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SENSE RECONEIXEMENT ·
El govern espanyol proclama la
“derrota total” de l’organització
i nega cap contrapartida

ETA reconeix
el dany causat
AUTOCRÍTICA · L’organització
demana perdó a les víctimes 
que no van tenir “participació
directa” en el conflicte

EUROPA-MÓN P27,28

Els blaugrana busquen a Madrid la seva quarta copa consecutiva

L’ESPORTIU

El Barça, a fer-se sentir
Andrés Iniesta, concentrat, en l’entrenament previ a l’última final que jugarà amb el Barça ■ ALEJANDRO GARCÍA / EFE

NACIONAL P10

Méndez de Vigo ratifica la versió de Montoro 
i assegura que no es va gastar ni un euro
públic en el referèndum d’autodeterminació

El president
Mariano Rajoy ■ AFP

Rajoy insta Llarena
a demostrar que es
va malversar l’1-0

La Generalitat se suma a
la demanda contra Mas

Nacional P12

L’Estat aprofita el 155 perquè s’afegeixi
a la denúncia per la consulta del 9-N

Només el 28% dels llocs de treball de
les empreses són ocupats per dones

Nacional P6-8

Dues dones treballant en un laboratori ■ EPA

La indústria deixa de
banda el talent femení

Nou moviment per
protegir el sector del taxi
Decret llei de Foment per limitar el negoci
de vehicles de lloguer amb conductor

Nacional P24
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a m’hi he passejat.
Carrer Pepe Rubia-

nes amunt, carrer Pe-
pe Rubianes avall. Vaig
ser diumenge a l’acte
d’inauguració que

l’Ajuntament de Barcelona va incloure
en l’anomenada primavera republicana,
i que va tenir el record viu gràcies a la
seva germana Carmen, nebots, l’Andreu
Buenafuente, la Cristina Dilla, les vídues
des del Jordi Parramon fins al pare Ma-
nel, des de la Maria Rosales fins a la Luci
o la Rosana Torres, del Bozzo al Serrat,
que va cantar el Seria fantàstic, Fran-
cesc Orella, el Joan Gràcia, i fins i tot
l’esperit de Flavià assumit per Manel
Fuentes o el cantant Èric Vinaixa, que va
explicar com el va conèixer.

Vinaixa, que és de Miravet, amb ànim
de saludar Rubianes al teatre Capitol, es
va esperar un bon dia que acabés la
funció fins aconseguir que el deixessin
passar al camerino. I segons que expli-
cava el jove cantant, allí hi havia, a més
del Pepe, la Martirio i jo mateix, que vaig
situar la concurrència allà on era Mira-
vet. Just allà on ara sobreïx l’Ebre.

L’Èric ho explicava sota el primer sol
de badar les pedres d’aquesta primave-
ra i just abans de la manifestació al Pa-
ral·lel per demanar la llibertat dels pre-
sos polítics. Ada Colau confessava que
no havia tingut el goig de conèixer per-
sonalment Rubianes, tot i que va estu-
diar filosofia com ell sabent que no s’hi
dedicaria. Colau va dir que els que es
dediquen a la política són, de fet, artis-
tes fracassats. El nom de Rubianes, i el
seu carrer que serà sempre nostre, fa
cantonada amb l’avinguda Joan de Bor-
bó. Bozzo només pensa a agafar un taxi
per poder fer aquest joc de noms. Des-
plaça l’Almirall Cervera que, derrotat a
la guerra de Cuba del 1898, ha vist com
saltava el seu nom de la Barceloneta
just quan es diu que si Espanya, amb les
decisions dels jutges alemanys de no
lliurar Carles Puigdemont, ha rebut una
sotragada semblant. Una mena de des-
feta del 98 però de l’era digital. Aquesta
en què a més d’un jutge ja li hauria pas-
sat pel cap carregar-li un delicte d’odi a
Rubianes, de tan foteta irreverent que
podia ser. Aquesta boca d’infern que
aniria tan bé per netejar l’esperit, rialla
insubornable, per a temps de pulsió au-
toritària.

J

Keep calm
Xavier Graset

El carrer
de Pepe

A més d’un jutge ja li hauria
passat pel cap carregar-li
un delicte d’odi, de tan foteta
irreverent que podia ser

La vinyeta
Fer

n Jordi Llavina publica Terra de
lletres, un llibre que recull textos
d’autors, vius o morts, que, en

català o en castellà, han descrit paisat-
ges naturals o urbans de Catalunya.
N’hi ha seixanta. El va presentar di-
marts a l’editorial Comanegra. Té el
domicili a l’antiga fàbrica de nines de
porcellana Lehmann, al carrer Consell
de Cent de Barcelona. N’hi ha per dedi-
car-li literatura urbana. S’entra a la fà-
brica per un portal escrostonat que no
anuncia les meravelles de l’interior.
Un corredor pavimentat amb llambor-
des per on han rodat molts carros i ca-
mions condueix a un pati. Una gran
xemeneia n’emergeix. Tot al voltant,
en els locals on s’havien confeccionat
les diverses peces de les nines, tenen la
seu negocis diversos. Comanegra n’és
un. Han acomodat l’espai amb un terra
acollidor, un altell i alguns serveis im-
prescindibles i han mantingut a la vis-
ta les parets de pedra i obra, les voltes
del sostre i les columnes de ferro colat.
Miro el pati des de l’interior. Avui fa sol
però me l’imagino en dies de pluja. Als
patis interiors sembla que hi plogui
més o que l’aigua caigui més gruixuda,

E

amb soroll de safareig. Moltes de les ni-
nes que Lola Anglada va col·leccionar i
que ara són visibles a Sitges van sortir
d’aquesta fàbrica.

L’antologia d’en Llavina havia de te-
nir una versió anglesa perquè la conse-
lleria de Cultura la pogués regalar als
visitants estrangers. L’article 155 ho
ha engegat a rodar i ara s’haurà de de-
fensar sola. No li costarà perquè és una
guia ben triada i útil. Mal m’està dir-
ho: inclou un text meu. En Llavina fa
un pròleg i un text introductori de ca-
da autor que estan molt bé.

Van fer la presentació Pere Sala, di-
rector de l’Observatori del Paisatge de

Catalunya, i Madeline Beach Carey,
una americana de Baltimore que parla
el català com vostè i com jo i que havia
fet la traducció a l’anglès. Va dir que al
seu país els paisatges naturals són més
impressionants i bonics però que es
mantenen lluny de la gent. S’hi ha
d’arribar amb cotxe i fa basarda pene-
trar-los. Què m’ha de dir: un dia em
van dur a passejar per un parc natural
de Monterrey, Mèxic, i se’ns va aparèi-
xer un os gros com King-Kong. Diu que
en canvi, aquí, el paisatge és amable,
assequible, concorregut. Surts de qual-
sevol casa d’una ciutat gran o un poble
petit, i amb quatre passes ja ets al
bosc. Apunto que la familiaritat es deu
també al fet que som un país boletaire.
Els buscadors de bolets són gent tan
enderiada que per trobar l’objectiu i
protegir-lo han arribat a les entranyes
del bosc i se l’han fet seu. Recordo que
moltes urnes generadores de l’article
155 es van camuflar als arbres i al so-
tabosc. Recordo que algú va dir aquells
dies: una gent que es deixaria matar
abans de dir on es localitza un erol de
rovellons, com no havia de mantenir
en secret on s’acumulaven les urnes?

