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El mur, ariet
de Trump
en el discurs
de l’estat
de la nació

“Abusar d’un
menor, un mal
moment”
L’arquebisbe de Tarragona,
Jaume Pujol, normalitza els
abusos i després ho rectifica
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L’arquebisbe Pujol, ahir a Tarragona ■ ACN
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El president dels EUA
no vol ser investigat
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Junts contra el diàleg
OFENSIVA · El PP convoca una
manifestació a Madrid amb Cs i
Vox per l’“alta traïció a Espanya”
de Sánchez pel relator

DIVISIÓ · Calvo intenta calmar
els barons socialistes davant del
malestar de sectors del PSOE per
la iniciativa del govern estatal

DISCREPÀNCIES · La Moncloa
i la Generalitat mantenen les
divergències sobre quina és la
taula que certificarà l’auditor

L’ESPORTIU

Bàrbara Mestanza.
Actriu, directora i dramaturga

Avui,
a les 21.30 h

P28,29

“La vida és una flor
amb una pistola, una
hòstia i un somriure”
Opinió
Tribuna

Tribuna

Homenatge a
un exiliat cultural

Ni eixamplar,
ni convèncer

Josep Lluís Alay

José Rodríguez

‘Connexió
Parlament’,

137635-1190108Q

a partir de les 9.00 h

El blaugrana Malcom intenta superar el porter del Madrid, Keylor Navas ■ EFE / ANDREU DALMAU

Empatats cap al Bernabéu
Barça i Madrid (1-1) decidiran en la tornada qui jugarà la final de la copa

El ple del Parlament,
a El Punt Avui TV
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La vinyeta

Jofre Llombart

Fer

Imparcialitat

N

o sé com el fiscal
de l’Audiencia
Nacional del cas Trapero, Pedro Rubira,
pot sospitar de la imparcialitat d’alguns
jutges si resulta que el PP pot controlar “per darrere” la sala segona del Tribunal Suprem. No sé com el fiscal Rubira pot dubtar de la imparcialitat dels
jutges catalans si el president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, considera que el jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer (mort al mes de novembre)
“va canviar el rumb de la història del
país” quan va acceptar fer-se càrrec de
la investigació dels preparatius del referèndum de l’1 d’octubre; una causa
que encara no s’ha jutjat però que el
president de la instància que ho farà, el
Suprem, se’n felicitava en carta pòstuma. No sé com el fiscal Rubira pot
qüestionar la imparcialitat dels jutges
catalans si Pablo Llarena, que era jutge
a Catalunya i després va instruir la
causa del procés des del Suprem, parlava en primera persona com a perju-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

No hi ha res més imparcial
que impedir que parli la
persona que més informació
deu tenir del període
que es jutja
dicat. En una interlocutòria en què
s’oposava a l’alliberament de Jordi
Sànchez, Llarena al·ludia a “l’estratègia que patim”, una expressió que situava jutge i part en una mateixa frase,
és a dir una de les coses que més poden trencar la imparcialitat. No sé com
el senyor Rubira pot desconfiar de
l’equanimitat del sistema si ell és
membre d’un col·lectiu, els fiscals, que
es poden afinar des del Ministeri de
l’Interior, com va demostrar Jorge Fernández Díaz. No sé com el fiscal pot
posar en qüestió la transparència del
sistema judicial espanyol si el Suprem
ha atès la petició de la fiscalia del Suprem perquè no hi hagi observadors
internacionals amb l’argument que es
pot seguir per televisió. En canvi, Carles Puigdemont no pot declarar com a
testimoni si no és de manera presencial. I per això se l’ha esborrat de la llista de testimonis. Perquè, és clar, no hi
ha res més imparcial que impedir que
parli la persona que més informació
deu tenir del període que es jutja. Total,
només era el president de la Generalitat de Catalunya.

El fantasma de la llibertat

A

mb en Toni i la Carmina visitem
l’exposició sobre Stanley Kubrick que hi ha al CCCB de Barcelona. Ens agrada tant, que quan en
Ramon, l’altre cinèfil de la colla, que
no ens ha pogut acompanyar, ens comunica que ens convida a dinar per
celebrar que ha fet vuitanta anys, decidim regalar-li material sobre el director. M’encarreguen d’anar-lo a comprar a la botiga del CCCB. Un llibre, un
paquet amb cinc pel·lícules i una claqueta per fer riure. Pregunto als dependents si tenen guix per escriure el
seu nom a la claqueta. Se m’escapa dir
que és per a un senyor que fa vuitanta
anys. Els dependents són una noia i
un noi. Què deuen haver pensat? En
Ramon té quinze anys més que jo,
com en Toni, i l’un i l’altre es mantenen en plena i activa forma, i intel·lectualment són per a mi el mateix referent de quan jo en tenia quinze i ells
trenta i plegats formàvem part de la
junta del cinefòrum. No tenen guix.
Me’n serveixo en una altra botiga.
En Ramon ens porta a dinar al restaurant d’una instal·lació portuària. A
fora fa un fred que pela però una pare-

“
La Candelera,
va plorar o riure? El
que resta d’hivern
és una incògnita

lla es manté a la terrassa exterior fentse petons i abraçades amb grans recaragolaments passionals. Són de mitjana edat. No calculo que siguin marit i
muller, encara que no se sap mai: A El
fantasma de la llibertat Buñuel feia
que els matrimonis madurs disfrutessin en les situacions més incòmodes i
no en el llit que els joves solters sempre voldrien i no poden haver. Estem
intoxicats de cine.
Fa fred, però fa un bon sol. Avui, dos
de febrer, és la Candelera. Els americans aquest dia observen una marmota
per saber si el que resta de l’hivern serà
fred o temperat. Nosaltres apel·lem a

un refrany: “Si la Candelera plora, el
fred és fora; si la Candelera riu, el fred
és viu.” No sé què deu haver dictaminat
la marmota. Aquí, el fred s’anuncia viu.
Parlem de tot: de cine, de llibres, de
coses passades... Del procés i el judici
als polítics que està a punt de començar, poc. Tant com ens havia ocupat en
trobades anteriors... Estem fatigats,
desesperançats, empipats –jo, si més
no–, i a més a més avui és dia de festa.
De totes maneres: com acabarà tot?
No el judici: tot el procés. No es pot
predir res. 2001 està inclosa en el paquet que regalem a en Ramon. El visionari Kubrick no va endevinar la irrupció del mòbil. A l’exposició, els vestits
dels astronautes segueixen la moda de
l’any 1968, quan la pel·lícula va ser feta. Com vestirem quan s’acabi el procés? Ho atraparem?
Seguim la celebració a casa d’en Ramon. Xampany, unes pastes... Tot
d’una, a mitja tarda, cau un ruixat. Al
sortir ja no plou però els carrers són
molls i la gent ha tret el paraigua. Què
hem de pensar de la Candelera: ha rigut o ha plorat? Fins a la primavera,
l’hivern és una incògnita.
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A la tres

EDITORIAL

Estratègia
contra el
diàleg polític

Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

No al relator!

