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2,50€
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi,

el preu del diari d’avui és de 2,50 euros
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ENTREVISTA Roger Torrent President del Parlament

“No tornarem
mai més enrere”

P6-12

Estic convençudíssim
que hi haurà acord

amb una investidura i un
govern efectius
❝

Confio que les
empreses que

van marxar de Catalunya
acabin tornant
❝

És normal que els
grups treballin per

poder fer una investidura
efectiva de Puigdemont
❝

Sant
Jordi
de groc
La diada serà encisadora
però estarà condicionada
per la falta de llibertat

Les roses grogues guanyen molt de pes aquest any per alertar de la falta de llibertats i donar suport als presos polítics ■ MANEL LLADÓ

NACIONAL P14-39

Més llibres i roses contra
la repressió que mai

©RBUCH

Carta des de la presó Jordi Turull

“Sr. jutge: si pretén que deixi de
ser independentista, no ho
faré. Prefereixo suportar
la greu injustícia”

P38-39

Des del dia 27 amb El Punt Avui

El domàs
pels presos
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a política catalana
està de campanya

electoral permanent
encara que no hi ha
cap partit polític que
desitgi i que li interes-

si amb claredat unes noves eleccions
al Parlament de Catalunya. Avui, dia de
Sant Jordi, és habitual des de sempre i
en diversos formats que els polítics si-
guin al carrer “fent campanya”. El 23-A
mai no ha estat un dia que els polítics
acaparin en exclusiva l’atenció de la
ciutadania. Hi passen per davant una
jornada intensa del llibre, la rosa, el
passeig i l’absentisme laboral, per
unes hores permès i generalitzat. La
novetat política del Sant Jordi 2018 se-
rà el Palau de la Generalitat buit de po-
der –els llogaters que hi eren són a la
presó i fora del país–. Enguany no hi
haurà ni la tradicional missa a la cape-
lla de Sant Jordi, ni la benedicció de ro-
ses, ni parlaments, ni res. Un Palau que
està tancat des de finals d’octubre de
l’any passat i fins ara sine die. Avui els
ciutadans hi podran entrar en una jor-
nada de portes obertes per contem-

plar pedres i història catalana sense la
humanitat d’un Palau actiu. Qui més
havia utilitzat el Palau de la Generalitat
per Sant Jordi era Jordi Pujol. A les
èpoques de les vaques grasses políti-
ques celebrava el seu Sant Jordi amb
una xocolatada i melindros. Hi havia
overbooking de periodistes, polítics i
societat civil. Cops de colze per ser-hi
convidat. El degà del Col·legi de Perio-
distes deia quatre paraules de com-
promís més o menys crítiques i res-
pectant el president. La perspectiva
històrica dona perquè es pugui dir que
llavors es respirava corrupció sense
que ningú hi posés gaire interès a in-
vestigar-la. Hi havia un gran silenci per
part de tothom. Un silenci de llavors
que ha acabat essent la decepció d’ara
per a moltes persones.

El dia de Sant Jordi està per damunt
del maldecap diari de la política. Per a
molts continuarà essent la millor festa
laborable de l’any. Un dia per estar or-
gullosos del nostre país. Demà, segui-
rem especulant qui i com obrirà nova-
ment les portes de la Generalitat de
Catalunya.

L

Keep calm
Lluís Falgàs

Sant Jordi
sense Palau

Enguany no hi haurà
ni la tradicional missa
a la capella de Sant Jordi,
ni la benedicció de roses,
ni parlaments, ni res

La vinyeta
Fer
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ls llibres tenen el seu destí, deia
el poeta llatí Terencià Maure. És
ben sabut que el vers sencer,

“Pro captu lectoris habent sua fata li-
belli”, posa l’accent no tant en els lli-
bres com en el profit que en treuen els
llegidors, i encara que pres al peu de la
lletra significa que els llibres tenen el
destí que els reserva la capacitat dels
seus lectors, la traducció s’ha anat
adaptant als interessos de cada època,
de manera que alguns l’interpreten
ara com un signe de la perdurabilitat
d’uns llibres enfront d’uns altres, men-
tre que els més comprensius amb les
flaqueses humanes són partidaris de
creure que a cada lector li correspon el
llibre que s’ajusta a les seves capaci-
tats.

No és del tot clar que hi hagi llibres
que ens estiguin destinats, però és
probable que alguns dels que ens hem
procurat fins i tot amb desgana acabin
formant part de la nostra vida amb el
magnetisme d’un fat inadvertit. Feu la
prova: suprimiu dels prestatges tots
els que jutgeu prescindibles, els que ja
no tornareu a llegir mai més, els que
no penseu llegir de cap manera, els

E

que us van fer mal, els que tenen adhe-
rit el trist record d’algú que us va
abandonar, els que han envellit tan rà-
pidament com la moda o l’excitació fu-
gaç que us els van portar a casa, i da-
vant el llom del més desgraciat de tots,
un llibret sense cap valor que havíeu
llegit un estiu xafogós a l’ombra d’una
morera, us aturareu dubitatius i en-
tendrits, com davant la fotografia ex-
traviada i de sobte retrobada de l’àl-
bum familiar. El destí dels llibres so-
vint és ser dipositaris de records. N’hi
ha que ens en guarden; n’hi ha que no.
El benefici o el plaer obtinguts de la
lectura no sempre formen part del va-

lor que els concedim, i pot donar-se el
cas que alguns d’editats amb molta cu-
ra, fins i tot cars, que vam esprémer
fins a l’última lletra en llargues jorna-
des d’estudi minuciós, siguin expul-
sats del prestatge sense gaires remor-
diments: ja n’hem pres tot el que ens
podien oferir.

Walter Benjamin, que era un bibliò-
fil empedreït, parla de les relacions
subterrànies que establim amb els lli-
bres en un article famós titulat De-
sempaqueto la biblioteca, en el qual
reescriu l’aforisme clàssic per fer-lo re-
posar, no ja en el destí dels llibres com
una entitat difusa, sinó en cada un
dels exemplars concrets, aquest que jo
tinc, aquest que he tocat i que estimo
en tant que escenari del meu propi
destí. Per això, davant les caixes de
volums encara per desembalar, no es
veu afrontat a idees, sinó a imatges, al
record de les ciutats on els va adquirir
i de les habitacions on se’ls va empor-
tar: la cambra infantil, la d’estudiant, i
“la solitud d’Iseltwald vora el llac de
Brienz”. Sigueu misericordiosos, avui,
amb els llibres que regaleu, perquè els
ficareu, també, dins la vida d’algú.

“Sovint el destí
dels llibres, llegits o
no, és ser dipositaris
de records

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

“Habent sua fata libelli”
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Les cares de la notícia

Semblava que l’escultor Josep Barnoya s’havia fet
fonedís, fins que tant Miralpeix com Gabriel Mar-
tín van decidir recuperar l’obra d’un dels millors
exponents del barroc. La seva obra és present ar-
reu de Catalunya, però gairebé no n’hi havia cons-
tància.

VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

Reivindicant Barnoya

L’entitat cultural va muntar una jornada artística
festiva i musical a Santa Perpètua de Mogoda, la
localitat de Jordi Cuixart, en el seu aniversari. El
món cultural i musical s’hi ha abocat en solidaritat
amb Òmnium, que ahir recordava la barroeria de
l’Estat en l’intent de frenar l’independentisme.

