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a casualitat va fer
coincidir en el ma-

teix dia dues notícies
rellevants profunda-
ment interrelaciona-
des. La primera és que

el Tribunal Europeu dels Drets Humans
(TEDH) ha censurat novament l’Estat
espanyol. Aquesta vegada no ha estat
per tortures, sinó perquè l’any 2006
(Estrasburg és segur, però no pas rà-
pid!) va condemnar dos joves per “injú-
ries greus a la Corona” per haver cremat
unes fotografies del llavors rei Joan Car-
les I.

El TEDH, per unanimitat, considera
que aquella acció era una protesta em-
parada per la llibertat d’expressió i de
pensament, unes llibertats fonamentals
que, segons els jutges del tribunal, van
ser vulnerades. Finalment, el TEDH afir-
ma que la condemna no va ser “propor-
cionada ni necessària en una societat
democràtica” i defensa que cal entendre
l’acte de la crema de les fotos com una
“crítica política a la monarquia”.

Gairebé al mateix temps en què es
feia pública aquesta sentència, al Con-
grés dels Diputats de Madrid es debatia
una proposició de llei presentada per

ERC que anava en la mateixa línia del
TEDH: la supressió del Codi Penal dels
delictes d’injúries a la Corona i ultratge a
Espanya. Desgraciadament, aquesta
mesura no ha estat aprovada. El bloc del
155 –amb el PP més reaccionari, els Cs
més falangistes i cunyats i el PSOE més
vergonyós– ha fet valdre els seus vots
per donar una nova estocada a la lliber-
tat d’expressió, en un moment en què
diverses persones estan a punt d’entrar
a la presó condemnades, entre d’altres,
per... injúries a la Corona.

Mentre organitzacions com ara Am-
nistia Internacional i Human Rights
Watch es feliciten per la resolució del
TEDH i insten l’Estat espanyol a deixar
d’atacar les llibertats bàsiques, i mitjans
tan diferents com The Economist, The
Guardian i The New York Times denun-
cien una retallada alarmant de les lliber-
tats en el règim de Rajoy, el PSOE fa pin-
ça amb la dreta més cavernícola per
continuar insultant la decència. Com diu
un proverbi xinès: “Quan bufen els vents
del canvi, algunes persones aixequen
murs. D’altres, molins.” Doncs això.

L

Keep calm
Jordi Creus

Llibertat
d’expressió

A pesar del TEDH, el PSOE
fa pinça amb la dreta més
cavernícola per continuar
retallant les llibertats

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

n un dels seus exercicis de filo-
sofia quotidiana, Roger-Pol Droit
proposa que sortim al carrer

com si anéssim a una manifestació, ar-
mats amb una bateria de proclames,
amb la diferència que caminarem sols,
i la protesta, les consignes i els insults
els haurem de proferir en silenci, en el
fur intern, mentre la gent ens passa
pel costat ignorant-nos completament.
Al cap d’una estona, Droit adverteix
que tindrem la impressió que tothom
amb qui ens creuem –potser un immi-
grant sense papers, diu, o una dona a
qui acaben de diagnosticar un càncer–
podria estar fent el mateix, xisclant
per dins la seva queixa, la seva falta
d’esperança, de manera que el nostre
carrer tranquil seria “l’escenari mut
de secretes protestes i rebel·lions im-
perceptibles” de les quals mai no sa-
brem res. Amb pocs metres n’hi haurà
prou perquè obtinguem de l’exercici
l’efecte suggerit pel filòsof: la despoli-
tització. Qualsevol pensaria que el pro-
pòsit és desmobilitzar la societat
afrontant-la a un mirall disgregador
que posi en evidència la impossibilitat
de l’acord, però potser més aviat plan-

E

teja els perills del fanatisme i la tira-
nia, i alhora el seu vessant grotesc:
manifestar-se sol és ben mirat una ca-
ricatura de consciència política, que es
basa, al contrari, en una certa idea del
bé comú i del consens. Ara bé, pre-
nent-lo al peu de la lletra, l’experiment
de Roger-Pol Droit invita a relativitzar
la importància que ens donem, si els
gravíssims principis que creiem defen-
sar al capdavall no són més que una
rebequeria sorda enmig del guirigall
no menys inaudible del món. Per això
m’agrada tant l’obscura missionera
que Philippe Sands rescata de l’eixor-
dadora Europa embogida pel nazisme

al seu llibre Calle Este-Oeste. Miss Til-
ney, nascuda a Norwich, és un perso-
natge gris de qui no quedaria a penes
rastre si no fos que, entre tots els nens
jueus que va protegir, hi havia també
la mare de Philippe Sands. Elsie Maud
Tilney, de ressons tan novel·lescos que
té fins i tot una homònima dins l’uni-
vers literari de Jane Austen, era una
evangelista devota que havia fet de
missionera a Algèria i Tunísia, fins
que la fúria antisemita de Hitler la va
atraure cap a París amb el propòsit de
treballar a favor dels jueus, justament
perquè era el contrari del que se supo-
sava que convenia fer. El més fàcil, diu
Sands, és atribuir la seva bondat a una
lectura literal de l’epístola de sant Pau
als romans, que exhorta a salvar “els
jueus primer de tot”, amb la vaga pre-
tensió de guanyar-los per al cristianis-
me després, però el discret heroisme
de Miss Tilney, afegeix, és un acte tan
lliure i abnegat, que no l’explica cap
doctrina, sinó l’íntima convicció que
cada vida compta. Abans que l’insti-
tuís el tribunal de Nuremberg, aquesta
dona silenciosa ja havia entès que la
unitat última del dret és l’ésser humà.

“Una obscura
missionera va salvar
dels nazis la mare
de Philippe Sands

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

Miss Tilney, de Norwich
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Les cares de la notícia

Manolo García torna amb un nou disc, Geometría
del rayo, i com sempre aprofita la promoció per
dir algunes veritats com una casa. “Hi ha molts in-
teressos que la gent no aixequi la cresta i comenci
a reivindicar justícia o reformes laborals”, afirma
en l’entrevista que publiquem avui.

Magistrat emèrit del Tribunal Suprem

Una veu conscienciada

Des del govern espanyol fa temps que s’insisteix,
davant les contínues crítiques de la societat i el
món polític català, que a l’Estat hi ha separació de
poders. Pocs magistrats s’atreveixen a dir en veu
alta que la línia és molt fina, cada cop més, i que el
cas català té moltes llacunes judicials.

-+=

-+=

Arguments de (poc) pes
Manuel Valls

Parlant clar
José Antonio Martín Pallín

-+=

Manolo García

L’exprimer ministre francès d’origen català, Ma-
nuel Valls, va ser un dels oradors més aplaudits en
la manifestació de Societat Civil Catalana. “Cata-
lunya no és una cultura tancada, racista ni separa-
tista com propugnen els independentistes”, va dir,
i va recórrer al gran tòpic: una lliga sense el Barça!

L’EXPRIMER MINISTRE FRANCÈS, AMB SOCIETAT CIVIL

EL CANTANT PUBLICA EL DISC ‘GEOMETRÍA DEL RAYO’

L’aïllament de l’equip de go-
vern de BComú es fa palès

quan queda poc més d’un any per a
les eleccions municipals, que se ce-
lebraran el 9 de juny del 2019. Si la
governança no va deixar de ser
complicada durant l’etapa en què el
PSC va formar part de l’executiu
municipal, l’expulsió dels socialistes
pel suport a l’aplicació del 155 va
deixar el govern d’Ada Colau amb
una exigua majoria que impossibili-
ta l’acció política ambiciosa i de
grans consensos que es mereix la
capital catalana. I això es tradueix
en el rebuig majoritari al pressupost
de BComú –que es va haver d’apro-
var amb la qüestió de confiança–, el
bloqueig a la connexió del tramvia,
la funerària municipal, la reprovació
per la degradació del Raval, etc.

Colau governa el primer Ajun-
tament de Catalunya amb 11 dels 41
regidors. La política municipal per-
met tirar endavant molts projectes
per decret i també és cert que s’han
signat alguns acords com el pla
d’habitatge amb rivals com el PE-
DeCAT. Però lluny queden els mo-
ments en què l’accés a l’alcaldia de
Colau va obtenir l’aval d’una majo-
ria absoluta formada amb el suport
d’ERC, el PSC i la CUP. Colau enfila
la recta final del seu primer mandat
amb llums i ombres respecte a
plans i decisions, però amb una in-
comprensible incapacitat de teixir
consensos per impulsar grans pro-
jectes de ciutat dels quals Barcelo-
na té molta necessitat. Colau ha di-
lapidat el vot de confiança que li van
atorgar fa tres anys –especialment
els partits d’esquerres– i, més enllà
de la gestió del dia a dia, és quelcom
que l’alcaldessa hauria de tenir pre-
sent. Corregir aquesta tendència
aïllacionista hauria de ser una prio-
ritat ni que sigui per posar les bases
d’acord d’un possible futur segon
mandat a l’alcaldia que sigui molt
més estable.

L’aïllament
de Colau, en
la recta final

EDITORIAL

ixò de posar medalles els va, i
molt, als ministres de Mariano
Rajoy. De posar-se-les i de po-

sar-les a tots aquells que estan contri-
buint a mantenir l’ordre constitucio-
nal davant el desafiament secessionis-
ta. Els últims a ser premiats han estat
els membres de la cúpula fiscal a Cata-
lunya que han rebut de mans del mi-
nistre Catalá la creu de Sant Raimon
de Penyafort per la seva “lleialtat i fer-
mesa” en moments de gravetat extre-
ma i el seu compromís amb la legalitat
i l’estat de dret. El govern espanyol
premia aquells que li estan fent la fei-
na, aquells que l’han ajudat a “escap-
çar” –en paraules de la vicepresidenta,
Santamaría– les cúpules de Junts per
Catalunya i ERC. Res millor per alliço-
nar-los a continuar treballant en la
mateixa línia que reconèixer, amb “or-
gull”, la seva feina. Per premi, l’acon-
seguit pels agents de la policia espa-
nyola i de la Guàrdia Civil, que final-

A “Llarena està
interferint de
manera perillosa
en una qüestió
tan rellevant
com la investidura

ment –i després de més de dos anys
de reivindicacions– veuran els seus sa-
laris equiparats als dels Mossos d’Es-
quadra. Tota una casualitat que això
passi ara, mesos després de la repres-
sió policial del referèndum de l’1-O.
Molts d’aquest agents, a més a més,
podrien ser els destinataris d’alguna

de les 12.000 medalles al mèrit poli-
cial que el ministre Zoido va encarre-
gar a principis d’any. El temps ens ho
dirà.

