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TRIOMFADORS · Els
llibres de Martí Gironell
i Joan-Lluís Lluís, els més
venuts en català

SANT JORDI P6-21

Diversos ciutadans s’acosten al mural en solidaritat amb els empresonats i hi posen la seva rosa, a la plaça de Catalunya de Barcelona ■ J. LOSADA

155 · L’entrada de Palau,
plena de roses grogues
per evidenciar la
repressió de l’Estat

GROC · Catalunya viu
una diada multitudinària,
però sota els efectes del
155 i els presos polítics

REPORTATGE P13

Colau
esmorza bé

EUROPA-MÓN P28,29

ETA
anunciarà
el seu
final el  
4 de maig
L’acte podria precedir
la dissolució definitiva

L’ESPORTIU

La censura al
groc porta cua

Creix la
pressió
sobre
Zoido

Barça
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entusiasma el
cas de Sant

Esteve de les Roures,
un poble lleidatà que,
segons vaig veure a la
tele, té una immensa

platja, universitat, museus i una vida
pròspera. Els inventors del poble em
mereixen tot el meu respecte. Crear
un poble virtual no és fàcil, i la veritat
és que els ha sortit rodó. Tot el contra-
ri que Plató, que va ficar la humanitat
en un pou profund, en la foscor i terri-
blement infeliços, fins que uns elegits
podien sortir del pou.

Però el que és de debò singular és
que el govern espanyol, és a dir, els
seus jutges, hagin decidit acusar els
seus habitants de violència i d’alda-
rulls. Sobta la immensa ignorància de
Madrid –on ens governen a 650 quilò-
metres de distància, tan adversos com
són a la distància de Puigdemont– i
tot fa pensar que la consigna és “todo
lo que huela a catalufo, a por ello!”.

Com poden empresonar una reali-
tat virtual? Com poden posar-los mul-
tes o obligar els seus habitants a exi-
liar-se?

Una cosa a ressaltar; el sentit de
l’humor dels catalans i la rigidesa se-
vera i poc intel·ligent d’aquest govern
espanyol. Per exemple: qui té dret a
treure-li a un pacífic ciutadà la seva sa-
marreta groga? En quin article penal
es basen? I és que el groc, segons el
ministre de Justícia Catalá, és ofensiu.
Crec que necessiten urgentment clas-
ses de simbologia. Quina llàstima que
ja no tinguem l’intel·ligent Umberto
Eco, que els explicaria els principis de
la semiologia. Portar un cap tallat en
una pica és delicte; posar-se una sa-
marreta no ho és, no ho pot ser ni nin-
gú té dret a requisar-la. És que hi havia
el rei a davant, diuen, i se li ha de de-
mostrar respecte. El respecte, però, ha
estat absent en aquesta, diuen, demo-
cràcia espanyola.

L’il·lustre Sòcrates deia: “... car si
ensenyeu que matant els homes im-
pedireu que hi hagi algú que us faci re-
trets perquè viu malament, no penseu
pas bé. Aquesta escapada no és eficaç
ni noble. Només n’hi ha una de noble i
ràpida: no tancar la boca als altres”.

M’

Keep calm
Isabel-Clara Simó

Prohibit
prohibir

Portar un cap tallat en
una pica és delicte; posar-se
una samarreta no ho és,
no ho pot ser ni ningú
té dret a requisar-la

a presentació fa uns dies del lli-
bre d’Enric Gomà Control de pla-
gues; 92 paraules catalanes per

fumigar va reunir uns quants correc-
tors de textos. Un va proposar que el
nom dels que fan aquesta feina sortís
als crèdits dels llibres. Fins i tot a la
portada, com ara passa amb molts tra-
ductors. Em vaig alarmar una mica:
tan malament escriuen els escriptors
que els que els revisen l’ortografia, la
sintaxi o la puntuació hagin de recla-
mar un lloc equiparable al dels traduc-
tors o dels mateixos autors? Eduard
Artells, venerable i molt fabrià correc-
tor dels anys cinquanta i seixanta, un
cop va haver acabat de revisar Onades
sobre una roca deserta va exclamar
exhaust: “No escriuré mai més una no-
vel·la de Terenci Moix.” Ens trobem en
aquesta situació? Ens hi devem apro-
ximar perquè el corrector que havia
proposat la idea va afegir: “S’imaginen
que a la portada d’un llibre no sortís el
nom de l’autor?” Màrius Serra, que
també hi era present, va reaccionar
ràpid: “Ens faríem creus dels autors
de llibres que no firmen ni a la portada
ni enlloc.” Un dia em vaig trobar un

L

amic escriptor, molt erudit. Li vaig dir
que havia sentit que era l’autor real
del llibre d’èxit d’un escriptor famós.
Em va confiar: “No és veritat, però em
va bé que es digui; fes-ho córrer.” El
meu amic, que de tant en tant publica
un llibre amb el seu nom, es fa un so-
uet exercint d’escriptor a compte d’al-
tri. De negre, en definitiva.