-+=

-+=

Samarretes grogues
Elisenda Paluzie

Regal per al Jordi
Marcel Mauri

-+=

Francesc Miralpeix

Veient que molts aficionats del Barça van haver
de deixar als contenidors del Wanda Metropolita-
no la seva samarreta de la Via Catalana, de l’Ara
és l’Hora i d’altres convocatòries de l’11 de setem-
bre, l’entitat va oferir-ne una de nova a tots els que
van quedar-se sense record groc.

PRESIDENTA DE L’ANC

HISTORIADOR DE L’ART

Avui, com cada 23 d’abril, serà
un dia molt especial per a la

immensa majoria de catalans. Una
diada festiva per damunt del que di-
gui el calendari laboral. Una jornada
de llibres, de roses, de senyeres, de
parades, d’amor, de cultura, de mol-
ta gent inundant carrers, rambles i
places d’arreu del país. Un dia de tra-
dició compartida, de civisme, de pas-
sejar per disfrutar, de regalar-nos
cultura i, en definitiva, de celebrar
l’altra diada nacional de Catalunya.
Enguany, però, igual que el passat, la
diada de Sant Jordi arriba marcada
per l’agenda política del procés sobi-
ranista català.

Fa un any, érem en ple compte
enrere pel referèndum d’autodeter-
minació de l’1 d’octubre, i això hi va
afegir un plus d’intensitat i expecta-
tiva. Un any després, la repressió po-
licial de les urnes, la persecució judi-
cial dels qui les van fer possibles, la
liquidació de l’autogovern per part
de l’Estat, l’empresonament o exili
de quasi tot el govern català i altres
líders de l’independentisme i la deri-
va autoritària de l’Estat espanyol
precaritzant la democràcia, els drets
i les llibertats a Catalunya confor-
men un panorama desolador, que
afectarà la diada d’avui de la mateixa
manera que ho fa en el dia a dia de
tots els catalans.

El groc s’ha convertit en color de
solidaritat i reivindicació dels líders
polítics i socials empresonats fa me-
sos pel Tribunal Suprem sense judici
ni sentència. Avui ben segur que al
costat dels llibres i les roses verme-
lles tradicionals, veurem moltes ro-
ses grogues, per recordar els presos
polítics catalans, inclosos els Jordis,
Cuixart, Sánchez i Turull, per protes-
tar una vegada més de forma cívica i
pacífica per la injustícia a què estan
sent sotmesos i per reclamar un cop
més, com cada dia, la seva llibertat.

Roses
grogues

EDITORIAL

Estat espanyol viu un impor-
tant retrocés en les llibertats,
tant individuals com col·lecti-

ves. O potser no, potser, simplement,
les ànsies de llibertat, i de democràcia,
del poble català, han fet que les elits
extractives que controlen, des de la
dictadura de Franco, l’Estat espanyol
–amb la connivència, durant molts i
molts anys, de la burgesia catalana–
hagin vist el seu poder en dubte i ha-
gin posat en marxa un episodi de re-
pressió, de por, comparable al que han
usat en altres períodes de la història.
En tot cas, les condemnes penals a ra-
pers, a tuitaires, els atestats conver-
tint en delicte coses tan greus com te-
nir a casa una careta de Jordi Sàn-
chez, acusar de rebel·lió qui malda per
complir el programa electoral amb què
va guanyar unes eleccions, el retorn
als presos polítics, són només uns ex-
emples d’aquest retrocés en les lliber-
tats fonamentals.

L’ “Els poders de
l’Estat tenen por. I la
repressió seguirà.
L’1-O, però, marca el
camí. De no retorn

El que és una evidència és que
aquesta repressió no s’aturarà. El ma-
teix cap de l’Estat, el rei, la va avalar i
impulsar en el seu discurs del 3-0.L’a
por ellos policial es va convertir en un
a por ellos per terra, mar i aire. Tot
s’hi val i si l’alcalde de Verges denun-
cia que han punxat les rodes a mig po-
ble en represàlia, com tota la resta, a
l’èxit de l’1-O, ell és el que és investigat
per un “delicte d’odi a la nació espa-

nyola”. Si els aficionats del Barça van
a les finals de copa amb la intenció de
xiular l’himne i el rei, si els habitants
de molts pobles marxen del bar on es-
taven fent el tallat quan hi entra la pa-
rella de la Guàrdia Civil, etcètera, pot-
ser caldria parar-se cinc minuts a pen-
sar el perquè de tot plegat.

Però això no passarà i la repressió i
el retrocés en les llibertats continuarà.
I els ciutadans de l’Estat espanyol se-
ran els que en patiran les pitjors con-
seqüències. Catalunya és un banc de
proves. I els catalans ja tenen clar que
si abaixen el cap, els esclafaran. I no
ho faran. Els poders de l’Estat no han
entès que l’1-O marca un punt de no
retorn; la violència gratuïta contra
gent indefensa no serà oblidada. Mai.
Es tardarà més o menys, serà amb in-
dependència o amb una altra fórmula,
però Catalunya farà el seu camí, el que
decideixin els seus ciutadans. Bona
diada de Sant Jordi a tothom.

L’1-O marca el camí
Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat / @Joan_Rueda

A la tres

De reüll
Anna Puig

Dedicat a
vosaltres

vui és Sant Jordi. Però no un de qualsevol. Hi
faltaran Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Turull,

Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Carme Forcadell,
Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carles Puigdemont, Toni
Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna
Gabriel. Els tindrem ben presents durant tota la jornada.
No deixarem de ramblejar, ni desistirem de comprar el
llibre i la rosa perquè part de la reivindicació ha de ser
aquesta. Sortir al carrer i defensar la nostra catalanitat i
la nostra cultura. La diada per antonomàsia del nostre

país no ens la desvirtuarà ningú.
Encara que no hi hagi creus de Sant
Jordi. Encara que el president
legítim del nostre país no pugui fer el
seu discurs, amb la institucionalitat
que requereix. Encara que la
Generalitat no pugui obrir les portes
de casa seva com feia
tradicionalment. Ho tenim ben

present, que no és un Sant Jordi qualsevol. I de ben
segur que es palparà als carrers. Amb les roses grogues,
els domassos als balcons, els llibres de temàtica política
que de ben segur es veuran sota el braç de molta gent.
No serà un Sant Jordi qualsevol, però no deixarem de
celebrar-lo. Gairebé com a tribut a aquelles persones
que no podran disfrutar-lo. Oriol Junqueras, Quim Forn,
Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva,
Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carles
Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret,
Marta Rovira i Anna Gabriel: dedicat a vosaltres.

A

No serà un
Sant Jordi
qualsevol
però ningú
ens el
desvirtuarà

http://epa.cat/c/rys4n8
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1
any

Sant Jordi ja es podia flairar
pels carrers de Barcelona ahir i
moltes llibreries eren plenes.
Els gremis d’editors i de
llibreters són optimistes.

10
anys

20
anys

La crisi provoca el retorn
d’immigrants. L’atur obliga
bolivians, hondurenys i
argentins a tornar a casa.
Creixen les peticions d’ajut.

González protagonitza l’acte
final de la campanya d’Almunia
per a les primàries del PSOE
titllant de “gos rabiós” el
vicepresident del govern central.