L’

argumentació del fiscal de
l’Audiencia Nacional Pedro
Rubira que a Catalunya no es
pot jutjar l’1-O perquè no hi ha prou serenor i massa crispació social es podria
fer extensiva a Madrid, a l’hora de jutjar els mateixos fets. La crida del tripartit de dreta a manifestar-se diumenge contra la figura d’un relator
que afavoreixi el diàleg amb els partits
polítics de Catalunya no fa altra cosa
que demostrar la impossibilitat de jutjar l’independentisme “amb serenor” i
“sense crispació social”, com diria Rubira, tampoc des d’un tribunal establert a Madrid.
La vicepresidenta Calvo es va haver
d’afanyar ahir a aclarir a la cadena
SER i en una roda de premsa a La
Moncloa que la figura del relator era
perquè “es pugui dialogar”. Les dues
parts no es posen d’acord ni en el nom
del mitjancer, ni sobre què es parlarà,
ni què farà... però el cas és boicotejar-

“
Té raó el fiscal:
no hi ha serenor per
jutjar, sobretot a
Madrid. La ‘mani’ de
diumenge n’és una
prova

ho i llançar-ho contra Sánchez.
Casado comparava el relator amb
Tejero i el 23-F i Rivera lamentava la
“humiliació” a l’Estat. El triple no al relator que convoca la manifestació és
tan preelectoral contra Sánchez com
insensat. Però ja ningú pensa que el tripartit de dreta vulgui arreglar res amb

De reüll
Anna Balcells

Les cares de la notícia
PRESIDENT DEL TSJC

Jesús María Barrientos

Llum
i ombres

Absència significativa

S

ón comprensibles les ganes que han manifestat els
presos polítics que comenci d’una vegada el judici
per poder-se explicar. De poder trencar el silenci imposat
de la presó i tenir, per fi, l’oportunitat de defensar-se i de
desmuntar falsedats. “El judici serà fàcil, perquè diré la
veritat”, ha explicat Dolors Bassa, en una frase lluminosa
que resumeix tota la complexitat del cas. L’esperança no
s’ha de perdre mai, és clar que no, ni la determinació a
lluitar davant del tribunal, encara que hi hagi recels més
que fonamentats sobre com es desenvoluparà el judici, i
les sospites que la sentència ja ha
Sí, tenim
estat redactada per endavant.
molts dubtes D’elements per a la desconfiança no
falten, des de la construcció del
sobre el judici, en
relat dels fets que vam veure durant
o és que això la fase d’instrucció fins al vet a la
també és un presència d’observadors
internacionals, passant per les
delicte?
condicions penitenciàries que hem
anat coneixent els darrers dies o el protagonisme que
tindrà Vox a la sala, assegut al costat dels fiscals.
Em sembla que aquest escepticisme traspassa
fronteres. Quin sentit té, si no, l’estrambòtica campanya
d’aquesta entitat anomenada España Global, finançada
amb diners públics, intentant homologar el judici i
legitimar, a ulls internacionals, les previsibles sentències
condemnatòries? Per què retreuen la desconfiança si és
el mateix estat acusador el que la manifesta envers els
jutges que exerceixen a Catalunya? Sí, tenim molts
dubtes sobre el judici. O és que això també és un delicte?

Catalunya, només tenen les eleccions
entre cella i cella i fer fora Sánchez a
cop de manifestació, si cal. I més sabent que els dona suport mig PSOE,
perquè els barons que es juguen les autonòmiques no ensopegaran en la mateixa pedra que Díaz. Amb tanta imprudència, resulta menor que el fiscal
desacrediti els jutges de Catalunya i en
qüestioni la imparcialitat. Què passarà
quan el TSJC hagi de jutjar la mesa del
Parlament? El 2013 es va forçar a plegar el fiscal superior de Catalunya,
Martínez Sol, perquè creia legítim el
dret a decidir!
La mani serà també un clam de condemna contra els presos catalans. Com
pot aïllar-se, el Suprem, d’aquest clima
social, sabent que el tripartit de dreta
té La Moncloa al final del carrer? Per això, presos, advocats i el mateix Suprem miren tant de reüll Estrasburg,
com a únic tribunal serè, poc crispat i
prou allunyat per impartir justícia.

-+=

Per més raons tècniques que s’argumentin, l’absència del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la reunió en què la sala de
govern va defensar la independència dels jutges
de Catalunya, els seus jutges, davant dels atacs
del fiscal Rubira, és molt significativa.
PRESIDENT DELS EUA

Donald Trump

Enrocat, cínic i mentider

-+=

El discurs sobre l’estat de la unió del president
dels EUA ha mostrat un Trump enrocat en la dèria
de construir el mur a la frontera de Mèxic, cínic a
l’hora de demanar que es deixi d’investigar les seves irregularitat en nom de la unitat, i mentider en
alertar de la inexistent amenaça del socialisme.
ARQUEBISBE DE TARRAGONA

Jaume Pujol

Suport injustificable

-+=

Les paraules de l’arquebisbe de Tarragona donant
suport a capellans que han comès abusos a menors són del tot injustificables. Treure importància
a uns delictes execrables, com ha fet Jaume Pujol,
és una indecència que l’Església hauria de combatre des de totes les instàncies.

L’oposició política espanyola
i part del mateix PSOE que
governa l’Estat van demostrar ahir,
amb la seva reacció totalment desmesurada a la proposta d’incloure
un relator en les converses entre el
govern català i l’espanyol, que difícilment obriran mai la porta a les
demandes de diàleg i negociació
que fa temps que es proposen des
de Catalunya. Les frases gruixudes
dels dirigents de l’oposició –el líder
del PP, Pablo Casado, va arribar a
titllar Pedro Sánchez de president
“il·legítim”, talment com s’ha fet
amb el president veneçolà Nicolás
Maduro, i el de Cs, Albert Rivera, va
parlar d’“humiliació” i de “vergonya”– són la clara demostració del
poc nivell de tolerància democràtica de les seves formacions polítiques i denoten també que els mou
més el clima preelectoral que no
pas la voluntat de resoldre el conflicte a Catalunya.
És molt greu que l’oposició,
amb el PP i Cs al capdavant –la ultradretana Vox no va trigar a afegir-s’hi–, tanqui directament la porta a uns moviments absolutament
incipients com els que hi ha hagut
entre els governs català i espanyol
en via de desenvolupar un diàleg
polític. La convocatòria de manifestacions al carrer o les sorprenents
crides a la “rebel·lió” del líder del PP
a Catalunya confirmen que ni populars ni ciutadans volen treballar per
una solució negociada. Més aviat
tot el contrari, sembla que empenyin la part catalana a vies que ha
demostrat rebutjar.
En aquest context el president
Sánchez, molt qüestionat pel seu
mateix partit, ha de ser valent i no
només quedar-se en aquestes primeres passes. Cal que demostri altura de mires, visió democràtica,
acceleri i plantegi solucions per un
diàleg efectiu.
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Crueltat judicial
El jutge del Tribunal Suprem
Pablo Llarena manté Jordi
Sànchez a la presó perquè
considera que ha continuat en
la primera línia sobiranista.

