena de denúncies d’irregularitats, com ara, i només com a exemple, l’ús d’informes d’un altre procediment judicial, l’obert al jutjat número

Accedeix als
continguts del web

-+=

El signe positiu d’aquesta secció és, en realitat,
per als familiars de tots els presos polítics, exiliats
i represaliats per l’Estat espanyol a causa del procés de venjança encetat d’ençà del referèndum
de l’1 d’octubre. Ara comença una fase que serà
molt dura, però ells continuen al peu del canó.
GOYA ALS MILLORS EFECTES ESPECIALS

Laura Pedro

Premiada, per fi

-+=

Laura Pedro, juntament amb Lluís Rivera, han
guanyat el Goya 2019 als Millors Efectes Especials
per la pel·lícula Superlópez. Pedro, que també es
va endur el Gaudí fa uns dies, és la primera dona
que ha guanyat aquest premi en aquesta categoria. Una anomalia que comença a resoldre’s.
DIR. DEL MUSEU VÍCTOR BALAGUER DE VILANOVA

Mireia Rosich

El Prado de Vilanova

-+=

A la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova
i la Geltrú es pot veure, fins al 13 d’octubre, la
mostra La presència del Prado. Episodis d’una història. Aquest equipament cultural de la capital del
Garraf té obres del Prado des de fa 137 anys! Una
raó més per visitar-lo.

L’Església
ha de fer net
dels abusos
Després de l’escàndol als
Maristes, casos d’abusos infantils com els que s’han denunciat
ara a Montserrat o els que durant
moltes dècades presumptament
va perpetrar el capella de Vilobí
d’Onyar –en aquest i altres municipis i al col·legi Bell-lloc de Girona–,
refermen la idea que la xacra de la
pederàstia té un abast també a l’Església Catòlica de casa nostra de dimensions desconegudes. Si bé és
cert que l’actitud del Vaticà s’ha
tornat més combativa contra la pederàstia des de l’elecció del papa
Francesc, encara hi ha reticències a
depurar totes les responsabilitats.
Els abusos sexuals sobre infants no
és un cas exclusiu de la comunitat
catòlica. Malauradament aquestes
aberracions les trobem en molts
estadis de la societat i majoritàriament en entorns de la mateixa família de les víctimes. Però les autoritats eclesiàstiques han de tenir
molt present que el que resulta intolerable són les moltes dècades
d’impunitat amb què es van produir
les agressions.
L’Església ha afrontat la problemàtica en connivència amb l’agressor, donant l’esquena a les víctimes,
abusant del seu poder i finalment –i
més greu encara– fent d’encobridors del delicte sense denunciar-ho
a la policia, traslladant de parròquia
o de comunitat depredadors sexuals i posant així en perill els infants d’altres indrets. La dificultat
de jutjar els fets –per la seva habitual prescripció quan es produeix la
denúncia– és quelcom que ha de
solucionar el legislador. Però això
no eximeix l’Església d’un immens
deute amb la societat que ha de reparar no només demanant perdó
sinó posant negre sobre blanc a la
llarga llista d’abusadors que ha emparat fins ara, sense esperar que
més víctimes hagin de passar pel
mal tràngol de fer d’acusadors.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

Crida a la unitat
Òmnium reclama a les forces
independentistes generositat
per investir president, fer
govern i deixar enrere les
conseqüències del 155.

Full de ruta

10
anys

Iberia contraataca
El president d’Iberia opina que
l’aèria competidora hauria de
“desaparèixer o bé
fusionar-se”i no rebre diner
públic.

20
anys

Menors “il·legals”
Els menors “il·legals” tornen als
seus llocs habituals de
Barcelona. Una vintena de
‘nens del carrer’ dormen de nou
al pont de Marina.

Tribuna

Xevi Sala

Núria Esponellà. Escriptora

La república
de les lletres

E

l Punt Avui Televisió acaba d’estrenar un programa d’entrevistes literàries
–que els lectors troben puntualment
també transcrites en la versió en paper– que destaca per damunt de totes
les altres televisions, incloses les públiques, que gairebé no tenen cap programa similar en la nostra llengua.
Aquesta és una dada que per si mateixa ja ens hauria de deprimir a l’hora
d’imaginar la futura independència.
Perquè la república de les lletres no
hauria de ser mai una quimera, sinó
una realitat palpable i expansiva. De
moment –només cal mirar amb ulls
crítics què ens ofereix TV3– pel que fa
a la literatura també ens toca confiar
en el futur, ara que les graelles esbandeixen els programes culturals i els suplements de llibres pateixen les retallades dels diaris. En qualsevol cas, parlar
de llibres ajuda a llegir-los o ajuda a llegir-ne més, així ho volem pensar els
qui estem rere l’espai literari Protagonistes, que cada dimarts ofereix als es-

No és cert que es llegeixi poc
i tampoc ho és que es
publiquin llibres dolents. No
n’hi ha, de dolents, tot depèn
de les ulleres amb què
vulguem llegir-los
pectadors una conversa amb una escriptora o un escriptor dels Països Catalans. La resta de la setmana, la televisió dedica la conversa a altres perfils,
des d’alcaldes fins a emprenedors,
veus que també constaten quin país
tenim i quin podem arribar a assolir. I
no hi ha res millor que apropar-se a la
literatura per desmuntar alguns dels
tòpics que l’emmascaren. Un 27% de
la població afirma que llegeix habitualment ficció en català, cada dia surten
al mercat tres novetats i qualsevol llibreria amb cara i ulls té un fons de
40.000 títols vius. En el llenguatge
dels llibreters, volums vius significa
que es poden encarregar, trobar i comprar. No és cert que es llegeixi poc i
tampoc ho és que es publiqui massa.
No n’hi ha, de llibres dolents, tot depèn
de les ulleres amb què vulguem llegirlos. Escriure una obra, convèncer un
editor perquè s’hi jugui els quartos i
exposar-la a la despietada selva del
mercat no és un procés fàcil per a ningú. Sobretot per als que ho aconsegueixen.