Posats a premiar no ens hauria d’es-
tranyar que els pròxims mesos el ma-
gistrat Pablo Llarena sigui distingit
també amb una altra creu per la seva
àrdua defensa de l’ordre constitucio-
nal encara que per fer-ho actuï sense
atendre’s al que preveu la llei fins al
punt de prevaricar, en opinió de juris-
tes de reconegut prestigi. Llarena està
interferint de manera perillosa en una
qüestió tan rellevant com la investidu-
ra del president de la Generalitat amb
la seva negativa a permetre que Jordi
Sànchez pugui assistir al ple. Això pot-
ser serà premiat pel govern del PP i
tots aquells partits que li donen suport
en la seva causa general contra l’inde-
pendentisme. Ja veure’m, però, quin
premi els pot acabar donant, a tots
plegats, la justícia europea.

Creus, medalles i...
Pepa Masó / pmaso@elpuntavui.cat @ppamaso

A la tres

De reüll
Anna Puig

Sòlids en les
conviccions

em recuperat l’esperit. El lema “els carrers seran
sempre nostres” torna a estar viu, així com en els

mesos previs al referèndum de l’1 d’octubre. La
ciutadania torna a mobilitzar-se, i això sempre és
positiu. Després d’uns mesos d’incertesa pels
entrebancs que ens hem anat trobant pel camí just
després de la proclamació de la República, amb
l’aplicació d’un 155 dur i taxatiu, per les desavinences
dels partits independentistes per formar govern, i les
intromissions contínues de la justícia espanyola, la gent

torna a sortir al carrer. Per reclamar
govern, ara ja fa quinze dies, per
recordar la ignomínia dels presos
polítics, divendres passat, i per
defensar el model d’escola catalana
i unes pensions dignes, aquest cap
de setmana.
Concentracions amb un ampli
suport, que demostren que la

ciutadania es manté ferma en la defensa dels drets
bàsics. Que la repressió no espanta, sinó que estimula.
Que les injustícies no són acceptades, per molt que des
de l’Estat es vulguin camuflar com a normalitat o com a
llei. La base social d’aquest país és manté sòlida en les
seves conviccions, i això és essencial, primer, perquè és
un eix cohesionador d’aquest país, i segon, perquè
demostra l’evidència de quin és el camí que vol seguir la
gent. És un avís i un missatge clar per als dirigents d’un
costat i de l’altre: no ens fa por la repressió i volem
seguir endavant en el procés d’autodeterminació.

H

La ciutadania
es manté
ferma en la
defensa 
dels drets
bàsics
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Puigdemont i Mas insten a
mobilitzar-se amb vista a la
fase més dura. El PDeCAT
iniciarà la campanya en un acte
d’homenatge als encausats.

10
anys

20
anys

Catalunya centralitza el 21,8%
dels aparells de control de la
velocitat que hi ha a l’Estat. Es
troben majoritàriament a les
vies ràpides.

La UE aprova la reforma de l’oli
d’oliva amb l’oposició
d’Espanya i Portugal. Deixa
sense subvenció una tercera
part de la producció espanyola.

Recta final Molts més radars Reforma de l’oliTal dia
com
avui fa...

auran trigat mas-
sa mesos a asso-

lir un pacte de legisla-
tura, però arribarà. I
molt aviat ja. I se situa-
rà, és clar, en el terme
mitjà entre les recep-

tes dels dos grans grups republicans,
amb la necessària dosi de picant del pe-
tit. Aquesta és la posició més realista i
alhora més ambiciosa possible. Toca
combinar l’estratègia d’internacionalit-
zar el conflicte i posar en escac l’Estat
constantment, amb la d’emprar el seu
autoritarisme per casar cada dia més
l’oposició a la restricció de drets i lliber-
tats amb la construcció de la república
com a única alternativa. Cal demostrar
que aquí no hi haurà passos enrere, pe-
rò alhora cal ser més gent tant per im-
plementar el nou estat com per defen-
sar-lo després, a dins i a fora.

Sense un acord polític segellat enca-
ra, en la pràctica ja s’està treballant de
manera natural dins els termes teòrics
que definirà, com ahir simbolitzarien
dos actes a molts quilòmetres de dis-
tància. És l’estratègia dels fets consu-
mats. A Ginebra va quedar clar, per si al-

gú no li ho tenia, que el cas de Catalunya
aixeca un interès mundial, perquè la
manera com es resolgui pot servir de
mirall a tot el planeta unes quantes dè-
cades. D’aquí que Puigdemont arrasi
quan viatja per Europa i reclama, des de
fòrums acadèmics i socials, un dret a
l’autodeterminació del segle XXI empa-
rat en el respecte a la democràcia i la
voluntat dels pobles. I d’aquí també
l’hostilitat no sols de l’Estat espanyol, si-
nó de tots els de la UE. Fa posar vermell
que el mateix dia que el president parla-
va a Suïssa de vots, diàleg i drets hu-
mans com a via per resoldre conflictes,
un exmandatari francès parlés aquí de
“nacionalismes” ancorat en una menta-
litat del segle passat, lligant-los amb la
“guerra” i l’amenaça a l’statu quo.

L’altre acte simptomàtic d’ahir va ser
la presentació de la Crida per la Lliber-
tat, hereva de la històrica Crida a la Soli-
daritat dels anys vuitanta. El moviment
es reactiva contra els excessos de la po-
lítica i la repressió judicial envers el país,
i ho fa des de la defensa de la república,
si bé evita parlar-ne en el decàleg funda-
cional per seduir els que combreguen
amb el discurs però encara no veuen
clar el salt. És la manera. Ara només fal-
ta recuperar el govern. I a treballar.

H

Full de ruta
Òscar Palau

L’estratègia
consumada

Sense haver segellat l’acord,
ja s’ha fluït de manera natural
cap al full de ruta que definirà

n pocs llocs s’ha sentit més la pre-
sència de Catalunya, durant els
darrers anys, que a la ciutat de Gua-

dalajara. Parlo, és clar, de la capital de l’es-
tat mexicà de Jalisco, que s’acosta als cinc
milions d’habitants, amb una gran força
cultural. Malgrat això, hi ha molts cata-
lans que no saben ni on para: a l’occident
del país. Dels seus voltants surt el tequila,
la més sana de les begudes alcohòliques; el
mariachi i la seva música tan entusiasta i
típica, els genets de gran qualitat anome-
nats charros, forjats arriant grans quan-
titats de bovins a les mines del nord, i el
millor de la literatura i la plàstica mexica-
nes del segle XX. No vull parlar de temps
més remots, quan de Catalunya no se’n
sentia gairebé res, com no fos d’un forn de
pa que es deia La Catalana i una papereria
Barcino.

AQUEST PROCÉS va començar a finals dels
anys seixanta amb l’ensenyament de la
llengua catalana a la universitat i, poc des-
prés, quan un independentista de pedra
picada es va fer càrrec del curs d’història
d’Espanya, amb gran èxit perquè en tenia
una idea poc ortodoxa que deixava molt

E malparats els herois peninsulars. També
hi va ajudar una visita del “Barsa” l’any
1964, però no era ni remotament el que és
ara. Avui un 60% de l’afició al futbol el pre-
fereix a qualsevol dels altres equips de la
lliga. El Colegio de Jalisco va contribuir-hi
també, amb diversos programes que es
van fer conjuntament amb universitats i
l’Institut d’Estudis Autonòmics. De tot
plegat en sortiren més de trenta llibres.
També cal dir que va anar molt bé la visita
del president Pujol l’any 1997 i sobretot
les de Josep-Lluís Carod-Rovira.
És clar que el moment culminant esdevin-
gué l’any 2004, quan Catalunya fou el país
convidat de la prestigiada Fira Internacio-
nal del Llibre de Guadalajara, malgrat
l’oposició del govern espanyol. Entre els
preparatius i la mateixa fira, durant me-
sos s’incrementà molt el coneixement i
l’estimació per Catalunya. Cal dir que els
catalans ho van fer molt i molt bé i encara
es recorda com una de les millors. No cal
dir que compten també els estudiants me-
xicans que, gràcies als convenis que es
van signar a partir del 1991, han estudiat
en universitats catalanes. Igualment són
recurrents els articles que surten a El In-

formador, el diari més important de Gua-
dalajara.

HERÈNCIA DE LA FIL va ser l’estàtua de
Sant Jordi que, malgrat l’oposició de l’al-
calde espanyolista d’aleshores es va ins-
tal·lar a l’avinguda més important de la
ciutat i al començament d’un carrer per
vianants que es diu Rambla Catalunya.
Aquí s’hi celebra cada any el dia del llibre,
casualment el 23 d’abril. Una altra fita im-
portant és la Biblioteca Catalana (llibres
en català o sobre Catalunya) que es troba
perfectament instal·lada i organitzada al
cinquè pis de la magnífica Biblioteca Pú-
blica de l’Estat. Diuen que a Espanya no
n’hi ha cap d’aquestes dimensions. Més
coses es podrien dir, però acabo amb el fet
que enguany el també prestigiós Festival
Internacional de Cinema ha tingut Cata-
lunya com a convidat. Per escalfar motors
es va dur primer a terme una Setmana de
Cinema Català i entre el 10 i el 17 de març
s’han projectat unes quaranta pel·lícules. 
L’impacte, però, ha resultat més feble que
l’esforç ja que el Llull, un cop més, ha igno-
rat el coixí catalanista que hi ha a Guada-
lajara.