Ple de llibres Retorn Tensió PP-PSOETal dia
com
avui fa...

o dic un Sant Jor-
di digital, perquè

ja ho és. Hi ha promo-
cions de llibres digi-
tals, s’envien roses pel
WhatsApp i molta de
la informació, general i
personal, que circula-

rà avui serà digital. M’imagino com se-
ria un Sant Jordi després d’una apaga-
da analògica del món de les publica-
cions. Paradetes de dispositius. De ben
segur s’inventarien sistemes per evo-
car la flaire i el tacte dels llibres de pa-
per. Perquè tocar i ensumar forma part
d’aquesta jornada. I no només acari-
ciar l’estimat o l’estimada o fruir de la
flaire de la rosa. El sentit tàctil i olfactiu
que dona el paper és part inherent a
aquesta diada. I que el paper creix en
presència en el Sant Jordi es constata
amb la incorporació de nous formats
en paper que van més enllà del mer re-
ceptacle literari. Per exemple, l’art pren
cada cop més volada per Sant Jordi
amb la consolidació de la fira Arts Li-
bris a l’Arts Santa Mònica. La creació
artística s’articula en tota mena d’ex-

pressions que van més enllà de la tradi-
cional opció del gravat o del dibuix,
també l’escultura pot ser de paper i fins
i tot narratives especials com les de lli-
bres pop up. En aquesta fira també
s’evidencia l’actualitat de la fotografia
sobre paper amb una variada oferta de
llibres, tot i que la imatge digital ho im-
pregna tot –celebrem fins i tot amb una
autofoto la trobada de persones que fa
dos dies que no veiem. També al relat
novel·lesc, gran protagonista del dia,
s’ha afegit en els darrers anys un mitjà
bàsicament de paper: el còmic. I aquest
any amb un apropament literari molt
evident. La guanyadora del gran premi
del Saló del Còmic Laura Pérez Vernetti
ha tret en la seva línia d’aprofundir en el
seu concepte de poesia gràfica Yo, Ril-
ke. Poesia amb paraules, imatges i poe-
sia i fragments literaris a viva veu, com
podrà escoltar-se a l’Ateneu Barcelonès
i molts indrets de Catalunya. Em puc
imaginar un Sant Jordi sense paper, pe-
rò no seria un Sant Jordi, com no ho se-
ria tampoc si les roses que es vengues-
sin fossin de plàstic.

N

Full de ruta
Jaume Vidal

El Sant Jordi
és de paper

Una diada tan de sentits com
la de Sant Jordi no pot perdre
la flaire del paper del llibre ni
el seu tacte. Tan fonamentals
com la flaire de la rosa i
la pell de l’estimat/ada

ada cop que penso en el 23 d’abril,
no puc deixar de recordar una ra-
jola penjada al pati de casa, que te-

nia un dibuix de Sant Jordi dalt del ca-
vall amb la llança a punt. El drac no hi
era! Havia fugit... En el seu lloc hi havia
uns versos molt abrandats, que no he sa-
but trobar mai ni en sé l’autor. “Si érem
pocs, ja som legions./ ¡Sant Jordi mata
l’aranya/ i destria les nacions..!” Un dia
els va esmicolar un cop de pilota. Però els
versos són immortals.

EL SANT QUE, SEGONS DIUEN, no ho era, va
tornar a la meva vida el diumenge 28 de
novembre de 2004, quan el M.H.P. Ma-
ragall, l’endemà d’inaugurar la Fira In-
ternacional del Llibre de Guadalajara, va
assistir a una travessia per a vianants, al
costat de la Universitat, que acabàvem
de batejar amb el nom pretensiós de
“Rambla Catalunya”, i va descobrir una
reproducció de l’estàtua de Josep Llimo-
na del bibliogràfic personatge. També
diuen que és un sant antiecològic, ja que
matava els dracs que miraven d’alliberar
el món de la nociva plaga de reines i prin-
ceses. L’alcalde de Guadalajara, de famí-

C lia espanyolista, es va haver d’empassar
de mala gana que restés flanquejant
l’avinguda més important de Guadalaja-
ra. A hores d’ara encara no m’ho ha per-
donat, però ja fa molt de temps que el
vam fer fora del càrrec.

AQUELL ANY, EN BONA PART GRÀCIES a la
magnífica presència de Catalunya, la
Fira del Llibre va superar per primera
vegada el mig milió d’assistents i la quali-
tat de les tretze anteriors i moltes de
posteriors, la qual cosa va ajudar que,
cada any, pel 23 d’abril, darrere l’estàtua
de Sant Jordi es celebri el dia mundial
del llibre amb l’exhibició, venda i la lec-
tura en veu alta d’una obra literària im-
portant.

AVUI, GAIREBÉ VINT ANYS DESPRÉS, no
s’ha pas fallat. Però fa uns anys, també, a
la UNAM, la gran universitat senyera de
la ciutat de Mèxic, pels voltants de Sant
Jordi s’hi celebra, durant tres dies, una
festa cada vegada més gran del llibre i de
la rosa. L’ànima n’és un grupet de cata-
lans o amants de Catalunya i de les seves
llibertats, que estan lligats a l’Assemblea

Nacional Catalana. Doncs bé, el grup
d’entusiastes, dirigits o animats per Vi-
cenç Giral, català de cap a peus resident
a Mèxic des de fa temps, i Mireia Zapata
Tarragona, orgull dels mexicans mestis-
sos que estem compromesos amb el fu-
tur català, fa una feina magnífica.

ENGUANY, A MÉS DE VENDRE, com sempre,
llibres sobre Catalunya, escrits en català
o en espanyol a preus molt reduïts, se’n
presenten dos d’acabats de sortir: un re-
sulta d’una reunió que hi va haver a Tar-
ragona el 5 d’octubre passat: El exilio ca-
talán en México: dos miradas. El coordi-
nen Angélica Peregrina, del Colegio de
Jalisco, i Montserrat Duch, de la Univer-
sitat Rovira i Virgili. L’altre també el co-
ordina la doctora Peregrina i acull tre-
balls de Carod-Rovira, Armando G. Teje-
da, corresponsal de La Jornada a Espa-
nya, la traducció d’uns textos cedits gen-
tilment pel magnífic periodista Antoni
Bassas i l’advocada Mercè Barceló, i uns
de meus. Aquest es diu Cataluña, los
cambios del cambio, i el patrocina el
gran editor Miguel Ángel Porrúa, molt
solidari en el tema.

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

Sant Jordi corre per Mèxic
Tribuna

Els Jordis sempre
vencen els dracs
b Diu la llegenda que en un
poble molt proper hi vivia un
drac ferotge que vigilava el
castell reial. Durant segles de-
vorava el bestiar i destrossava
tot allò que els camperols
aconseguien sembrar. La po-
blació vivia aterrida. Sense es-
pasa ni armadura, però amb
el suport i l’escalf de tot el po-
ble, el cavaller més valent, en
Jordi, decidí enfrontar-se al
drac. En la lluita, en Jordi que-
dà malferit. El rei, temorós
que el poble s’alcés, va fer
empresonar el cavaller. A més,
va fer cremar llibres, discs i
diaris. Fins i tot va prohibir el
color preferit del Jordi: el groc.
Els camperols volien alliberar
el seu heroi. Només així ells
també podrien ser lliures. El
23 d’abril, dia dels enamorats,
el poble sortí al carrer amb un
sol objectiu: que l’amor ven-
cés l’odi. Amb roses grogues
com a armament i càntics i

somriures com a armadura,
milers de pagesos van acon-
seguir entrar a la fortalesa. El
drac va intentar atacar-los,
però la llum que desprenia
aquell viu color groc el va en-
cegar. Ràpidament, va marxar.
Així, en Jordi fou alliberat i el
groc tornà a omplir de vida el
poble. I vet aquí que el rei no
sabia que, a casa nostra, els
Jordis sempre vencen els
dracs!
MARTA NIN
Barcelona