Costa fràgil

L

a franja de costa és llaminera i el
sector de la construcció torna a
pressionar periòdicament per seguir construint a primera i segona línia, a
tot el litoral català. Economia i paisatge
haurien de poder conviure però, tanmateix, amb l’excusa de la necessitat de reactivació econòmica, el fantasma del ciment no descansa mai. Disfressat de conveniència, es ven com a benefici incontestable per a les poblacions costaneres i, en
més d’una ocasió, es passeja amb cotxes
de luxe. ¿Recordeu Sheldon Adelson,
aquell americà tronat de perfil excèntric,
estil Donald Trump, que va estar a punt
d’aconseguir que la Generalitat li aprovés
el projecte del macrocasino Eurovegas?

EN PLENA RECESSIÓ ECONÒMICA, el 2012,

la mobilització de grups ecologistes i tots
els dubtes que va sembrar Eurovegas (un
projecte destinat al joc que pretenia exempcions fiscals importants) van aconseguir que el parc agrari del Llobregat no es
toqués. Ara sembla que un altre projecte,
el BCN World, s’obre camí a la Costa Daurada, amb un complex que es dividirà en
tres espais: BCN Dream, Smart Cities i

Beach Club, amb hotels, teatres, botigues
i més de 700 metres quadrats destinats al
joc. Encara que sigui millor que l’Eurovegas, és aquest un model que interessa al
país? Sigui com sigui, s’hi ha previst construir 150 apartaments turístics. A un nivell més modest, altres personatges i empreses inversores han vist en la Costa Brava la màquina de fer pipes i, al llarg de les
darreres dècades, la pressió de les entitats
ecologistes, que ha rebut un gran suport
popular, ha pogut frenar uns quants projectes agressius. Quan fa més de quaranta
anys de la campanya en defensa dels aiguamolls de l’Empordà, capitanejada per
l’ornitòleg i naturalista Jordi Sargatal,
l’entitat ecologista SOS Costa Brava ha
aconseguit una moratòria de la Generalitat que, de moment, aturarà les urbanitzacions a menys de 500 metres del mar.
Tot i això, només es frenaran vuit dels divuit projectes urbanístics i seguiran endavant urbanitzacions com la dels Jardins
Sa Riera Living a Begur, que comportarà
la destrucció d’una zona boscosa i la construcció de més de 50 habitatges en espais
a tocar del mar. És cert que la càrrega de
les indemnitzacions deu ser massa feixu-

ga per als ajuntaments i la Generalitat però, per evitar-ho, potser caldria aplicar la
llei amb rigor a l’hora de classificar terrenys forestals i de sòl urbà. Seria ingenu
pensar que tot s’acabarà amb una moratòria que afecta projectes aprovats en 22
municipis, entre ells Port de la Selva, Cadaqués, Palafrugell, Palamós i Begur.
HI HA MOLTS INTERESSOS EN JOC

i les
temptacions d’especular són massa
grans per afirmar que l’ecosistema fràgil
de la costa quedarà sa i estalvi. Com va
passar amb els aiguamolls de l’Empordà i
també amb les Terres de l’Ebre quan es va
promulgar el Plan Hidrológico Nacional,
aquesta nova embranzida pot servir per
esperonar la consciència territorial. Alguns municipis com l’Escala semblen haver-ho entès força i han acabat protegint
zones de gran valor mediambiental, històric i agrari com Vilanera, actual corredor biològic entre els parcs naturals del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i dels
Aiguamolls de l’Empordà. Són petites victòries prou importants. Perquè la conservació del paisatge, com la qüestió feminista, no ens permet abaixar mai la guàrdia.

El lector escriu
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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

“No ens posem
en un jardí”
b Cada cop sento més
aquesta expressió manllevada
del castellà en detriment de
les nostres més genuïnes,
com ara ficar-se en un mullader, en un embolic, en un bon
merder, en un destret, en un
cacau, en un vesper... i moltes
altres. No embastardim la
nostra llengua.
CARME MEIX I FUSTER
Barcelona

Els museus
com a model
b Diuen que la gent no va als
museus i com que el tema és
ingrat cal justificar-lo amb
teories conspiratives: que si hi
ha una desestructuració de
públic, que la relació dels museus amb els visitants s’està
transformant, que els museus
han de ser més oberts, que si
el públic ha d’interactuar. I la
més curiosa de totes: que els

museus han d’oferir al públic
el que realment vol. I jo em
pregunto: què vol veure el públic quan va als museus? Un
striptease, potser?
Davant d’aquesta situació
els responsables dels museus
busquen idees en altres sectors de la cultura. Han vist per
exemple que quan un text teatral demana un mínim esforç
de comprensió quatre cançonetes garanteixen la catarsi.
O al cinema, que amb guions
infantiloides i una pila d’efectes especials s’aconsegueix
que els arguments l’entenguin
fins i tot les cries de tortuga
babaua del CRAM. Segurament d’aquí cinquanta anys la
meitat dels museus estaran
tancats. Serà la collita d’allò
que estem sembrant. La cultura deixa de ser atractiva
perquè els nivells d’exigència
escolar estan rebaixant el llistó i s’han banalitzat les humanitats en l’ensenyament. I això
ens ha portat a un empobriment de la sensibilitat. Si ens

carreguem els boscos, la desertització serà total. I la replantada, una utopia.
MÀRIUS ARMENGOU I
SCHUPPISSER
Barcelona