José M. Murià. Membre de l’Acadèmia Mexicana de la Història

Catalunya a Guadalajara
Tribuna

Catalunya
paradís fiscal?
b Tots hem tingut ocasió de
participar en alguna conversa
sobre la independència de Ca-
talunya. Un element teòric
amb el qual pocs havien
comptat es el següent: una
vegada Catalunya indepen-
dent i republicana, proclamar-
se “paradís fiscal”, característi-
ca que atrauria els grans in-
versors de tota la Mediterrània
i el nord d’Àfrica. Personal-
ment, la proposta no m’atrau,
ni com a solució pràctica, ni
com a sentiment patriòtic, ni
com a futur dels meus fills. Ai-
xí ho vaig expressar al grup
d’amics on es va exposar la
idea, alguns dels quals opina-
ven que seríem més feliços en
ser més respectats. Fill de pa-
gesos i actual pensionista de
la indústria, la meva opinió re-
iterada és que Catalunya ha
de defugir aventures i conti-
nuar basant-se en la industria-
lització mes avançada, la po-

sada al dia del comerç i la agri-
cultura moderna. Em conside-
ro políticament transversal,
amb els valors europeus, de
més enllà de l’Ebre i dels Piri-
neus. Crec que és una de les
formes col·lectives més segu-
res per ser respectats, en el
camí personal de la felicitat.
JAUME VALLÉS
Badalona (Barcelonès)

La marató de
diumenge
b Vaig córrer la marató de
Barcelona de diumenge passat
i m’he tret dues espinetes. Fa
dos anys vaig haver de plegar
al Km 23 per una lesió. L’any
passat no estava recuperat i no
la vaig córrer. He acabat la me-
va 46a marató. He gaudit molt.
He patit molt. La gent m’ha
animat sense parar en veure
un octogenari corrent i això
m’ha donat forces. M’han
acompanyat dos amics durant
dos trams. He vist més noies
que mai corrent. He gaudit

molt. He patit el que no està
escrit. He vist un noi que corria
amb una cama ortopèdica i he
pensat que no tenia dret a
queixar-me. M’han desitjat sort
coneguts i desconeguts. He
correspost com he pogut aixe-
cant el braç. He picat la mà es-
tesa de molts nens i nenes.
M’ho he passat molt bé. M’ho
he passat molt malament. La
part de dalt de la Diagonal se
m’ha fet curta. La Diagonal de
la part de baix se m’ha fet llar-
guíssima. I des del Km 30 al 42
ni ho explico. Els últims 195
metres els he fet amb els ulls
humits. M’he emocionat en
més d’un moment, especial-
ment en passar pel Km 23 i en
creuar la meta. He fet un
temps de 6 hores i 16 minuts.
M’han abraçat a l’arribada
amics i familiars, emocionats
com jo. M’han penjat una me-
dalla amb colors. He patit. He
gaudit. Començo a pensar que
l’any que ve hi tornaré.
MIQUEL PUCURULL FONTOVA
Barcelona

Doctor Robert,
abans i ara

b Albert Barmona, en la seva
carta “Doctor Robert” (15-3-
2018) s’interessa pel magnífic
monument obra de Josep Lli-
mona. Sufragat en un 70%
per subscripció popular i inau-
gurat a la plaça de la Universi-
tat el 1910, va ser un referent
cívic, polític i cultural del cata-
lanisme. Retirat per l’alcalde
franquista Miquel Mateu el
1940, no va ser reinstal·lat fins
al 1982. Amb l’excusa del seu
tonatge, i que el metro estava
situat sota el seu emplaça-
ment històric, el van col·locar
discretament a la plaça Te-
tuan, per on també circula el
metro i les dificultats a vèncer
tècnicament eren idèntiques.
No cal ser un expert en paisat-
ge urbà per adonar-se que
passa gairebé desapercebut.
L’alcalde era Narcís Serra...
JORDI PAUSAS
París

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu
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Rosa Maria Sardà, ACTRIU

“Els polítics han d’actuar amb la raó i no amb les tripes;
sobren insults i falten arguments”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“S’apropen vents
de guerra. Esperem
que només en el pla
retòric. El contrari
seria un pas més en
la direcció
d’abandonar el
paradigma de
relacions
internacionals basat
en la cooperació

l passat dia 9 de març el presi-
dent Trump va anunciar la fixa-
ció d’aranzels a les importacions

d’acer i d’alumini. Amb això es feien
realitat unes mesures proteccionistes
que fins aleshores s’havien mantingut
més aviat en el pla retòric. De fet, i
aquest és el perill, podria ser l’inici
d’una guerra comercial. Alguns països,
com el Canadà, Mèxic i Austràlia, han
reaccionat intentant negociar excep-
cions a la mesura i sembla que se n’han
sortit. Però d’altres, especialment la
Unió Europea, estan pensant de res-
pondre introduint també aranzels a
productes que els són sensibles.

CALDRIA SER MOLT CAUTS en aquesta
qüestió. Per evitar reaccions en cadena
que acabin perjudicant tot el comerç
internacional, seria una bona idea que
la resta de països intentessin mantenir
entre ells un sistema comercial obert i
no anar directament a les represàlies,
que si s’estenen són el camí cap a la
guerra comercial. És l’opció tranquil·la
que han pres els 11 països que volien
signar el tractat comercial trans-Pací-
fic, que pretenen seguir endavant amb
la seva idea malgrat la retirada dels
Estats Units. L’augment del comerç
internacional seria la millor manera
de fer veure a Trump que, en realitat,
està perjudicant les seves pròpies
exportacions.

LA UNIÓ EUROPEA, que s’està pensant
si prendre represàlies, podria adoptar
també una estratègia prudent. De fet,
els aranzels a l’acer només afecten un
2% de la producció europea d’acer.
És un impacte real, però no és tràgic.
Prendre represàlies immediates i
portar el cas a l’Organització Inter-
nacional del Comerç, per la gran im-
portància dels països implicats, podria
fer perdre eficàcia o inclús col·lapsar la
capacitat d’aquesta organització d’ar-
bitrar en cas de disputes més puntuals

E i freqüents.

A MÉS, POTSER LA COSA queda aquí. Pen-
sem que les mesures anunciades per
Trump són irracionals i inconsistents.
Mentre que sovint afirma que les pren
per corregir el comerç injust, les mesu-
res que ha pres no afecten la Xina, el
principal destinatari d’aquestes acusa-
cions de comerç injust.

TOT PER EVITAR una guerra comercial.
Malgrat que l’amenaça de guerra ara
s’estén també cap al significat tradicio-

nal de la paraula. La decisió de substi-
tuir Rex Tillerson per Mike Pompeo en
el càrrec de secretari d’Estat així ens
ho pot fer témer. Tillerson era conside-
rat un defensor de l’ordre global de ti-
pus liberal, el que ha caracteritzar les
relacions internacional en les darreres
dècades (una rara avis a l’administra-
ció Trump). En canvi, Pompeo, ante-
rior director de la CIA, té una ideologia
ben diferent. Pompeo s’ha mostrat par-
tidari de rectificar el que anomena com
a defectes de l’acord nuclear del 2005
amb l’Iran. Ha parlat d’intensificar les
inspeccions a les instal·lacions nu-
clears iranianes i de pressionar els sig-
nants europeus del pacte perquè siguin
menys tolerants amb el que anomena
intrusions i aventures de l’Iran al Prò-
xim Orient. I ha parlat obertament,
també, de trencar el pacte.

EL TRENCAMENT DEL PACTE amb l’Iran po-
dria dificultar les converses que sem-
bla que s’han d’iniciar amb Corea del
Nord. Tillerson havia mirat de convèn-
cer els nord-coreans que els Estats
Units no cercaven un canvi de règim
per tal d’afavorir la presa de passos cap
a la desnuclearització. En canvi, Pom-
peo ha afirmat diverses vegades que la
molt bona gent de Corea del Nord esta-
ria contenta de veure marxar el seu lí-
der. I a diferència del mateix Trump,
Pompeo és agressiu també vers Rússia:
afirma que cal aturar-la a qualsevol lloc
on se la trobi.

S’APROPEN VENTS DE GUERRA. Esperem
que només en el pla retòric. El contrari
seria un pas més en la direcció d’aban-
donar el paradigma de relacions inter-
nacionals basat en la cooperació. Un
problema que s’afegiria al del deterio-
rament de la qualitat de les democrà-
cies representatives. Una cosa que, per
sort, des d’Europa, tant la del nord com
la del sud, encara tenim la sort d’obser-
var de lluny... És ironia.

Josep Manel Comajuncosa. Professor d’economia d’Esade

Guerres comercials i altres
Tribuna

n observador
atent, i extern, de

la realitat catalana es
deu endur la sensació
de bloqueig i enroca-
ment que molts cata-

lans també experimentem. Des d’aquí,
però, hem sumat a la permanent indig-
nació pels abusos de poder i per les arbi-
trarietats institucionals i judicials la ne-
cessària pell morta per suportar la situa-
ció. Alguns amb l’escepticisme radical,
d’altres amb l’activisme espasmòdic,
tots amb la més absoluta de les contra-
diccions entre les esperances dibuixades
i les frustracions intuïdes.

Fent de necessitat virtut hem assumit
com un fet que la interinitat intervinguda
es pot allargar en el temps de manera in-
definida. Per justificar-nos a nosaltres
mateixos hem anat a buscar paral·lelis-
mes en la situació política italiana i més
recentment en l’exemple belga entre-
bancat durant un any i mig sense govern.

Però no hi ha res que justifiqui anar a
parar a aquestes excuses de mal pagador
per mantenir un bloqueig insostenible.
D’una banda la pressió política i judicial
que exerceix el govern espanyol escapa a
tota lògica democràtica; no només això,
sinó que escapa a tota lògica constitucio-
nal esgrimida i no exercida. Però el blo-
queig centralista no justifica de cap de les
maneres el bloqueig intern generat des
de les files del catalanisme sobiranista. Hi
ha una qüestió transcendent no aborda-
da: la naturalesa del poder autonòmic
convertit ara en pura enganyifa quan du-
rant quaranta anys ens havíem pensat
que estàvem construint un autogovern
sòlid des de poders i nivells institucionals
compartits. I finalment entre tots hem
pervertit i desgastat el sentit de les pa-
raules que ens hem apropiat per interes-
sos esbiaixats. Algú tindrà la valentia de
retornar el nom a cada cosa, de dir la ve-
ritat del que ens està passant i de pro-
moure un replantejament radical que no
confronti extremismes impossibles i su-
mi solucions plausibles?

