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Fer

Una manera
de ser?

C

om som els catalans? Com han estat i com som els catalans. Rodolf Llorens, vilafranquí de pro que va
morir a l’exili veneçolà
el 1985, un home polític de la seva època,
primer vinculat a ERC, després a la Unió
de Rabassaires i més endavant al PSUC,
en va fer un llibre. Segons Enric Casasses, en un país menys traumàtic un autor
com Llorens seria dels més apreciats per
la crítica i pel públic, i els seus llibres, com
els clàssics, no pararien de reeditar-se,
els trobaríem a dues de cada tres cases,
seria més conegut que Pla i les seves lectures serien obligatòries a les escoles.
Això ho llegeixo en una segona edició
del llibre a Pòrtic el 2009, i Casasses té
més raó que un sant. Llegir Rodolf Llorens és com obrir una finestra d’aire
fresc, independència de pensament, ni
noucentista ni antinoucentista, amb un
llenguatge ric, nou i original, i allunyat de
capelletes, espontani; el que escriu sona
tan fresc que pots pensar que l’autor encara viu avui mateix, encara que la seva
manera de fer sigui més vella que l’anar a

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Té raó Casasses, llegir Rodolf
Llorens és com obrir una
finestra d’aire fresc
peu.
“Els catalans som caps calents, escalfats, abrusats, fogaters, calem foc;
traiem foc pels queixals i fum pels ulls;
tenim fogots, som flama viva; ens bull la
sang.” Això, i molt millor encara, diu Llorens trencant idees estrafetes.
El cas és que aquest llibre el tenia mig
perdut, amuntegat en una pila, on, seguint la teoria d’Antoni Marí, el llibre em
deu haver vingut a buscar al costat d’un
Gaziel, aquell que es titula Quina mena
de gent som. Aquest, ja del 1947, on es
pregunta sobre si som incompatibles els
catalans i els espanyols. I si és que sí, a
què és degut i d’on ve aquest sentiment.
I si és que no, com és que aquest debat
es repeteix generació rere generació.
Gaziel en el seu text diu: “Sempre que
a Espanya s’ha plantejat el problema
d’estructuració peninsular, el problema
polític, les coses han pres aquella tensió
anormal que tendeix a degenerar en una
solució heroica.”
Potser el problema, doncs, no és d’un
relator més o menys. El problema s’enfonsa, doncs, en una manera de ser? No
m’ho vull creure ni pensar, tot i que
aquells que demà ompliran la plaça Colón de Madrid enrareixen debat, diàleg i
pensament. Acumulen verí.

Fer por

E

ls catalanistes històrics coneixien bé Madrid i Espanya. A Espanya hi anaven a vendre productes i a Madrid s’hi havien de desplaçar per a qualsevol gestió. Tornaven tan espantats que per agençar Catalunya al seu gust prèviament o simultàniament es receptaven una reformulació d’Espanya. L’autonomia i
el cosmopolitisme van fer prescindibles Madrid i els viatjants per Espanya. Ens vam fer passejants de la Devesa de Girona, dels Camps Elisis de
París i de la Cinquena Avinguda. Vam
provar d’agençar Catalunya pel nostre
compte, i Madrid i Espanya han ensenyat la cara ferotge que els catalanistes històrics ja havien observat.
Només Espanya? He fet en la meva
carrera periodística unes quantes entrevistes a Albert Rivera, el líder de
Ciutadans, i el vaig seguir en alguns
actes quan no era a penes ningú. Era
educat, tenia el do de l’oratòria, però
d’on havia tret aquella agressivitat
contra el catalanisme remot o vigent,
contra l’escola que l’havia format? No
el vaig veure riure ni somriure mai ni
tampoc que alliberés les celles de la

“
Ara no es tracta
d’atraure vots amb
la simpatia sinó
espantant

tensió sostinguda. Els seus epígons,
d’aquí i després d’Espanya, han seguit
el mateix criteri muscular. Cap gest
afable, tampoc cap concessió a la ironia o la distensió. Han obtingut bons
resultats. Volem oblidar que Ciutadans és la primera força al Parlament
de Catalunya, però n’és la primera força. Tants catalans hi havia receptius
al seu discurs i a les seves formes?
Massa Devesa i poc Llobregat.
Han creat escola. Rajoy, l’abominable Rajoy que ha contribuït a situarnos en el fangar, encara tenia moments de simpatia. Artur Mas va dir
d’ell que era impossible enfadar-s’hi,

quan hi dialogava. Sempre hi ha un
pitjor. El seu successor és indestriable
de Rivera o d’aquests subjectes d’extrema dreta amb els quals tots dos
pacten i que, units, volen ocupar el poder de Madrid, que és el que compta i
dringa. Ens volen fer venir por. Fan
por. Jo diria que en fan també als seus:
suprimir l’autogovern de Catalunya,
com pregonen, no és només un atac
als independentistes, que han deixat
de ser autonomistes, sinó també als
“seus” catalans. No els tenen en compte. No els dirigeixen ni un mot còmplice. No volen els seus vots. Volen els
d’Espanya. I no obstant els “seus” catalans els voten. O se’n desdiran?
Fer por sense distincions dona rendiment. Altres líders ho han demostrat en el passat, i no cal dir noms. Per
entendre-ho potser hauríem de recórrer a la psicologia. Jo, més elemental,
m’acullo a la fraseologia popular: “Un
clau treu un altre clau.” Contra les
pors ambientals vaporoses, la gent
s’acull a la por tangible que projecten
polítics com Trump, Putin o els “nostres”. I els catalans, tots els catalans,
l’ase de tots els cops. No fa riure, no...
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

S’han aixecat de la taula?

L

a pregunta és la del títol: es va aixecar de la taula, ahir, el govern
espanyol? Sentint la vicepresidenta Carmen Calvo ho semblaria. Però llegint-ho amb més calma, a mi em
sembla que encara no. Ahir, Calvo
(que feia de Pedro Sánchez, és clar)
més que aixecar-se de la taula el que
va fer és un ultimàtum. Si més no, així
ho vaig entendre jo. Va venir a ser una
mena de darrera oferta: o el govern català renuncia a parlar del dret a l’autodeterminació i es deixa de negociadors, mediadors i ves a saber quines figures més, o la cosa arriba al final. Va
ser un ultimàtum? Sí. La qüestió és
quina part d’aquest ultimàtum té a
veure amb la negociació dels pressupostos (que s’han de votar dimecres
vinent, l’endemà que s’iniciï el judici
de l’1-O) i quina part d’aquest ultimàtum té a veure amb la pressió (immensa, tot sigui dit) a la qual està sotmès
Pedro Sánchez per part de la dreta