(Des)funcions
del govern
b El darrer baròmetre del
CEO no deixa gaire ben parat
l’executiu de Quim Torra. Els
enquestats suspenen la seva
tasca amb un 4,66. Com a
comparació, veiem que el
2011, pitjor any de les retallades, el govern d’Artur Mas
aconseguí un 4,96. A més, el
53,1% dels enquestats considera que el govern no sap resoldre els problemes del país.
Potser tocaria deixar els simbolismes i començar a treballar per les demandes polítiques (implementar la República) i socials (atur, retallades,
vaga de taxis...) de la ciutadania. Som en un moment excepcional, i a les portes d’un

judici que marcarà la nostra
història, però mai es pot deixar de gestionar el dia a dia.
La gent ha de percebre que el
govern treballa i aquest executiu no dona aquesta imatge. Fem avançar el país.
ARNAU RULLÓ I GONZALO
El Prat de Llobregat
(Baix Llobregat)

Resposta a
Ramon Gausachs
b Quan demanes la baixa
d’un servei (Movistar Plus...)
tarden uns dies o un mes a
treure’l. Mentrestant, si fas
servir aquest servei durant
aquest període queda automàticament anul·lada la teva
petició. Si tarden un mes, has
d’estar vigilant que ningú el faci servir: ningú de la casa o
persones que venen de pas.
És una tàctica poc honrosa;
la fan servir empreses poc
respectuoses.
ISABEL MAS TREPAT
Molins de Rei (Baix Llobregat)
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La frase del dia

“Els meus germans de comunitat i jo mateix demanem
humilment perdó a les víctimes [dels abusos sexuals]”
Josep Maria Soler, ABAT DE MONTSERRAT

Tribuna

De set en set

Aznar i el profeta Jeremies

Governar

Manuel Milián Mestre. Periodista i consultor d’empreses

J

eremíac és el qualificatiu d’una visió
adversa, saturada de mals presagis i
profètica. Va ser el paper dramàtic
que li va correspondre al profeta Jeremies
en l’Antic Testament. Ell, des del seu do diví del preconeixement, clamava amb la severa veu contra els mals venidors; els seus
coetanis desatenien els seus presagis, augmentant el seu grau de desesperació. El
mateix li va succeir, segons relata Homer,
a Cassandra davant la imminent destrucció de Troia. Una altra veu que defallia al
desert dels milers de sords, igual que l’angoixant clam del profeta Jeremies. Es dona algun parangó entre nosaltres, avui, en
aquesta pàtria dels infortunis i dels molt
negres núvols?
PAS A PAS, ELS AVATARS

s’apropen amb
passos sincopats, però inexorablement
definitoris. A poc a poc, s’endevina el subconscient castellanista de la tradicional visió d’Espanya, després de la unitat dels reis
Catòlics, que (ex pluribus unum) van
construir una integració composta de
parts diverses, amb l’eix polític axial del
regne de Castella i la confederació catalano-aragonesa dels regnes d’Aragó. Unificació des de la diversitat, amb cultures diferenciades, tradicions, usos i costums –fins
i tot jurídiques– d’una altra contextura i
gènesi. També distinta llengua. Des d’aleshores, han transcorregut més de 500
anys; per ventura temps suficient per esborrar l’ADN dels orígens? En absolut. Catalunya segueix fidel a les seves arrels. Les
Balears també. El País Valencià trontolla a
mitges, en una esquizofrènia d’identitat,
segons la seva naturalesa originària o la seva posició geogràfica. (Si no hagués tingut
dubtes sobre el que és, mai no hagués acceptat la imposició nominal de Comunitat
Valenciana en el seu Estatut.)

A QUÈ VE DONCS AQUESTA HEGEMONIA cas-

tellana i aquesta voluntat de domini imperatiu de la insensibilitat madrilenya? Políticament aquest és el nexe del ingent problema territorial de l’Espanya d’avui i, sens

Sísif
Jordi
Soler

dubte, de l’Espanya del futur: no partim de
la unitat (ex pluribus) sinó de la reunificació. I el que es reuneix no necessàriament
esborra la personalitat, la identitat d’origen. Simplement, la rebaixa. Ni amb cinc
segles n’hi ha prou per negar la identitat
d’origen, com demostra el castellanisme
dels usos polítics d’un Estat, eminentment
castellà –com Tarradellas sempre subratllava–, que no ha perdut continuïtat en les
elits del funcionariat, que són els que de veritat el controlen per sobre de les lleis i dels
partits. Si a les elits de l’etern funcionariat
de tall madrileny s’uneixen els grandíssims interessos de l’elit economicofinancera (l’anomenada llotja del Bernabeu),
s’arribarà a la conclusió que Catalunya és
imprescindible per al sosteniment dels negocis, per a la sostenibilitat de la hisenda
pública i el pressupost de l’Estat i dels interessos egoistes d’aquest mercat del 20%
del PIB català, sense què ni Espanya, ni les
conveniències de les dues elits resultarien
viables.
ÉS EXAGERAT parlar de miopia colonial per

part de l’Estat espanyol envers el conflicte
català? Mai admetré les formes amb què
s’ha produït el procés, ni el parany fariseu
de proclamar la República Catalana, sense, després, aplicar la declaració màgica al
paper del DOGC. Aquest ardit desmereix