U

De set en set
Joaquim Nadal i Farreras

Síndrome belga
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El magistrat emèrit
del Tribunal Suprem
sosté que “la
judicatura és un
reflex de la societat”

La víctima, Manela
Quesada, era una
coneguda activista
social del Berguedà

Entrevista a
José Antonio
Martín Pallín

Mata la seva
mare a
ganivetadesNacional

Carles Puigdemont va tor-
nar a centrar ahir l’atenció
europea amb la seva visita
a Ginebra, on va deixar en
evidència les mancances
de l’Estat espanyol en ma-
tèria de drets humans amb
exemples que van anar des
de la impossibilitat de ce-
lebrar a Madrid o a Barce-
lona un col·loqui com el
d’ahir en el marc del Festi-
val Internacional de Cine-
ma sobre els Drets Hu-
mans (Fifdh) fins a l’exis-
tència d’un substrat fran-
quista romanent a Espa-
nya que encara considera
Franco un “cap d’estat” i
que finança el Valle de los
Caídos amb diners públics.

El missatge era perfec-
tament comprensible a la
capital europea dels drets
humans. En aquest sentit,
el president va denunciar
que la unitat d’Espanya no
pot ser immutable: “No hi
ha una unitat sagrada de
la pàtria. La unitat és un
tabú; et pot portar a la pre-
só si discuteixes aquesta
idea, i això és perillós.” Ai-
xí, va apostar per una re-
pública catalana “mutable
i revisable” per tal de ga-
rantir que s’escolti “sem-
pre” la voluntat dels ciuta-
dans. Puigdemont ho va
dir després de la projecció

del documental francès
Catalunya: Espanya, a un
pas de la crisi nerviosa, en
una visita que ha aixecat
molta expectació medià-
tica internacional. Prop de
900 persones seguien un
debat, amb les entrades
exhaurides, en què també
participava l’expresidenta
socialista suïssa i exminis-
tra d’Afers Estrangers Mi-
cheline Calmy-Rey.

Puigdemont, que es va
reivindicar com a presi-
dent, ja que el Parlament
no li ha retirat la confian-
ça, va reclamar a l’Estat
que respecti el resultat del
21 de desembre, que deixi
anar els presos polítics i
que permeti tornar als
exiliats. “No es pot utilit-
zar el Codi Penal per resol-
dre problemes polítics”, va
constatar. Amb el llaç groc
a la solapa, Puigdemont va
subratllar el tarannà pa-
cífic de la reivindicació ca-
talana i va explicar que no
va fer arriar la bandera es-

panyola del Palau de la
Generalitat després de la
proclamació de la repúbli-
ca, entre altres motius,
perquè molts catalans se
la senten seva.

Entre el públic hi havia
l’exdiputada de la CUP
Anna Gabriel –exiliada a
Ginebra des del febrer–, el
diputat de Junts per Cata-
lunya Quim Torra, les re-
presentants de l’Associa-
ció de Familiars de Presos
Polítics Txell Bonet i Lau-
ra Masvidal, i el vicepresi-
dent de l’ANC, Agustí Al-
coberro.

La fiscalia espanyola va
demanar al jutge del Tri-
bunal Suprem Pablo Lla-
rena que fes detenir a Su-
ïssa el president i la conse-
llera Meritxell Serret, que
també és a Ginebra, però
el portaveu de l’Oficina Fe-
deral de Justícia helvètica,
Folco Galli, va descartar
que hi hagi base legal per
fer-ho. De fet, l’executiu
suís és sensible al cas cata-

là i ja es va oferir per fer de
mediador després del refe-
rèndum de l’1 d’octubre.

El festival Fifdh, un dels
fòrums sobre drets hu-
mans més destacats, té
lloc en paral·lel al 37è Con-
sell de Drets Humans de
les Nacions Unides. El pre-
sident es va reunir dissab-
te a la nit amb membres del
Consell Municipal de Gi-
nebra. “Ahir a la nit, Maria
Pérez [Junts a l’Esquer-
ra], Alfonso Gómez [Els
Verds], Tobias Schnebli
[Junts a l’Esquerra], Pas-
cal Holenweg [Partit So-
cialista] i jo mateixa vam
tenir l’honor de trobar-nos
amb Carles Puigdemont.
Un gran moment per con-
versar sobre la qüestió del
dret a l’autodeterminació.
La lluita continua!”, va
piular Amanda Gavilanes,
del grup socialista. El Con-
sell Municipal de Ginebra
és un òrgan format per 80
membres i equival al po-
der legislatiu de la ciutat.

Més internacionalització
El d’ahir era només el pri-
mer tast del programa so-
bre Catalunya a Suïssa i és
avui quan la repressió con-
tra la república entrarà a
la seu de les Nacions Uni-
des. L’Institut dels Drets
Humans de Catalunya
(IDHC) hi ha organitzat
un debat titulat La regres-

sió dels drets humans a
Espanya, amb la partici-
pació del jutge emèrit del
Tribunal Suprem José An-
tonio Martín Pallín; el sín-
dic de greuges, Rafael Ri-
bó, i el professor Michael
Hamilton, expert en el
dret a la llibertat de re-
unió. També hi assistirà
la dona de Joaquim Forn,
Laura Masvidal.

Demà tindrà lloc un ci-
cle al Palau de les Nacions,
amb una xerrada al matí, El
dret a l’autodeterminació
al segle XXI, a càrrec dels
professors universitaris Ni-
colas Levart (Ginebra) i
Jaume López (UPF) i del
relator de l’ONU Alfred de
Zayas, i una altra a la tarda,
en què s’abordarà la viola-

ció de drets fonamentals a
la Unió Europea, amb l’ad-
vocada Rachel Lindon –de
l’equip legal que assessora
Puigdemont en la denún-
cia a l’ONU– i l’eurodipu-
tada Lynn Boylan. Poste-
riorment, a Presos polí-
tics i exili a la UE d’avui,
hi intervindran la parella
del president d’Òmnium
Cultural, Txell Bonet, i la
consellera Serret, exiliada
a Brussel·les.

La visita de Puigde-
mont a Ginebra acabarà
demà passat amb la confe-
rència La independència
encara té sentit a l’Euro-
pa del segle XXI?, al Gra-
duate Institute, l’escola de
relacions internacionals
més antiga d’Europa. ■

SUÏSSA Puigdemont deixa en evidència les mancances espanyoles en matèria de drets
humans i assenyala el tabú penal de la unitat d’Espanya DICTADURA El president
centra l’atenció europea amb una denúncia de la veneració a Franco per part de l’Estat

E.B.
BARCELONA

“Franco està enterrat,
sí, però al Valle de los
Caídos, obert al públic
i venerat per l’Estat.
Se’l qualifica com a
cap d’estat del 1939
al 1975, únicament”

“No hi ha una unitat
sagrada de la pàtria.
La unitat és un tabú;
et pot portar a la
presó si discuteixes
aquesta idea, i això
és perillós”

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

Les frases de Puigdemont

Puigdemont, amb l’expresidenta suïssa
Micheline Calmy-Rey, ahir durant el debat
a Ginebra ■ EFE / SALVATORE DI NOLFI
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La processó
dels pensionistes

L’APUNT està acostumat a desxifrar el llenguatge de Rajoy. “Les
pensions pujaran el que puguem i el que no puguem
no pujaran”. Què vol dir? Doncs aparentment res, però
en el fons vol dir molt. El resum seria que ningú no
esperi gran cosa. El dimarts 27 es coneixeran els
comptes de l’Estat pel 2018 i Rajoy espera fer còm-
plices d’“el que puguem” els seus eventuals socis.Montse Oliva

Després de les protestes dels pensionistes, arriba la
setmana de desfilades de passos o misteris, la Setma-
na Santa. Aquest període, per a uns de caràcter reli-
giós i per a altres simplement lúdic, és el que ha esco-
llit Mariano Rajoy per desvelar quin serà l’anunciat
augment de les pensions més baixes i de viudetat. Ai-
xò sí que és un sant misteri! O potser no tant, si hom

La internacionalització de
la proclamació de la repúbli-
ca catalana i de la repressió
exercida per l’Estat espanyol
va tenir ahir un altre focus en
el tauler europeu a banda de
Ginebra. La consellera Cla-
ra Ponsatí està de viatge
a Sankt Florian, al costat de
Linz, Àustria, per participar
en un seminari sobre autode-
terminació amb acadèmics i
diplomàtics d’arreu del món.
La mateixa professora d’eco-
nomia a la Universitat de
Saint Andrews, a Escòcia, ho
va anunciar ahir en una piula-
da, acompanyada d’una foto-
grafia davant de l’abadia de la

ciutat austríaca. Es tracta de
la primera sortida que fa Pon-
satí des que va tornar al Reg-
ne Unit, ara fa poc més d’una
setmana, procedent de Bèlgi-
ca, fent ús de la llibertat de
moviment com a ciutadana
de la Unió Europea dins de les
fronteres comunitàries.

D’aquesta manera, s’ele-
va a set la llista de països on
s’ha demostrat que els exi-
liats catalans poden viatjar
amb tota normalitat i deixar
en evidència l’Estat espa-
nyol: Bèlgica, Dinamarca,
Suïssa, el Regne Unit, els Pa-
ïsos Baixos, Luxemburg i ara
també Àustria.

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

Ponsatí viatja a Àustria

Junts per Catalunya pro-
posa sotmetre a mitja le-
gislatura el candidat que
sigui investit president de
la Generalitat a una moció
de confiança al Parlament
per tal d’avaluar el compli-
ment dels compromisos
en matèria social i de cons-
trucció de la república que
inclou el preacord amb
ERC de programa de go-
vern. És l’oferta que ha fet
arribar a la CUP per tal
d’intentar moure cap a un
sí en el ple d’investidura
l’abstenció anunciada el 3
de març pels quatre dipu-
tats anticapitalistes, que
ni tan sols es va tornar a
debatre en el consell polí-
tic de dissabte passat, tot i
la concreció de la proposta
de legislatura que se’ls va
fer arribar el dia 7, la qual
continuen veient autono-
mista. Amb aquesta situa-
ció, ni tan sols en un segon
ple dos dies després s’asso-
liria la majoria simple ne-
cessària per investir presi-
dent, llevat que els dos di-
putats a l’exili, Carles
Puigdemont i Toni Comín,
renunciessin a l’acta. Una
opció, en tot cas, que el
president rebutjava ahir al
diari suís Le Temps, on in-
sistia que ha demanat la
delegació de vot, cosa que
hauria de validar la mesa
del Parlament, però que el
TC ja va prohibir expressa-
ment en les mesures cau-
telars dictades a final de
gener per impedir la seva
mateixa investidura.