Ferran Espada

anys

Més de sis-cents càrrecs
electes del PNB, EA i EH funden
l’assemblea municipal que
agrupa els sis territoris
històrics del País Basc.

José Rodríguez. Sociòleg

Quan els orcs
oloren la por

D

anys

20

Nova assemblea

Tribuna

Full de ruta

es de la moció de
censura, Pedro
Sánchez ha intentat
generar un discurs del
diàleg dins les lleis espanyoles amb l’objectiu no tant de resoldre el conflicte català com de forjar un marc d’equidistància i centralitat per al PSOE. Però les
eleccions andaluses han alineat un potent pol ultranacionalista espanyol
que, amb el PP i Cs com a capdavanters i Vox com a motor ideològic, busca
implantar un nou règim a l’Estat espanyol sota un paradigma preconstitucional. Un marc que permeti eternitzar
les dretes en el govern, enterrar els socialistes a les catacumbes de la història, homogeneïtzar nacionalment l’Estat per la força recentralitzant l’Espanya autonòmica i facilitar el control de
l’statu quo als poders fàctics econòmics. Finalment, el règim i la sacrosanta Constitució del 78 poden desaparèixer però per l’emergència d’una dreta
que connecta amb el franquisme però
que se sustenta en un nou autoritarisme de disseny articulat des del populisme de tècniques modernes i del nacionalisme excloent.
La furibunda reacció contra el famós
relator, teatralitzada per l’oposició mediàtica i política a Sánchez, no busca un
simple desgast del PSOE. Forma part
d’una operació d’aniquilació de l’alternativa política. Els escarafalls d’ahir culminen mesos de crítiques per antipatriota i persegueixen trencar les files socialistes per provocar la desbandada i el
pànic interior. Crear un escenari en què
només sigui possible durant dècades la
victòria de les dretes per inviabilitat de
l’alternativa que configura l’actual aliança de les forces de la moció. I destruir el
somni sanchista d’un gran espai de
centre en què el PSOE pugui governar
amb un Cs disfressat de fals libdem. Rivera ja no vol ser caporal de Sánchez
perquè, en la nova era de les dretes que
ell albira, creu que pot aspirar a general
fruit del transvasament del PP cap a
Vox. Ara, després de l’escomesa de l’ultraespanyolisme, a Sánchez li toca decidir: o fa avançar els acords amb els independentistes per crear un front contra la involució que li permeti tenir possibilitats de liderar l’Estat o es replega i
es resigna a caure en la subsidiarietat
més absoluta davant l’emergent poder
“trifachito” –iceta dixit. Sánchez s’hi juga tant que s’ho juga tot. Molt més que
un pressupost. I si li tremolen les cames
està perdut. Les hordes de Sàuron assetgen La Moncloa. I ja se sap que els
orcs oloren la por.
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Es torna a ajornar
El govern estatal retarda el nou
sistema de finançament fins
després dels comicis bascos i
gallecs perquè encara hi ha
“serrells”.

Ni eixamplar ni convèncer

F

a uns anys els independentistes
estàvem obsessionats en “convèncer indecisos”. Es creia que
explicant les bondats de la independència gairebé tothom es faria independentista. Tot i que els principals
defensors de la idea d’eixamplar la base no tenim aquesta visió paternalista, evoca el mateix: uns independentistes que tenen la raó evangelitzen
d’altres catalans que encara no han
vist la llum.

aquests mecanismes mentals. El que
trobem quan argumentem és que estem explicant idees i conceptes des
del nostre marc mental a persones
que en tenen un altre. Si volem hackejar aquesta barrera hem de conèixer primer quin és el marc mental
nostre i quin és el del nostre interlocutor. No es tracta de comprar el seu
marc ideològic i mental, sinó entendre’l per poder cercar les seves contradiccions dins de la seva mateixa
lògica i no des de la nostra.

SI AIXÒ D’EXPLICAR ARGUMENTS

no funciona del tot és que la nostra posició
política té molt més a veure amb decisions irracionals que racionals. Els
humans som fantàstics perquè amb
molt poca informació podem afrontar decisions complexes. Això ho podem fer perquè creem dreceres i
marcs conceptuals on encaixem la
nostra realitat. Aquests marcs ens
permeten completar la informació
que no tenim o no podem analitzar i
que ens explica una història coherent
amb el que creiem. La política no és
exempta d’aquestes dreceres i

L’ESFORÇ DURANT ANYS

del nacionalisme banal de l’Estat espanyol d’homogeneïtzar-nos, creant idees molt subtils com amb el concepte de “lengua
común”, i també l’intent del pujolisme de voler patrimonialitzar el concepte de nació catalana, ha fet que
moltes persones no sentin simpaties
per un moviment independentista
que, vulguem o no, té una base d’identitat nacional i per tant és nacionalista. Tot això ha facilitat la construcció
d’un marc mental d’identitat política
suposadament no nacionalista (tot i

que ho és nacionalista espanyola, encara que de manera subtil), de classe
social treballadora i que se sent desvinculada dels valors de la classe mitjana que forma el nucli central de l’independentisme.
TRENCAR AQUESTA BARRERA d’identitat i

dels marcs mentals només es pot fer
compartint. Sigui en interaccions socials: fer tots els dies una tassa de cafè, interaccionant al llit o en entorns
socials de tot tipus. O bé compartint
projectes polítics comuns. Trobar el
CDR de Nou Barris als desnonaments, o Joan Tardà als piquets de les
vagues generals contra les reformes
laborals, és una forma de crear una
identitat política compartida. Quan
Jordi Cuixart parla de “compartir” i
no d’eixamplar, ens indica que el camí va per aquí. Només si compartim
projectes polítics comuns que també
formen part de l’agenda política de
qui volem que se sumi al projecte de
la República catalana, potser farem
que també vulguin compartir elements de la nostra agenda.