“
Quina part de
l’ultimàtum de Calvo

té a veure amb la
pressió a què està
sotmès Sánchez? Ho
sabrem en breu
més dreta de l’Estat espanyol. Amb
una manifestació a tocar (molt més
contra ell que no pas en favor de la
unitat d’Espanya), Sánchez ahir va fer
un ultimàtum. Res de referèndum.
Constitució, Constitució i Constitució.
A l’altre costat, és clar, el govern català. Dret a l’autodeterminació, dret a
l’autodeterminació i dret a l’autode-

De reüll
Maria Palau

Les cares de la notícia
EXPRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

Felipe González

A favor de
les cartel·les

Alineats amb la ultradreta

M’

agraden les cartel·les dels museus. Perdó,
m’agraden els museus amb bones cartel·les. Per
bones entenc que em suggereixin mirades a les obres
d’art. No que me les imposin, dic que me les insinuïn
(fins i tot puc no estar-hi d’acord). Per bones cartel·les
també entenc que les pugui llegir sense necessitat
d’una lupa. No sé per quina estranya raó en molts
museus tendeixen a reduir el cos de lletra dels textos
explicatius a la seva mínima expressió. A vegades
pengen tortes. I esgrogueïdes perquè fa un munt de
temps que no les renoven. En una
En un text
cartel·la deficient és on comença
l’avorriment en un museu. Les
explicatiu
cartel·les no són en absolut
deficient és
secundàries. N’he llegit recentment
on comença d’esplèndides a l’exposició de
l’avorriment gravats de Rembrandt de la
en un museu Col·lecció Furió, al centre cultural de
Terrassa. Però aquesta sensibilitat
per transmetre coneixements i sentits és poc habitual:
sovint és més interessant qualsevol informació
arreplegada a internet que la que et trobes en una
cartel·la. Tampoc entenc que, sobretot en art
contemporani, es prescindeixi de les cartel·les. Que
cadascú ho interpreti com vulgui, diuen. Sí, però no. Una
bona cartel·la és una creació personal. El museu del
Prado acaba d’engegar una iniciativa fantàstica en el
marc del seu bicentenari. Ha convocat un concurs que
anima el públic a redactar les cartel·les de cinc de les
seves obres més mítiques. Les millors lluiran a les sales.

terminació. A mi em sembla que és dimecres, que sabrem si realment el govern espanyol s’ha aixecat de la taula
de negociació (una negociació ben
minsa i esquifida, tot sigui dit) i si el
que prioritza és la solució del conflicte
(o l’entrada en una via de solució, és
clar) o si, al contrari, prioritza els
pressupostos i no rebre més pressió de
l’immobilisme espanyol. Un immobilisme, tot sigui dit, que comença pels
de casa seva, pels González i els Guerra de torn i el reguitzell de barons a
qui Sánchez ja va plantar cara en una
ocasió (i els va guanyar). Ho tornarà a
fer? No fa la sensació. Uns estan a
punt d’aixecar-se de la taula i els altres
continuen insistint que no se n’aniran. I a mi em sembla que és això, el
que està passant. Que uns i altres (i les
seves respectives pressions) estan discutint qui s’aixeca de la taula i, evidentment, qui pot culpar l’altre d’haver-se aixecat.

-+=

No només dreta i ultradreta estan alineades contra
qualsevol pas en la direcció d’iniciar un diàleg polític
amb Catalunya. Alguns barons del PSOE, amb pors
electorals, ja es van significar dimecres, també Alfonso Guerra i ahir Felipe González, afirmant que no
necessiten cap “relator” en el diàleg amb Catalunya.
DIPUTADA D’ERC AL PARLAMENT

Jenn Díaz

Coratge i compromís

-+=

La seva intervenció al Parlament denunciant la
violència de gènere fins i tot en primera persona
va ser un exemple de coratge i compromís públic i
un pas endavant més per ajudar a superar aquesta xacra social, per molt que alguns diputats,
pocs, fessin com si la cosa no fos els afectés.
HISTORIADOR DE L’ART

Joan Molina

Del Prado al MNAC

-+=

L’historiador comissaria al MNAC una exposició
definitòria sobre Bartolomé de Cárdenas, el Bermejo, el millor pintor del segle XV a la Corona
d’Aragó i malgrat tot un perfecte desconegut. Molina el presenta amb una antològica de la seva
obra, que ja ha passat amb gran èxit pel Prado.

Sánchez fa
marxa enrere
Madrid viurà demà l’‘órdago’
al govern de Pedro Sánchez
per part de les forces de dreta i extrema dreta, alineades darrere el lema “‹Por la unidad de España, elecciones ya›”. Més enllà de la mentida
inherent a la crida –la unitat de l’Estat no perilla ni amb eleccions ni
sense–, l’objectiu és fer fora el
PSOE de La Moncloa, replicar a nivell de l’Estat el gir ultraconservador engegat a Andalusia i aplicar la
via més dura en el conflicte amb
Catalunya, amb un nou cop d’estat
més expeditiu que el 155 aplicat per
Rajoy, que liquidi l’autogovern.
La figura del “relator” en la mesa de diàleg amb Catalunya ha estat
una mera excusa en l’estratègia de
la dreta per recuperar el poder el
més aviat possible; una estratègia
que utilitza de nou Catalunya i la catalanofòbia per entaular una competència ferotge entre partits per
veure qui és més audaç en la defensa de la pàtria. D’aquí la predisposició del PP o Cs a l’aliança amb Vox; o
a manifestar-se demà al costat de
Falange o Democracia Nacional, i
d’aquí el to insultant i irresponsable
de Casado, acusant Sánchez de traïdor i provocant una fractura al món
mal anomenat constitucionalista
per ambició personal i de partit.
Ni el PSOE ni el govern de Pedro Sánchez han aguantat la pressió politicomediàtica de veure’s
convertits en víctimes d’un ‘a por
ellos’ furibund que fins ara només
apuntava a Catalunya. Les andanades d’alguns barons, d’Alfonso
Guerra i ahir de Felipe González, van
ser el preavís del pas enrere de Pedro Sánchez en el diàleg amb Catalunya, amb la pobra excusa de la no
renúncia catalana a l’autodeterminació i a parlar amb el govern espanyol. La ruptura d’aquest diàleg i les
conseqüències que tindrà en els
pressupostos són un gol per l’escaire de les dretes al PSOE i al govern
de Pedro Sánchez.
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Carnaval polític
Les reclamacions
independentistes, la denúncia
dels presos polítics i el rebuig al
155 centraran moltes de les
rues.

Germà Capdevila

Antoni Soy.

Ens jutgen
a tots

R

anys

Zapatero no flexibilitzarà els
acomiadaments. El president
espanyol avisa els empresaris
que no facilitarà la retallada de
plantilles.