En tot cas, la intenció
de JxCat i ERC és convo-
car un ple aquesta matei-
xa setmana –es podria fer
aquesta tarda mateix en la
reunió convocada de la

mesa i la junta de porta-
veus– per fer visible alme-
nys el bloqueig judicial a la
investidura i engegar el re-
llotge de dos mesos de coll
perquè es triï president si
no es vol anar automàtica-
ment a eleccions. Ara ma-
teix el candidat és Jordi
Sànchez, si bé s’està a l’es-
pera de la vista, demà al Su-
prem, que tractarà l’apel-
lació de la seva defensa per
demanar sortir de la presó,
per veure com es procedeix
a partir de llavors.

30 de març, data límit?
El digital El Confidencial
publicava ahir que també
demà el TC es reunirà per
resoldre el recurs d’empa-
ra del PSC, que reclama
que es pronunciï sobre la
posada en marxa del re-
llotge de la investidura, i
indicava que una de les op-
cions que es planteja l’alt
tribunal és resoldre que ja
corre des del 30 de gener
–quan es va suspendre el

ple d’investidura de Puig-
demont arran precisa-
ment de les mesures cau-
telars dictades pel mateix
TC per evitar-lo–, amb la
qual cosa el 30 de març
s’aniria a eleccions si no hi
ha president investit. L’al-
tra opció seria que el
temps corregués a partir
de la sentència, que podria
dictar demà mateix.

El president té pressa
Sigui o no per això, el ma-
teix Puigdemont, que fa
uns dies no descartava l’es-
cenari electoral, admetia
ahir que ara té “pressa” per-
què s’esculli el seu succes-
sor, i reivindicava que
JxCat és el grup parlamen-
tari “que més s’ha mogut” i
ha fet “més esforços” per
evitar eleccions. El presi-
dent es reunirà avui amb
l’exdiputada de la CUP An-
na Gabriel, exiliada a Su-
ïssa, i parlaran del paper
que podria jugar ella en el
Consell de la República que

es proposa muntar a Brus-
sel·les, però també “òbvia-
ment de l’actualitat políti-
ca”. Per tant, de la fórmula
de JxCat per seduir els cu-
paires, que va funcionar
perquè aprovessin els pres-
supostos del 2017, però
que no havia servit el 2015
per intentar que donessin
suport a Artur Mas com a
president.

També des de Ginebra,
el diputat de JxCat Quim
Torra insistia que cal bus-
car fins al final l’acord a
tres, si bé des de la CUP
ja s’ha advertit que rebut-
gen la convocatòria de cap
ple d’investidura si abans
no hi ha aquest pacte a tres.
Els cupaires, que ahir ha-
vien d’avaluar la nova ofer-
ta, en tot cas veuen molt
complicat que aquesta set-
mana puguin tornar a acti-
var el mecanisme per re-
unir el consell polític, l’únic
òrgan que pot donar el visti-
plau a un canvi en el sentit
del vot. ■

JxCat ofereix una qüestió
de confiança per estirar la
CUP a un sí a la investidura

Òscar Palau
BARCELONA

a Puigdemont, que es reuneix avui amb Gabriel, no renunciarà a ser diputat i
demanarà el vot delegat a JxCat i ERC volen convocar el ple aquesta setmana

L’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, ahir al fòrum sobre els drets humans a Ginebra ■ ACN
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De la Crida per la Solidari-
tat a la Crida per la Lliber-
tat. Si el 1981 va ser arran
de l’intent de cop d’estat
militar de Tejero, 37 anys
exactes després de la seva
fundació, aquella platafor-
ma, que durant 12 anys va
mobilitzar-se en defensa
de la llengua, la cultura i la
nació catalanes, va refun-
dar-se oficialment ahir,
després d’un primer acte
de retorn que havia mun-
tat al novembre a la Uni-
versitat de Barcelona, per
aportar, des de l’activisme
pacífic, el seu gra de sorra
en la lluita contra la repres-
sió de l’Estat iniciada so-
bretot arran de l’1-O, i per
la defensa dels drets hu-
mans i les llibertats del
país, en aquest cas priori-
tàriament les de tots els
encausats arran del procés
sobiranista, amb els qua-
tre presos polítics i els sis
exiliats al capdavant. De
fet, fins que no siguin tots
lliures no cessaran les acti-
vitats, ja advertien.

En un auditori de l’Ate-
neu Barcelonès ple a ves-
sar, i amb familiars dels
presos i membres dels par-
tits sobiranistes a les pri-
meres files –com ara el
conseller Jordi Turull, el di-
putat d’ERC Joan Tardà, el
cupaire Carles Riera i l’ex-
diputat d’EUiA Joan-Josep

Nuet–, el nou conglome-
rat, a què d’entrada donen
suport més d’una quaran-
tena de col·lectius de la so-
cietat civil, va escenificar el
renaixement amb l’ofici
com a mestres de cerimò-
nies d’alguns dels qui n’ha-
vien estat membres desta-
cats, com ara Núria
Camps, Àngel Colom i Au-
reli Argemí –també ho ha-
via estat l’ara presidencia-
ble Jordi Sànchez–, que
van fer una crida a defen-
sar els valors democràtics
per resistir l’embat polític,

judicial i policial a què l’Es-
tat té sotmès el país.

“No teníem intenció de
reactivar-nos, però han in-
tervingut i esclafat tot el
que havíem assolit d’auto-
govern, i això no tindrà
aturador si no resistim des
de les institucions i el po-
ble”, justificava Colom, que
definia la nova Crida per la
Llibertat com a “platafor-
ma antirepressiva” que
s’inspirarà en mètodes de
“defensa civil” i durà a ter-
me una estratègia de lluita
no-violenta per demostrar

que el poble “no s’ha ren-
dit”. Això, col·laborant
sempre que pugui amb al-
tres entitats, amb l’objec-
tiu bàsic d’exigir la llibertat
dels presos polítics i el re-
torn dels exiliats.

L’entitat, que va dema-
nar als partits que recupe-
rin el control de l’adminis-
tració i treballin en la im-
plementació de la repúbli-
ca, va evitar donar detalls
de les accions que impulsa-
rà a partir de la setmana vi-
nent –“si les explico no les
podrem fer”, se sincerava
Colom–, però en va donar
pistes. Així, impulsarà “ac-
cions directes estricta-
ment no-violentes”, que
anomenen “silencis per la

llibertat” i que duraran al
voltant d’un quart d’hora
en espais significatius. “Hi
serem com a estàtues; no
ens mouran”, indicava.

Les accions internes es
complementaran amb la
creació d’una xarxa d’ob-
servadors internacionals
per fer una “denúncia per-
manent” de la vulneració
dels drets humans a Cata-
lunya que busqui suports a
fora. La intenció és recopi-
lar, els propers mesos, una
llista de persones i institu-
cions a l’exterior còmpli-
ces amb la reivindicació
per potenciar actuacions
passat l’estiu. N’és un refe-
rent la Conferència de Na-
cions Sense Estat que, en
el passat, va impulsar la
Crida per la Solidaritat. ■

La Crida es refunda per
lluitar ara per les llibertats

Òscar Palau
BARCELONA

a La històrica plataforma torna amb l’adhesió d’una quarantena d’entitats per muntar accions des
del pacifisme en defensa d’empresonats i exiliats a Bastirà una xarxa internacional de complicitats

La nova Crida neix en base a
un manifest de deu punts, pu-
blicat a les xarxes, que evita
parlar obertament de Repú-
blica però defensa la sobira-
nia del poble català i el seu
dret a decidir. El text parla de
la cohesió social, la democrà-
cia, els drets humans i els dels
pobles com a bens que cal de-
fensar i critica la regressió en
la llibertat d’expressió a l’Es-
tat els últims anys, i els dèfi-

Dirigents de l’antiga Crida a la Solidaritat van presentar, ahir, la Crida per la Llibertat a l’Ateneu Barcelonès ■ JUANMA RAMOS

cits democràtics que mante-
nen líders polítics i socials a la
presó o l’exili, a més d’una ju-
dicialització de la política que
ha obert una “causa general”.
El manifest també denuncia
el “cop” a l’autogovern amb el
155, l’intent d’obstaculització
del Parlament sorgit del 21-D i
la impunitat amb què actuen
grups feixistes, i demana que
es depurin responsabilitats
per l’actuació policial de l’1-O.

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

El manifest evita citar la República

“La Crida per la
Llibertat s’ha de
centrar en la
democràcia per aturar
la repressió estatal”
Núria Camps
COIMPULSORA DE LA PLATAFORMA

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

La frase
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CUINA CENTRAL PER A COL·LECTIVITATS

- Empresa familiar dedicada al món de l'hostaleria des de fa tres
generacions.

- Menús tradicionals, saludables i equilibrats, planificats per la nostra
dietista, amb dietes adaptades segons la implantació del pla dels
al·lergens.

- Menús especials per a festes, diades i altres actes.

- Actualment servim a vint-i-vuit centres de Mataró i comarca.

Dissabte va ser el mal
temps de Madrid, i ahir
potser van ser les poques
ganes de manifestar-se a
Barcelona sota el lema
“Seny”, però sigui com si-
gui, Societat Civil Catala-
na ha protagonitzat

aquest cap de setmana un
evident fracàs en l’intent
d’organitzar dues grans
mobilitzacions reivindi-
cant la unitat d’Espanya.
L’acte de dissabte, al qual
escassament van assistir
unes desenes de persones,
majoritàriament engala-
nades amb el color taronja
de Ciutadans, es va haver

de suspendre a causa de
les inclemències meteoro-
lògiques –segons va argu-
mentar l’organització–
quan al mateix temps mi-
lers de pensionistes es ma-
nifestaven a Madrid. Ahir,
la concentració convoca-
da a Barcelona sota el le-
ma “Ara més que mai, se-
ny” no va arribar a omplir
l’espai delimitat amb tan-
ques a l’avinguda Marquès
de l’Argentera, davant de
l’estació de França, una
àrea de poc més de 4.000
metres quadrats en la qual
es van aplegar entre
10.000 i 12.000 persones,
segons els càlculs d’aquest
diari. La xifra d’assistèn-
cia donada per la Guàrdia
Urbana va ser menys ge-
nerosa, amb un total de
7.000 manifestants, men-
tre que per part de l’orga-
nització va ser Jordi Ca-
ñas el que es va encarregar
d’anunciar que l’acte ha-
via congregat “200.000
persones”.