El lector escriu

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

Carta oberta al
secretari general
de CCOO
b Fa quasi cinquanta anys, el
crit de “Viva Comisiones
Obreras” escoltat a la primera feina que vaig tenir em va
obrir un món de lluita pels
drets dels treballadors, però
aquell crit, amb aquells companys, també volia dir la lluita
per la llibertat, pels drets humans i per la democràcia.
Suposo que, en l’actualitat,
cap afiliat ni cap dirigent de
CCOO renegaria d’aquelles
mobilitzacions, tot i ser lluites
només d’una minoria enfront
d’una immensa majoria a qui
ja els estava bé la situació política del moment. Ara, per al
pròxim dia 21 hi ha convocada una vaga que, segons ha
fet saber Javier Pacheco,
CCOO no secundarà perquè
no interpel·la el conjunt de la
societat catalana. Mai mai
cap vaga, cap mobilització ha
interpel·lat el cent per cent

de la població, per això és interessant saber a quina part
de la població fa costat
CCOO.
Fa costat el sindicat a
aquells que creuen que la
Constitució espanyola només
té dos articles, el 2 i el 155, i
que els altres han de tenir
una interpretació preconstitucional? O fa costat als qui
creiem que la Constitució espanyola no és arma llancívola, sinó una eina de convivència, amb drets polítics, econòmics, socials i culturals
que hem de cuidar, defensar i
ampliar? Fa costat CCOO als
que criden “A por ellos” o a
aquells a qui ens van hostiar?
A qui fa costat CCOO, als
qui sabem que no hi va haver
violència, o als qui la van
exercir i ara s’inventen un relat de violència? Fa costat
CCOO als que creiem en la
separació de poders, al dret a
un jutge predeterminat, a la
presumpció d’innocència, o
fa costat a qui està creant i

aplicant un dret polític de
l’enemic?
Sr. Pacheco, com a secretari general de CCOO, li agrairia que expliqués a afiliats i al
conjunt de la societat a qui
fan costat vostè i el sindicat.
QUIM RIGO MARSAL
Barcelona

Guerra
b Guerra de l’Estat espanyol
contra Catalunya. Guerra declarada i sense treva. A veure
si ho entenem tots: Catalunya intenta emancipar-se de
l’Estat espanyol, aquest reacciona i, després d’intentar
per tots els mitjans possibles
i fent un ridícul espantós impedir el referèndum, veient
que no se’n surt diguem-ne
que per les bones, el dia 1
d’octubre actua com ja sabem; després empresona els
líders de l’ANC i Òmnium,
aplica el 155 de la seva Constitució, destitueix el govern,
n’empresona la meitat i força

l’altra meitat a exiliar-se, intervé el país i convoca eleccions; en perdre-les bloqueja
la investidura dels candidats
que no li agraden; intenta arruïnar el país convidant/forçant les empreses a marxar;
vol esborrar la nostra llengua
i la nostra cultura imposantnos les seves; vol destruir totes les persones que han
destacat en el procés i com
que, afortunadament, no pot
fer-ho físicament ho fa políticament, personalment i econòmicament; amb els presos
polítics no en té prou de sotmetre’ls a un judici inquisitorial (per la falsedat de les
acusacions), sinó que a més
els ha de maltractar i humiliar.
Això és una guerra en la
qual l’enemic no ens vol només derrotats, ens vol destruïts, i qui no ho vegi és que
és mesell o que, interessadament, no ho vol veure.
AGUSTÍ VILELLA GUASCH
Cambrils (Baix Camp)
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La frase del dia

“Quinze milions destinats perquè vostès desenterrin uns
ossos en lloc de millorar els jutges i els fiscals”
Esther Muñoz, SENADORA DEL PARTIT POPULAR

Tribuna

De set en set

Homenatge a un exiliat cultural

Espanya
es devora

Josep Lluís Alay.

E

l dia 13 de gener va morir el professor Miquel Civil en un hospital
de Chicago a l’edat de 92 anys. La
seva defunció va passar pràcticament
desapercebuda a casa nostra, sense tenir en compte un reduït cercle
d’amants de l’antiguitat de Mesopotàmia, fins que el Washington Post en va
publicar un extens obituari, que gosaria qualificar com a just laudatori, dedicat a un dels més grans erudits de la segona meitat del segle XX. Va dedicar tota la seva vida a la llengua dels sumeris,
considerada la primera llengua escrita
de la humanitat. Els sumeris escrivien
sobre tauletes d’argila, per mitjà del
sistema d’escriptura cuneïforme, als
oasis de Mesopotàmia, al sud de l’actual Iraq.

MALGRAT QUE EL PROFESSOR CIVIL va pas-

sar gairebé tota la seva vida acadèmica,
més de seixanta anys, allunyat de la
terra que el va veure néixer, els primers trenta anys de la seva vida van
transcórrer a Catalunya i van deixar
una empremta inesborrable en ell, com
els seus tan estimats signes cuneïformes al fang humit. Gran part del relat
biogràfic que segueix està basat en una
conversa amb el professor Lluís Feliu
de la Universitat de Barcelona, deixeble directe del professor Civil i que ha
donat continuïtat a la llavor sembrada
pel professor Civil a la nostra universitat, en desenvolupar la recerca i la docència de la llengua sumèria a la nostra
universitat, que com podem imaginar
no és una tasca fàcil.
FILL DE SABADELL, MIQUEL CIVIL va

rebre
bona part de la seva educació primària
al monestir de Montserrat fins que va
començar la Guerra Civil. Després de la
guerra, es va tornar a incorporar al monestir primer com a escolanet i després
com a novici a principis dels anys quaranta. Va ser en aquest període quan va
entrar en contacte amb la magnífica

Sísif
Jordi
Soler

Professor d’història a la Universitat de Barcelona

col·lecció de tauletes cuneïformes del
museu de Montserrat i gràcies a la seva
biblioteca va poder iniciar l’autoaprenentatge de l’escriptura més antiga de
la humanitat, així com les dues llengües que s’hi expressaven, en aquelles
tauletes: el sumeri i l’accadi. Ja en
aquella etapa de formació en la disciplina de l’assiriologia, ell sempre va mostrar més interès per les tauletes escrites en sumeri. Però la vida monàstica
no estava feta per a ell, i en la dècada
dels cinquanta va penjar l’hàbit. Segurament la Catalunya i la Barcelona de
l’època no brillaven per la seva agitació
cultural, així que el 1955 va decidir emprendre el que ell anomenava el camí
de “l’exili cultural” per acabar installant-se a París, far de llum enmig de la
foscor que es vivia al sud dels Pirineus.
Va haver d’espavilar-se per sobreviure i
treballar de descarregador de camions,
ascensorista i fins i tot per a un estudi
cinematogràfic, fins que d’una manera
casual va acabar retornant a la seva
passió per l’assiriologia en matricularse i estudiar al College de France i a
l’École Practique des Hautes Études,
on completaria el seu doctorat uns
anys més tard. La seva expertesa al final de la carrera no va passar desapercebuda als grans mestres de l’assiriologia, de manera que el 1958 Miquel Civil
arribava per primer cop als Estats
Units amb un contracte de recerca per
al Penn Museum de la Universitat de
Pennsilvània, a Filadèlfia. Ràpidament
va passar a ser contractat a l’Institut
Oriental de la Universitat de Chicago,
on desenvoluparia tota la seva carrera
acadèmica.
UN COP INCORPORAT A L’INSTITUT ORIENTAL de la Universitat de Chicago, va de-

dicar la seva vida a investigar la llengua
sumèria i la informació que contenien
milers de tauletes d’argila escrites en
cuneïforme. També va participar en
expedicions arqueològiques a l’Iraq i,