“Surt una
antologia de textos
literaris sobre
paisatges catalans

Vuits i nous

Paisatges
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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No xiularé...
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

La declaració d’ETA en què
reconeix “el dany que ha cau-

sat” en el transcurs de la seva “tra-
jectòria armada”, i admet el “pati-
ment desmesurat” produït, és un
gest tardà però que cal valorar com
a històric. Perquè obre la porta a la
pròxima dissolució d’un dels princi-
pals actors de la pitjor violència vis-
cuda al País Basc –també a la resta
de l’Estat inclosa Catalunya– de fi-
nals del segle passat i principis de
l’actual. I aquesta és una fita histò-
rica i un anhel àmpliament compar-
tit. El més important és que ja han
passat més de set anys des que
ETA va abandonar l’acció armada
després de la darrera víctima mor-
tal –un agent francès– del 2010.
Però la declaració d’ara és vital per
iniciar una difícil i lenta, però neces-
sària, cicatrització de les fondes fe-
rides que ha generat la violència.

La mostra de respecte pel con-
junt de víctimes d’ETA, i la petició
de perdó a les que “no tenien una
participació directa en el conflicte”,
hauria de ser el primer pas, insufi-
cient però imprescindible, per a la
creació d’una comissió de la veritat
que analitzi totes les violències pa-
tides: d’ETA, del terrorisme d’Estat
o de les forces i cossos de segure-
tat. Morts, ferits, tortures, segres-
tos... que cal revisar sense que cap
víctima de cap tipus pugui ser obli-
dada, menyspreada o no se senti
representada en el camí cap a la re-
conciliació. Un procés imprescindi-
ble, com s’ha vist en altres conflic-
tes violents similars, en què no aju-
da la instrumentalització de les víc-
times i la posició immobilista, i fins i
tot revengista, del govern espanyol.
Al País Basc és el temps de la pau, i
qui busqui obtenir avantatge polític
per imposar idees per sobre de l’ob-
jectiu de la convivència i la resolu-
ció democràtica dels conflictes as-
sumirà una irresponsabilitat histò-
rica davant la societat.

L’últim gest
d’ETA, tardà
però històric

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El govern espanyol ha aprofitat el paraigua que li
dona l’article 155 per fer que el govern s’afegeixi a
les demandes contra Artur Mas i els exconsellers i
excàrrecs pel 9-N al Tribunal de Comptes, iniciati-
va que el govern català ja havia descartat. El grup
del 155 segueix el seu camí.

EURODIPUTAT D’ALDE

Aprofitant el 155

Davant el silenci de les institucions europees des-
taca la tasca de la Plataforma Diàleg UE-Catalu-
nya, que aplega una quarantena d’eurodiputats de
quinze països, i que denuncia la deriva autoritària
de l’Estat espanyol i reclama una solució dialoga-
da per al cas català i l’alliberament dels presos.

-+=

-+=

Fang al Palau
Víctor García de Gomar

Un exemple per a la UE
Ivo Vajgl

-++

S. Sáenz de Santamaría

Sorpreses en la temporada que ve del Palau de la
Música, amb una intervenció efímera sobre l’ar-
quitectura amb fang de Miquel Barceló, que tam-
bé interactuarà amb l’Orfeó en un concert/perfo-
mance. Les arts plàstiques mantenen el seu pro-
tagonisme al recinte modernista.

DIRECTOR ARTÍSTIC DEL PALAU DE LA MÚSICA

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL
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De reüll
Maria Palau

La veritat, a
20 cm

l periodista barceloní Víctor Fernández és
probablement la persona que coneix més a fons la

vida, l’obra i, sobretot, la mort de Federico García Lorca.
Una investigació seva recent, resultat d’un munt d’anys
de dedicació, ens apropa, per fi, a la veritat. Gràcies a
nous testimonis i a dades científiques, tot sembla
indicar que les restes del poeta s’amaguen dins d’una
font del parc que es va construir el 1986 a Alfacar, sobre
els terrenys on va ser assassinat el 1936. Els ossos van
emergir de la terra justament en el decurs de les obres,

però ningú en va dir res i es va optar
per dipositar-los a l’interior
d’aquesta font. Encara que costi de
creure, ningú en va dir res, no. Tot el
que té a veure amb la recerca del
gran enigma lorquià està tocat per
una mà negra. Començant per la
pròpia família del poeta, que mai ha
entès que no és només el seu mort

sinó el símbol dels més de 100.000 cadàvers que hi ha a
les cunetes de tot el país; continuant amb els polítics,
tant d’esquerres com de dretes, que mai han tingut una
voluntat real per resoldre la qüestió; i acabant amb els
pseudoinvestigadors que ni fan ni deixen fer. Localitzar
les restes de Lorca només depèn de fer un forat de 20
centímetres. No hi ha excuses, i si se les inventen tindrà
tota la raó del món l’incansable Víctor Fernández quan
exclama que “és més fàcil desenterrar Dalí perquè algú
diu que és la seva filla que buscar Lorca per molt que
tinguis proves del seu parador”.

E

Mai havíem
estat tan a
prop de
localitzar les
restes de
Lorca

http://epa.cat/c/qspyvk
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Puigdemont, Junqueras i
consellers ratifiquen avui la
unitat amb la firma d’un
document. El PP de Catalunya
inicia la campanya pel no.

10
anys

20
anys

La crisi porta més gent a
preparar oposicions. CCOO
detecta un “increment
desmesurat d’opositors” per
treballar a l’administració.

120.000 persones acompanyen
el tradicional recorregut
ciutadà de futbolistes, tècnics i
directius pel celebrar el títol de
Lliga.