20
anys

Dol a Jordània
La cerimònia funerària del rei
Hussein permet, a Jordània,
una concentració de
personalitats de tot el món
sense precedents.

Tribuna

Full de ruta

es no serà igual
ni a Espanya ni
a Catalunya després del judici que
començarà d’aquí a
poques hores a Madrid. Un judici que canviarà per
sempre més la història, perquè no
jutgen un grup de polítics i activistes. Jutgen més de dos milions i
mig de ciutadans que van cometre
la gosadia de voler decidir a les urnes el seu futur.
Si la sentència de l’Estatut va
solidificar una majoria social favorable a la independència com a
única opció de supervivència per
al país, la llengua i la cultura, els
judicis als líders independentistes
serviran per enterrar definitivament qualsevol possibilitat d’encaix dins l’Estat, que, com va dir
ahir la vicepresidenta Calvo –que
se suposa que és d’esquerres–,
mai no permetrà un referèndum
d’autodeterminació. El cas ja no és
un procés judicial contra un grup
de persones, sinó una causa gene-
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Mercat laboral

Professor de la Universitat de Barcelona

Capitalisme liberal?

F

a poc, Jaume Argerich, en un article titulat “Sobre el liberalisme”, deia que volia rebatre tres
fal·làcies que, segons ell, hi havia en el
meu darrer article en aquest diari,
“Neoliberalisme”. Primer, una precisió
terminològica: suposo que quan diu
“fal·làcia” és en el sentit del Diccionari
de l’Enciclopèdia Catalana d’“una forma d’argument defectuosa” (una qüestió opinable) i no en el que el mateix
DEC, o l’IEC, parlen de “disposició a enganyar”. Perquè mai pretenc enganyar
a ningú, sinó simplement argumentar.

PEL QUE FA A LA PRIMERA de

les “suposades fal·làcies” que esmenta, una precisió conceptual: jo parlava del neoliberalisme, no del liberalisme. Em referia a
les polítiques que el capitalisme ha aplicat a partir dels anys setanta/vuitanta
del segle passat (Thatcher, Reagan)
per contrarestar els avantatges que havien aconseguit els treballadors i les
classes populars en el període anterior,
el del “compromís keynesià/socialdemòcrata”. Perquè, encara que als liberals no els agrada sentir-ho, la lluita de

El judici canviarà per sempre
més la història, perquè no
jutgen només un grup de
polítics i activistes; jutgen
més de dos milions i mig
de ciutadans

El lector escriu

ral que no busca la veritat o identificar uns presumptes culpables, sinó infligir un càstig i aplicar un escarment a tot un poble per reprimir per diverses generacions els
seus desitjos de llibertat.
La voluntat ferma dels presos
d’entomar el judici i les seves conseqüències injustes –sumada a
l’activisme resistent dels exiliats–
tindrà probablement una primera
derivada de gran importància: els
partits independentistes superaran per primer cop el 50% del vots
emesos en unes eleccions (les municipals i les europees). Un resultat
que obligara els partits republicans a treure la son de les orelles,
superar el dol de l’intent fallit de
l’octubre del 2017 i iniciar un nou
embat democràtic per aconseguir
la independència. No ho podran fer
sols. Els més de dos milions que la
setmana vinent seran sotmesos a
judici hauran de mobilitzar-se més
que mai ho han fet, davant d’un Estat sempre hostil.

b Tan difícil és entendre que
milions de catalans no se
senten espanyols i que per
tant la seva pertinença a
una nació que no és la seva
sempre serà qüestionada i
interpel·lada a fi d’aconseguir la independència? Com
es pot lluitar contra les íntimes conviccions d’una multitud de persones que no estan integrades en un projecte comú d’un país que consideren aliè? No és possible
per cap mitjà, encara que sigui persuasiu i encara
menys si és repressor o violent, alterar els profunds
sentiments d’una important
pluralitat de dissidents que
no compartiran mai, per
molt que s’intenti, un camí
unitari i un destí compartit.
L’independentisme, gràcies
a la grollera intervenció de
l’Estat espanyol, ha aconseguit arribar a nivells mai as-

listes volien recuperar la taxa de beneficis i els beneficis, que havien disminuït en el període anterior, tot fent
unes polítiques per afavorir el capital
en contra del treball i de les classes treballadores i populars. Unes polítiques
per desmuntar l’estat del benestar tot
reduint les despeses públiques socials
així com els impostos més progressius,
que afectaven més als que més guanyaven i tenien. Unes polítiques de reformes estructurals, sobretot del mercat
de treball –que disminuïssin els salaris,
almenys en termes relatius, i empitjoressin les condicions de treball–, i amb
la desregulació de la resta de mercats i
amb les privatitzacions de part del sector públic.

que han defensat el liberals. L’estat va
ser clau ja a la Gran Bretanya de la Revolució Industrial per a la despossessió
dels camperols i la seva conversió en assalariats. Com ho ha estat en uns EUA
amb la gran importància de la indústria armamentista i on una part important de les innovacions tecnològiques
han estat fetes pel sector públic (a part
de les grans empreses transnacionals).
I el desenvolupament dels països asiàtics s’ha produït, en gran part, a partir
d’un veritable “capitalisme d’estat” en
col·laboració amb les grans empreses. I
què va ser l’experiment dels Chicago/
Pinochet boys a Xile, sota la verborrea
del liberalisme de Friedman, sinó un
exemple de manual de l’aplicació del
neoliberalisme als països menys desenvolupats utilitzant una dictadura feixista? Per posar només alguns exemples.

D’ALTRA BANDA, NO CREC que la crisi s’ha-

EFECTIVAMENT,

classes sí que existeix, com recordava
fa poc Warren Buffett.
AMB EL NEOLIBERALISME, les elits capita-

gi superat, però és clar que s’hi ha intentat lluitar amb la intervenció de l’estat i/o dels bancs centrals. Com ha fet
sempre el capitalisme, en contra del

siguem pragmàtics i
deixem el dogmatisme. Basem-nos en
la realitat material. Ens adonarem que
el capitalisme liberal/de lliure mercat
no existeix i, de fet, no ha existit mai.