en concret, a Nippur –la ciutat del déu
sumeri Enlil–, quan encara era possible treballar-hi. La seva recerca del sumeri, una llengua aïllada sense parents
lingüístics coneguts, sempre va tenir
una aproximació antropològica i cercava de conèixer no només la seva gramàtica sinó també fer un tast de la realitat
de fa més de cinc mil anys descrita en
les tauletes. Un cas molt emblemàtic és
el de la recepta de fabricació de cervesa
que va traduir d’una tauleta sumèria
del segle XIX aC que altres investigadors consideraven impossible de traduir. Més tard, un fabricant de cervesa
nord-americà es va interessar per la recepta i amb l’ajut del professor Civil
van fabricar la cervesa Ninkasi, en honor a la deessa sumèria de la cervesa.
La recepta i, per tant, l’acurada traducció havien funcionat. En el món acadèmic les seves llistes lexicogràfiques recollides de milers de tauletes, han estat
probablement la seva contribució més
important a la sumeriologia.
EL 1990 VA COMENÇAR A COL·LABORAR

amb l’Institut de Pròxim Orient Antic
de la Universitat de Barcelona fundat de
feia poc pel professor Gregorio de Olmo,
el gran impulsor dels estudis orientals a
casa nostra. Va rebre el títol de doctor
honoris causa per la Universitat de Barcelona l’any 2000 i les darreres dècades
de la seva vida va continuar impartint
cursos a les universitats catalanes encara que mai va deixar la seva Chicago
d’adopció, on va continuar la seva recerca del sumeri fins gairebé el darrer dia
de la seva vida. Christopher Woods, l’actual director de l’Institut Oriental de
Chicago el va definir com “la més gran
autoritat de la llengua sumèria des del
2000 aC”, un gegant del saber que com
em recordava el professor Lluís Feliu,
sempre estava disposat a compartir la
seva saviesa i erudició sense demanar
res a canvi. Hem perdut un geni i una
gran persona.

Òscar Palau

L’

extrema dreta
espanyolista (PP,
Cs i Vox) ha convocat
a correcuita una manifestació per a diumenge a Madrid per
“l’alta traïció” que suposa que el govern socialista hagi accedit a nomenar un “relator”, que ningú
sap què és, en la taula pel diàleg oberta
entre els partits catalans (els catalans!). Fins i tot la dreta que el PSOE du
incorporada en forma de barons territorials ha bramat indignada. D’aquí a
denunciar Pedro Sánchez per rebel·lió i
sedició ja no queda res... Passen els segles i, per molt que a l’Estat hi ha molta
gent de bona voluntat que de debò respecta Catalunya i vol arreglar el conflicte parlant, no ens enganyem: la majoria
hi ha estat sempre, és i seguirà sent anticatalanista. I (als fets em remeto) no
es pot parlar, i ja no diguem arribar a
cap acord, amb qui et considera una
possessió i només et vol assimilat. Per
a qui no val la teva opinió sinó només la
teva submissió, com un botí medieval.
Veient tal crispació, atiada per fiscals,
jutges i mitjans, s’imaginen què passaria si mai un govern estatal s’avingués a
negociar qualsevol votació a Catalunya,
ni que fos sense efectes? Seria l’hecatombe, gairebé una altra guerra civil.
Amb l’Estat no hi ha absolutament
res a fer, i paradoxalment, gràcies a
aquestes reaccions, cada cop ho veu
més gent a Catalunya, gent que mai ha
estat independentista però a qui la ultradreta dominant allà però minoritària
aquí acabarà empenyent a obrir els ulls.
En la majoria de demòcrates que sí que
hi ha a Catalunya és on rau l’esperança,
i a fer-los veure que l’única sortida és la
independència és on cal posar tot l’esforç per consolidar una majoria imparable. Caigudes les caretes, aquesta Espanya devora i espanta molts dels seus
fills, i dia a dia no ofereix res més que
noves raons per fugir-ne.
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Torra reprèn
l’entesa amb
els comuns i
esbronca Cs

Avança que es farà
arribar una nova
oferta per buscar el
suport dels comuns
al pressupost

L’arquebisbe
de Tarragona
minimitza
els abusos

Diu que
aprofitar-se de
menors pot ser
fruit “d’un mal
moment” i rectifica

Les dretes atien
el carrer contra
Sánchez pel relator
MOBILITZACIÓ · PP, Ciutadans i Vox convoquen una manifestació diumenge a Madrid per l’“alta traïció
a Espanya” del president socialista AGITACIÓ · Calvo intenta calmar els barons del PSOE ESCULL ·
Indignació del govern perquè La Moncloa pretengui situar el mediador a la taula de partits catalans
Emili Bella
BARCELONA

L’acceptació, per part del
govern espanyol, de la figura d’un relator neutral
que coordini la negociació
d’una solució política per
al conflicte català va desfermar ahir una convulsió
en el PSOE i va servir de
detonant per a unes dretes espanyoles desbocades
–PP, Ciutadans i Vox– per
convocar una manifestació diumenge a Madrid per
clamar contra l’“alta traïció a Espanya” de Pedro
Sánchez. Els de Pablo Casado van registrar una
sol·licitud urgent de compareixença del president
espanyol, igual que Ciutadans. Casado inclús no
descarta la presentació
d’una moció de censura. El
líder taronja, Albert Rivera, va anunciar al Congrés
la intenció d’organitzar un
gran acte que esdevingui
“un front cívic” contra
Sánchez. Teodoro García
Egea (PP) i José Manuel
Villegas (Cs) estan en contacte per organitzar la
protesta.
A rebuf de populars i
ciutadans, el president de
Vox, l’ultradretà Santiago
Abascal, també va convocar tots els espanyols a la
mobilització, diumenge a
les onze del matí a la plaça
de Colón, un espai presidit
per una bandera espanyo-

Les frases

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

“El que està passant
a Espanya és que el
president és el traïdor
més gran que té la
nostra legalitat”

“Si no frenem
Sánchez als debats als
quals no assistirà,
caldrà frenar-lo als
carrers”

“Acceptar una
mediació internacional
és un reconeixement
‘de facto’ de la
independència”

PRESIDENT DEL PP

PRESIDENT DE CIUTADANS

PRESIDENT DE VOX

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Ens sembla fora de
lloc que posin la figura
del mediador en una
taula que és un mandat
del Parlament”

“No hi ha
cap mediador,
no hi ha
cap conflicte
internacional”

“Aprovar un
pressupost no justifica
cessions que posin en
dubte la Constitució, la
unitat d’Espanya”