“
És exagerat
parlar de miopia

colonial d’Espanya
envers el conflicte
català? Ni l’Estat, ni
els governs de
Madrid han estat a
l’altura

rls qui tracten d’exhibir la seva gosadia.
Ara bé, ni l’Estat espanyol, ni els governs
de Madrid, ni la percepció de determinats
polítics estan a l’atura dels esdeveniments.
Aznar, Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría són els responsables de l’esclat del conflicte català. Primer, històricament el problema va existir des de molt antic (Corpus
de la Sang, 1714, Macià, octubre del 1934,
etc.). Ramon Tamames assenyala en un
dels seus llibres fins a onze intents secessionistes de Catalunya els últims segles.
Segon, la fórmula de l’arranjament no pot
ser el castellanisme del domini que s’imposa per principi, ni tampoc l’ordeno y mando, ni menys el xoc frontal i violent, com va
passar a les Filipines i a Cuba el 1898. Tercer, la temptació madrilenya a la imposició
taxativa roman en el subconscient de
molts dels polítics de la dreta i de bona part
de l’esquerra espanyola. Si hi havia dubtes,
va arribar VOX per restituir l’ortodòxia
sempiterna. El factor judicial va ser imposat per la inhibició reticent d’un Mariano
Rajoy irresponsable, secundat per una vicepresidenta tutora de la tecnoestructura
de l’Estat (aquest funcionariat semifeudal) que pretenia desviar cap al tractament judicial allò que era per si mateix una
qüestió essencialment política.
FINALMENT, EL DETONANT

del problema
català va ser el canvi de rumb d’Aznar, el
2000, en guanyar la primera majoria absoluta del PP, que el va conduir a trencar
el pacte del Majèstic i escapçar el pont de
la concòrdia. Atesos tants errors del PP i
de Rodríguez Zapatero des del 2000 fins
al 2019, sobta que la intel·ligència d’Aznar el circumscrigui de nou al pal, amb
un 155 de grau màxim? Costa entendre
la seva tossuderia. Si és certa la frase que
li atribueixen –“O aturem el cop ara, o això no s’acabarà mai”–, por en tinc
d’aquesta “aplicació indefinida, llarga i
profunda” del 155. El contrari que va fer,
després dels fets d’octubre del 1934, el
meu parent Don Ignacio Villalonga. Negres presagis de Jeremies.

Joaquim Nadal i Farreras

C

om que estem instal·lats en la república declarativa molts
tenim la impressió que
ens hem oblidat de la
república de la quotidianitat. Sembla com si les qüestions
més generals que tenen una gravetat
singular i que afecten sentiments, persones i famílies i naturalment també els
grans principis hagin deixat en una posició subsidiària, subordinada, les qüestions de la governació efectiva del país i
de les persones i col·lectius que integrem
aquest país. Des d’alguns sectors de les
classes dirigents, des de diversos àmbits
institucionals, es tracta amb un cert
menyspreu la reclamació que altres sectors fan d’una atenció efectiva a les coses petites, a les coses més urgents, a les
necessitats dels homes i de les dones de
Catalunya. Com si hi hagués contradicció i incompatibilitat entre una governació efectiva amb el poder que tenen i les
competències pròpies de les institucions
en matèries d’ordre més pragmàtic i
l’existència del judici que s’anuncia per
a aquests dies.
Quedi clar que vull els presos a casa,
que crec que la presó preventiva ha estat
injusta i cruel i que els fonaments del judici són fràgils i molt prims. Penso fins i
tot que la distensió real necessària faria
imprescindible que els presos i les preses
(que han estat més soles i més aïllades)
poguessin afrontar el judici des d’un confort domèstic i no des de la presó.
Mentrestant, però, els que ens governen farien bé de governar. D’omplir el
DOGC, de prendre decisions, d’impedir
la crisi del model sanitari català, d’evitar
que tanquin parcs de bombers, de netejar les lleres dels rius, d’atendre la quotidianitat més estricta. En el passat que
ara es vol ignorar havíem après que la
veritat és revolucionària i que la revolució
de les coses petites aporta els ingredients imprescindibles per als grans
canvis, sovint més que les proclames
que no se sostenen en fonaments sòlids.
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Perdó de l’abat
de Montserrat
pels abusos
sexuals

Un denunciant vol que
Josep Maria Soler
dimiteixi per haver
encobert els fets
durant 20 anys

ERC “tornaria
a actuar
de la mateixa
manera” l’1-O

Els republicans
mostren la seva força
aplegant una trentena
d’alcaldes a Sant
Vicenç dels Horts

Familiars dels presos polítics, dissabte, anant cap a Madrid per visitar els empresonats a Alcalá-Meco i Soto del Real ■ ASSOCIACIÓ CATALANA PELS DRETS CIVILS

JUDICI · Els familiars dels presos estan convençuts que es desmuntaran les acusacions però no confien en una absolució
DESIG · Compten que almenys els processats puguin tornar a Catalunya mentre no es conegui la sentència POR · Temen que la
“intoxicació” mediàtica espanyola influeixi en el tribunal MECO · Bassa i Forcadell viuen amb il·lusió el retrobament a la presó
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L’APUNT

El revers de la foto
de Lledoners
Emili Bella

Emili Bella
BARCELONA

Les cares dels familiars dels presos polítics anant amb
TAV cap a Madrid per visitar-los a les presons ho diuen
tot. És la imatge més potent del drama humà que
amaga tota aquesta persecució política en forma de
farsa judicial, el revers de la fotografia que va difondre
Òmnium Cultural dels reclusos homes quan encara
eren a Lledoners. S’hi veu dignitat, indignació, sereni-

tat, cansament, esperança i escepticisme. No és
contradictori: les mirades dels familiars alberguen
tot això alhora. És la tornada a una rutina ignominiosa de llargs desplaçaments a entorns hostils per
a visites fugaces de 40 minuts amb vidres pel mig.
Els i les de l’altra banda estan ferms i animats, però
la situació és la que és: exasperant.