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.
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Només som
catalans

solits, aconseguits gràcies al
sofriment dels que han fet
possible aquest avanç que
algun dia serà reconegut
plenament per la desvinculada nació catalana, republicana i lliure. Només la persistència cap a l’objectiu i la
contradicció permanent ens
alliberarà. Seguim.
AGUSTÍ FERRER GRATACÓS
Sabadell (Vallès Occidental)

Esperança de vida
b El barri de les Corts de Barcelona està entre els barris on
la gent viu més anys. En
aquest tema, Catalunya està
entre les millors comunitats
autònomes. I Espanya, dins
d’Europa, també encapçala
aquesta llista. Què hem de fer
per allargar la nostra estada
en aquest món? Quins factors
influeixen en l’esperança de vida? De moment, examinant
les dades anteriors, podem dir
que el poder adquisitiu i el clima mediterrani hi influeixen. I

el nivell cultural! I els factors
que estan vinculats al nivell
cultural esmentat compten
molt: una dieta sana, és a dir,
reduir els aliments molt processats. Exercici diari, és a dir,
reduir el sofà i la tele. Hàbits
saludables, és a dir, reduir tot
el que pugui perjudicar el cos i
l’ànim. Exemples: el tabac i les
baralles. Aquestes normes,
com ja he dit, les segueixen
més els més informats. Això
depèn de nosaltres. Però l’esperança de vida també depèn
de factors que sovint no controlem: el sistema sanitari,
l’estabilitat política, l’atur i els
tòxics que ens rodegen. Per
exemple, el bisfenol A i altres
disruptors hormonals.
MARTÍN MARTÍNEZ
Barcelona

La por
b La principal arma que van
utilitzar l’Estat espanyol i les
seves clavegueres és la por,
mitjançant la repressió, la vio-

lència, l’amenaça, la coacció,
la injustícia, la mentida... Una
por que ens paralitza, que impedeix veure la realitat de les
nostres possibilitats, que ens
esclavitza i no ens deixar sortir de la posició de submissió,
de vassallatge a què ens hem
acostumat. Aquesta por fa
bona una autonomia, que significa continuar encadenats,
uns polítics inoperants, incapaços de complir la voluntat
dels mandats democràtics,
una societat que no es mobilitza, que no passa de la gesticulació impotent, i aquesta
por ens impedeix assolir
aquest futur tan anhelat i il·lusionant, de llibertat i grandesa, i ens aboca al conformisme, a la renúncia, a l’excusa
d’un mur infranquejable. La
realitat és que només depèn
de la nostra determinació, de
la voluntat del nostre desig, de
fer front a la por individual i
col·lectivament.
LLUÍS VANTOLRA
Solsona (Solsonès)
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La frase del dia

“La nació espanyola és un fet moral que la immoralitat
nacionalista no pot suportar”
Pablo Casado, PRESIDENT DEL PP

Tribuna

De set en set

Reconèixer la República

La vesícula

Jordi Panyella

Hèctor López Bofill. Professor de dret de la UPF

L

a declaració d’independència de
la República Catalana del 27
d’octubre del 2017 es troba en vigor i la seva efectivitat depèn del reconeixement internacional. Com ja he
posat de manifest en diverses ocasions per al dret internacional, que
és el món jurídic en el qual s’inscriu
aquest acte, és completament irrellevant que la declaració es publiqués
o no en el Diari Oficial de la Generalitat, ja que el principi de publicitat en
aquest mitjà ve determinat pel dret
constitucional espanyol, que és precisament el sistema jurídic que la declaració d’independència deixa enrere
per fundar un ordenament nou. Els
actes creadors d’un nou sistema
constitucional no estan subjectes a les
regles de l’estructura constitucional
anterior, per això, entre altres coses,
la llei d’organització del referèndum
de l’1 d’octubre del 2017 i la llei de
transitorietat jurídica no calia que
fossin aprovades a través dels procediments i de les majories previstos a la
Constitució Espanyola o a l’Estatut
d’Autonomia perquè elles mateixes
eren fonament de la nova constitucionalitat.
allò que
afirmin els mateixos autors, diputades i diputats, de la declaració sobre el
caràcter de la mateixa. Les creacions
jurídiques són el que són i no allò que
els seus autors diuen que són. Allò que
es va votar el 27 d’octubre del 2017
per al dret internacional és una declaració d’independència diguin el que diguin aquells que van formular-la. Curiosament aquesta és també la qualitat que el Tribunal Constitucional en
qüestió va percebre en el document en
qüestió que va enjudiciar uns dies després, a la interlocutòria 144/2017, del
8 de novembre. Si el Tribunal Constitucional va actuar sobre els actes del
Parlament del 27 d’octubre és que

TAMPOC NO TÉ CAP INCIDÈNCIA

Sísif
Jordi
Soler

aquests van existir i van existir també
en dret constitucional espanyol, encara que els seus òrgans de garantia els
consideressin invàlids (la qual cosa no
afecta la legalitat de la declaració en
dret internacional els paràmetres de
judici del qual es troben en aquest
punt al marge d’allò que disposi el dret
intern).
d’independència
estigui en vigor significa que la porta
al fet que altres estats sobirans reconeguin aquesta condició per a la República Catalana és oberta. La pràctica
internacional assenyala que els estats
tendeixen a reconèixer una independència quan les autoritats que s’hi
proclamen controlen el territori, quan

QUE LA DECLARACIÓ

“
Que la
declaració

d’independència
estigui en vigor
significa que la
porta al fet que
altres estats
sobirans reconeguin
aquesta condició
per a la República
Catalana és oberta

la població obeeix la legalitat que emana d’aquest govern i quan s’estableixen relacions diplomàtiques directes
amb els altres subjectes de dret internacional sense passar per les autoritats de l’estat matriu. Però així com
aquestes condicions (control del territori, població i diplomàcia directa) no
asseguren el reconeixement (com ho
demostra, per exemple, el cas de Taiwan, que és de facto un estat independent però no reconegut pels estats que
no volen enfrontar-se a la República
Popular de la Xina) també es poden
produir reconeixements sense la plena efectivitat dels mecanismes de
control de territori i població, això va
succeir en el cas de Kosova, que era un
territori administrat per un protectorat internacional en el moment de la
declaració d’independència. En el
fons, el govern autonòmic proporciona avui mateix unes eines de control
parcial de territori i població que, amb
l’antecedent de la declaració, podrien
tenir rellevància a efectes de reconeixement internacional i és per això que
partits com ara el PP, Ciutadans i Vox
reclamen l’aplicació indefinida de l’article 155 de la Constitució i tapar així
qualsevol escletxa susceptible de promoure la secessió.
aquí revela,
en definitiva, que qualsevol estat sobirà pot reconèixer la República Catalana en qualsevol moment. En aquest
sentit, allò que al meu parer cal
posar de manifest és que un eventual
reconeixement ha de ser acceptat
vingui de qui vingui perquè això significaria l’entrada de Catalunya en el
sistema de relacions directes amb
els altres agents de la comunitat internacional i permetria, comptat i debatut, fer política internacional que
atiés nous reconeixements i finalment la consolidació del nou espai sobirà.