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

VICEPRESIDENTA ESPANYOLA

PRESIDENT ARAGONÈS

la gegant que va ser idea de
José María Aznar.
El PSOE està esvalotat
pel que considera que són
concessions als independentistes a poc més de tres
mesos de les eleccions municipals, autonòmiques i
europees. Carmen Calvo
va haver de sortir públicament a calmar les aigües
socialistes. Segons la vicepresidenta espanyola, el
relator prendria part en
les reunions de la taula de
diàleg de partits catalans,
no pas de la comissió bilateral Estat-Generalitat:
“No hi ha cap mediador, no
hi ha cap conflicte internacional, hi ha una bilateral institucionalitzada i hi
ha una taula on s’asseuran
els partits per parlar de
Catalunya a Catalunya

que utilitzarà un persona
que els ajudarà.” La Generalitat, en canvi, rebutja
que la figura d’un “mediador” prengui part en el fòrum de partits catalans,
que ja s’ha reunit diverses
vegades –dimarts mateix– i que emana d’un
acord del Parlament, i defensa la creació d’un espai

independentista de Vox,
com el president de Castella-La Manxa, Emiliano
García-Page, o el de l’Aragó, Javier Lambán –que al
maig es batran amb les
dretes en les autonòmiques–, van alçar la veu
ahir contra l’executiu de
Sánchez. L’aragonès es va
mostrar partidari, si cal,
de perdre la votació dels
pressupostos generals de
l’Estat abans que fer cessions a l’independentisme
“que posen en dubte la
Constitució, la unitat
d’Espanya, l’Estat de dret i
la decència”. El castellanomanxec està molt “perplex” pel model de diàleg
que proposa el govern socialista: “Si es tracta de tenir algú de testimoni perquè no es refien els uns

Pablo Casado

Elsa Artadi

Albert Rivera

Carmen Calvo

—————————————————————————————————

García-Page vol
que es reuneixi
la comissió
territorial del PSOE
—————————————————————————————————

de diàleg amb participació
de partits espanyols.
Diferents barons socialistes alineats amb l’unionisme radical i coincidents amb la retòrica anti-

Santiago Abascal

Javier Lambán

dels altres, poden parlar
directament al Parlament, que hi som tots els
espanyols de testimonis i
tinc tant d’interès com
ningú per saber el que
diuen.”
García-Page va demanar a la direcció del PSOE
que reuneixi la comissió
territorial del partit, òrgan encarregat de definir
l’estratègia socialista en
matèria territorial. Calvo
va acusar-lo de parlar des
de la “desinformació” i el
“desconeixement” sobre
el relator. La vicepresidenta espanyola va recordar
que les decisions sobre
l’espai de diàleg amb l’independentisme les ha
pres l’executiu espanyol
amb coneixement del secretari general del PSOE,
que resulta ser també el
president del govern.
Però no són només els
dos barons socialistes que
posen el crit al cel: als passadissos del Congrés el diputat José María Barreda,
també castellanomanxec,
l’exportaveu parlamentària i diputada per Valladolid Soraya Rodríguez i el
secretari general del
PSOE a Castella i Lleó,
Luis Tudanca –persona de
confiança de Sánchez–
van secundar la petició de
García-Page. La comissió
territorial està dirigida
per un altre baró amb inclinacions catalanòfobes,

La vicepresitenta Calvo,
ahir, davant la premsa ■ EFE
/ EMILIO NARANJO

el president d’Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, que ahir va piular de
forma críptica: “Les coses
que són difícils d’explicar
són encara més difícils
d’entendre. Sobretot si no
s’escolta. I a Espanya per
desgràcia fa anys que es va
deixar de conjugar el verb
escoltar.” A l’espera que
Susana Díaz hi fiqui cullerada, el més prudent va ser
el socialisme andalús, que
per boca del seu portaveu
parlamentari, Mario Jiménez, va ponderar: “[El relator] no és quelcom que a

| Nacional | 7

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 7 DE FEBRER DEL 2019

L’APUNT

Al preu que sigui
Anna Serrano

Per al PP i Ciutadans la presència d’un relator en les
reunions de la taula de partits és “alta traïció” a Espanya. La política a l’Estat ha entrat des de fa un temps
en una fase hiperbòlica en què qualsevol moviment,
per mínim que sigui, amb les forces independentistes
és exagerat i demonitzat fins a límits inacceptables.
En el rerefons de la incendiària estratègia dels de Pa-

blo Casado i Albert Rivera, la clara voluntat d’inestabilitzar el govern de Pedro Sánchez per intentar forçar
eleccions. I això, al preu que sigui. Una irresponsabilitat que té poc a veure amb la política. I que, després
del pacte amb Andalusia, els portarà a manifestar-se
del bracet de l’extrema dreta diumenge. Perquè
l’aliança amb Vox, en canvi, no els incomoda gens.

Nou “avanç”
amb Calvo enmig
de la polèmica
—————————————————————————————————

L’executiu ja tenia programada per ahir a la tarda un contacte amb la vicepresidenta
espanyola, Carmen Calvo,
abans que comparegués per
sorpresa al matí per detallar
les negociacions dutes a terme en els últims vuit mesos
amb Catalunya. En aquesta
ocasió, el vicepresident, Pere
Aragonès, i la portaveu del
govern, Elsa Artadi, es van reunir amb Calvo per videoconferència des del Parlament,
on se celebrava el ple. Resilient a la pressió atmosfèrica,
la trobada, que va durar una
hora i mitja, va servir per
“avançar”, sense més concreció, igual que la darrera vegada, i les parts van acordar
continuar parlant en els propers dies. El govern ha fet arribar a Calvo una llista de
noms de possibles mediadors, que preferiria que tinguessin un perfil internacional i gaudissin de l’estima
personal i professional de les
dues parts. La Moncloa, però,
vol que sigui algú català que
conegui bé la realitat del país.
De moment la llista es manté
en secret per no cremar els
candidats. En tot cas, la vicepresidenta socialista va voler
deixar clar que el seu executiu “en absolut” ha acceptat
cap mena de mediació internacional en igualtat, tal com
reclama el punt número 3 del
document que el president
de la Generalitat, Quim Torra,
va lliurar personalment a
Sánchez. Segons Calvo, per a
La Moncloa, aquells 21 punts
“no han existit mai”.