Un conte que pot
ser verídic
b En un país no llunyà hi vi-
vien unes famílies felices que
al llarg dels anys amb pau i
treball anaven passant els
dies i pujant els fills procurant
per ells un bressol, una escola
i una educació perquè en el
dia de demà poguessin ser
persones de profit, guanyar-
se la vida honestament i apor-
tant a la societat el millor

d’ells mateixos; però la provi-
dència no sempre és benigna
amb tothom. Vet-ho aquí que
un bon dia la bona hora
d’aquestes famílies es va atu-
rar. Alguns dels seus caps que
lluitaven sense descans ni por
contra un Drac esgarrifós va-
ren haver de claudicar en la
lluita, car ell treia foc pels
queixals i disposava de molta
força; els que li plantaren cara
només tenien un exèrcit in-
condicional rere seu, sense ar-
mes, pacífic, que solament
lluitava amb la fe de la seva
raó, i és clar, la força els vencé.
Ara els petits d’aquelles famí-
lies a les quals el Drac va rap-
tar algun membre, amb la in-
nocència i la curiositat infantil
que caracteritza certes edats,
pregunten al progenitor que
en té cura: On són el pare o la
mare?, i per què?, que són do-
lents? No, no són dolents, els
responen, però no ho ente-
nen. Ni nosaltres tampoc.
B. BOSCH
Sant Joan Despí (Baix Llobregat)

Egocentrisme?
b Avui dia, l’autoestima és
molt més fàcil definir-la que
exercir-la, ja que la societat en
què vivim sempre ens ha fet
pensar que una persona que
s’elogia a si mateixa, es res-
pecta i es valora és una perso-
na egocèntrica. Però això és
realment així?

Molts adolescents que
conec pateixen de baixa auto-
estima perquè hi ha gent que
els etiqueta i fins i tot arriba a
desqualificar-los amb críti-
ques destructives. Per això
estimar-se un mateix no sig-
nifica sentir-se superior o no
tenir en compte els altres; es-
timar-se un mateix és el fet
de respectar-se, acceptar-se,
conèixer-se, cuidar-se, fins i
tot acceptar crítiques (sem-
pre que siguin respectuoses).
L’autoestima és en definitiva
millorar la confiança d’un
mateix.
PAULA BLÀZQUEZ BEL
Barcelona

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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Pedro Sánchez, SECRETARI GENERAL DEL PSOE

“El secessionisme català és una amenaça per a la integritat
de l’Estat i els valors d’Europa”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“Els canvis de
gustos sobre la
llengua de lectura no
poden ser sobtats

olts lectors se sorprendran de
veure aquests dos conceptes apa-
rèixer junts en un títol. Semblen

dues coses sense connexió. Un tribunal re-
ligiós creat per vetllar per l’ortodòxia catòli-
ca, amb fama d’haver comès molts exces-
sos, i un període de dos segles i escaig que
apareix als llibres de text de literatura cata-
lana. Però hi ha una connexió. Coincidei-
xen en l’espai i en el temps. I la raó de ser
d’un s’entrelliga amb els fets que definei-
xen l’altre. Avui dia està generalment ac-
ceptat que la Inquisició, especialment a
partir de finals del segle XV a Castella, va
esdevenir també un instrument de control
polític. De control de l’opinió i de repressió
de la dissidència. Entre moltes altres coses
la Inquisició es va encarregar de la supervi-
sió dels llibres publicats. De fet, conjunta-
ment amb les lleis de censura reial introdu-
ïdes als primers anys del segle XVI, van ins-
taurar el que avui coneixem com a censura
prèvia. Tot llibre que es volgués publicar
havia de rebre el consentiment previ d’un
censor. Sense aquest consentiment el lli-
bre no era autoritzat, i en cas que es publi-
qués (una jugada arriscada per part de l’au-
tor i de l’editor) se’n cercaven tots els exem-
plar i es destruïen. Aquesta censura la in-
trodueixen els Reis Catòlics en una llei de
1502. I sens dubte tindria conseqüències.

D’ALTRA BANDA, CONEIXEM com a Deca-
dència el període que comença a principis
del segle XVI i s’allarga fins a comença-
ments del segle XIX. Durant aquests segles
la literatura en català va pràcticament dei-
xar d’existir. Les raons més sovint esmen-
tades van ser la pèrdua de prestigi de la llen-
gua catalana davant del castellà, que era la
llengua de la monarquia, i la progressiva
desaparició dels referents literaris que la li-
teratura en una determinada llengua ne-
cessita per anar existint.

EN TERMES ECONÒMICS ES VE A DIR que la
demanda de llibres en català, pels gustos
dels consumidors, va reduir-se fins a fer-ne
gens rendible la producció, raó per la qual

M es van deixar d’imprimir. A més va ser un
fenomen molt sobtat, la impressió de lli-
bres en català va pràcticament desaparèi-
xer en una dècada. Una observació acura-
da del procés no sembla indicar un feno-
men de caiguda de la demana, sinó un pro-
blema de control sobtat de l’oferta. Si s’ha-
gués donat una caiguda de la demanda els
preus haurien experimentat una caiguda
més o menys gradual abans que els darrers
llibres pràcticament es regalessin per la
manca de demanda. Els canvis de gustos
sobre una cosa com la llengua de lectura no
poden ser sobtats.

EN CANVI, ELS PREUS ES VAN MANTENIR, els
llibres escrits en català seguien sent una
cosa valuosa fins al mateix moment en què
se’n deixen d’imprimir. Fins i tot en els tes-
taments, la gent enumerava detallada-
ment els llibres que posseïa per indicar a
qui els deixava. També va aparèixer un
mercat no oficial de llibres, en aquest cas de
llibres manuscrits, perquè els manuscrits
podien escapar més fàcilment del control
censor. I aquests manuscrits catalans con-
servaven un valor i eren esmentats també
en els testaments. Tot això encaixa molt
més amb un caiguda de la producció degut
a una desaparició sobtada de l’oferta. Que
és el que va passar amb la introducció de les
lleis de censura prèvia per part de la Inqui-
sició i la monarquia. Sobretot si els dos fets,
introducció de la censura i pràctica desapa-
rició de la impressió de llibres en català, co-

incideixen perfectament en el temps. I per
lògica elemental, si abans de la introducció
de la censura pràcticament tots els llibres
es publicaven en llatí i en català, i just des-
prés d’aquesta introducció els llibres apa-
reixen majoritàriament escrits en castellà,
la censura hi ha de tenir alguna cosa a veu-
re, en aquest canvi.

AQUESTA PROBLEMÀTICA s’exposa al dar-
rer llibre de Jordi Bilbeny, Inquisició i De-
cadència. També s’hi recullen i analitzen
els missatges de queixa que diferents au-
tors van deixar escrits en les seves obres
quan aquestes eren objecte de censura. Hi
apareixen els dos primers grans escriptors
de llengua catalana, que suposadament
per una qüestió de prestigi van passar-se al
castellà com a llengua literària, Joan de Ti-
moneda i Joan Boscà. I també d’altres, pot-
ser menys coneguts pel lector actual, però
igualment significatius. Són sempre mis-
satges més o menys explícits, més o menys
velats, que apareixen als pròlegs, preàm-
buls i dedicatòries de les seves obres en cas-
tellà. Però tots manifesten sentiments
d’indignació, lament, tristesa, resignació
mal amagada, pel fet que la seva obra no
apareix tal com ells l’havien escrit. I en la
majoria dels cassos, les versions escrites en
castellà són segones edicions, revisades, al-
terades, de primeres edicions avui perdu-
des. Bilbeny desgrana aquests missatges,
els analitza i ens fa evidents la indignació,
la queixa, el lament, i fins i tot la ràbia i la
por, que amaguen.