Pel referèndum Més opositors Festa del BarçaTal dia
com
avui fa...
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l ministre Cristó-
bal Montoro, que

controla tots els paga-
ments de la Generali-
tat de Catalunya des
del mes de novembre

del 2015 i que dirigeix les finances del
govern català de manera directa des del
setembre del 2017, no ha tingut cap
més remei que admetre el que aquí tots
ja sabíem: no es va destinar ni un euro
públic al referèndum d’autodetermina-
ció de l’1 d’octubre del 2017. Durant me-
sos, les forces de seguretat i els funcio-
naris judicials espanyols han regirat ca-
da calaix, han revisat cada expedient,
han pentinat cada despatx, per trobar
algun element que pogués donar credi-
bilitat a l’acusació de malversació. Des-
prés que la justícia alemanya tombés
l’acusació de rebel·lió –els mateixos ar-
guments que s’apliquen a Puigdemont
serviran per a la resta d’empresonats
un cop la causa arribi a Europa–, només
la malversació es mantenia com la pa-
lanca que podia impulsar condemnes
dures per als líders catalans objecte de
la revenja de l’Estat. Si la malversació

també cau, només quedarà la desobe-
diència, que no comporta penes de pre-
só. La pressió arterial dels Losantos,
Marhuenda i tota la resta no aguantarà
tanta decepció, la qual cosa explica la
furibunda reacció a les paraules del mi-
nistre Montoro. El problema de fons és
que a Madrid no poden acceptar, no po-
den admetre, no poden entendre que
particulars, associacions, mitjans, etcè-
tera, hagin col·laborat de manera altru-
ista a la celebració del referèndum.
Igual que van demanar les factures dels
xòfers i els lloguers de les residències
oficials dels delegats a l’exterior de la
Generalitat i no es creien que tothom es
pagava de la seva butxaca els taxis i els
lloguers, no es creuen que organitza-
cions com ara l’ANC i Òmnium facin tot
el que fan només amb les aportacions
dels seus milers de membres, sense di-
ners públics. No els entra al cap que un
impressor pugui imprimir butlletes mo-
tu propio, sense cap pagament ni abans
ni després de la feina. Quan ho enten-
guin, també entendran per què –tard o
d’hora– guanyarem. 

E

Full de ruta
Germà Capdevila

Montoro
el rebel

A Madrid no poden acceptar,
no poden admetre, no poden
entendre que particulars,
associacions, mitjans... hagin
col·laborat de manera altruista
amb la celebració de l’1-O

“No hi ha
epopeia exempta
de perills

ot saber té un component erràtic
que obliga l’home a desplaçar-se. Sa-
ber alguna cosa, fixar el coneixe-

ment d’un determinat objecte, implica po-
der canviar de coordenades. No debades,
totes les tradicions clàssiques –no només
l’occidental– situen en el centre del seu cà-
non la noció de viatge com a mètode inicià-
tic. Es tracta d’un moviment en dues direc-
cions: exterior i interior. No hi ha canvi ex-
terior sense una reforma de la latitud inter-
na, i viceversa. Al capdavall, l’etimologia del
substantiu viatge remet directament al
concepte cabdal de via –o camí pel qual l’és-
ser transita entre la incertesa d’existir i la
recerca constant d’una veritat que ens jus-
tifiqui.

D’ALGUNA MANERA, ESTEM PREDESTINATS
a buscar una raó al sentit de ser. Hi ha una
sort de necessitat –o anaké– que estranya-
ment s’embrinca i, alhora, s’oposa a la lli-
bertat com a condició de l’existència. Pro-
meteu tria desafiar els déus i accepta el seu
destí. Hi ha un marge, una petita escletxa
en aquesta subjacent tensió entre atzar i
necessitat. L’home –el Prometeu– repre-
senta el límit del poder despòtic del destí i

T opta per canviar la seva latitud interna a fi
d’alliberar-se. El seu sacrifici –fer sagrat–
beneficia la comunitat política, ensems
que obre el camí del coneixement a la pura
contingència.

EL DESTÍ POLÍTIC D’UNA COMUNITAT o poble
–i àdhuc d’un individu qualsevol– depen-
drà directament de la seva capacitat de
canvi. Saber viatjar té un component de
risc que cal avaluar. Canviar de latitud, ex-
terna o interna, és un moviment de fons
que ens deixa a la intempèrie. No hi ha epo-
peia exempta de perills. Cada perill és una
fita i cada prova superada, un mur que s’en-
derroca. La il·lusió que té el poder és poder-
nos retenir amb l’artifici d’una cega devo-
ció a l’autoritat. Trencar aquest lligam sig-
nifica fer un càlcul a consciència de la reali-

tat: escollir emancipar-se, o bé romandre
en posició subordinada.

EN AQUEST SENTIT, L’ESTATICISME és una
manera de pervertir la facultat del pensa-
ment. Podreix d’arrel la capacitat humana
de desmitificar els dogmes establerts. Sísif
i Narcís són dos exemples de subordinació
en el si de la cultura occidental. Dos exem-
ples en què la possessió –material en la for-
ma de la pedra i simbòlica en la figura re-
flectida– anul·la el desig i, en conseqüèn-
cia, la possibilitat de canvi ontològic i polí-
tic. Saber desaferrar-se, com Orfeu bai-
xant a l’inframon, esdevé imperatiu si vo-
lem subvertir les condicions de l’existèn-
cia.

NO ES POT CONTRAPOSAR L’ÈPICA a la di-
mensió tràgica de l’home. Ben al contrari,
aquestes dues són qualitats complementà-
ries. Orfeu i Ulisses, cal assumir les seves
ensenyances si volem emprendre un llarg
viatge. Perquè no hi ha camí sense horitzó.
Darrere de la línia inabastable del destí,
s’oculta el misteri. La por ens fa conserva-
dors. Saber no ha estat mai fàcil. La igno-
rància és el refugi dels esclaus.

Jordi Solà Coll. Escriptor

Saber viatjar
Tribuna

Jiménez Losantos

b Quan algú a la boca en lloc
de saliva hi té bilis, s’entén ràpi-
dament que les seves paraules
no tindran gens d’objectivitat.
En el cas de l’aprenent de pe-
riodista, el que li ve més de
gust és desqualificar el nostre
procés d’autodeterminació, ja
sigui insultant, mentint, tergi-
versant, vomitant odi... Tirar
dards contra els catalans és
permès (a ell i al clavegueram
de Ñ) i aplaudit pels nacionalis-
tes radicals espanyols, de qui
presumeix ser-ne ariet. Això sí,
pel fet de portar un nas vermell
i d’aplicar el dret d’admissió
com va fer el mecànic de Reus,
llavors tota la maquinària re-
pressiva s’ha de posar en mar-
xa! Ell, que va ser víctima del
terrorisme, ara sembla que el
promocioni. Tot perquè a Ale-
manya hi ha separació de po-
ders! A certes edats, i més si
ets un integrista del nacional-
catolicisme, és difícil de can-
viar, ans s’accentua la viscerali-

tat. En les darreres declara-
cions ha exercit de hooligan
portaveu animant que els na-
cionalistes radicals atemptin
mortalment contra ciutadans
alemanys. Tant de bo no hi hagi
un altre Münster executat per
seguidors del piròman incita-
dor de terroristes. I que cap au-
toritat policial i política li pari
els peus! Potser perquè es uno
de los nuestros?
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze (Vallès Occidental)