nosaltres ens hagi preguntat ningú ni sobre el qual
haguem de pronunciarnos.” Entre les veus a favor
del relator, la de la presidenta balear, Francina Armengol.
“Veig el govern espanyol
en diversitat d’opinions, i el
PSOE encara més”, va furgar la portaveu del govern,
Elsa Artadi. La Generalitat
recalca que en les reunions
mantingudes fins ara entre
els vicepresidents espanyol
i català i la consellera de la
Presidència es parla d’una
taula amb partits espa-

nyols amb dues cadires per
als socialistes –siguin o no
del PSC, però que tinguin
poder perquè s’executin els
acords–, dues per a Podem
i els comuns, dues per a
ERC i dues per a Junts per
Catalunya. De moment, les
parts estan “lluny” d’arribar a un acord que permeti
un diàleg “efectiu”, va constatar al matí Artadi, per qui
aquest diàleg ha de passar
necessàriament pel dret a
l’autodeterminació i el final
de la repressió.
La consellera de la Presidència va explicar que en la

reunió de dimarts de partits catalans, el primer secretari socialista, Miquel
Iceta, estava d’acord amb el
format que planteja el govern. Fonts del PSC esbossen una possible ampliació
de la taula catalana –que el
mateix Iceta va impulsar al
Parlament– perquè hi encaixi el PSOE, Podem i el
polèmic relator.
A ningú no se li escapa
que no va ser fins que el
grup parlamentari d’ERC
va anunciar una esmena a
la totalitat als pressupostos
de Sánchez que l’executiu

espanyol no va començar
a parlar públicament del
relator que li reclamava el
govern català, per bé que
Calvo deslliga una cosa de
l’altra.
Dimecres i dijous de la
setmana vinent se’n voten
les esmenes a la totalitat.
Fins llavors hi ha temps
per retirar-les, fet que permetria, almenys, tramitar
els comptes i donaria aire al
fil de negociació obert, sense perdre de vista que dimarts comença el judici als
presos polítics al Tribunal
Suprem.

Mentre Calvo atribuïa
als partits la tria del nom
del relator, Artadi concretava que la decisió és dels
—————————————————————————————————

L’entrada de
Podem a la taula
pot condicionar
el nom del relator
—————————————————————————————————

dos governs, tot i que, com
que a la taula hi entraria Podem, la persona s’haurà
d’acabar consensuant amb
les diferents forces polítiques. Justament, el secre-

tari d’organització de Podem, Pablo Echenique, va
criticar el “deliri” dels líders
del PP, Cs i Vox per cridar a
la manifestació. “Hi haurà
autoproclamació de Casado, Rivera i Abascal diumenge a Colón? Tres trigèmins de presidents interins demanant a Trump i
Bolsonaro que els reconeguin per posar fi al colpisme
d’apujar el salari mínim interprofessional a 900 euros”, va ironitzar a Twitter
en referència a la situació
política que travessa Veneçuela. ■
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Torra reprèn l’entesa amb
els comuns i esbronca Cs
a El president avança que farà arribar una contraoferta per buscar el suport de Catalunya en Comú
Podem al pressupost a “Deixi de fer espectacle i faci política”, etziba a la líder de l’oposició
Emma Ansola
BARCELONA

Esbroncada a uns i alhora
oferiment a altres. La sessió de control al president
de la Generalitat, Quim
Torra, celebrada ahir al
matí durant el ple del Parlament, va tornar a posar
en evidència el distanciament entre el cap de l’executiu i el grup de Ciutadans, i alhora l’acostament amb els comuns a
compte de la defensa aferrissada de la llibertat i els
drets dels presos polítics
que va protagonitzar la
presidenta de Catalunya
en Comú Podem, Jessica
Albiach. La diputada va
qualificar el judici d’“infame” i de “despropòsit”.
Una entesa que el president Torra també vol extrapolar a la negociació
dels pressupostos, per la
qual cosa ahir ja va avançar que en els pròxims dies
hi haurà una contraoferta
als comuns per aconseguir
el suport als comptes del
2019. La nova proposició

arriba un cop l’executiu ha
enllestit el diàleg sectorial
amb la resta de departaments. Amb tot, la negociació dels pressupost arriba enmig d’un ambient enrarit i fortament polaritzat que manté Ciutadans i
el PP en un bloc que carrega durament contra tota
forma de diàleg amb les
forces independentistes,
ja sigui al Parlament o al
Congrés dels Diputats, tal
com es va veure ahir en les
reaccions als espais de diàleg entre Catalunya i Espanya i a la figura del relator o
mediador que els dos governs intenten consensuar per trobar una solució
al conflicte polític.
La líder de l’oposició va
centrar les seves crítiques
en el document de 21 propostes que el govern va fer
arribar al president Sánchez el mes de desembre
passat i que es va donar a
conèixer abans-d’ahir. “A
vostè li importa un rave els
problemes socials de la
gent”, va etzibar Arrimadas a Torra després de co-

continuen oposant-se al
diàleg i només l’utilitzen
com a prova de càrrega
contra el president espanyol, Pedro Sánchez, un
objectiu que comparteixen amb Ciutadans.
I enmig d’aquesta polarització, ahir el president
del grup del PSC, Miquel
Iceta, optava per qüestionar el president Torra per
la seva política de seguretat després dels canvis or-

Les frases

—————————————————————————————————

“És una operació
d’estat, no només
diuen falsedats sinó
que comprometen la
llibertat i la vida de les
persones”
—————————————————————————————————

“És un judici contra la
democràcia i contra
l’autodeterminació, i
hem de sortir a
explicar-ho al món”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Torra, durant la sessió de control al president ahir a la cambra catalana ■ EFE

nèixer l’escrit. Torra, com
mai abans, va carregar
amb contundència contra
les formes de la líder de
Ciutadans. “Deixi de fer espectacle i faci política. Ara
cal arremangar-se, i vostès
mai hi són, només volen
l’esbroncada”, va respondre Torra a Arrimadas,
que moments abans ja ha-

via rebut les crítiques
d’ERC, que va acusar Ciutadans de practicar una
política basada en mentides i “fake news”. “Facin
una política honesta”, reclamava el portaveu
d’ERC, Sergi Sabrià. Les
formes i el to emprat per
Arrimadas també va provocar que el president del

Parlament, Roger Torrent, li tanqués el micròfon quan a la dirigent encara li quedaven uns minuts
per acabar la seva intervenció, una situació que la
diputada va qualificar
d’“autèntica vergonya”.
Aquest pol de confrontació també té com a protagonistes els populars, que

gànics i estructurals per
enfortir la seguretat del
president. Iceta va reclamar que no abandoni la seguretat del ciutadans. Així,
el PSC evitava parlar de diàleg i de pressupost malgrat
la polèmica i la confusió que
a la mateixa hora ja havia
generat la figura del relator
als espais de diàleg, ja sigui
entre governs o a la taula
catalana de partits. ■

Política
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un relator no és cap mediador

DRET · En dret internacional, es refereix a l’expert que analitza la situació dels drets des de Nacions Unides SOCIETAT · En el
món acadèmic o civil, és la persona que resumeix els acords o conclusions a què s’ha arribat en un congrés o assemblea
Xavier Miró
BARCELONA

U

n relator no és cap mediador ni en l’acadèmia,
ni en la justícia ni en el
dret internacional. Segons el diccionari, un relator és la
persona que resumeix els punts
tractats o els acords presos en un
congrés científic o en una trobada professional. També en una
assemblea, segons el diccionari
de la Real Acadèmia Espanyola.
En el poder judicial, és un lletrat
que fa la relació de les interlocutòries o els expedients dels tribunals superiors. En l’àmbit acadèmic, s’usa habitualment per refe-

rir-se a l’especialista que, sense
haver participat com a ponent o
conferenciant en unes jornades
o en un congrés, s’encarrega de
resumir el contingut de la trobada i presentar les principals conclusions al final d’aquesta.
Al terme se li atribueix un significat particular en el dret internacional, en què s’utilitza sobretot per referir-se al sistema de
protecció de drets humans de
Nacions Unides. En aquest àmbit, el relator és l’expert independent encarregat d’analitzar la situació jurídica d’un dret fonamental, una situació sobre la
qual pot fer “propostes de millora”, explica el doctor en dret in-