La xifra de 200.000 va
ser repetida pel president

de Societat Civil Catalana,
Josep Rosiñol, que a més la
va voler comparar amb els
45.000 assistents a la ma-
nifestació independentista
d’ahir va fer una setmana al
mateix lloc. Aquest fet se’l
va fer venir bé Rosiñol per
proclamar el triomf espa-
nyolista al carrer. “Nosal-
tres som la majoria i cada
cop som més”, va dir el líder
de Societat Civil empès per
una evident moral de victò-
ria que anima el sector uni-
onista des que el 21 de de-
sembre passat Ciutadans
fos la força més votada.

L’acte d’ahir va tornar a
tenir el format de míting
amb estrelles invitades,
com ja va passar en la con-
centració del 8 d’octubre,
quan 350.000 persones es
van manifestar per la uni-
tat d’Espanya (950.000 se-
gons els organitzadors) i
van acabar escoltant els
discurs de Mario Vargas
Llosa vomitant pestes con-
tra el nacionalisme. Ahir
l’encarregat de fer vibrar
els manifestants va ser l’ex-
cap del govern francès Ma-
nuel Valls, que parlant en
tot moment en perfecte ca-

talà va repetir un missatge
que ja havia deixat anar en
un acte electoral amb Ciu-
tadans: “El nacionalisme és
guerra.”

Abans de Valls va inter-
venir el fiscal Carlos Jimé-
nez Villarejo, que es va feli-
citar pel fet que els diri-
gents independentistes
“afortunadament no po-
den governar Catalunya” i
va proclamar el seu desig
que un dia Espanya sigui
una república. Poc després,
Valls va fer una defensa del
rei com a símbol d’unitat
d’Espanya. ■

Jordi Panyella
BARCELONA

a Dissabte va haver de suspendre un acte a Madrid i ahir
només va congregar 12.000 persones sota el lema “Seny”
a Manuel Valls torna a equiparar nacionalisme amb guerra

Societat Civil
Catalana fracassa
dos cops en un
cap de setmana

Vista general de la concentració de Societat Civil Catalana ahir a Barcelona ■ EFE

L’unionisme és de Ciutadans.
Ho diuen els resultats electo-
rals i ho diuen les enquestes,
però ho diu també el carrer.
Ahir, en arribar al lloc de la
concentració, poc abans de
les 12, Albert Rivera va ser re-
but amb aplaudiments i vis-
ques quan la gent el va reco-
nèixer. Abans que ell havia ar-

ribat al mateix indret el líder
del PSC, Miquel Iceta, que ha-
via estat increpat per algun
dels concentrats. En fer acte
de presència Xavier García
Albiol, acompanyat de la mi-
nistra Montserrat, la reacció
de la gent va ser d’absoluta
indiferència, tot i que el líder
popular es va fer notar estre-

nyent mans aquí i allà. La pre-
sència de Ciutadans a l’acte
d’ahir es deixava notar pels lí-
ders polítics però també per
l’abundància de simbologia
del partit, que va distribuir
pancartes en forma de cor
partit amb la bandera espa-
nyola, europea i catalana, el
seu emblema.

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

Rivera, aclamat; Iceta, increpat; Albiol, ignorat
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osé Antonio Martín Pa-
llín és un jurista de re-
conegut prestigi que no
s’està de discrepar públi-

cament de les actuacions judi-
cials que afecten els dirigents
polítics catalans.

En ocasions vostè ha mostrat
preocupació per l’estat de dret
i la separació de poders. El vet
a Jordi Sànchez a la investidura
augmenta el seu neguit?
Sí. La meva reflexió s’originava
per les resolucions que s’estan
prenent en l’àmbit penal del Su-
prem envers persones que es-
tan investides del suport i la so-
birania popular i, per tant, per
molt que diguin i per molt que
a alguns se’ls ompli la boca pro-
clamant que tots som iguals
davant la llei..., miri vostè, no!
Precisament la presó provisio-
nal, pel que fa a la reiteració, es
va constituir per a persones que
havien comès delictes violents i
que, per la seva estructura men-
tal i social, podien ser un perill
per a la víctima. Això que la rei-
teració és un perill abstracte i
que els catalans poden posar-se
nerviosos i muntar una mani-
festació... Amb aquest criteri,
que és intolerable en dret penal,
es podrien prohibir vagues o
manifestacions perquè pot exis-
tir risc que passi alguna cosa.

No hi havia, doncs, base jurídi-
ca per impedir la presència de
Sànchez en el ple?
Cap. En absolut. Això és una in-
vasió de les competències parla-
mentàries. Aquest senyor té da-

J
vant seu la llei d’enjudiciament
criminal, que no és llei orgànica,
i el reglament d’un Parlament,
que és alguna cosa més que una
llei ordinària.

El poder executiu ha anat avan-
çant les decisions que prendria
la justícia. És tolerable?
No es tracta que sigui tolerable
o intolerable. És sospitós, en el
sentit que sembla que hi ha una
comunicació fluida entre els
que dictaran les resolucions i
el govern. No es pot entendre
d’una altra manera. Si no és així
i jo estic equivocat, doncs que
ho desmenteixi el ministre de
Justícia, perquè és molt aficio-
nat a comparèixer en públic.

De fet, en una entrevista, el mi-
nistre va venir a dir que s’ha-
vien forçat les costures de l’Es-
tat perquè la qüestió catalana
és tan greu que ho justificava.
En primer lloc, forçar les costu-
res, en un estat democràtic, no-
més està previst per a situacions
excepcionals, i dins la llei estan
regulats els estats d’alarma,
d’excepció i de setge. I el govern,
que jo sàpiga, no ha portat cap
mesura per elevar al Congrés
aquesta declaració. Fora d’això,
ja és una concepció subjectiva.
Uns poden pensar que és greu;
d’altres, que no. Però ja entren
dins la llibertat de pensament.

Vostè també ha assenyalat que
La Moncloa ha deixat el govern
en mans dels jutges. Té cap me-
na de lògica?
Aquí hi ha molta inexperiència
de l’estat democràtic i molta in-
cultura democràtica. Això se li
explica a un nord-americà, a un

anglès o a un francès, i es posa
les mans al cap. Els americans
ja fa més d’un segle que criden
l’atenció sobre el que ells ano-
menen activisme judicial, com
una posició pertorbadora de la
divisió de poders. Al Parlament
anglès no es pot controlar l’acti-
vitat del Parlament si no és des
del Parlament. Però és que aquí
no hi ha cultura democràtica.
I, per tant, no ens hem d’estra-
nyar que els polítics responguin
als vots d’aquestes persones.

L’‘¡A por ellos!’ que es va instal-
lar en l’àmbit polític i social,
una mena d’esperit venjatiu, ha
impregnat també la justícia?
No gosaria dir això, perquè no
tinc dades per afirmar-ho. Ara
bé, aprofitant la pregunta, en
això vull ser... no sé si dir equi-
distant: i és que l’¡A por ellos!
és una simplificació carpetove-
tònica i amb grans dosis de tes-
tosterona i falta d’ideologia. Pe-
rò també, alhora, des del punt
de vista de Catalunya, hi havia
un missatge que, si bé no té el
mateix component, és igual-
ment irracional, que és l’“Espa-
nya ens roba”. Llavors, entre
aquests dos extrems, ha passat
el que ha passat.

Diu que és difícil que prosperi
una querella per prevaricació.
Perquè no hi ha base o perquè
hi ha massa corporativisme?
Quan una resolució és confir-
mada reiteradament per un tri-
bunal, ja és molt difícil parlar de
prevaricació. Una cosa és que
sigui una decisió aïllada, però
quan hi ha unes vies de recur-
sos i aquestes vies confirmen
les resolucions anteriors, po-

dríem dir que hom pot estar-hi
radicalment en contra perquè
la considera errònia, però en-
trar en el terreny de la prevari-
cació seria un pas massa llarg.

L’única esperança dels encau-
sats per obtenir una resolució
favorable és Estrasburg?
Aquí voldria precisar. Perquè,
efectivament, el conflicte a Es-
trasburg és un conflicte amb
l’Estat. Jordi Sànchez contra
l’Estat espanyol. No es tracta,
doncs, de donar satisfacció a
uns interessos, sinó de dir a Es-

panya que no està complint
amb les previsions del Conveni
Europeu de Drets Humans.
Fins fa poc, no era obligatori
executar les sentències del Tri-
bunal d’Estrasburg. Ara sí, ara
ja és obligatori a través del re-
curs de revisió.

Bé, l’executiu espanyol dona
per fet el processament, les in-
habilitacions, les condemnes...
Jo, després de 20 anys en la ju-
risdicció i més de 20 al ministe-
ri fiscal, vull pensar que, quan
es diu audiència pública, hom

“Hi ha un
autoritarisme
sociològic
molt arrelat”

José Antonio Martín Pallín Magistrat emèrit del Tribunal Suprem

Montse Oliva
MADRID

EFECTE · “La judicatura és un reflex de la societat” FETS · “No conec
ningú capaç de mantenir, sense enrogir, que és un delicte de rebel·lió”

❝Sembla que hi ha
una comunicació
fluida entre els que
dictaran resolucions
i el govern espanyol

El vet a Sànchez per
anar a la investidura
és una invasió de
les competències
parlamentàries

❝
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està obert a qualsevol alternati-
va. Espero que així sigui. En tot
cas, la sentència, en cas que fos
condemnatòria, també està
oberta a Estrasburg. Estem da-
vant d’una situació tan excep-
cional que no té precedents en
la història del nostre país. Per-
què no té res a veure amb el te-
ma de Companys com alguns
pretenen. En aquell cas, hi va
haver trets i el general Batet va
posar un camió a la plaça de
Sant Jaume. No crec que això
tingui res a veure amb una vo-
tació en un Parlament! [Riu]
Hi ha gent que veu violència per
tot arreu. Si en 40 anys de dic-
tadura no es votava, potser con-
sideren violent que es voti.