Llarena demana
una providència
b Aquest salvador de la pàtria
és l’instructor d’una causa po-
lítica. Ara vol que li demostrin
que no s’han gastat diners en
el procés català. No sé a quin
cole devia anar Llarena, però el
dia que explicaven que es pot
demostrar les coses que s’han
fet, però no les que no s’ha fet,
no devia anar a classe. Monto-
ro no és sant de la meva devo-
ció, però jo li hauria contestat

que em digui ell per què afirma
que hi ha hagut malversació de
diners públics, en què es basa.
Així potser podríem saber si la
instrucció es va basar en un
encàrrec exprés o bé en un in-
forme seriós. Ara ja no es con-
forma amb fer el ridícul a Ale-
manya, vol que quedi constàn-
cia que també aquí el pot fer.
GERARD PALACÍN
Barcelona

La no extradició
de Puigdemont
b El tribunal alemany, davant
l’euroordre de rebel·lió de Puig-
demont, no va entrar en la cau-
sa a fons perquè ja va veure
des d’un primer inici que aquell
delicte no tenia recorregut. Va
valorar conseqüències i no
causes, i quin nivell de violència
va existir. Els magistrats van fer
cinc preguntes en relació amb
els fets del 20 i 21 de setembre:
Hi va haver morts? No. Va ha-
ver-hi ferits greus entre policies
o ciutadans que comportés in-

grés hospitalari? No. Va haver-
hi ferits lleus? No. Va haver-hi
danys greus a mobiliari urbà,
com crema de comerços, enti-
tats bancàries o edificis? No.
Van sol·licitar el peritatge balís-
tic per ús d’armes de foc? No,
ja que no va existir ús d’armes
de foc. Van decidir negar l’ex-
tradició per rebel·lió, per l’ab-
sència de violència.
PERE JANÉ SÁNCHEZ
Argentona (Maresme)

Lluís Virgili

b A Lleida, darrere de cada
concert o de cada trobada mu-
sical, ja sigui de l’Orfeó Lleidatà
o de qualsevol altra entitat,
sempre sorgeix el nom de Lluís
Virgili. Lleidatà fins al moll de
l’os, treballador incansable, di-
vulgador de la música a través
de l’Orfeó Lleidatà, es mereix
que així el recordem. El recor-
daré sempre amb tota l’estima
i el respecte que es mereix.
MERCÈ MOR
Lleida

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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Íñigo Méndez de Vigo, PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

“El govern espanyol, la informació que té és
que no es va dedicar ni un euro al referèndum il·legal”

La frase del dia

“Alguns
desitjaríem que
retornés la capacitat
de cantar en públic
en les manifestacions,
als camps d’esports,
al tren o a les
trobades de bar

a precipitació de l’emigració del
camp a la ciutat i la repressió fran-
quista van comportar una ruptura

en la tradició de cançó popular d’àmbit ru-
ral o urbà que interpretaven des dels Cors
de Clavé fins a les cupletistes del Paral·lel.
La recerca del cançoner tradicional realit-
zada per l’Obra del Cançoner Popular, que
obviava les composicions més satíriques,
també es veié frenada.

EN EL PRIMER FRANQUISME a les ràdios s’es-
coltaven peces tradicionals en veu de Ga-
ietà Renom o Emili Vendrell. El 1955 la Jo-
ventut Obrera d’Acció Catòlica havia edi-
tat el cançoner Cançons a flor de llavi, on
apareixien moltes cançons tradicionals,
amb molt d’èxit. Va seguir Plantem can-
tant i Cançons de tramuntana. Als inicis
dels seixanta la cançó d’autor d’inspiració
francesa s’arreplega a l’entorn d’Els Setze
Jutges, però un cop més Josep Maria Espi-
nàs, explorant terrenys, publica el 1962
un EP de Cançons tradicionals. Quasi si-
multàniament l’Orfeó Lleidatà enregistra
Cants espirituals, als quals en segueixen
d’altres, empesos per l’obertura de l’Esglé-
sia arran del Vaticà II.

ÀNGEL FÀBREGUES, EXSEMINARISTA, llibre-
ter de l’Hogar del Libro al carrer Bergara,
crea el grup Telstar 33 amb els exsemina-
ristes Jaume Arnella i Joan Soler Amigó,
entre d’altres. I es dediquen a traduir i pu-
blicar cançoners com Uel.lé (1964), del
qual es van vendre 26.000 exemplars, on es
barregen cançons tradicionals catalanes,
americanes i algunes de cantautors france-
sos o italians. Després vingué l’Iukaidí, amb
èxit similar. Aquestes cançons circulen per
les parròquies i els seus entorns de movi-
ments escoltes i més enllà per la connexió
entre corals i món excursionista.

ÉS A PARTIR DE L’ÈXIT POPULAR dels canço-
ners que sorgeix la necessitat de divulgar-
ne la música. Gabriel Jaraba a la producció
discogràfica, procedent d’Els Tres Tam-
bors, i Jaume Arnella a la direcció artística

L sota el paraigua de l’Hogar del Libro fan néi-
xer els 4 Vents, com a segell discogràfic
(1967). Mentrestant, joves com en Xesco i
Joan Boix i Eduard Estivill havien estat als
EUA com a estudiants i s’havien immergit
en tot el moviment de cançó de protesta
amb Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan,
Peter, Paul & Mary. I es dediquen a fer ver-
sions catalanes de les seves cançons.

TOTS AQUESTS CORRENTS CONFLUEIXEN
als inicis del 1967 en concerts en universi-
tats o focs de camp escoltes. Els unifica una
manera de fer participativa, de proximitat,
d’estil alternatiu diferent del que significa-
va el món dels cantautors de la Nova Cançó.
I en aquesta confluència hi havia folk nord-
americà, cançó tradicional catalana, músi-
ques del món, espirituals negres, música
sud-americana o cançons d’animació in-
fantil. Aquesta confluència de gèneres al
Grup de Folk de l’any 1967 va provocar un
esclat com una supernova. Durà un any i
mig. El dia de l’Ascensió, el dijous 23 de
maig de 1968, fou el Festival del Parc de la
Ciutadella, fa 50 anys. Després de publicar

dos discs Folk 1 i 2, el grup es dissolgué. Pe-
rò les seves cançons ocuparen els carrers i
les places de Catalunya en qualsevol mani-
festació clandestina, trobades de joves o
excursionistes o misses progressistes. Al-
gunes encara continuen en la tradició dels
moviments juvenils. La història d’aquest
moviment està ben documentada en el lli-
bre El Grup de Folk. Crònica d’un esclat,
de Ferran Riera Vives, periodista especia-
litzat en la música d’arrel. I avui mateix al
Teatre Kursaal de Manresa, aquests 50
anys del Grup de Folk seran homenatjats
en un macrorecital amb alguns dels seus
components i dels seus seguidors.