Canvi de director a Soto del Real
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Malgrat tots els malgrats,
Dolors Bassa i Carme Forcadell viuen amb il·lusió el
retrobament a la presó
d’Alcalá-Meco després de
mig any separades. S’han
escrit regularment, però
des que el seu camí es va bifurcar a Catalunya, només
es van poder veure una vegada per videoconferència. A Madrid cadascuna té
una cel·la individual, però
poden estar estones plegades quan els convé. Un dels
avantatges del mòdul de
respecte és que no les tanquen amb clau durant el
dia. Tornar a estar juntes i
qui sap si retrobar alguna
companya amb qui haguessin fet amistat, és potser l’únic consol del fet
d’haver hagut de tornar a
Madrid per a l’imminent
judici; això i sublimar les
ganes de poder-se explicar
finalment davant de l’opinió pública estatal i internacional. “«El judici serà
fàcil, perquè diré la veritat», diu la Dolors”, segons
la seva germana Montse.
“Fins ara estava sola i
era molt diferent”, constata el marit de l’expresidenta del Parlament, Bernat
Pegueroles. A part de retrobar-se, tant l’una com
l’altra abandonen unes
presons amb una trentena
d’internes per anar a un
mòdul –on mengen en silenci– amb preses seleccionades en funció del
comportament. Tota la
resta és un calvari, tant
per a elles, que han
d’afrontar un judici maratonià, com per a les famílies, que tornen a haver de
fer 1.400 quilòmetres
d’anada i tornada de la Meseta per “40 minuts de vidre”, en l’argot usat per la
germana de l’exconsellera.
Els presos no han marxat de casa, perquè quan
van venir a Puig de les Basses, Mas d’Enric i Lledoners, no van pas tornar a
casa. Deixar terres catalanes, però, té múltiples conseqüències. D’entrada, ja
no tindran tantes visites,
ni institucionals –“Elles
les agraeixen tant per poder aguantar la setmana,
els dona energia”– ni tampoc familiars. “Les mares

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez
es coneixen de sobres Soto
del Real i podran fer de Ciceró
a la resta. Pràcticament tot el
temps que s’hi van estar l’altra vegada va ser separadament, en mòduls diferents. El
que sí que ha canviat, i no és
poca cosa, és el director del
centre penitenciari. És “important”, per a Susanna Barreda, que recorda amargament com l’anterior titular va
fastiguejar l’expresident de

l’ANC: “Malgrat el règim penitenciari, el funcionament depèn molt del criteri del director. El que hi havia era una
persona amb un tarannà que
va fer la vida molt complicada
al Jordi, el va tenir castigat un
mes sense deixar-lo sortir de
la cel·la, només per als àpats i
per a trucades; el van canviar
de mòdul i cada mòdul és un
petit poble.” Els últims dies
els Jordis van poder coincidir
finalment al mòdul de res-

pecte. Aquesta vegada estan
tots junts, com a Lledoners, ja
que els drets adquirits s’hereten de presó en presó, i algunes famílies esperen ara que
el nou director sigui d’una altra pasta. “Després de veure
les condicions de Soto del
Real, la meva admiració cap
al Cuixart i el Sànchez, que hi
van haver d’estar tants mesos sols, s’ha incrementat de
manera contundent”, piulava
ahir Josep Rull. Els presos po-

lítics comparteixen penal
amb els polítics presos Luis
Bárcenas i Rodrigo Rato. “Estic segura que aquests dos
van entrar directament al
mòdul de respecte”, s’ensuma Barreda.
A Soto, com l’anomenen,
les famílies tindran dos visa-vis al mes, un de familiar i
un altre d’íntim, i a partir de
les vuit del vespre ja no podran rebre visites, ni tan sols
dels advocats.

Les frases

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

“La intoxicació que es
farà en l’opinió pública
espanyola incidirà
moltíssim en el resultat
del judici”

“Estic segura
que Bárcenas
i Rato van entrar
directament al mòdul
de respecte”

“El més normal és que
quan estiguin pendents
de sentència tornin a
Catalunya, però ja hem
vist coses no normals”

“Les mares de les
preses són les primeres
que pateixen el trasllat.
Ja no les podran veure
tan sovint”

Laura Masvidal

Susanna Barreda

Francesc Riera

Montse Bassa

no poden baixar a Madrid
com nosaltres”, continua
Bassa. La seva té 87 anys i
només es veu amb cor
d’anar-hi un cop al mes. La
de Forcadell en té 90 i no
podrà fer el viatge. L’expresidenta era justament
a Mas d’Enric, al Catllar, i
no al Puig de les Basses, a
l’Empordà, per estar a
prop de la seva mare, que
viu al Baix Ebre, a una hora de viatge. “A l’Ebre no hi
ha ni AVE ni avió, s’ha
d’agafar el cotxe, i és massa pesat”, constata Pegueroles, que no té cap ganes
d’escoltar durant el judici
el testimoni dels guàrdies
civils que van venir a pegar
els votants de l’1-O i només
acudirà al Suprem en moments assenyalats, com
quan declari la seva dona.
Bassa i Forcadell veuran els presos homes durant el judici, després que
es poguessin abraçar arran del trasllat. El fet que
hagin d’estar pràcticament cada dia al tribunal,
ja que les vistes es desenvoluparan de dimarts a dijous però els dilluns i els divendres també seran hàbils, “farà que es passin
gairebé més temps al Suprem que a la presó”, observa Susanna Barreda,
parella de Jordi Sànchez,
que ocuparà amb el seu fill

Oriol les dues cadires al judici reservades a cada família. La primera setmana
segur que hi serà; després,
només de tant en tant, perquè, com cap altra parella,
no es pot traslladar durant
mesos a Madrid. Els diputats estan suspesos de sou
i els cònjuges no poden deixar de treballar.
El que preocupa de veritat la parella del president

clau “que els molesten” o
que no accepti observadors internacionals. Bonet
insisteix que els testimonis vetats no són per obtenir meres opinions personals, com argumenta el tribunal, sinó aportacions
tècniques d’experts, com
ara relators especials de
les Nacions Unides que
han fet informes sobre
drets humans, premis Nobel de la pau i personalitats
com Paul Preston i Noam
Chomsky, signants del
manifest Let catalans vote, que l’acusació no dubta
a utilitzar a l’hora d’intentar demostrar la dimensió
internacional dels presumptes delictes.
“No em preocupa tant el
camió de la Guàrdia Civil
amb què van fer el trasllat,
sinó que quan els convé
utilitzen el Let catalans
vote i després tomben els
seus signants com a testimonis”, reflexiona la parella de Jordi Cuixart.
La de Raül Romeva,
Diana Riba, denuncia la indefensió “personal i jurídica” d’haver sabut tan tard
la data d’inici del judici,
amb el trasllat en curs, i
confia que un cop acabin
les sessions els presos tornin directament a les presons catalanes sense haver d’esperar la sentència.