TOT AIXÒ QUE DESCRIVIM

V

et aquí que un dia
l’individu descobreix que dins seu
existeix una cosa que
el metge anomena vesícula biliar. De cop i
volta la cosa es manifesta, decideix
contraure’s i fa mal, un mal suportable,
però un mal que amaga un risc real de
mort. La causa del dolor són unes petites pedres que es formen al seu interior. L’home no en té prou amb les pedres que es troba pel camí, per fer-lo
ensopegar, que se n’ha de crear de
pròpies, dins seu, per complicar-se encara més l’existència. Són càlculs diminuts, però un obstacle petit a vegades
es pot convertir en un mur insalvable.

Els espanyols ho tenen molt
fàcil, no cal patir inútilment;
cirurgia fina i avall
Cal estar atents, no val a badar, cal extirpar; cirurgia neta, fina i precisa.
N’hi ha que viuen sense cor, aliens al
dolor dels altres, i n’hi ha que després
de passar per la sala d’operacions viuen sense vesícula biliar, i tan carpantes com havien estat sempre. No deixa
de ser paradoxal que alguns puguin
anar pel món prescindint del batec de
l’òrgan més vital de tots, i en canvi d’altres per fer vida normal no tinguin més
remei que desprendre’s d’aquest sac
diminut i carregat de bilis que és la vesícula.
L’individu es diu Espanya i la vesícula, una insatisfeta Catalunya que es regira sobre si mateixa farta de digestions pesades i de carregar rocs inútilment. I Espanya s’esvera: què passa!!!
Ho té molt fàcil, no cal patir inútilment,
ni fer el cor fort, ni aplicar cataplasmes
absurds. Cirurgia fina i avall, i a treballar més i millor, com fa el fetge en detectar que ha desaparegut la vesícula.
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El debat per
elaborar la
Constitució

Lluís Llach data
l’inici dels treballs
per quan acabi el
judici al govern al
Tribunal Suprem

Entrevista a la “Volia mostrar que
diputada Jenn la violència és
transversal, no hi
Díaz
ha un perfil de
dona maltractada”

Diàleg al límit del tre
PROU Sánchez es planta amb una
mesa d’àmbit estatal i un relator, però
tanca la porta a parlar de referèndum
FI El govern culpa La Moncloa i manté
l’autodeterminació URNES “El temps
s’escurça sense pressupost”, diu Calvo
David Portabella
MADRID

L’esclat hiperbòlic de la
política espanyola, amb la
convocatòria d’una gran
manifestació que aplegarà
les tres dretes –el PP, Cs i
Vox– demà a la plaça Colón
de Madrid contra el diàleg,
ha situat el fil de comunicació entre el govern espanyol i la Generalitat al límit
del trencament. En plena
pugna per la mesa de partits amb el relator, i quan
falten cinc dies perquè el
Congrés voti si permet tramitar els pressupostos del
2019 o els enterra, el govern de Pedro Sánchez va
dir prou: va oferir una mesa de partits d’àmbit estatal amb el “facilitador”, però sense poder parlar del
referèndum. Un “o ho agafeu o ho deixeu” d’ultimàtum al govern, i amb el neguit per la marxa Per una
Espanya unida. Eleccions
ara!, amb la qual les dretes
volen que l’agitació als carrers de Madrid precipiti
les eleccions. A la Generalitat, el vicepresident Pere
Aragonès i la consellera Elsa Artadi van encaixar l’envit culpant La Moncloa de
“trencar” i prometent “no
renunciar al dret a l’autodeterminació”.
La setmana inaugurada
dilluns amb una esmena
a la totalitat d’ERC al pressupost que va agafar el
PSOE amb el peu canviat
culminava ahir amb el registre de l’esmena de rebuig per part del PDeCAT.
En paral·lel a l’enrocament
públic dels dos partits independentistes, els mis-

satges al grup de WhatsApp Coordinación BCNMadrid que la vicepresidenta espanyola, Carmen
Calvo, té amb Aragonès i
Artadi han estat constants. “El tenim per dirnos: «Et puc trucar a les
quatre?» I tu li dius: «No, a
les quatre soc al Senat, truca’m a les sis.»”, relatava
Calvo dimecres a la SER.
I així va sorgir la figura del
relator neutral, que el govern volia que tingués un
perfil de mediador internacional per a una mesa estatal i que Calvo rebaixa a un
—————————————————————————————————

La Moncloa confia
que la duresa amb
Torra desinfli la
marxa a Colón
—————————————————————————————————

autòcton a la mesa de partits catalans.
Al final d’un Consell de
Ministres enrarit en què
al retard de tres quarts
d’hora en la compareixença –pels contactes in extremis–, s’hi va afegir fins a
l’últim moment l’enigma
de qui ho faria, al final qui
donava la cara no era la
portaveu Isabel Celaá, sinó
Calvo, en l’ull de l’huracà
per haver beneït el relator i
atacada per les dretes, però també pels barons socialistes de l’Espanya interior
i per històrics com ara Felipe González i Alfonso
Guerra. L’oferta del document de Pedralbes ampliat
amb la mesa de partits
–ara sí– d’àmbit estatal,
amb el PSOE i Podem asseguts amb el PSC, ERC i el

Les frases

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

“Aquest govern no
acceptarà mai el
plantejament d’un
referèndum
d’autodeterminació”

“És l’Estat qui trenca.
No acceptem que ens
demani renunciar a
les nostres conviccions
per seure a la taula”

“Lamentem que el
PSOE cedeixi a qui va
contra la democràcia.
Li falta coratge per
concretar el diàleg”

Carmen Calvo

Pere Aragonès

Elsa Artadi

PDeCAT sota la batuta
d’un “facilitador” a escollir,
però, no va convèncer Aragonès i Artadi, perquè es
rebutgen els noms oferts i
alhora es veta el dret a decidir com a tema de debat.
“Aquest govern no acceptarà mai el plantejament
d’un referèndum d’autodeterminació”, advertia Calvo dos dies abans de l’aplec
espanyolista. “La situació
s’encalla perquè no s’ac-

cepta”, reblava. El desig de
La Moncloa és que la duresa amb Quim Torra i
l’enaltiment de la unitat
d’Espanya desinflin la
marxa de Colón i evitin que
hi vagin socialistes disgustats amb Sánchez.

conseqüència d’enterrar el
pressupost dimecres és forçar eleccions el 2019. “Sense pressupost, el temps
s’escurça”, deia Calvo, que
obria així la porta a un superdiumenge el 26 de maig.
El vicepresident Aragonès, però, imputa la fi del
diàleg a Madrid: “És el govern de l’Estat el que trenca.” L’home fort d’ERC va
reprotxar a Calvo l’exigència d’oblidar el dret a deci-

VICEPRESIDENTA ESPANYOLA

VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

“El temps s’escurça”
Calvo prevé que el govern
espanyol no pot apujar
l’oferta i es planta, i alerta
ERC i el PDeCAT que la