SENS DUBTE AQUESTES EVIDÈNCIES, tant
el comportament del mercat d’edició de
llibres en català en els primers anys del
segle XVI com el missatge que obstina-
dament deixaven els autors del país, han
de fer variar la concepció que tenim avui
sobre les raons per la qual, quan es trobava
en el seu moment de màxim prestigi i
de forma molt sobtada, la literatura escrita
en llengua catalana es va gairebé extingir.
La paraula decadència no és pas la més
adequada.

Josep Manuel Comajuncosa. Professor d’economia d’Esade

Inquisició i Decadència
Tribuna

ots urparíem a
discreció allò que

ens escama, ens ofèn,
ens malfereix. Una de
les perícies del poeta
Eduard Carmona és

confeccionar oasis enmig de la mala
maror imperant. Amb la seva banda
de músics interpreta el disc Recitals a
domicili del segell discogràfic Petit In-
die per teatrets, vermuteries i altres
galàxies bohèmies de canibalisme
poètic. El trobador Carmona et fa tan-
car els ulls i percebre el so de la barca
que s’allunya, et tragina a París sense
moure’t de la cadira o et canta Jac-
ques Prévert. Hi ha dos tipus de velo-
citats: la del planeta i la del poeta. Iago
Marta Lago, Alex Valdés, Guillem Cas-
tejón i Miquel Mestres basteixen l’at-
mosfera propícia per al viatge. Carmo-
na, rapsode, voldria que ens tragués-
sim les mans dels ulls, l’esparadrap de
la boca, les creus del coll, les carteres
de la butxaca, l’amor de la nevera, el
desig de la llàntia, la veritat del cos i ho
exposéssim públicament. Ell ho fa, i
se’n surt amb una merescuda matrí-
cula d’honor. Un dia van passar tots
els ocells del món per damunt el seu
cap i es va fer una nit intermitent, com
la del foc. El poeta és la mà deixada
anar d’una mà i la mà que encaixa
amb la natura de les mans. Conscient
que la vida, implacable matemàtica,
de tant en tant, ens estafa, coneix que
la suma dels factors ha fet canviar
l’ordre del resultat de les coses impre-
vistes. Quan no sap què li passa reba-
tria tots los versos a veure si en los
trossets trencats pot reconstruir la
teva cara. I enmig d’un silenci fresc i
net, tanquem els braços, renovats, i
aplaudim el poeta que diu el que viu
tal com ho heu llegit en aquest article.
Jo tan sols he estat el mèdium, el pont
entre solituds. Me’n tens? Me tens?
M’entens?

T

De set en set
Anna Carreras

Poesia ets tu



quest és un Sant Jordi
inèdit, no hi ha hagut
Creus després de 37
anys ininterromputs

concedint-se, no hi ha el presi-
dent de la Generalitat, hi ha mig
govern a l’exili i mig a la presó i
la celebració ha quedat reduïda
a la mínima expressió.

Una situació estranyíssima...
És una situació d’anormalitat
democràtica. Tenim presos po-
lítics, gent que s’ha hagut d’exi-
liar, no tenim govern i tenim
l’aplicació del 155. Per tant, una
anormalitat democràtica evi-
dent i amb un Parlament al qual
no es deixa funcionar normal-
ment, perquè s’han anat impe-
dint totes les investidures.

Què diria a la gent davant un
Sant Jordi tan estrany?
Que persisteixin com hem fet
sempre els catalans i les catala-
nes. Sant Jordi és una festa
d’estima a la cultura, la llibertat
i els valors intrínsecs de la nos-
tra societat i país. Per tant,
aquest Sant Jordi ha de servir
per fer una crida a la llibertat,
atès que en aquests moments hi
ha gent a la presó que no pot ce-
lebrar la diada amb els seus.

ERC va dir dies enrere que con-
fiava que hi hagués govern a les
portes de Sant Jordi. Som a
Sant Jordi, no hi ha govern ni
investidura a la vista...
Bé, en tot cas sabem que hi ha
una data límit, el 22 de maig,

A

que és la data abans de la qual
haurem de fer aquesta investi-
dura i tenir govern per no anar
a eleccions, que és l’escenari
que segur que no ens convé.

Vostè ha convocat diversos
plens d’investidura i els ha ha-
gut de suspendre. Què és més
probable, que hi hagi un nou ple
d’investidura o eleccions?
Estic convençudíssim que hi
haurà un acord polític, i això
comportarà una investidura
efectiva, amb un president que
podrà nomenar consellers i te-
nir un govern efectiu. Per tant,
no només recuperarem el go-
vern, sinó que foragitarem el
155, que és el que va votar la
ciutadania el 21-D.

La setmana passada va estar a
Suïssa per parlar amb l’ONU.
Què li van dir?
En l’àmbit internacional hi ha
consens en dues idees. La pri-
mera és que, més enllà de crite-
ris polítics i d’estar a favor o en

contra de la independència, cal
preservar i respectar els drets i
les llibertats fonamentals, i que
això va de democràcia. Una al-
tra idea molt estesa és que el
conflicte polític s’ha de resoldre
amb política.

Diu que ha tornat satisfet
d’aquesta visita, però tampoc
hem sentit unes declaracions
gaire contundents de cap por-
taveu de l’ONU...
Bé, aquest és un treball que tin-
drà un recorregut i caldrà treba-
llar-ho. El nostre plantejament
era anar a defensar els drets del
Parlament de Catalunya, dels
parlamentaris i, per tant, de la
ciutadania que els ha votat.

I vostè confia que el jutge Lla-
rena faci cas de les recomana-
cions que es puguin fer?
La nostra obligació és aprofitar
totes les vies per defensar els
drets i llibertats dels diputats, i
per tant de la ciutadania.

Aprofitant que era a Suïssa es
va veure amb Marta Rovira, la
secretària general d’ERC?
La importància del viatge era
parlar amb organitzacions i ins-
titucions de caràcter interna-
cional de defensa dels drets i les
llibertats i, per tant,l’agenda es
va centrar en aquestes visites.

Però s’hi va veure?
Amb Marta Rovira jo hi parlo
constament. Per sort avui és fà-
cil no només comunicar-se a
través del mòbil, sinó fins i tot a
través de les noves tecnologies.
No em cal anar a Suïssa per par-
lar amb la secretària general del
meu partit.

Sabia que marxava a Suïssa?
No.

I entén aquesta decisió?
Entenc totes les decisions per-
sonals que hagin pres aquells
que són víctimes d’una repres-
sió per haver promogut que els
catalans i les catalanes pogués-
sim votar. Per altra banda, i des
d’un punt de vista polític, tam-
bé és cert que la presència de lí-
ders polítics a l’exterior ajuda a
explicar quina és la situació de
Catalunya al món.

Soraya Sáenz de Santamaría va
dir que havien decapitat els
partits independentistes. Amb
la secretària general a fora i el
president del partit a la presó,
la situació deu ser complicada.
Es evident que és una situació
complicada, i dolorosa, perquè
afecta persones concretes amb
les quals tenim proximitat no

només de militància, sinó tam-
bé d’amistat. Ara bé, el movi-
ment polític a Catalunya ve de
lluny i anirà molt lluny. Aquí no
s’ha decapitat res perquè, com
saben els catalans i les catala-
nes, i haurien de saber també
des del govern espanyol, aquest
és un moviment que va de baix
a dalt, no va de noms.