ELS TEMPS POLÍTICS QUE VIVIM fan més ac-
tuals que mai moltes de les lletres d’aque-
lles cançons. Alguns desitjaríem que retor-
nés als catalans la capacitat de cantar en
públic en les manifestacions, als camps
d’esports, al tren o a les trobades de bar,
que d’altres societats no han abandonat
mai, coses com: “Fins quan una roca podrà
resistir abans que se l’endugui el mar.
Quant temps un poble haurà de patir per
manca de llibertat. Fins quan seguirà l’ho-
me girant el cap per tal de no veure-hi clar.
Això, amic meu, tan sols ho sap el vent, es-
colta la resposta dins del vent.” “De bon
matí els enemics, amb els ulls plens de son,
quan el vegin, creuran que somien; per
molt que ho vulguin negar s’adonaran que
ja hi és, el dia que el vaixell vindrà. Aixeca-
ran les mans demanant pietat, però no hi
haurà res a fer; al fons del mar s’ofegaran
com va passar al faraó, el dia que el vaixell
vindrà.” “Tots junts vencerem. Tots junt
vencerem demà, Oh! dins del meu cor crec
fermament que tots junts vencerem de-
mà. No tenim cap por.” “Lluitarem i aguan-
tarem, no serem moguts! Lluitarem i
aguantarem, no serem moguts, igual que
el pi a prop de la ribera, no serem moguts!”
“Vull justícia, ...No més porres, ...Vull ser
lliure, vull ser lliure, vull ser lliure, ara ma-
teix, ara mateix. I abans de ser un esclau
enterreu-me sota el fang, que amb Déu pu-
gui viure en pau i llibertat.”

Josep Huguet. Enginyer industrial i llicenciat en història

Vull ser lliure
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

et aquí un neolo-
gisme acabat de

sortir del forn de les
paraules reinventades:
dillunes. Sí, efectiva-
ment, es tracta de la

nova manera d’anomenar el primer dia
de la setmana, fórmula encunyada per
algú que de ben segur tenia el dilluns
als dits i el lunes al cap.

Ara diran, els espatllaarticles, que ai-
xò és una bajanada i de les grosses, una
falòrnia, una nimietat. I no tindran raó,
perquè llengües més altes han caigut
sota l’embat de la parla invasora o han
emmudit per la incúria i la deixadesa
dels parlants. Cal estar atents als bàr-
bars que propaguen barbaritats lèxi-
ques, de la mateixa manera que cal pa-
rar atenció a l’origen dels nous mots.

I d’on surt el dillunes? Doncs d’un
correu de Ciutadans (o potser Ciutada-
nos?) enviat el passat 16 d’abril als pe-
riodistes amb l’agenda del partit per
aquell dia. Que no n’hi ha per tant? Que
és un simple error de mecanografia? El
mestre de les paraules –Joaquim Maria
Puyal, evidentment– pot jugar-se tots
els pèsols del món a que la cosa és més
complexa. Aquell que es passa el dia
immers en un ambient procliu a defor-
mar la realitat i estimant-ho tot menys
allò que és seu, acaba deformant-se ell
mateix i fent per manera que el seu me-
di i la seva parla acabi mutant a una di-
mensió irreal. L’autoengany i l’autoodi
poden arribar a ser molt dolents i po-
den acabar causant molt de mal, a una
llengua però també a tot un país.

Però que no cundi el pánicu, i que
tothom estigui tranquil, i a la vegada,
amatent, perquè caldrà fer front als di-
martes, dimiércoles, dijueves, diviernes,
dissábados i diumingos que de ben se-
gur vindran després del dillunes, i cal-
drà fer-ho a base de posar-hi enteni-
miento, també collones i, sobretot, om-
plint-se fins al capdamunt de raones.

V

De set en set
Jordi Panyella

Els ‘dillunes’ de
‘Ciutadanos’
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El govern de Mariano Ra-
joy està atrapat en un labe-
rint en què només veu
dues sortides i les dues són
nefastes per a ell: o bé es
demostra que “ni un euro”
de la Generalitat va anar a
l’1-O i té raó el ministre
Cristóbal Montoro però
aleshores es desfà la causa
per malversació contra
Carles Puigdemont, o bé la
Guàrdia Civil prova que hi
va haver un desviament de
diner públic i manté viva
l’acusació però llavors hi
ha una culpa in vigilando
d’Hisenda. En l’atzucac, el
portaveu Íñigo Méndez de
Vigo va ratificar la versió
del govern que “cap euro”
va anar a l’1-O “amb la in-
formació comptable que
té” i que ara cal “veure la
versemblança” de la dada i
la “qualificació jurídica”
que en fa el jutge Pablo Lla-

rena quan la compari amb
els informes de la Guàrdia
Civil que ho contradiuen.

Després del divendres
en què li va tocar posar veu
a la decepció per la negati-
va de la justícia alemanya a
entregar Puigdemont per
rebel·lió quan ho ell ho do-
nava per fet una setmana
abans, el portaveu espa-
nyol va viure ahir el tràn-
gol d’explicar l’esquerda
que té el delicte de malver-
sació per la guerra entre
Montoro i el jutge Llarena
sobre si hi va haver o no di-
ner públic gastat en l’1-O. I
el primer repte va ser assu-
mir que el ministre d’Hi-
senda s’hagi convertit en
el principal testimoni de la
defensa per als indepen-
dentistes encausats al Su-
prem. “Jo, que he estat ad-
vocat, sé molt bé que les
defenses en un judici penal
utilitzen tots els mitjans a
l’abast”, es va resignar da-
vant el gir de guió que fa

que sigui La Moncloa la
que dinamita ara la mal-
versació quan és l’únic su-
pòsit que encara pot rega-
lar a Rajoy la fotografia que
tant anhela de Puigde-
mont entregat a Barajas
des de Berlín.

Amb Ciutadans avisant
que exigirà dimissions si la
Guàrdia Civil té raó quan
xifra el diner desviat en 1,9
milions (346.000 euros
més dels 1,6 milions ini-
cials però amb l’error de
fer sumes incorrectes i
d’incloure-hi factures no
efectuades), el portaveu
ho va fiar tot al judici de
Llarena. “Serà el jutge el
que es faci una idea del que
hi ha i el que ho qualificarà
jurídicament d’acord tam-
bé amb la informació de la
Guàrdia Civil. Ho ha quali-
ficat de malversació de
fons públics i tindrà tota
l’ajuda del govern”, va
apuntar Méndez de Vigo.
Perquè el setge de Cs no
erosioni el PP –La Moncloa
ha descobert que la prem-
sa editada a Madrid avala
la croada de Llarena i no la
versió oficial de Rajoy i
Montoro–, el portaveu es-
panyol va recordar que és
Rajoy qui va recórrer con-
tra una partida de 5 mi-
lions al pressupost de la
Generalitat per evitar que
sufragués l’1-O.