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA

dir per seguir amb el diàleg.
“No demanem al govern
espanyol que renunciï a la
unitat d’Espanya i, per
tant, nosaltres no entenem
que se’ns posi aquesta condició per negociar, perquè
això no és una negociació,
és una adhesió”, rebatia.
Dit això, Aragonès repta
Sánchez a tornar a seure:
“Davant un govern espanyol que abandona l’espai
de diàleg, el govern català
continuarà assegut sempre a la taula de diàleg.”
Prec per retirar l’esmena
En sintonia amb ell, la consellera de Presidència, Elsa
Artadi, culpa Sánchez de
“cedir” davant la dreta i la
ultradreta que agiten els
carrers. “És un govern que
sempre ha parlat de diàleg,
però que, a l’hora de con-
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L’APUNT

No era la forma,
era el fons
Emma Ansola

Gairebé dos mesos de diàleg i tornem a ser on érem.
Les forces independentistes sempre han reclamat un
gest al govern espanyol que impliqués el reconeixement que el conflicte entre Catalunya i Espanya és polític, que cal abordar-lo des de la política, que són dues
parts les que han de dialogar i que la solució passa per
les urnes. Això semblava acordat i ara es tractava de

plasmar amb fets aquest consens; el què i el com
d’aquest diàleg, i així ho han estat negociant per poder-ho concretar. Espais de diàleg estatals o catalans;
mediadors o relators, però, tota aquesta discussió per
parlar de què? Si no és sobre autodeterminació, com
ahir va dir la ministra, de què vol tractar Sánchez? Cal
més temps, més sinceritat o millor comunicació?

encament
Un moment de l’entrevista, enregistrada al Palau de la Generalitat ■ JUANMA RAMOS

Torra: “Estic en
forma i el país està
ferm i decidit”
a El president Torra analitza demà, en una entrevista a El

Punt Avui, les relacions entre el govern català i l’espanyol
Redacció
La consellera portaveu i el vicepresident,
Elsa Artadi i Pere Aragonès, comentant ahir
la resposta a la vicepresidenta de l’Estat,
Carmen Calvo ■ ACN / EFE

Clausurat el bar de la paella de Vox
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Guàrdia Urbana de l’Hospitalet va clausurar ahir el bar
del camp de futbol municipal
del Gornal, a l’Hospitalet, on
el 13 de gener el partit ultradretà Vox va organitzar una
paella que va acabar amb
càrregues policials. La clausura ve motivada perquè l’ad-

judicatari del bar no paga al
consistori el cànon corresponent ni el patrocini al club que
establia el concurs. El 2016
l’Ajuntament va iniciar el
procediment de rescissió,
contra el qual l’adjudicatari
va recórrer, però el jutge no
li va donar la raó. ■ R.M.B.

cretar, li ha faltat coratge
per passar de la retòrica a la
realitat”, lamenta Artadi.
Segons va revelar Aragonès, dijous Calvo va pregar
a ERC el gest de retirar l’esmena durant el dia d’ahir,
i al PDeCAT, que no presentés la seva al registre del
Congrés. I tot, com a gest de
bona voluntat. “Les últimes
24 hores, el govern espa-

nyol ha tingut molta pressa
per tancar un acord que estàvem molt lluny de poder
assolir”, resumia Artadi.
Amb el diàleg sobre la
crisi política al límit del
trencament, La Moncloa
té obert el canal estrictament institucional i insta
els grups a no bloquejar el
pressupost per allargar
l’etapa de Sánchez fins al

2020. “Ningú podrà explicar amb raons un no, no és
fàcil d’entendre”, va dir
Calvo per posar pressió.
Valls, barons i Falange
Amb el diàleg suspès, el
PP, Cs i Vox mantenen
una marxa a Colón que
agafa volada, perquè finalment hi aniran els barons
moderats del PP, l’andalús
Juanma Moreno i el gallec
Alberto Núñez Feijóo, cridats a files per Pablo Casado. Tot i compartir aplec
amb la ultradreta xenòfoba amiga de Marine Le
Pen, ahir es convidava a la
cita l’alcaldable barceloní
Manuel Valls, que anirà a
Colón “sense complexos”.
També hi assistiran grups
devots de Franco com ara
Falange, Hogar Social Madrid i España 2000. ■

BARCELONA

A pocs dies de l’inici del judici de l’1-O i en plena crisi
de les relacions entre els
governs de Catalunya i Espanya, el president de la
Generalitat, Quim Torra,
analitza, en una entrevista que aquest diari publicarà demà, la situació política actual. En aquesta
conversa, que es publicarà
al diari i al web –i que
s’emetrà íntegra per El
Punt Avui Televisió a les
13:30 h–, el president es
mostra “en forma” i “decidit” a continuar endavant.
“No. De cap manera. I ara
menys que mai”, respon
quan el director d’El Punt
Avui, Xevi Xirgo, li pregunta si en algun moment
li ha passat pel cap dimitir.
I, tot i reconèixer que és a
l’epicentre del conflicte i
que les relacions al govern
han passat per alguns moments de dificultat, sosté
que el govern català “està
en el camí per fer efectiva
la República”.

Les frases

—————————————————————————————————

“Amb Arrimadas
sempre he intentat
mantenir un to
correcte, però el d’ella
ha estat d’agressivitat
des del primer dia”
—————————————————————————————————

“És molt complicat.
En pocs moments de
la història hem tingut
una situació tan
complexa i difícil
d’administrar”
—————————————————————————————————

“No oblidaré mai que
Rajoy va ser qui va
aplicar el 155 i va
abolir les institucions
catalanes”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Podeu veure la conversa
demà a El Punt Avui TV,
a les 13.30 h i a les 22.30 h

L’entrevista, d’una hora de durada, gira bàsicament sobre dues qüestions: el diàleg amb l’Estat
i el judici de l’1-O. El president repta en diferents
ocasions el president Pedro Sánchez a fer front a la
situació i a asseure’s “a negociar de veritat”. Admet,
però, que des d’ahir ha notat “un canvi d’actitud” del
govern de Madrid i l’atribueix en gran part a la
pressió que rep el líder espanyol. “Això demostra
encara més la necessitat
d’un relator”, insisteix.
Torra parla també de la
crispació que es viu al Parlament de Catalunya i admet la dificultat de relació
amb la líder de l’oposició,
Inés Arrimadas. Quant al
judici, tot i que es mostra
convençut que els acusats
han de ser absolts de totes
les acusacions, no s’estalvia alguns retrets: “La credibilitat de la fiscalia i dels
jutges espanyols ha vorejat el zero”, diu en analitzar els nombrosos sumaris que hi ha oberts.
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Llach fixa l’inici del debat
constituent després del 26-M
a El consell assessor exposa al president Torra els treballs per impulsar un fòrum ciutadà que posi
les bases del futur polític de Catalunya a La primera fase començarà a l’estiu i durarà uns sis mesos