David Kaye, el relator de l’ONU per a la llibertat d’expressió, que va
demanar a Espanya que no acusés de rebel·lió els polítics catalans ■ ACN

ternacional públic de la URV
Sito Gonzàlez. Els “relators especials” de l’ONU informen de
l’estat dels drets humans en un
país, o bé de la situació d’un dret
específic on sigui. En dret internacional, pel que fa a la “solució
pacífica de controvèrsies”, la negociació de les parts és el mitjà
més important. Els “bons oficis”
és una figura que es limita a posar en contacte les parts litigants, mentre que la “mediació”
pot plantejar solucions. En darrer terme, es pot proposar un
“arbitratge”, que hauran de reconèixer les parts perquè la solució que els proposarà al final és
vinculant. ■
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Interior no aclareix qui va
ordenar les càrregues de l’1-O
a La Secretaria d’Estat de Seguretat insisteix al jutge de Barcelona que investiga agents que l’ordre
era “l’ús mínim de la força” a Cuixart demana més temps i el Suprem manté el judici per al 12

El major Trapero saluda el coronel Pérez de los Cobos en la junta de seguretat del 29 de setembre del 2017 ■ ANDREU PUIG

Mayte Piulachs
BARCELONA

La Secretaria d’Estat de
Seguretat del Ministeri de
l’Interior, del govern del
PSOE, tampoc aclareix el
dispositiu organitzatiu,
les càrregues policials i els
seus responsables durant
la votació del referèndum
de l’1-O en un nou informe
entregat el novembre passat, i conegut ahir, a requeriment del jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona, que investiga una

trentena d’agents perquè
la seva actuació podria haver estat excessiva i constituir un delicte de lesions
o contra la integritat.
Aquests aclariments
també han estat sol·licitats com a prova anticipada per les defenses dels independentistes catalans.
Van ser aprovats pel Tribunal Suprem fa tres dies,
i lògicament encara no els
tenen les parts. Tot i
aquesta falta de documents, la sala penal va notificar ahir als presos polí-

tics que són al penal de Soto del Real que manté
l’inici del judici contra ells
per a dimarts que ve, 12 de
febrer,
malgrat
que
abans-d’ahir els seus advocats van demanar-li unes
tres setmanes més per poder estudiar les abundants proves documentals
anticipades aprovades per
la sala i un cop les rebin.
La penalista Marina
Roig, defensora del president d’Òmnium, Jordi Cuixart, es va afegir ahir a demanar al Suprem la sus-

Sis observadors, al Suprem
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La plataforma International
Trial Watch, impulsada per sis
entitats catalanes de juristes
i de defensa dels drets humans, va anunciar ahir que el
president del Tribunal Suprem ha rebutjat de rebre’ls
per tal d’acordar que tinguin
cinc espais reservats a observadors nacionals i internacionals dins la sala del judici
contra els independentistes
catalans per poder avaluar si

es compleixen totes les garanties.
Tot i aquesta negativa, la
plataforma va anunciar que
les advocades franceses Dominique Nogueres i Claire
Dujardin, l’investigador italià
Fabio Marcelli, l’advocat belga Frederic Ureel i els catedràtics Javier Pérez Royo i
Mercè Barceló seran a la porta del TS el 12 de febrer, “per
poder realitzar la seva feina”.

pensió del judici perquè no
tenen la documentació
d’altres defenses ni tampoc “els cinquanta documents de prova anticipada” aprovats pel Suprem
divendres passat, i que els
seus responsables, sobretot el Ministeri de l’Interior, estan elaborant i segurament, assenyala, no
estaran llestos per a l’inici
de la vista. En l’escrit, Marina Roig alerta els set magistrats que si no suspenen
la vista “estan vulnerant el
dret de defensa de Cuixart
i el dret a tenir un judici
just”, com recull l’article 6
del Conveni Europeu de
Drets Humans.
En l’informe, el nou director del gabinet de coordinació i estudis, Juan Antonio Rodríguez (posat pel
PSOE), subscriu el que va
dir el seu antecessor, Diego
Pérez de los Cobos, que
l’anterior govern del PP va
enviar a Catalunya per coordinar l’operació. Indica
que en les reunions prèvies
de finals de setembre amb
els tres cossos policials
(Mossos, policia espanyola
i Guàrdia Civil) “no hi va
haver comunicacions escrites ni per àudio” de coordinació. La guia va ser la
instrucció 4/2017 de la Secretaria d’Estat de Seguretat, en la qual donava unes
directrius per complir l’ordre del TSJC d’aturar l’1-O
“prioritzant la seguretat i
l’ús mínim de la força”. S’hi
insisteix que De los Cobos
era un coordinador parallel al dels caps policials, que
s’havia d’actuar ràpid (de
7.30 a 10 h) i que el sistema
de comunicació (Decor)
era per recollir incidències, no per donar ordres.
És a dir, queda pendent
d’aclarir qui va escollir els
centres i quin polític va donar l’ordre d’actuar i parar
les càrregues. ■

La fiscalia rebutja acusar per
assassinat els terroristes del 17-A
Redacció
BARCELONA

La fiscalia rebutja acusar
per assassinat els tres terroristes de la cèl·lula gihadista de Ripoll detinguts
després dels atemptats del
17-A i defensa que només
hagin estat processats per
integració en organització
terrorista, dipòsit d’explo-

sius i temptativa d’estralls. Així ho va exposar la
fiscal Ana Noé, en una informació recollida per Efe,
davant la secció segona de
la sala penal de l’Audiencia
Nacional en la vista dels
recursos presentats per
les acusacions contra el
processament dictat pel
jutge Fernando Andreu.
Les acusacions conside-

ren que els tres terroristes, Driss Oukabir, Mohammad Houli Chemlal i
Said Ben Iazza, haurien
també d’haver estat processats per delictes d’assassinat consumat i en
grau de temptativa en relació amb les 16 víctimes
mortals i els 140 ferits en
els atemptats. La fiscalia
no comparteix aquest cri-

teri i coincideix amb el
processament dictat pel
jutge en entendre que no
hi ha indicis que els involucrin en una participació
directa en els atemptats.
Pel sindicat dels Mossos
d’Esquadra Uspac hi ha
prou indicis incriminadors perquè siguin també
processats per cadascun
dels assassinats. ■

Ofrena floral a la Rambla de Barcelona una setmana
després de l’atemptat ■ JOSEP LOSADA