Hi ha un franquisme latent que
ha sorgit ara?
Al meu parer, tot ve d’aquell
missatge llançat pel PP i pel
PSOE segons el qual va ser una
transició, una certa equidistàn-
cia, dels dos bàndols: “Tots vam
fer excessos”, etc. Un missatge
històricament discutible o ac-
ceptable, però el que no es pot
fer de cap de les maneres és in-

tentar connectar una dictadura
i una democràcia, fer una amal-
gama entre una cosa i l’altra
com si es tractés d’una salsa
maionesa. Només ens faltava
aquesta! Els de la dictadura se
n’han d’anar, del tot. Els seus
valors són incompatibles amb
una democràcia. I això no s’ha
transmès als ciutadans. I hi ha
allò que alguns anomenen fran-
quisme sociològic, que jo anome-
naria més aviat autoritarisme
sociològic, molt arrelat al país,
del qual va tenir gran part de cul-
pa Franco, per descomptat, amb
els seus 40 anys [de règim]. Es-
tem recollint la collita de tot ple-
gat. Això s’ha pogut corregir a
través d’unes lleis d’educació del
tipus francès, per exemple. Però,
tornant a la pregunta, crec que
hi ha un component excessiva-
ment autoritari i una falta de cul-
tura democràtica en la societat
espanyola. I la judicatura és un
reflex de la societat.

I com es resol el laberint polític,
amb un Podem amagat, un PSOE
que s’afegeix al discurs del PP i
un Cs que creix exhibint mà de

ferro contra l’independentisme?
Hi ha alguna possibilitat que
prosperi una reforma constitu-
cional o que mai hi pugui haver
un referèndum pactat?
Si som realistes, la conclusió és
que en aquest moment hi ha
molt poques esperances. I, d’al-
tra banda, políticament, els in-
terlocutors, si es pensa que pu-
guin ser Mariano Rajoy i Carles
Puigdemont, no donarien sor-
tida a aquest conflicte. Jo sem-
pre vaig pensar que la sortida
seria, forçant una mica la inter-
pretació de la Constitució, un
referèndum a la canadenca o a
l’escocesa. Això hauria estat la
sortida, i amb el temps ho serà.
Però en aquest moment, des-
graciadament, jo si fos polític
no ho faria.

Per què?
Seria un referèndum excessi-
vament emocional. Així com fa
dos anys jo tenia la concepció
que no hi havia aquell dramatis-
me que pretenen presentar al-
guns cenacles periodístics de
Madrid, que no existia, que era
fals totalment, jo crec que ara

hi ha tensió emocional.

Vostè també diu que hi ha pre-
sos polítics, però no hi ha cap
partit espanyol que ho admeti.
Fins i tot Podem ara xiula...
Això és una ignorància... Són
delictes que tenen una finalitat
política i un mòbil polític. I poso
un exemple d’actualitat: aquells
nois que van cremar un retrat
dels reis van cometre un delicte
polític, perquè van expressar
políticament la seva posició.

Però el Congrés es va negar en
rodó a acceptar la sentència
d’Estrasburg i a suprimir les in-
júries a la corona.
Que mirin el cas d’Anglaterra,
on la corona ha estat humiliada
pels tabloides d’una manera es-
pectacular. Recordo, en el cas
de Diana i en altres moments,
que la corona anglesa, com qual-
sevol altre ciutadà anglès, va ar-
ribar a plantejar-se amb els seus
advocats l’exercici d’accions pri-
vades de demanda de protecció.
Això és la democràcia!

Llarena, per no endur-se un re-
vés, ha aturat les euroordres i
les peticions d’extradició...
Els països de la UE mantenen
formalment, dins les regles di-
plomàtiques i els tractats, la
posició ferma que estan al cos-
tat del govern d’Espanya. Però,
per sota, hi ha corrents que
diuen: “Dialoguin entre vostès”,
“Arribin a un acord”... El que
jo no sé és qui els ha venut que,
quan hi hagi un acte de proces-
sament, no hi haurà cap govern
que es negui a l’ordre de deten-
ció europea. Ho dubto molt. Bèl-
gica no canviarà la seva posició
per l’acte de processament i al-
tres països, com Suïssa, ja han
dit el què.

Però, per ser jutjats, han de
seure al banc dels acusats. No
es pot fer en rebel·lia. En algun
moment ho hauran d’activar.
Al final, un acord entre diplomà-
tic i jurídic podria ser: “Bé, els
lliurem pels delictes de malbara-
tament, desobediència, prevari-
cació...” Jo aquest és el futur que
albiro si hi ha una certa raciona-

litat política i diplomàtica. I estic
segur que els governs estrangers
implicats ja estan pressionant
en aquest sentit.

Per què creu que, fora de Cata-
lunya, s’ha aconseguit instal·lar
la idea que l’1-O no hi va haver
càrregues i que les imatges de
ferits eren falses? Ho diu el go-
vern i ho repeteix molta gent.
Hi ha gent que té una doble
manera de comportar-se: la pú-
blica i la privada. Algunes per-
sones en privat reconeixen, si
més no, que va ser un error mo-
numental; d’altres són molt
més dures a l’hora de qualifi-
car-ho. I, evidentment, això
és una cosa que, si no la volen
veure, és que estan cecs. Penso
que és una minoria recalcitrant.
Però la majoria, fins i tot polí-
tics del PP, reconeixen l’error
monumental.

Amb el seu discurs, vostè sem-
bla una ‘rara avis’ en l’àmbit
polític i judicial. Sent que cla-
ma en el desert?
La meva satisfacció personal és
que hi ha molta gent, molta més
de la que jo pensava, que m’atu-
ra i se solidaritza amb el que jo
dic. Quin nombre de gent pot
ser? Pot ser que sigui minorita-
ri. Fins ara, afortunadament,
no he tingut mai conflictes pú-
blics, però les piulades... [Riu]

I els seus col·legues de profes-
sió, en l’àmbit privat, li donen
més la raó o no?
N’hi ha que sí. Però a hores
d’ara reconec que són minoria.

Aquests companys, si bé deuen
estar, com vostè, en contra de
la via unilateral, pel que fa al
procés judicial, què li diuen?
El que és unànime és que no és
rebel·lió. Sigui quina sigui la seva
posició, no he vist ningú que hagi
estat capaç de mantenir-me que
això és un delicte de rebel·lió.

I de sedició?
Sobre la sedició n’hi ha que vacil-
len pels fets de la conselleria. Pe-
rò jo crec que també seria desbor-
dar el concepte, perquè és impe-
dir l’execució d’una resolució ju-
dicial, i a Espanya, en aquest mo-
ment, s’estan produint potser 20
o 30 desnonaments per ordre ju-
dicial, i en alguns dels quals hi ha
partits que s’han fonamentat en
moviments antidesnonaments.
El que podria admetre, dialècti-
cament, que podria ser un desor-
dre públic, no es pot elevar a la
categoria de sedició. En això, pe-
rò, ja hi ha menys unanimitat.
En canvi, en la rebel·lió sí que hi
ha unanimitat en l’àmbit judicial
i acadèmic. No conec ningú capaç
de mantenir, sense enrogir, que
això és un delicte de rebel·lió. ■

Una vida
entre togues
José Antonio Mar-
tín Pallín (la Coru-
nya, 1936) es nega
a deixar el món ju-
dicial. Després de
20 anys en la judi-
catura i més de 20
al ministeri fiscal,
el magistrat emè-
rit del Tribunal Su-
prem es manté en
actiu a través de
l’advocacia. Habi-
tual en els mitjans
de comunicació,
des del primer
moment ha deixat
clar que la qüestió
catalana s’havia
de resoldre per la
via política i no per
la judicial. Expresi-
dent de l’Associa-
ció Progressista
de Fiscals, expor-
taveu de Jutges
per a la Democrà-
cia i expresident
de l’Associació Pro
Drets Humans a
Espanya, ha estat
el cap visible de di-
versos fòrums in-
ternacionals. Ac-
tualment és co-
missionat espa-
nyol de la Comis-
sió Internacional
de Juristes, amb
seu a Ginebra.
■ ARXIU

En aquest moment,
desgraciadament,
jo si fos polític no
faria un referèndum
a Catalunya

❝



ou a dos. Aquesta és la
vergonyosa golejada
que l’Estat espanyol
ha encaixat a Estras-

burg en els darrers mesos. De
les onze sentències que el Tri-
bunal Europeu de Drets Hu-
mans (TEDH) ha dictaminat
contra Espanya el 2017 i aquest
2018, en nou ha rebut condem-
nes: des de l’expresident del
Parlament basc Juan María
Atutxa, passant per la cantant
Paulina Rubio, fins a arribar a
immigrants expulsats de Melilla
i als joves de Girona que van
cremar les fotos del rei Joan
Carles I i de la reina Sofia.

Monarques
b El 2008, l’Audiencia Nacional
va condemnar Jaume Roura i
Enric Stern per un delicte d’in-
júries a la corona per haver cre-
mat unes fotos dels reis l’any
anterior. El TC va ratificar la
sentència, però ara Estrasburg
ha donat la raó als joves. Consi-
dera que l’acció està emparada
pel dret a la lliure expressió i
obliga l’Estat a pagar-los més
de 10.000 euros.

Atutxa
b L’expresident del Parlament
basc Juan María Atutxa i els
exmembres de la mesa de la
cambra Gorka Knörr i Kontxi
Bilbao van recórrer al TEDH
contra la justícia espanyola, que
els havia condemnat per un de-
licte de desobediència per ha-
ver-se negat a dissoldre el grup
parlamentari Sozialista Abert-
zaleak després de la il·legalitza-
ció de Batasuna el 2003. L’any
passat, el tribunal europeu va
condemnar Espanya per haver
vulnerat l’article 6 del Conveni
Europeu de Drets Humans, que
dicta que “tota persona té dret
al fet que la seva causa sigui es-
coltada equitativament, públi-
cament i dins d’un termini rao-
nable, per un tribunal indepen-
dent i imparcial”.

Immigrants
b El 2017, la Cort Europea va
concloure que les denominades
“devolucions en calent”, defen-
sades i executades pel govern
espanyol a les fronteres de Ceu-
ta i Melilla, eren il·legals. Estras-

N

burg va subratllar que l’expulsió
immediata de dos ciutadans
d’origen subsaharià –eren dos
casos de l’any 2014– violava el
conveni que prohibeix els re-
torns col·lectius i, a més, es va
vulnerar el dret a un recurs
efectiu. Davant d’aquesta situa-
ció, l’Estat es veia obligat a in-
demnitzar cadascun dels afec-
tats amb 5.000 euros. Però el
govern espanyol hi va recórrer
i la Gran Sala del Tribunal hau-
rà de revisar la resolució.