Vostè ha anat a l’ONU i ha de-
fensat els drets polítics que té
Jordi Sànchez per ser investit.
El president Puigdemont també
devia tenir tots els drets polí-
tics per ser investit i vostè va
suspendre aquell ple. Per què el
va suspendre?
Puigdemont va demanar al pre-
sident del Parlament que defen-
sés els drets polítics i jo he assu-

Roger Torrent President del Parlament

Xevi Xirgo
BARCELONA

PREDICCIÓ · “Estic convençudíssim que hi haurà un acord i una investidura i un govern efectius”
PRESSIÓ · “Cap amenaça farà que deixi de defensar els drets i llibertats de la ciutadania”

“Parlen de diàleg però
Rajoy no s’ha dignat ni a
contestar-me la carta”

❝PRESIDENT
És normal que els
grups treballin per
poder fer una
investidura efectiva
de Puigdemont

EXILI
No sabia que Marta
Rovira havia decidit
marxar a Suïssa

❝
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mit sempre la defensa activa
dels drets polítics, no només del
president Puigdemont, sinó de
tots els diputats. Justament en
relació amb la defensa d’a-
quests drets ens hauríem de
preguntar què hauria passat si
haguéssim fet aquell debat.
Hauria pogut prendre posses-
sió? Hauria pogut nomenar
consellers? Aquests haurien po-
gut governar? Per tant, en la de-
fensa dels drets polítics, vam
considerar que no es donaven
totes les condicions per poder
fer la investidura efectiva que
protegís els drets polítics, però
que, sobretot, ens comportés
tenir un govern efectiu.

Sap que ara una de les hipòte-
sis que circulen és que JxCat
decideixi que cal tornar a pro-
var la investidura de Puigde-
mont. Vostè n’és partidari?
Jo sempre soc partidari, no no-
més de defensar els drets polí-
tics de participació de Puigde-
mont, sinó que es treballi per
obtenir les condicions objecti-
ves que permetin la seva inves-
tidura. El president Puigde-
mont és el president legítim,
que ha estat apartat de manera
barroera, a través de l’aplicació
del 155 i, com a tal, és normal
que els grups parlamentaris tre-
ballin per crear les condicions
objectives perquè se’l pugui in-
vestir de manera efectiva.

Les condicions objectives se-
rien la reforma de la llei de la
presidència que permetria una
investidura a distància?
Bé, caldrà treballar i, en tot cas,
aquí són els grups parlamenta-

Actiu a l’alça
Nascut l’any 1979
a Sarrià de Ter i
politòleg de for-
mació, s’ha forjat
en el món local
des de ben jove
sota el paraigua
d’ERC. Va entrar a
l’Ajuntament del
seu poble amb no-
més 20 anys i el
2007 va obtenir
quatre regidors i
va fer el salt a l’al-
caldia gràcies a un
pacte amb CiU. En
les dues següents
eleccions munici-
pals –2011 i 2015–
va aconseguir una
àmplia majoria
absoluta, amb nou
dels onze edils
que hi ha al con-
sistori. L’any 2012
es va estrenar
com a diputat
amb ERC i va re-
petir el 2015, a la
candidatura de
Junts pel Sí. En les
últimes eleccions,
va ser el número
dos de la llista
d’ERC a Girona,
darrere de la con-
sellera Dolors
Bassa, i des del
minut zero va que-
dar clar que podia
ocupar un càrrec
rellevant.
■ ANDREU PUIG
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A les armes,
catalans!

L’APUNT acta del veritable tarannà de la gent d’aquest país, que
res té a veure amb les nècies paraules que s’escriuen
des de segons quins despatxos de Madrid. Avui és el
dia per armar-se de veritat i desmuntar la mentida de
la violència. Avui és el dia de sortir al carrer i empu-
nyar, com mai, la rosa, l’amor i la paraula escrita. Que
ningú es quedi a casa. A les armes, catalans!Jordi Panyella

Els castellans tenen una frase molt encertada per dei-
xar en fora de joc els galifardeus i que diu: “A palabras
necias oídos sordos.” Amb motiu de Sant Jordi el re-
frany podria modificar-se per formular-lo de la se-
güent manera: “A palabras necias los libros mas gor-
dos.” Fora bo que algú hagués convidat avui a Barcelo-
na totes les televisions del món perquè aixequessin

170551-1186436L
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ris els que han de fer propostes.
En aquest cas, hi ha una pro-
posta de reforma d’aquesta llei
de Junts per Catalunya i veu-
rem com evoluciona.

Quins terminis té aquesta re-
forma de la llei de presidència?
Aquesta llei s’ha demanat que
es pugui tramitar per lectura
única i ara s’ha demanat el dic-
tamen del Consell de Garanties
Estatutàries. Quan tinguem
aquest dictamen veurem què és
el que diu, però més enllà del
que digui, efectivament, hi ha
uns terminis concrets a partir
que tinguem aquest dictamen
per poder fer les esmenes sub-
següents i que després, even-
tualment, pugui anar al ple.

Estem parlant d’aquí a quinze
dies, tres setmanes? Perquè el
termini del 22 de maig és a la
cantonada...
És evident que els terminis són
molt justos, tant pel que fa a la
data límit per fer el debat d’in-
vestidura com per a l’aprovació
de la reforma de la llei de presi-
dència.

Si s’ha acceptat el vot delegat
del president Puigdemont vol
dir que ara la mesa hauria d’ac-
ceptar el vot delegat del conse-
ller Comín si ho demana?
Entenc que les condicions són
molt similars i el més lògic seria
que es fes el mateix tractament
que en el cas del president Puig-
demont.

A vostè se’l veu molt tranquil,
però és evident que molts ens
preguntem: vostè té por, té te-
mença, té respecte? Ho dic per-
què quan accedeix al càrrec el
ministre portaveu, Íñigo Mén-
dez de Vigo, li va recordar, a
vostè, que té filles. Què va pen-
sar en aquell moment?
Por, no; en tot cas, responsabili-
tat. Que vol dir evidentment
respecte per les conseqüències
de tot plegat, perquè tenim una
presidenta del Parlament a la
presó i això no es pot menyste-
nir, és molt greu. En tot cas, a
mi cap amenaça ni cap conside-
ració que es pugui fer des del go-
vern espanyol, des de partits o
des d’on sigui farà que canviï
d’opinió quan prenem les deci-
sions que creiem que hem de
prendre per defensar els drets i
les llibertats no només del Par-
lament, sinó del conjunt de la
ciutadania.

Què hi diu la família d’aquestes
amenaces?
Jo sempre explico una anècdo-
ta. La meva dona, quan van ha-
ver-hi els empresonaments, em
va dir que hi havia una primera
filera, als quals havia tocat el re-

bre, que els havia tocat anar a la
presó i que ara tocava als que
anàvem al darrere fer un pas
endavant. Jo crec que la meva
dona no era conscient quan ho
deia que un dia en proposarien
ser president del Parlament, pe-
rò en tot cas em sembla que és
una imatge molt significativa de
quina és la responsabilitat que
hem d’assumir aquells que ens
vam comprometre a fer política
per defensar els drets i les lliber-
tats del país.

Aquest càrrec li va suposar dei-
xar l’alcaldia de Sarrià de Ter.
La política municipal és apas-
sionant. És la política de trinxe-
ra, que et permet estar en con-
tacte amb la gent perquè en
veus la seva efectivitat. De tota
manera, jo ja tenia clar que
s’acabava un cicle a l’Ajunta-
ment i havia dit que no em pre-
sentaria a les municipals.

La seva formació l’està promo-
cionant per si algun dia ha de
ser presidenciable si anem a
eleccions?
Soc president del Parlament de
Catalunya. Estic molt orgullós
que el meu partit confiés en mi

per ser-ho i estic absolutament
centrat a fer bé la meva feina.