El president Quim Torra escolta l’explicació dels membres del consell assessor dirigits per Lluís Llach, ahir al Palau de la Generalitat ■ JUANMA RAMOS

Emma Ansola
BARCELONA

182205-1204351L

Que les paraules substitueixin les urnes, de moment. Aquest és el missatge que es va llegir ahir entre línies durant la presentació dels treballs que durant els últims tres mesos
ha portat a terme el consell assessor del Fòrum Cívic i Social que presideix el
cantant, escriptor i periodista, Lluís Llach. El pla de
treball va ser presentat
ahir al president Quim

Torra i l’objectiu d’aquesta
feina és arribar a crear les
bases fundacionals del futur polític de Catalunya. A
grans trets es vol saber
com volen els ciutadans
que sigui Catalunya, per la
qual cosa el primer pas serà posar en marxa debats
ciutadans arreu del territori després de les eleccions municipals que
s’han de celebrar el 26-M.
Llach va fixar l’arrencada
d’aquests debats a l’estiu.
Aquesta primera fase del
procés tindrà una durada

La frase

La xifra

“Aquest país s’està
constituint a sobre des
de fa 6 o 7 anys, el
debat servirà perquè
sapiguem on som”

6
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PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR

mesos durarà la primera fase, que s’iniciarà a l’estiu i inclourà debats ciutadans al
voltant de deu temàtiques.

de sis mesos i està oberta a
tota la ciutadania amb inscripció prèvia. “Que la
gent s’expressi i mostri
quines són les seves in-

quietuds sobre el futur del
país i la gestió pública”, explicava ahir el president
del consell acompanyat de
la resta de membres de

Lluís Llach

l’ens. “No pressuposem
cap resultat final”, reiterava Llach, que insistia que
la feina del consell no és redactar cap constitució.
Després del debat ciutadà, es disposarà d’un primer resultat i unes conclusions que es traslladaran a
una plataforma a la xarxa.
A partir d’aquí agafarà les
regnes del procés i la gestió d’aquesta informació
un nou ens que s’ha acordat anomenar Entesa Nacional per al Debat Constituent, amb representants

d’entitats i associacions,
que serà l’òrgan encarregat de crear el Fòrum Cívic i Social. El consell recomana que aquest nou
ens, d’entre 1.000 i 2.000
persones, estigui format
per quatre grups: un estaria format pels participants en els debats ciutadans, que serien triats per
sorteig; un altre per ciutadans majors de 16 anys
que també serien triats a
l’atzar; el tercer grup constaria de representants de
la societat civil, i, finalment, l’últim grup es configuraria amb representants polítics, fonamentalment càrrecs municipals. Serà aquest fòrum
l’encarregat de redactar
les “bases constitucionals” del futur polític de
Catalunya que es lliuraran
als partits polítics, els
quals serien els competents per crear una assemblea constituent.
“La gent està desmobilitzada, però no pas desmotivada”,
assegurava
Llach, que espera que la
resposta de la ciutadania
sigui molt positiva a l’hora
de participar en aquests
primers debats que començaran a l’estiu. Tot el
procés podria acabar la
primavera del 2020. “Fa
més de set anys que ens estem constituint a sobre i
aquesta pulsió honesta
dels ciutadans s’ha de poder expressar”, hi afegia
Llach, que assegurava que
un procés com aquest no
s’ha fet mai abans, tot i que
per a la seva elaboració
han tingut en compte altres processos constituents. El consell assessor,
però, rebutja que es tracti
de la redacció de cap constitució, ja que no hi ha prefixada cap idea de país, sinó que seran els ciutadans
els que ho determinin. ■
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El fiscal
insisteix contra
l’exconseller
Huguet, absolt

a El fiscal que va inculpar els mestres per l’1-O recorre contra
el cas a Manté l’acusació per un retuit sobre la secretària del

20-S que el jutge considera “llibertat d’informació”
Xavier Miró
BARCELONA

El fiscal de delictes d’odi
de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha decidit recórrer a l’Audiència Provincial per l’arxivament,
per part del jutge, del cas
contra
l’exconseller
d’ERC Josep Huguet, per
un retuit en què es relacionava amb la ultradretana
Unidad Nacional Española la secretària judicial del
jutjat 13 que investiga l’1O i que va participar en
l’escorcoll a la conselleria
d’Economia el 20-S.
L’exconseller va rebotar al seu perfil de Twitter,
el 22 de maig de l’any passat, un tuit en què es mostrava la foto, el nom i el
càrrec de la secretària judicial Montse del Toro i se
la definia com a seguidora
d’Unidad Nacional Española. Dies abans, el 16 de
maig diversos diaris i
agències informatives van
publicar que el jutge del
Suprem Pablo Llarena

suspenia la declaració de
la secretària judicial, de
qui donaven noms i cognoms, perquè la fiscalia
havia sol·licitat que fos
considerada “testimoni
protegit”.
Informació ja publicada
L’11 de maig, OK Diario ja
havia informat amb nom i
cognom que el jutge l’havia citada a declarar. El 21
de maig el diari Público informava que la secretària
judicial i testimoni del 20S era seguidora a les xarxes socials d’Unidad Nacional, Ciutadans i Lleidatans Contra la Independència, informació que
també havia publicat Ok
Diario. És després de llegir aquestes dues darreres
informacions que l’afectada denuncia a la fiscalia
del TSJC que els mitjans
estan difonent la seva
imatge amb “afirmacions
tendencioses” sobre les seves afinitats ideològiques.
El fiscal Aguilar, que ja
va imputar per delictes

d’odi els mestres de Sant
Andreu de la Barca per l’1O, va fer-se càrrec del cas
imputant exclusivament
l’exconseller Huguet per
coacció i delicte contra
l’administració de justícia
en la persona de la secretària judicial. Segons l’acusació, el retuit d’Huguet pretenia “acoquinar-la” abans
que testifiqués en el judici
contra els líders independentistes catalans.
Tant la policia judicial
com el fiscal suposen que
Huguet va fer el tuit coneixedor que la secretària judicial era “testimoni protegit” del Suprem tot i que no
se li concedirà aquesta
condició fins al 5 de juliol.
En una de les interlocutòries, la policia judicial també va posar en dubte que
Huguet no tingués malvolença contra Montse del
Toro i el jutjat 13, tenint en
compte que l’exconseller
havia publicat un article a
El Punt Avui en què denunciava que l’Estat violentava les seves pròpies