Caixeres
b Gravar treballadors amb una
càmera oculta és il·legal, encara
que les gravacions serveixin per
demostrar que estaven robant.
Això és el que va concloure el
mes de gener passat el TEDH,
que va castigar l’Estat per no
haver protegit la privacitat de
cinc caixeres d’un supermercat
que van ser acomiadades des-
prés de ser gravades per una
càmera, que desconeixien que

existia, mentre robaven pro-
ductes. Cadascuna de les afec-
tades, residents a les localitats
de Sant Celoni i Sant Pere de
Vilamajor, haurà de ser indem-
nitzada amb 4.000 euros.

Jubilats
b Una altra derrota d’Espanya,
aquest cop per haver il·legalit-
zat un apartament de dos jubi-
lats i haver-ne ordenat la demo-
lició sense haver-los avisat. Els
afectats, dos avis de Madrid,
van comprar un pis en un muni-
cipi de Pontevedra, Sanxenxo,
el 2001, però no es van assaben-
tar que s’havien de quedar sen-
se habitatge fins al 2009, quan
se’ls va comunicar una sentèn-
cia ferma per enderrocar l’edifi-
ci. El TEDH manté que no van
tenir un judici just.

Presos d’ETA
b El mes de febrer passat, el tri-
bunal europeu va condemnar
Espanya pels maltractaments

infligits a
dos presos
d’ETA.
Aquests abu-
sos policials
es van pro-
duir durant
la detenció
d’Igor Portu i
Martín Saraso-
la, els autors de
l’atemptat a la T4
de Barajas, el 30
de desembre del
2006, que va
provocar dos
morts. La in-
terlocutòria
del TEDH des-
taca que l’admi-
nistració espa-
nyola va vulne-
rar la prohibició
de tractes inhu-
mans o degradants
en l’aspecte mate-
rial i processal, ja
que no va investi-

gar correctament els fets.
L’Estat haurà d’indemnit-
zar Portu i Sarasola amb

30.000 i 20.000 euros,
respectivament.

Paulina
b Estrasburg tam-
bé es va mullar amb

relació als progra-
mes televisius del

cor. L’any passat, el tri-
bunal va sentenciar
que Espanya havia
violat el dret a la inti-
mitat de la cantant
mexicana Paulina

Rubio després que
tres programes
de televisió par-
lessin de les se-
ves tendències

sexuals i donessin
detalls de la convivència
amb la seva parella. La jus-
tícia espanyola mai havia
acceptat els recursos de
l’artista, que no va rebre

Marc Bataller
BARCELONA

Golejada a Espanya
RESOLUCIONS · L’Estat espanyol acumula nou condemnes en els onze casos que s’han sentenciat entre el 2017 i el 2018
al Tribunal Europeu de Drets Humans CASOS · Juan María Atutxa, Paulina Rubio i uns immigrants expulsats de Melilla han
aconseguit guanyar Espanya i que Estrasburg els donés la raó GIRONA · L’últim cas és el de la crema de fotos dels reis

La crema de fotos dels reis a Girona va tenir lloc l’any 2007 ■ ARXIU / JOAN SABATER
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cap indemnització d’Estrasburg
perquè els seus advocats no ho
havien demanat.

Pornografia
b El 2017, es va emetre una al-
tra resolució contra Espanya i es
va donar la raó a un ciutadà que
havia apel·lat contra la seva sen-
tència per possessió i publicació
d’imatges pornogràfiques de me-
nors. El TEDH va considerar que
s’havia violat el seu dret a la vida
privada amb l’accés al seu ordina-
dor sense autorització judicial.

Contra el soroll
b Un home de 87 anys, de Va-
lència, ha aconseguit guanyar
la seva batalla judicial a Estras-
burg, que va iniciar fa dues dè-
cades. En aquest cas, el tribunal
va condemnar l’Estat per no ha-
ver protegit aquest ciutadà dels
sorolls nocturns provocats per
terrasses i bars, i també va ma-
tisar que no li havia garantit el
seu dret a la vida privada i fami-
liar, que recull l’article 8 del
Conveni Europeu de Drets Hu-
mans. Es dona la circumstància
que, el 2004, el tribunal també
va acceptar la demanda d’una
veïna de la mateixa zona i pel
mateix conflicte. “És una de-
mostració que els tribunals eu-
ropeus també condemnen per

inacció”, explica el lletrat Jau-
me Alonso-Cuevillas.

Narcotraficant
b Un dels dos casos que ha gua-
nyat Espanya entre el 2017 i el
2018: el TEDH va desestimar la
interpel·lació d’un veterinari co-
lombià, que vivia a l’Estat, rela-
tiva a una extradició pendent
als Estats Units per ser jutjat
per dos presumptes delictes de
narcotràfic. El demandant al·le-
gava que podia ser condemnat
a cadena perpètua als Estats
Units, una circumstància con-
trària a l’article 3 del Conveni
de Drets Humans, que prohi-
beix “les penes o tractes inhu-
mans o degradants”.

Frau fiscal
b El mateix dia que Espanya
rebia el clatellot pel cas de la
crema de fotos dels reis, Estras-
burg feia pública una altra sen-
tència, que aquest cop sí que li
era favorable, encara que tenia
molta menys rellevància que
la de Girona. Els magistrats es
van pronunciar a favor de l’Es-
tat en una causa en què quatre
demandants de València es
queixaven que no havien tingut
un judici just, després d’haver
estat condemnats per un delic-
te de frau fiscal. ■

A dalt, el judici
contra Atutxa
i dos membres
de la mesa del
Parlament basc,
que van ser
condemnats per la
justícia espanyola.
Després Estrasburg
va donar la raó als
tres polítics. Al
costat, immigrants
a Melilla. Les
devolucions en
calent van ser
sancionades
per la Cort
Europea ■ ARXIU
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A la justícia euro-
pea se li gira feina
amb la carpeta ca-
talana. Estrasburg
s’ha convertit en
la nova Meca de
l’independentisme
per reivindicar els
seus drets polítics
i civils. Segons ha

pogut saber El Punt Avui, actual-
ment hi ha tres casos als despatxos
del Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans (TEDH), però tot indica que
n’hi haurà més, ja que, per exem-
ple, l’ofensiva judicial que prepara
Carles Puigdemont també preveu
interposar demandes davant
d’aquesta instància europea. De
fet, ell mateix ja forma part d’una
de les denúncies presentades.

Entre les tres demandes vincu-
lades a la crisi catalana que hi ha
actualment a la taula del tribunal
amb seu a Estrasburg, destaca la

megademanda “Forcadell i Lluís
i altres vs. Espanya”. Interposada
l’11 d’octubre passat contra la sus-
pensió preventiva del TC de la con-
vocatòria del ple del Parlament pos-
terior al referèndum de l’1-O per la
possibilitat d’una eventual decla-
ració d’independència, va ser signa-
da per 76 diputats, de Junts pel Sí,
la CUP i Catalunya Sí que es Pot,
entre els quals, l’expresidenta del
Parlament Carme Forcadell i el ma-
teix Puigdemont.

Tots plegats s’acullen als articles
10 i 11 del Conveni Europeu de
Drets Humans per denunciar l’Es-
tat espanyol i, en concret, al·leguen
que la decisió de la màxima instàn-
cia judicial espanyola va suposar
una “greu infracció” dels seus drets
a la llibertat d’expressió i de reunió.

Els altres dos casos sobre els
quals també s’haurà de pronunciar
Estrasburg són dues demandes
particulars. La primera va ser regis-
trada el 9 d’octubre per un “ciutadà
de Catalunya” identificat com a Do-
mingo Garcia-Milà, segons assegu-
ren fonts del tribunal. De la matei-
xa manera que els diputats cata-
lans, invoca els articles referents
al dret a la llibertat d’expressió i de
reunió. L’últim cas va ser interpo-
sat el 29 de novembre per Montser-
rat Aumatell i Arnau, vocal de la
Sindicatura Electoral de Tarrago-
na, que va ser condemnada a pagar
6.000 euros diaris per haver-ne for-
mat part. Una decisió dissuasiva
del Constitucional que va afectar
els 20 membres de la sindicatura.

Aquesta vocal demana al tribu-

nal “que suspengui” la demanda
adduint que es va violar el seu dret
a un procés judicial equitatiu i a un
recurs efectiu.

Luxemburg, més lent
Si bé Estrasburg té fama de pro-
nunciar-se tard sobre violacions de
drets humans, la via del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea
(TJUE) per posar sota escrutini les
decisions judicials espanyoles po-
dria ser encara més lenta. De mo-
ment, encara no hi ha arribat cap
cas, a aquesta instància. Per exem-
ple, segons Josep Jover, advocat

contractat per ERC per defensar
els casos de l’1-O al tribunal de la
UE, s’han interposat dues qües-
tions prejudicials: el cas del consis-
tori de Badalona, per haver obert
el dia 12 d’octubre, i el cas dels
membres de la mesa, per haver per-
mès el ple del Parlament que va vo-
tar el full de ruta i les lleis del refe-
rèndum i de transitorietat. Ara bé,
assegura que fins que el jutge no
acabi la instrucció no poden dirigir
la pregunta al tribunal europeu,
una decisió que, de fet, és només
obligatòria per a l’Audiencia Nacio-
nal i el Tribunal Suprem, i opcional
per a la resta d’instàncies. Jover
lamenta que arribar a Luxemburg
podria trigar “mesos”. “Estan bus-
cant l’efecte Atutxa, una sentència
al cap d’11 anys, quan el president
del Parlament basc ja estava políti-
cament mort i enterrat”, afirma. ■

CASOS · L’Estat ja acumula tres demandes a Estrasburg per haver violat els drets a la llibertat d’expressió i de reunió i a un procediment
judicial equitatiu PENDENT · El TEDH s’ha de pronunciar en la demanda dels diputats catalans per la suspensió del ple postreferèndum

L’1-O, a la justícia europea

Manifestació a Barcelona després dels fets ocorreguts l’1 d’octubre a Catalunya ■ ORIOL DURAN
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Carles Puigdemont
també preveu interposar
demandes davant d’aquesta
instància europea

Natàlia
Segura

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Estrasburg
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