El Consell de Ministres,
a més, va consumar ahir la
destitució de dos alts càr-
recs de la Generalitat anti-
cipats pel delegat Enric
Millo. La directora general
de Relacions Exteriors,
Marina Borrell, i el direc-
tor de l’Escola d’Adminis-
tració Pública, Agustí Co-
lomines, van passar a en-
grossir la llista de 250 alts
càrrecs fulminats des de
Madrid gràcies al 155. Tot i
que el motiu oficiós de la
destitució de Borrell i de
Colomines és que el conse-
ller de Cultura, Lluís Puig,
va entrar a la delegació de
la Generalitat a Brussel·les
en l’acte cultural pel cente-
nari del naixement de l’es-
criptor Manuel de Pedrolo,
el portaveu i ministre de
Cultura no en va voler con-
cretar el motiu. “Entenem
que la seva acció és incom-
patible amb el càrrec que
tenen”, es va limitar a dir.
Méndez de Vigo també va
aprofitar per exigir que
l’exèrcit tingui ple accés a
les fires de formació dels
joves com ara la de dijous a
Lleida perquè, “més enllà
d’alguns que mostren dis-
conformitat, a tot Espa-
nya s’aprecia i s’estima les
forces i cossos de segure-
tat de l’Estat i l’exèrcit”. ■

Rajoy confia que la dada de
cap euro a l’1-O sigui creïble

David Portabella
MADRID

aMéndez de Vigo deixa al jutge Llarena resoldre la “versemblança” de la informació de Montoro
que contradiu la Guàrdia Civil aDestituïts la directora d’Exteriors i Colomines per l’acte de Puig

“[Marina Borrell i
Agustí Colomines] són
destituïts perquè
entenem que la seva
acció és incompatible
amb el seu càrrec”

“El jutge és el que fa
la qualificació jurídica
de la informació
comptable i d’acord
amb la informació que
té de la Guàrdia Civil”

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

Les frases de Méndez de Vigo

El ministre portaveu Méndez de Vigo, en la compareixença posterior al Consell de Ministres d’ahir ■ EMILIO NARANJO / EFE

La policia judicial de la VII Zo-
na de la Guàrdia Civil omple
els darrers informes amb hi-
pòtesis i no fets sobre la mal-
versació de l’1-O. Si abans-
d’ahir es va donar a conèixer
un nou informe entregat al
magistrat del Suprem en què
eleva a 1,9 milions els euros
malversats, el jutjat d’ins-
trucció 13 de Barcelona, que
investiga la mateixa malver-
sació, té sobre la taula un al-
tre informe amb les mateixes

“De la informació
comptable que té el
govern no hi ha cap
euro a l’1-O. Caldrà
veure la versemblança
de la dada”

xifres i amb una de nova:
115.218 euros. És el que va
costar l’acte d’obertura de
campanya pel referèndum, a
l’espai Tàrraco Arena, en què
precisen que va ser pagat per
l’ANC. Hi afegeixen que l’ANC
i Òmnium també van pagar
l’acte final, a Montjuïc, sense
saber el preu. I a partir de
l’acord de govern per autorit-
zar accions administratives
per realitzar l’1-O, els dos ins-
tructors especulen: “Existeix

una idea inicial d’assumir to-
ta la despesa per part de la
Generalitat, i per tant no es
descarta que les despeses de
l’ANC i Òmnium hagin estat
reemborsades d’alguna for-
ma, que a data d’avui es des-
coneix.” D’altra banda, el jut-
ge de Barcelona té certificat
per Hisenda des del desem-
bre passat que l’1-O no es va
pagar amb diners públics,
com va informar la premsa
llavors.■ M. PIULACHS

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

Els actes de campanya de l’1-O, sota especulacions
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a darrera visita del rei
espanyol a Catalunya
no es produí envolta-

da de multituds enfervori-
des precisament. Després
d’amagar-se de la plebs en-
tre jutges, va deixar ben pa-
lès quin és el veritable in-
terès de la corona; va dinar
amb menys d’una desena
de grans empresaris i d’al-
guns representants dels
seus interessos. Així devia
copsar quin era l’estat del
país. No devia comptar els
vots que representaven.
Però el rei no és l’únic que
compta diners en lloc de
vots. Rajoy i els seus minis-
tres inclouen l’estabilitat
econòmica com a màxima
excusa per mantenir el 155
o per justificar l’ofensiva ju-
dicial contra tot allò que
pugui posar-la en risc. Dies
enrere, alguns pretenien el
xantatge –fake o no– a l’ex-
tradició alemanya amb la
compra d’avions de com-
bat, mentre pocs dies des-
prés tot Madrid feia barre-
tada a la monarquia d’Arà-
bia Saudita per agrair-los la
compra d’armament espa-
nyol. Amb l’augment de
més del 46% en el pressu-
post de Defensa, ja es veu
que Espanya deu viure... de
les guerres. Ni banderes, ni
unitat pàtria; ni valors de-
mocràtics, ni exèrcit d’es-
perit pacificador; ni ordre
constitucional, ni codis pe-
nals; tot és sacrificable per
l’economia. Ja no hi ha cap
representant de l’Estat que
faci cap esforç per dissimu-
lar allò que vol de debò de
les classes mitjanes, no no-
més catalanes –que hi con-
tribueixen més–, sinó de la
resta de l’estat: fer diners.
Que no s’aturi la màquina
per poder pagar el deute
desbocat –la complicitat
dels estats europeus credi-
tors vol evitar precisament
que qui paga més deixi de
fer-ho– i, si en queda algu-
na cosa, repartir-(s’)ho.
D’aquí ve que, quan hi hagi
alguna mena de negociació
–que n’hi haurà–, no cal
que perdin el temps amb
bones paraules i mentides
piadoses; que tractin direc-
tament de peles i a cedir el
mínim, que ja està tot pa-
gat amb escreix.

L
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TANTXTANT

“És
l’economia...”

Josep M.
Llaurador

La Generalitat ha fet mar-
xa enrere i ara ha decidit
sumar-se a la demanda
que hi ha en curs contra
l’expresident de la Gene-
ralitat Artur Mas per ha-
ver destinat fons públics al
9-N i demana al Tribunal
de Comptes que el con-
demni a tornar els 5,2 mi-
lions d’euros que va costar
la consulta.

La decisió ha estat pre-
sa, segons el delegat Enric
Millo, pel gabinet jurídic
de la Generalitat, una ad-
ministració, però, que es-
tà intervinguda per l’apli-
cació de l’article 155 de la
Constitució i on qui mana
ara és el govern espanyol.
Així, i en contra del que
s’havia decidit fins ara,
s’ha optat per formular
una demanda de reclama-
ció davant el Tribunal de
Comptes i rectificar la po-
sició que va mantenir a
l’inici del procés, quan no
es va apreciar responsabi-
litat comptable de l’execu-

tiu català en el 9-N. “Hi ha
hagut un canvi de criteri,
atesa també la constatació
dels fets i la informació
que han obtingut”, hi afe-
gia Millo respecte a la feina
dels serveis jurídics. Tot el
contrari del que pensa
l’expresident Artur Mas,
que ahir ja va qualificar la

decisió de “vergonya”. “El
govern espanyol, abusant
del seu poder i fent gala de
la seva prepotència, obliga
la Generalitat a fer allò que
va decidir no fer mesos en-
rere”, sentenciava; una
opinió que era compartida
pel portaveu del grup de
Junts per Catalunya,

Eduard Pujol, que qualifi-
cava la decisió de “cacera
de bruixes” i acusava di-
rectament el govern espa-
nyol d’estar al darrere de
l’execució de l’ordre.