L’exconseller Huguet, aquest gener, a les portes de la Ciutat de la Justícia ■ ACN

lleis per construir el “muntatge teatral” de la violència ciutadana del 20-S.
Finalment, el jutge
d’instrucció 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá Mayo,
ha arxivat aquest gener
el cas en considerar que
Huguet no tenia per què
conèixer la condició de testimoni protegit ni el moment en què va accedir
l’afectada a aquesta condició.
Llibertat d’informació
Basant-se en sentències
prèvies, el jutge conclou
que difondre al perfil personal informacions que
corren obertament per
xarxes socials i mitjans de
comunicació no pot constituir delicte contra la lli-

Un tribunal no veu delicte d’odi a
dir nazi a un independentista
G. Pladeveya
GIRONA

L’Audiència de Girona
desestima circumscriure
dins d’un delicte d’odi uns
tuits que comparaven l’independentisme amb el nazisme i l’Alemanya del
Tercer Reich. Els va fer
una usuària de Twitter a
final del 2017, en resposta

a un missatge d’un ciutadà
alemany, resident a les comarques gironines. L’home va escriure que sentia
“vergonya aliena i ràbia
d’un Estat que tolera i protegeix els feixistes espanyols”. La dona li va enviar
fins a cinc tuits, dient-li
que el més probable és que
ell fos descendent de nazis
hitlerians; i també li va po-

sar: “Han fet de Catalunya
una Alemanya del 1933;
els jueus som els catalans
no independentistes.”
L’home ho va denunciar i el jutjat d’instrucció
número 2 de Girona ho va
arxivar provisionalment.
Va presentar llavors un recurs a l’Audiència, que l’ha
desestimat. El tribunal de
la secció quarta assenyala

que, per tal que existeixi
delicte d’odi, hi ha d’haver
“un grup discriminat o
amenaçat”, en el qual no
s’haurien de considerar
com a col·lectiu “els polítics, els policies, els jutges
o els fiscals”. El tribunal argumenta que, en aquest
cas, els tuits poden resultar
“humiliants o menyspreables”, si bé es qüestionen “a

bertat de les persones. El
jutge situa en l’àmbit de la
“llibertat d’informació” la
repiulada de l’exconseller
atenent a la “rellevància
sociopolítica” de la informació.
De fet, la mateixa afectada va declarar a la policia
que la seva imatge era accessible des del seu perfil
de Facebook a familiars i
amics i que no havia rebut
amenaces ni insults ni vexacions des que s’havia fet
pública la seva identitat.
El fiscal, però, ha decidit presentar recurs a l’Audiència contra el tancament del cas. L’exconseller Huguet acusa el ministeri públic de “persecució
política” i es pregunta per
què ell és l’únic imputat

–no ho és cap dels mitjans
que prèviament van informar de la identitat i les
afinitats polítiques de la
secretària judicial ni la
persona que va originar la
piulada a Twitter ni cap
dels centenars o milers de
persones que el van poder
retuitar.
En aquest sentit, apunta que en els informes policials se’l qualifica de “collaborador
executiu
d’ERC”, quan fa anys que
ja no és a la direcció.
I recorda que, al febrer,
ja se’l va relacionar amb el
full de ruta de l’1-O perquè
havia publicat un article a
El Punt Avui que havia enviat, com a d’altra gent, a
Lluís Salvadó, un dels investigats pel jutjat 13. ■

quin grup social en perill
d’alta vulnerabilitat pertany el denunciant”. Contesten: “Pensem que a cap; ser
alemany respon a una qüestió de nacionalitat i els independentistes catalans fan
referència a una ideologia.”
En aquest sentit, l’Audiència no creu que els atacs individuals que va rebre l’home suposin un atac col·lectiu: “Tot i que des del punt
de vista independentista
les piulades poden semblar
repugnants, nauseabundes
i immundes, no van més enllà d’una crítica irada a les
polítiques que pretenen la
independència.” ■

El Palau de Justícia a Girona,
on hi ha l’Audiència ■ Q. PUIG
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Gira internacional d’ERC
contra la repressió política

a El grup parlamentari es va reunir a Ginebra amb la secretària general, Marta Rovira a Rovira va

celebrar l’esmena a la totalitat al pressupost i aposta per una solució política amb l’Estat
Redacció
GINEBRA

127542-1203888L

Per primer cop des que el
mes de març passat va haver de marxar a l’exili,
Marta Rovira, secretària
general d’ERC, es va reunir a Ginebra amb el grup
parlamentari de la formació republicana. Entre ells
hi havia el diputat exiliat a
Brussel·les des de fa gairebé un any i mig, Toni Comín.
La reunió va servir com
a punt d’inici de la gira internacional que durà a terme el partit amb la finalitat de denunciar, segons la
secretària general, la repressió política de què és
víctima Catalunya, que

La frase

La CUP fa una
crida a la
desobediència

—————————————————————————————————

“No ens volem
quedar en un debat
intern [...] perquè hem
vist que no hi ha
sortida política”

—————————————————————————————————

Marta Rovira

SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

s’ha convertit en “un instrument de l’Estat espanyol, governi qui governi”.
La gira, que realitzaran diputats republicans exercint com a “ambaixadors”
i traslladant-se a l’exterior, anirà dirigida a parlamentaris d’altres estats i
servirà també per expressar la voluntat d’una sorti-

Comín, Vilalta, Torrent i Rovira, durant la roda de premsa
posterior a la reunió feta a Ginebra ■ ACN

La CUP va fer una crida a la
“mobilització popular permanent” contra el judici per l’1
d’octubre i presentà el manifest Ho tornaria a fer, en què
reivindiquen la desobediència
civil com a “eina imprescindible de canvi i de transformació
social i política”. Carles Riera
va defensar que “és l’hora de
la gent i del carrer” després
que tant el govern com el Parlament hagin demostrat una
“falta de voluntat i capacitat
per fer eficaç i efectiu” el dret a
l’autodeterminació.

da pacífica al conflicte territorial. D’aquesta manera, ERC apostarà per l’estratègia internacional i la
cerca d’aliances per fer
front al judici contra l’1-O.
Marta Rovira va aprofitar també la roda de premsa posterior a la reunió,
realitzada davant la seu de
les Nacions Unides, per celebrar l’efecte que ha tingut l’esmena a la totalitat
al pressupost general de
l’Estat presentada per
ERC, la qual ha propiciat
l’obertura d’un debat sobre el diàleg per a una solució política al conflicte per
part de Pedro Sánchez.
Rovira va advertir la necessitat d’una solució política pacífica, encara que finalment no s’assoleixi un
acord en matèria pressupostària, assegurant que
“dialogar és el que faria
qualsevol estat de dret i
democràtic del món”.
Finalment, Rovira va
aprofitar per explicar que
els republicans convidaran a Madrid observadors
internacionals perquè puguin seguir el judici que comença dilluns vinent al
Tribunal Suprem. ■