Continua vivint a Sarrià?
Pràcticament només hi dormo,
però intento no capgirar la ruti-
na familiar. Les meves filles van
a l’escola a Sarrià de Ter, la me-
va dona treballa a Girona. Es-
tem molt avesats a l’entorn del
nostre poble i procuro no tren-
car aquesta rutina encara que a
Sarrià només hi estigui unes ho-
res al dia.

D’on viu vostè a on vivia el pre-
sident Puigdemont hi ha molt
pocs quilòmetres. Es coneixien
prèviament?
Hi ha molt poc, sí. Teníem una
relació molt bona. De fet, conti-
nuem tenint una relació molt
bona. Abans que fos president
ell era alcalde de Girona i jo, de
Sarrià; ens vèiem sovint i te-
níem contacte institucional, pe-
rò a més vam coincidir com a di-
putats i pujàvem i baixàvem de
Girona moltes vegades junts.
Compartíem tren o cotxe.

I de tot el que va passar la le-
gislatura passada, què en pen-
sa. Hi va haver un punt d’inge-

nuïtat?
És evident que s’ha fet autocríti-
ca, però si volem avançar hem
de garantir dos principis de la
política: l’honestedat; és a dir,
hem d’explicar d’on venim, on
som i cap on anem sense subter-
fugis; i l’altre és el rigor, que tot
el que anem fent estigui basat
en una anàlisi exhaustiva de les
conseqüències de cada pas. Pe-
rò, en tot cas, venim d’una legis-
latura que va propiciar l’1-O i res
serà igual, ni socialment, ni polí-
ticament en aquest país. L’1-O
representa la cohesió social d’un
poble al voltant d’una idea, la de
voler decidir lliurement el futur.
No tornarem mai més enrere.
No tornarem a abans de l’1-O.
Haurem de saber respectar
aquell esperit, construir un 1-O
sostenible en el temps.

I la situació d’ara en què hi ha
un ple d’investidura que no es
pot dur a terme, en què hi ha
presos... Quin és el deslloriga-
dor de tot això?
Hem de trobar la fórmula que
permeti fer efectiu el mandat de-
mocràtic del 21-D i alhora foragi-
tar el 155 i recuperar i tenir el go-
vern de les institucions. Hem re-

cuperat el Parlament i ara ens to-
ca recuperar la resta de les insti-
tucions, particularment el go-
vern. Un cop haguem superat
aquesta fase, haurem de lluitar
democràticament en tots els
fronts per la defensa dels drets i
les llibertats i perquè els presos
polítics puguin tornar.

Tenir govern, però, no garanteix
que es resolgui la situació dels
presos, ni dels exiliats.
Sí, però és evident que qualse-
vol situació s’afronta millor te-
nint el govern que no tenint-lo.

Perquè, finalment, tot passa
per una negociació?
Jo crec que el diàleg hi ha de ser.
Nosaltres sempre hem estat
oberts al diàleg.

És per això que una de les pri-
meres coses que vostè fa quan
pren possessió és enviar una
carta al president Rajoy dient
que el vol veure?
Per poder parlar, evidentment.
Ara bé, parlar sense cap restric-
ció de res i molt menys limitant
un fet evident que és que hi ha
una majoria social que vol deci-
dir lliurament el seu futur. No
poden empresonar dos milions i
mig de catalans i catalanes. I
d’això se n’ha de poder parlar.
De tot, sense sap límit.

L’ha contestat Rajoy?
No, no ens ha contestat.

Ho deia perquè el delegat del
govern espanyol a Catalunya,
Enric Millo, es lamentava que
en tres ocasions ha intentat
parlar amb Torrent però que ha
estat impossible.
Jo vaig respondre a una carta
del delegat del govern espanyol
en uns termes molt clars. Li dè-
iem que havíem demanat una
reunió amb el president Rajoy i
que encara no havíem rebut
resposta i evidentment el que
exigíem és poder parlar amb
tranquil·litat amb les institu-
cions de l’Estat espanyol. Atès
que no hi ha govern perquè l’Es-
tat impedeix qualsevol de les in-

Roger Torrent President del Parlament

Torrent al costat d’una figura de sant Jordi que hi ha a la cambra catalana ■ ANDREU PUIG

22 DE MAIG
És evident que els
terminis són molt
justos, però les
eleccions no
ens convenen
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vestidures, la màxima autoritat
present en aquests moments a
Catalunya és el president del
Parlament. Parlen de diàleg pe-
rò, com deia abans, Rajoy no
s’ha dignat ni a contestar a la
meva carta.

El Parlament ha anunciat que
es querellarà contra Llarena.
Contra ell, contra tota la sala?
Vam decidir emprendre accions
penals contra determinades de-
cisions del tribunal, en aquest
cas l’impediment de permetre a
Jordi Sànchez assistir al debat
d’investidura obviant les reco-
manacions del Comitè de De-
fensa dels Drets Humans de les
Nacions Unides, i l’estructura
del Parlament està treballant
en aquests accions penals.

Ha prevaricat el jutge Llarena?
El que és evident és que el tribu-
nal i el jutge no han respectat
unes mesures cautelars de les
Nacions Unides que diuen que
s’han de respectar els drets de
sufragi actiu i passiu, o sigui de
poder votar i de poder ser elegit.
Hi ha hagut un menysteniment
a la legalitat internacional.

Després d’aquest anunci del
Parlament s’ha parlat de si hi
havia malversació de fons pú-
blics en la presentació d’aques-
ta querella. Li preocupa?
En absolut. Nosaltres el que es-
tem fent és respectar una majo-
ria expressada en la mesa del
Parlament. Estem defensant els
drets i les llibertats del conjunt

dels diputats, perquè el fet que
Jordi Sànchez no pugui venir a
un debat d’investidura no afecta
només els seus drets, també
afecta els del conjunt de la cam-
bra. Afecta els drets i les lliber-
tats dels 135 diputats i diputades
que no poden votar aquell candi-
dat que volen que pugui afrontar
el debat. Que un Parlament de-
fensi el conjunt dels drets del
seus diputats no pot ser mai mal-
versació. De fet, els que ens acu-
sen de malversació són els que es
van gastar 87 milions a reprimir
els ciutadans l’1-O.

Vostè ha parlat de diàleg. Hem
sentit també Puigdemont, repre-
sentants de les formacions inde-
pendentistes parlant de diàleg...
Hi ha algú a l’altre costat?
No, de moment és evident que
no.

Els tempos polítics i judicials
no casen i per més diàleg que hi
hagi sembla que el procés judi-
cials avança. Aquesta és una si-
tuació que va per llarg, a la qual
ens hem d’acostumar?
M’agradaria dir que la solució a
la judicialització política, a fer
política o intentar fer política a
través del Codi Penal, dels tri-
bunals o dels jutges pot acabar
aviat, però malauradament
crec que no es així. Crec que la
situació va per llarg i nosaltres
ens hem de preparar per defen-
sar els drets i les llibertats no
només ara, sinó segurament en
el futur més immediat.

Quan Inés Arrimadas declara
que Torrent no representa tots
els catalans, què pensa?
Puc entendre aquesta dinàmica
partidista, de politiqueig, per
desgastar la figura del president
del Parlament. El que em pre-
ocupa és que, aprofitant aques-
ta situació, s’intenti degradar la
institució, el Parlament i la seva
presidència.