El tribunal va obrir el
cas fruit de les demandes
de Societat Civil Catalana i
Advocats Catalans per la

Constitució. Les defenses
dels exconsellers ja havien
qüestionat que les associa-
cions tinguessin legitima-
ció per reclamar a Mas el
reintegrament dels diners
si la Generalitat, que era la
institució perjudicada, no
se sumava a les accions,
segons explica Efe de
fonts jurídiques. Ara, amb
la incorporació de la Gene-
ralitat, s’afebleixen els
postulats de la defensa.

Un precedent, el 2005
La Generalitat ja va can-
viar una vegada de guió en-
mig d’un procés judicial
fruit d’un canvi de govern.
Aquella vegada, el gir va
ser provocat per unes elec-
cions, mentre que ara ve
forçat per l’aplicació de
l’article 155 pel govern es-
panyol. El primer cas va
succeir el 2005, amb l’en-
trada del tripartit. La Ge-
neralitat va decidir passar
a l’acusació en el cas Turis-
me, un cas de corrupció
d’UDC, que fins aleshores
havia rebutjat fer el go-
vern de CiU. ■

Redacció
BARCELONA

Forcen el govern a sumar-se
a la demanda contra Mas
a Millo assegura que és una decisió dels serveis jurídics de la Generalitat que té tot el suport de La
Moncloa a Mas i Junts per Catalunya ho consideren una “vergonya” i un “abús de poder” de l’Estat

El president Mas entra al TSJC durant el judici contra el 9-N ■ JOSEP LOSADA

Temps de treva entre
Junts per Catalunya i ERC
en espera de tenir enllesti-
da i aprovada la reforma
de la llei de presidència
que hauria de permetre la
investidura a distància de
Carles Puigdemont, i tam-
bé la de la resta de candi-
dats que són a la presó, els
encara diputats electes
Jordi Sànchez i Jordi Tu-
rull. Serà fins a principis
de maig, ja que ara encara

s’esta pendent que arribi,
entre dijous i divendres de
la setmana que ve, el dicta-
men sobre la llei que l’opo-
sició va sol·licitar al Con-
sell de Garanties Estatutà-
ries. A partir del lliura-
ment, caldran dos dies
més per presentar esme-
nes a l’informe, i final-
ment el nou text passaria
a ser aprovat en un ple a
principis de maig. Això,
sempre que la resta de
grups no presentin escrits
de reconsideració a la me-
sa o recursos al Constitu-
cional que n’aturin la tra-
mitació. Abans, però, cal-
drà veure què diu el Con-
sell de Garanties respecte
al nou text, que s’aprova-
ria en lectura única, un

mecanisme que ja va ser
aprovat pel Constitucio-
nal, a la cambra catalana.

Aquests són de mo-
ment els plans de Junts
per Catalunya, segons
fonts de la formació, tot i
que els seus responsables,
i especialment Puigde-
mont, també estan pen-
dents de com evoluciona el
context polític fruit dels
processos judicials a Ale-
manya i a Madrid, i sobre-
tot de si finalment el tribu-
nal alemany accepta i apli-
ca l’ordre de detenció eu-
ropea.

Però mentre Junts per
Catalunya juga de mo-
ment totes les cartes per
intentar investir Puigde-
mont com a president legí-

tim, ERC mostra els seus
dubtes pel que fa als meca-
nismes emprats, ja que, a
més de la reforma de la llei,
també consideren neces-
sari canviar el reglament. I
no es cansen de reclamar
una investidura efectiva
que permeti formar un go-
vern que comenci a esbor-
rar el 155 de les institu-
cions catalanes. En aquest
sentit, ahir mateix els re-

publicans van registrar
una proposició de llei per
al pròxim ple que reclama
precisament la recupera-
ció de les institucions, la
defensa dels drets civils i
polítics i l’alliberament
dels nou presos polítics
que estan de manera pre-
ventiva als centres d’Es-
tremera, Soto del Real i Al-
calá Meco, així com el re-
torn dels set exiliats. ■

JxCat i ERC es donen una
treva fins a inicis de maig

Emma Ansola
BARCELONA

a Els de Puigdemont
esperen a tenir
aprovada la reforma
de la llei del president

Els diputats Pujol i Artadi, de JxCat, i al darrere el republicà
Sergi Sabrià, en un ple a la cambra catalana ■ ANDREU PUIG
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L’ex-primer mi-
nistre francès Ma-
nuel Valls es plan-
teja presentar-se
com a candidat de
Ciutadans en les
pròximes elec-
cions municipals a
Barcelona. “M’in-
teressaria conti-

nuar en el debat independentista i
ho estudiaré”, va respondre ahir
Valls quan van preguntar-li sobre
aquesta oferta de la formació ta-
ronja, durant una entrevista al pro-
grama Los desayunos de TVE. Si
es confirmés aquesta notícia sor-
prenent, l’exdirigent socialista
francès, de 55 anys, barcelonès de
naixement i fill del pintor catalanis-
ta Xavier Valls, faria realitat la seva
conversió professional envers la po-
lítica catalana. Relegat a un rol se-
cundari a França, Valls ha multipli-
cat durant els últims mesos les se-
ves intervencions en platós de tele-
visions espanyoles i en actes de
Ciutadans o Societat Civil Catala-
na, que el dia de Sant Jordi li conce-
dirà el premi “al seny” d’aquesta en-
titat espanyolista.

“Un alcalde com el senyor Valls
seria molt millor que una alcaldes-
sa com la senyora Ada Colau”, va
assegurar ahir Albert Rivera, des-
prés d’haver confirmat que havia
demanat a l’exprimer ministre
francès que encapçalés la llista de
Ciutadans en les municipals a Bar-
celona, previstes per al maig del
2019. Mentre el líder dels taronges
presumia de l’oferta feta a Valls, la
notícia generava estupefacció en-
tre els dirigents polítics francesos.
“Es tracta d’una broma?”, es pre-
guntava a Le Figaro l’exministre
d’Agricultura, Stéphane Le Foll.

Més eloqüent es mostrava en decla-
racions a aquest mateix diari fran-
cès la diputada socialista Marietta
Karamanli: “La decisió de Valls (de
presentar-se a l’alcaldia de Barcelo-
na) estaria lligada a la seva història
personal. Però es tracta d’una deci-
sió derivada pel seu fracàs en les
presidencials franceses? Si fos així,
seria lamentable.”