“Sortirem de la presó provisional i la incertesa que
genera i entrarem en una
etapa nova”, valora.

PARELLA DE QUIM FORN

PARELLA DE JORDI SÀNCHEZ

—————————————————————————————————

Tornen els viatges
de 1.400 km fins a
Madrid per “40
minuts de vidre”
—————————————————————————————————

d’Òmnium, Txell Bonet,
no és tant el problema logístic, les condicions del
trasllat humiliant cap a
Madrid o el règim penitenciari, que al cap i a la fi assumeix com un viacrucis
personal, sinó la vergonya
col·lectiva que representa
la presó preventiva injustificada, el fet que el tribunal
hagi rebutjat proves pericials com l’encarregada a
dos membres amb més de
30 anys d’experiència a
Scotland Yard que demostra tècnicament que ni
Cuixart ni Sànchez van actuar de forma violenta el
20-S o durant l’1-O, que
hagi descartat testimonis

CUNYAT D’ORIOL JUNQUERAS

GERMANA DE DOLORS BASSA

Dia més, dia menys
La presidenta de l’Associació Catalana pels Drets Civils, Meritxell Lluís, parella
de Josep Rull, afronta el judici convençuda que amb
el Codi Penal a la mà hi pot
haver sentència absolutòria, malgrat tenir força
dubtes havent vist com ha
anat la instrucció. “Els interns diuen que quan estàs
en presó preventiva la presó és un dia més i quan tens
la sentència, un dia menys,
però m’agradaria pensar
que un cop acabi el judici
els tornen cap aquí. Que
vinguessin a casa, no a
prop de casa”, desitja.
L’esperança que, com a
mínim, puguin tornar a
centres catalans és transversal, per bé que Laura
Masvidal, esposa de Quim
Forn, pensa que quan estiguin pendents de sentència “seria un bon moment
perquè poguessin sortir”.
Ara bé, constata que “vistos els arguments del jutge
per no deixar-los anar, faran el que voldran”. Masvidal, que també relativitza
la preocupació per les condicions del règim penitenciari, en canvi tem espe-

cialment que la pressió
mediàtica influeixi en els
magistrats: “La intoxicació que es farà en l’opinió
pública espanyola, malgrat que diguin que els tribunals són independents,
incidirà moltíssim en el resultat del judici. Això sí
que em fa por.” La parella
de l’exconseller d’Interior
té molta confiança en la
defensa, però és “tremendament escèptica” en relació amb la sentència: “He
vist com interpreten les
coses, com no tenen cap
vergonya en redactar unes
interlocutòries que són
per posar-se les mans al
cap i, per tant, confiança,
no, no veig el Suprem
dient: «Perdonin, ens hem
equivocat, no havien de
ser a la presó.» No sé què
s’inventaran, però és obvi
que justa no serà.”
Francesc Riera, cunyat
de l’exvicepresident Oriol
Junqueras, coincideix que
“el més normal és que
quan estiguin pendents de
sentència tornin a Catalunya, però ja hem vist que
han passat coses que no
són normals”. “Hi ha un interval entre quan acaba la
vista oral i la sentència que
pot ser de mesos, i volem
creure que tornaran cap
aquí”, espera. Riera pensa
que la resolució està més
que escrita, serà condemnatòria i dura: “Seria una
sorpresa grata que l’A por
ellos judicial ara fes un
tomb.”
Tampoc Blanca Bragulat, parella de Jordi Turull,
pronostica una absolució,
però sí que els traslladin de
nou cap a Catalunya.
“Afrontem el judici amb
molta serenor sabent que
és un pas més que hem de
passar”, es resigna. A Soto
els presos no tindran bones nits diàries amb megàfon, ni televisió o ràdio en
català. “A Madrid el Jordi
deia que veient la televisió
a Estremera, de la manera
que els mitjans expliquen
el que està passant aquí,
no li estranya que els diguin colpistes”, comenta
Bragulat.
Pegueroles conclou: “No
han fet res, estem en mans
de gent que dirà el que voldrà. Tot això és un teatre.”
La setmana vinent comença la funció. ■
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ERC “tornaria a actuar de la
mateixa manera” que l’1-O

a Els republicans demostren la seva força en un acte amb una trentena d’alcaldes a Sant Vicenç
dels Horts a Maragall: “El proper alcalde de Barcelona ha de fer el que calgui per la República”
E.G.P.
SANT VICENÇ DELS HORTS

ERC tornaria a actuar de
la mateixa manera que l’1
d’octubre del 2017, “lleial
als ciutadans”. Una trentena d’alcaldes republicans van mesurar ahir la
seva força de cara als comicis municipals del mes
de maig amb un acte conjunt al municipi del seu
president, Oriol Junqueras, en què es va llegir el
manifest Alcaldes i alcaldesses per la democràcia,
tota una declaració de
principis. Els batlles també es van declarar compromesos amb la democràcia
i van denunciar el judici
dels presos polítics. Entre
d’altres, hi havia els màxims representants de
Prats de Lluçanès, Cambrils, Sant Vicenç dels
Horts, Salt, Montgat, Canet, Arenys de Mar, Sant
Julià de Ramis, Palafrugell
i Viladrau, així com l’exalcalde de Sabadell.
“Reiterem el nostre
compromís amb les urnes
i afirmem solemnement
que tornaríem a actuar de
la mateixa manera: de manera pacífica, cívica i ferma, lleials als nostres conciutadans i conciutadanes”, assegura el comunicat conjunt, que va llegir
l’alcaldessa d’Arenys de
Mar, Annabel Moreno. “L’1
d’octubre aquest país va
protagonitzar una gesta