President, veig que porta el llaç
groc. Li han fet algun comenta-
ri negatiu al respecte?
M’han fet algun comentari en
relació amb aquest llaç, no di-
rectament diputats d’aquesta
cambra, sinó altres persones
que m’han dit que no els agra-
dava que portés el llaç. Jo els he
respost dues coses: la primera,
si em trec el llaç no canvia la si-
tuació; la segona, que pel fet de
treure’m el llaç no vol dir que no
hi hagi presos polítics i gent a
l’exili, carència de drets i lliber-
tats fonamentals. Dur el llaç és
simbòlic perquè representa una
situació d’anormalitat demo-
cràtica, de vulneració de drets,
que continuaran sent-hi mal-
grat jo em tregui el llaç.

La situació que vivim ha fet que
el clima del Parlament s’hagi
anat enrarint?
És veritat que les meses del Par-
lament poden tenir tensió polí-
tica perquè hi ha grups que ne-
cessiten fer oposició i voluntat
de demostrar quina és la seva
posició partidista constant. En
no permetre’ns que hi hagi nor-

malitat parlamentària per co-
mençar a treballar, aprofiten
aquests espais per mostrar les
seves posicions polítiques. En
tot cas, jo insisteixo en el que
vaig dir en el discurs un cop vaig
ser escollit president: la meva
voluntat de cosir tots els grups
parlamentaris, totes les sensibi-
litats d’aquest Parlament, i fer
de la paraula i del debat l’ele-
ment essencial de l’activitat
parlamentària. Podem pensar i
tenir plantejaments molt dife-
rents, però hem de mantenir el
rigor democràtic i la convivèn-
cia política.

D’aquestes situacions tenses ja
n’ha viscut alguna. Recordem la
que va viure al Círculo Ecuestre,
quan un empresari li va dir que
mereixeria estar a la presó. Què
li va passar pel cap en aquells
moments?
És una llàstima que es puguin
fer aquestes afirmacions; una
llàstima que hi hagi persones
que estiguin d’acord a empreso-
nar gent per haver permès la
democràcia. Em provoca pena
perquè això no és normal en un
estat de dret. Encara hem de
treballar molt perquè tothom
respecti la democràcia.

Hi ha altres empresaris que van
optar per una altra estratègia,
que les seus fiscals de les seves
empreses estiguessin fora de Ca-
talunya. Diria a totes les empre-
ses que van marxar que tornin?
Jo els diria el mateix que els pu-
gui dir abans i després de l’1
d’octubre: que la democràcia no
pot espantar ningú, és un valor
intrínsec no només a les nos-
tres societats. Tot el que va fer
aquest país l’1-O i el 3 d’octubre
no ha suposat cap càrrega nega-
tiva a l’economia; al contrari,
les dades macroeconòmiques
de Catalunya en relació no no-
més amb l’Estat, sinó amb la zo-
na euro, són molt positives l’úl-
tim trimestre del 2017 i el pri-
mer del 2018.

Per tant, confia que tornin?
Jo confio que tornin.

Ha parlat del 3-O.
L’1-O va anar a votar molta
gent. I va votar gent que votava
que sí, gent que votava que no,
gent que potser no tenia pensat
votar i que va sortir a votar
quan va veure les imatges de la
policia carregant contra la ciu-
tadania. Va votar molta gent.
Però el 3-O encara va sortir més
gent al carrer perquè hi havia
gent que potser no havia anat a
votar però que no estava dispo-
sada a veure com es reprimia la
voluntat dels catalans i les cata-
lanes de decidir lliurement, pa-
cíficament i democràticament

Roger Torrent President del Parlament

Un moment de l’entrevista que es va poder veure ahir a El Punt Avui TV i que avui es reemetrà a la una del migdia ■ ANDREU PUIG

LLARENA
Que un Parlament
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dels diputats no pot
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Venim d’una
legislatura de l’1-O
i res no serà igual al
país. No tornarem
mai més enrere
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Després dels
empresonaments, la
meva dona em va dir
que em tocava fer un
pas endavant
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el seu futur. El 3-O probable-
ment representa aquesta defen-
sa irrenunciable dels drets i les
llibertats d’aquest país, per això
jo sempre apel·lo al 3-O perquè
em sembla que des del punt de
vista de construcció d’un pro-
jecte de futur és la base.

Parlàvem d’aquest sopar de
vostè amb empresaris, on hi ha-
via representants alemanys i
justament és Alemanya qui ha
dit que no toca l’extradició de
Puigdemont si més no per re-
bel·lió. Creu que serà extradit
Puigdemont?
Bé, jo no soc jurista però em
sembla que és una obvietat que
l’1-O, el referèndum, la demo-
cràcia, no és delicte. I això es
veu a Alemanya i a tots els pa-
ïsos on hi ha una democràcia
madura, assentada i amb arrels
profundes. En tots aquests pa-
ïsos cada vegada es veu més clar
que aquesta no només és una si-
tuació política, una causa políti-
ca, sinó que el fet de posar ur-
nes no pot ser mai delicte. Ni re-
bel·lió ni sedició ni qualsevol al-
tre dels delictes que s’intenten
imputar al voltant de l’1-O.

Vostè parla de govern efectiu,
un adjectiu que s’ha fet popular
les darreres setmanes. Què vol
dir un govern efectiu?
Un govern efectiu és un govern
en què els consellers i les conse-
lleres puguin anar als seus de-
partaments, puguin manar i
prendre decisions. Un govern
que governi. Què haurà de fer

aquest govern? Això depèn del
debat d’investidura, del progra-
ma de govern, que ha de votar
una majoria d’aquesta cambra.
En tot cas, estic segur que serà
un govern que protegirà i ajuda-
rà a desenvolupar els drets so-
cials als quals aspira aquest
país.

Aquest govern pot ser efectiu
tant si el presideix Carles Puig-
demont com si el presideix
qualsevol altre membre propo-
sat per JxCat?
A mi el que em correspon, com
a president del Parlament, són
dues coses. Primer, proposar el
candidat que em planteja una
majoria parlamentària, i des-
prés fer que aquesta investidu-
ra sigui efectiva i que hi hagi un
govern.

Entén que li he de preguntar i
repreguntar quin candidat pre-
fereix... Quin creu que reuneix
les millors condicions?
Hi ha uns quants candidats que
no els ha proposat el Parlament
arbitràriament, malgrat que a
vegades, per declaracions que
fan el govern espanyol o altres
instàncies de l’Estat, sembla
que jo pugui triar quin és el can-
didat que a mi em sembla més
oportú per afrontar el debat
d’investidura. Això no funciona
així. Hi ha una majoria al Parla-
ment que em proposa candi-
dats. I jo proposo els candidats
que em planteja aquesta majo-
ria, i que tenen tots els drets po-

lítics intactes. Tots els que
s’han proposat haurien de po-
der afrontar un debat d’investi-
dura amb absoluta normalitat
democràtica. El que és evident
és que l’Estat impedeix que això
sigui efectivament així.

Convocar un ple i fer-lo inde-
pendentment de si el candidat
és aquí, o de si té tots els seus
drets democràtics com vostè
diu i posar-lo a votació, posa en
risc aquelles persones que vo-
tin?
Jo crec que afrontar un debat
d’investidura i votar un candi-
dat no pot posar en risc ningú,
no hauria de posar en risc nin-
gú, de fet no posa en risc ningú.
Això és la democràcia.

S’esgotaran els terminis per
aconseguir la investidura?
Jo confio que no. Però en tot
cas, fins al 22 de maig a les dot-
ze de la nit tenim temps. Espero
poder-ho resoldre abans i no es-
perar fins a l’últim minut, com
vam haver d’esperar la passada
legislatura. Però en tot cas, fins
a aquell moment, tenim
temps. ■

Roger Torrent President del Parlament

Torrent espera que no s’esgotin els terminis per a la investidura ■ A.P.


	23DLLE