Després d’haver estat durant
anys un dels ministres més ben va-
lorats del govern de François Ho-
llande i la nineta dels ulls d’alguns
mitjans conservadors, Valls va veu-
re truncada la seva ambiciosa tra-
jectòria política a França amb un
2017 horribilis. La seva contun-
dent derrota en les primàries socia-

listes el gener de l’any passat en-
front del radical Benoît Hamon va
apartar-lo de la cursa presidencial.
Malgrat haver abandonat el Partit
Socialista Francès –la formació
amb què havia ocupat càrrecs elec-
tes durant 30 anys– i haver donat
suport a Emmanuel Macron des de
la primera volta de les presiden-
cials, el jove president francès no el
va incloure finalment en les llistes
del seu partit, La República en Mar-
xa (LRM), per a les legislatives del
juny de l’any passat. Un fet que va
reflectir l’enemistat entre Macron i
Valls.

L’ex-primer ministre socialista
fou escollit pels pèls com a diputat
independent a la localitat d’Évry,

on havia exercit com a alcalde du-
rant onze anys. Amb la singular eti-
queta de diputat aparentat al grup
parlamentari de LRM, Valls té ara
un rol força secundari en l’Assem-
blée Nationale.

La seva única responsabilitat
consisteix a presidir la comissió
parlamentària sobre el futur insti-
tucional de Nova Caledònia, l’arxi-
pèlag francès del Pacífic que cele-
brarà el 4 de novembre un referèn-
dum d’independència. Durant els
últims mesos, però, Valls ha con-
centrat els seus esforços a criticar
l’independentisme català, ja que ha
trobat en l’unionisme espanyol la
influència perduda en la política
francesa. ■

Valls busca refugi a Barcelona

Presència
En els últims mesos,
Manuel Valls ha par-
ticipat en diverses
manifestacions i ac-
tes en contra de la in-
dependència de Ca-
talunya, com ara la
poc lluïda manifesta-
ció de Societat Civil
Catalana del 18 de
març.

MUNICIPALS · Ciutadans ofereix a l’ex-primer ministre francès que sigui el candidat de la formació taronja a la capital catalana
UNIONISME · Relegat a un rol secundari a França, Valls ha multiplicat les seves intervencions crítiques amb l’independentisme

L’ex-primer ministre francès Manuel Valls en un acte aquesta setmana a Madrid ■ EMILIO NARANJO / EFE

Enric
Bonet
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Un informe elaborat per
l’expert M.C. Mc Grath, de
l’organització Transpa-
rency Toolkit, qüestiona
les acusacions sobre la su-
posada influència de bots
russos a Catalunya –el PP,
per exemple, havia asse-
gurat que hi havia una sè-

rie de robots que difonien
de manera “constant” in-
formació “falsa” manipu-
lada a internet.

El document, enviat al
Parlament britànic, posa
en relleu que nombrosos
articles que reprodueixen
aquestes acusacions “mal-
interpreten fonts de da-
des, utilitzen informació
incorrecta i una recerca

metodològica pobra”. Se-
gons l’autor, els mateixos
articles sobre fake news
relacionades amb Catalu-
nya solen basar-se en “exa-
geracions i dades inexac-
tes, i en fan una anàlisi
descuidada”. “Quan acu-
sacions errònies sobre no-
tícies falses s’accepten
com a fets, corren el risc
d’enganyar al públic”, aler-

ta l’expert, que avisa tam-
bé que es pot entrar en un
“cicle perillós” i “agreujar
les divisions polítiques”.

Transparency Toolkit
és una organització nord-
americana sense ànim de
lucre que “ajuda periodis-
tes i grups defensors de
drets humans a recollir,
analitzar i entendre da-
des”. ■

Un estudi per al Parlament britànic
nega ‘fake news’ sobre el procés
Redacció
BARCELONA

El govern espanyol havia assegurat que moltes imatges de
càrregues policies durant l’1-O havien estat manipulades ■ J.R.
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ot i el silenci de les insti-
tucions europees sobre el
procés català i la insis-
tència que es tracta d’un

afer intern de l’Estat espanyol,
diversos eurodiputats van voler
mostrar ahir que Catalunya té
suports a la Unió Europea. La
plataforma Diàleg UE-Catalu-
nya, integrada per 40 eurodipu-
tats de quinze països i de sis
grups polítics diferents del Par-
lament Europeu, va apostar per
l’assoliment d’un acord negociat
entre Catalunya i l’Estat espa-
nyol que conclogui amb un refe-
rèndum pactat. L’entitat, que
també reclama l’alliberament
dels presos polítics i l’anul·lació
de l’article 155, va néixer a fi-
nals de novembre però es va
presentar ahir a Catalunya per
constatar que els catalans no es-

T
tan sols a les institucions euro-
pees, va explicar l’eurodiputat
d’ERC Jordi Solé: “Ens agrada-
ria estar més acompanyats, pe-
rò hi ha gent al nostre costat.”

“Europa manté un silenci in-
acceptable amb el que està pas-
sant a Catalunya i només uns
pocs s’atreveixen a parlar i dir
que està en joc la democràcia”,
va criticar l’eurodiputat eslovè i
president de la plataforma, Ivo
Vajgl. El també exministre
d’Afers Estrangers d’Eslovènia
va considerar “intolerable i de-
plorable” l’empresonament de
membres electes del Parlament
“quan no es tenen arguments,
sinó que es fa només per l’auto-
satisfacció d’humiliar la nació”.

En la mateixa línia, l’eurodi-
putada basca Izaskun Bilbao va
denunciar “l’abús de poder” de
l’Estat espanyol i va assegurar
que “ningú a Europa creu que
uns polítics que treballen amb la

paraula siguin culpables de re-
bel·lió”. De fet, segons Bilbao, el
procés català “desperta una
enorme preocupació a Brussel-
les”, tot i que no es reflecteix de
portes enfora perquè “l’Estat es-
panyol està pressionant perquè
hi hagi silenci”. Per la seva ban-
da, l’eurodiputada italiana Eleo-
nora Forenza va definir com
una “vergonya” que les institu-
cions europees no es pronunciïn
sobre la situació a Catalunya, al-
hora que va defensar que l’auto-
determinació d’un poble hauria
de ser un “dret fonamental” a la
Unió Europea.

Vajgl tampoc va dubtar a de-
nunciar la “ política autoritària”
de l’Estat espanyol, que va con-
traposar a la “força pacífica”
dels catalans. “Catalunya serà
una de les estrelles de la Unió
Europea els pròxims anys”, va
augurar l’eslovè en referència a
la bandera de la comunitat. ■

SILENCI · Polítics de tot el continent reproven que les institucions de la Unió Europea es desentenguin del procés català
DEMOCRÀCIA · Una plataforma integrada per 40 eurodiputats exigeix la llibertat dels presos polítics i la desactivació del 155

Judit Larios
BARCELONA

Eurodiputats a favor del diàleg

Els eurodiputats Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras i Ivo Vajgl, ahir
en la presentació de la plataforma Diàleg UE-Catalunya ■ ORIOL DURAN
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