El vicepresident i conseller d’Economia, Pere Aragonès, envoltat d’alcaldes i candidats republicans ■ EFE

democràtica sense precedents. Els alcaldes i alcaldesses vam ser al costat
dels nostres conciutadans
[...] seguint el mandat democràtic per a la celebració del referèndum als nostres municipis, i per aquest
motiu l’Estat espanyol ha
desfermat una onada repressiva instrumentalit-

zant l’aparell judicial i permetent la intimidació d’escamots parafeixistes que
han actuat impunement a
les nostres places i carrers”, denunciaven.
De fet, es van referir al
judici dels presos polítics
assegurant que “els nostres líders polítics seuran
al banc dels acusats en

La frase

La xifra

“Els ajuntaments
seran, com sempre,
a primera línia en
defensa de la
llibertat”

500

—————————————————————————————————

Pere Aragonès

VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT

—————————————————————————————————

dies de presó provisional,
aproximadament, hauran
viscut els presos polítics
abans de l’inici del judici.

l’enèsima mostra de repressió política i persecució judicial que vivim a Catalunya, amb penes que
arriben als 25 anys de presó i amb un grup feixista
exercint d’acusació al costat de la fiscalia”.
Tot i que qualifiquen el
judici d’“injust i vergonyós”, en el comunicat els
alcaldes recorden que,
“passi el que passi, no podran aturar l’anhel de llibertat i justícia”, i asseguren: “No defallirem fins a
veure els presos i exiliats
retrobats amb les seves famílies i amics i restituïts
plenament en la seva vida
política, civil i social. No
ens aturarem fins que siguem lliures, fins a la República si així ho vol la majoria de la societat.”
Governar el país
El candidat a l’alcaldia de
Barcelona, Ernest Maragall, va participar en l’acte
assegurant que “el proper
alcalde de Barcelona ha de
fer el que calgui per la República”. “No es tracta de
guanyar unes eleccions,
sinó de governar el país”,
hi va afegir. “Governar en
aquest moment, quan falta
menys d’una setmana per
a l’inici del judici més terrible sobre tots nosaltres, és
el millor servei que podem
fer a Catalunya i als polítics
presos”, va assegurar.
Per la seva banda, el vicepresident del govern,
conseller d’Economia i adjunt a la presidència d’ERC,
Pere Aragonès, va posar
en relleu durant la seva intervenció el paper del municipalisme en la construcció republicana: “Els
ajuntaments seran, com
sempre, a primera línia en
defensa de la llibertat”, va
dir. I va recordar que el judici “farà seure al banc
dels acusats dos milions
de ciutadans”. ■

MÉS PRESOS POLÍTICS
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Creients de Reus organitzen
pregàries per un judici just

Cs renya SCC i diu
que el 155 no
s’hauria d’aixecar

Un excàrrec del TEDH, crític
amb la falta d’observadors

Un grup de creients cristians
de Reus ha organitzat pregàries bisetmanals, obertes a
tots aquells que “vulguin pregar per la justícia i la defensa
dels drets humans en el judici
dels encausats pel procés català” i que se celebraran els
dimarts a la tarda i els dijous
al matí mentre duri el judici
dels presos polítics. Els volun-

El portaveu de Ciutadans al
Parlament, Carlos Carrizosa,
va renyar ahir Societat Civil
Catalana per haver dit que seria un “error” aplicar l’article
155 de la Constitució a Catalunya perquè suposaria “afegir
més gasolina al foc”. Pel polític
de dretes, les declaracions del
líder de SCC són “més pròximes a les tesis del PSC”.

L’exvicepresident del Tribunal
Europeu de Drets Humans
(TEDH) Josep Casadevall
creu que seria “fort no deixar
entrar observadors internacionals al judici” dels presos
polítics. En una entrevista al
programa Via lliure de RAC1,
Casadevall considerava que
això “seria un tret al peu del
Tribunal Suprem”. “És impor-

taris es trobaran a la parròquia de Sant Francesc d’Assís
de Reus, al número 12 del carrer de la Misericòrdia. “Creiem en la força de la pregària
i volem demanar a Déu que
sostingui en la veritat i la justícia tots els encausats en el judici, les seves famílies, els magistrats, els fiscals, els advocats i els periodistes”, diuen.

Per Carrizosa, SCC està
més a prop del PSC ■ ARXIU

tantíssim que hi hagi observadors internacionals”, ja que
“és un element que tindrà
pes al seu moment”, va dir davant la possibilitat que el cas
arribi a Europa. “El TEDH podria recomanar que es tornés
a fer el judici”, va dir, i va afirmar que “Estrasburg podria
fer que [els líders polítics]
sortissin de la presó”.
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Política al contraatac

OBRA · L’exdiputat i advocat Benet Salellas escriu ‘Jo acuso’, en què explica què és un judici polític i les bases d’actuació de la
defensa MÉS · Ho descriu com un combat entre dos poders desiguals, “el constituït i el constituent”, i analitza alguns casos
jutjats a Espanya, França i Alemanya RESPOSTA · Planteja una defensa activa de les idees dins de la sala i també al carrer
passar res”, durant la seva aplicació
hi ha una “pèrdua generalitzada de
drets, llibertats i garanties” i, finalment, les penes previstes solen ser
“d’una gravetat i desproporció desmesurada”.
El llibre Jo acuso també posa
exemples de judicis històrics i en
detalla els procediments. El cas
Dreyfus, en què es va condemnar
un oficial francès d’origen jueu d’alta traïció el 1894. El judici es va reobrir amb un contraatac protagonitzat per l’escriptor Émile Zola que
va adreçar una carta al president de
la República acusant (J’accuse)
l’exèrcit francès de vulnerar proves.
L’opinió pública es va fer ressò del
cas i en un segon judici es van rebaixar penes. També recull les circumstàncies del cas Companys, jutjat per un consell de guerra sumaríssim que va durar una setmana i
sense les mínimes garanties processals, i el procés de Burgos contra activistes bascos que va propiciar l’as-

Emma Ansola
BARCELONA

U

na lectura ràpida als escrits
de l’acusació en el judici al
procés independentista et
situa veloçment a la cambra catalana i, com si d’una màquina del temps es tractés, et retorna a
la legislatura passada, l’onzena
(2015-2017). L’acusació reconstrueix fil per randa l’activitat parlamentària que va tenir lloc a la cambra a partir del 9 de novembre del
2015, quan les forces independentistes, arran dels resultats electorals del 27-S, posen fil a l’agulla al
programa, ni qüestionat ni il·legalitzat, amb què havien guanyat les
eleccions i aproven la primera declaració política, la resolució 1/XI,
també anomenada declaració de sobirania. Per a l’acusació va ser “un
atac a la legalitat democràtica i
constitucional”; per a la defensa, el
compliment d’un mandat democràtic a través d’una declaració política. A partir d’aquí l’escrit de la fiscalia del Suprem desencadena tota
l’activitat parlamentària fins a arribar al 27-O del 2017 amb la declaració d’independència polèmica.
Es tracta d’un relat de fets que
no deixa marge al dubte ni a la confusió. Totes les actuacions que s’hi
narren es van portar a terme; la declaració de sobirania (resolució1/XI), la creació d’una comissió
d’estudi sobre el procés constituent
(resolució 5/XI), l’informe de les
conclusions (resolució 263/XI), la
llei de pressupostos amb partides
per a l’1-O, les lleis del referèndum i
transitorietat jurídica, i la creació
de la sindicatura electoral (resolució 807/XI). Conjuntament amb
aquestes actuacions, l’escrit recull
també les interlocutòries del TC
que anul·laven les esmentades resolucions. És la part més objectiva de
l’escrit d’acusació, que la fiscalia
acabar de completar amb un relat
subjectiu; les mobilitzacions i les
protestes d’una societat civil organitzada que lluitava, a través de mecanismes acceptats com la desobediència civil, per la convocatòria
d’un referèndum. Segons l’acusació, eren accions tumultuàries pròpies d’una rebel·lió.
És precisament aquest relat i el
seu contingut el que confereixen al
judici que començarà el 12-F el seu
caràcter polític: una declaració política en un parlament rep com a resposta l’anul·lació del text i querelles
criminals per als seus protagonistes

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

L’escrit d’acusació contra
l’1-O recull un relat complet
de l’activitat al Parlament
durant l’onzena legislatura
—————————————————————————————————————————————

El magistrat Manuel Marchena (al mig) presideix el tribunal que jutjarà el procés independentista ■ ACN
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pàgines té el llibre
‘Jo acuso, la defensa
en judicis polítics’,
que ha escrit l’advocat Benet Salellas
amb epíleg de Jordi
Cuixart i pròleg del
també advocat Olivier Peter. Està editat per Pagès Editors.

a través dels òrgans judicials de
l’Estat. I aquí sorgeix la primera característica del que és un judici polític, segons l’exdiputat i advocat Benet Salellas, que també forma part
de l’equip legal de Jordi Cuixart.
Des dels àmbits del poder, el constituït, “la maquinària jurídica i els
seus mecanismes processals es posen en moviment per assolir objectius polítics” mentre es fa al·lusió al
suposat control de l’ordre públic.
Ho explica al llibre Jo acuso, la defensa en judicis polítics, que pot
servir de guia per seguir i entendre
el judici del 12-F, sobretot en aquelles causes com les de Cuixart, qui
ja ha avançat que aniran a acusar
directament l’Estat de censurar i
fiscalitzar drets civils i polítics com

ara el de la llibertat d’expressió i el
de manifestació que a Catalunya es
van defensar el setembre i l’octubre
del 2017 a través d’instruments
com ara la desobediència civil i pacífica, acceptats i reivindicats al llarg
de la història.
Altres característiques dels judicis polítics és que lluny d’intentar
rehabilitar l’acusat, tal com sol passar en qualsevol judici penal per delictes comuns, en aquest cas el que
s’intenta és “neutralitzar-lo i expulsar-lo” del sistema. És el que es coneix com el dret penal de l’enemic;
com a trets, Salellas en destaca
tres: l’acusació es construeix no sobre els fets que s’han produït sinó
“que s’anticipa i intervé de manera
cautelar fins i tot abans que arribi a

sassinat del comissari Melitón Manzanas l’any 1968. Salellas, però, no
només fa un recorregut per judicis
històrics, sinó que també aporta la
seva experiència al capdavant del
judici contra el que es va anomenar
escamot Dixan, l’any 2003, en plena guerra contra l’Iraq, un cas que
va quedar arxivat pel Suprem i reobert per l’Audiencia Nacional arran de l’atemptat de l’11-M. Entre
els judicis més recents, també s’inclou l’aturada del Parlament el juny
del 2011. S’aprovaven els primers
pressupostos de les retallades i l’acció va ser qualificada com un intent
d’assalt que va portar a l’Audiencia
Nacional vint persones. En el judici,
el 2014, el Parlament, la Generalitat, la fiscalia i Manos Limpias van
ser acusació. Hi va haver absolució,
però els acusadors ho van traslladar
al Suprem, que va revocar-ne l’absolució i va dictar penes de presó per a
vuit activistes. El magistrat que va
signar aquella sentència va ser Manuel Marchena, qui jutjarà l’1-O.
Aquella condemna està recorreguda al Tribunal Europeu de Drets
Humans i pendent de sentència, i la
petició d’indult per als acusats va
aturar el seu ingrés a la presó fins
que el govern ho resolgui. ■