Hi ha una altra cosa que m’intriga, i
l’endemà de Sant Jordi, més. Molts lli-
bres, principalment novel·les que han
obtingut un premi, surten simultània-
ment en català i castellà. No sé mai
quina és la versió original i quina la
traducció. No me’n refio ni després de

llegir les bases del premi. Jordi Amat
acaba de presentar la versió castellana
d’El llarg procés, un assaig polèmic fa
uns tres anys. Fent ell mateix la tra-
ducció s’ha adonat que hi havia con-
tinguts de l’original que no li agrada-
ven i li ha sortit un llibre gairebé nou.
Qui fa les traduccions de les novel·les
premiades, cap a un idioma o un al-
tre? El nom no surt enlloc. Els matei-
xos autors? Una màquina? Amat em
diu que escriu en català els articles
que publica a La Vanguardia. Després
els passa per la màquina i obté la ver-
sió castellana. “Sempre la reviso, i mai
no és igual que l’original.” Algú s’ha
entretingut a comparar la versió cata-
lana d’una novel·la amb la castellana,
o viceversa? Potser en Pol no es casa
amb l’Anna sinó que a última hora re-
nyeixen. En tot cas, admiració plena
per als autors que tradueixen els pro-
pis textos i dominen amb tanta solvèn-
cia el català i el castellà. Són mereixe-
dors indistints del Pla i el Nadal, el Ra-
mon Llull i el Planeta, el Premi d’Ho-
nor i el Cervantes. Jo no sabria ni tra-
duir aquest article. El corrector hauria
de firmar amb mi, amb foto i tot.

“Reclamen que
el seu nom figuri en
els crèdits dels
llibres

Vuits i nous

Correctors
Manuel Cuyàs

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

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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envolgut Jordi Cuixart,
Benvolgut Jordi Sànchez,
Benvolgut Jordi Turull,

Benvolguts tots els que esteu a Alca-
lá Meco, a Estremera i a Soto del Real.

I benvolguts els qui sou a Bèlgica, a
Alemanya, a Escòcia o a Suïssa i que
ahir no vàreu poder celebrar Sant Jor-
di a Catalunya, tant si us digueu Jordi
(en aquest cas aprofito per felicitar-
vos el sant, ni que sigui un dia tard)
com si us digueu de qualsevol altra
manera.

Us escric ni que siguin quatre línies
(que sé que alguns llegireu per inter-
net i d’altres a la presó, on us enviem
El Punt Avui) per dir-vos que ahir
(ahir també) va ser un dia estrany. Ca-
talunya va poder tornar a demostrar
un cop més com d’esplèndida (i poc
fracturada) és la seva societat. Els car-
rers, les places i sobretot les rambles
d’arreu del territori, es van omplir de
milers, de milers i milers de ciuta-

B “La normalitat
d’ahir, sapigueu-ho,
tenia un punt de
falsedat, d’aparença,
de postissa

dans, que van sortir al carrer a cele-
brar una diada que serveix una imatge
al món que, no ens enganyem, provoca
certa enveja. Les roses (aquest cop pel
carrer hi havia més roses grogues que
mai, i cap agent no es va atrevir a fer-
nos-les deixar en un contenidor) van
competir amb els llibres i la festa va
ser, un cop més, esplèndida. Però no
us vull enganyar. Va ser un dia es-
trany. Perquè per més esplèndida que

fos la festa, la normalitat que vam de-
mostrar tenia un punt d’aparença, de
falsedat, de postissa. Perquè quan pas-
sejava pels carrers no vaig sentir pràc-
ticament cap conversa, m’atreviria a
dir que en un moment o altre en cap ni
una, en què el nom d’alguns de vosal-
tres no hi sortís.

I us ho volia fer saber.
Ahir no vàrem renunciar que la

imatge de places i carrers plens de ro-
ses i llibres donessin la volta al món.
Però tampoc, sapigueu-ho, no ho và-
rem viure amb normalitat. Vàreu sor-
tir a pràcticament totes les converses,
a tots els parlaments i a totes les crò-
niques informatives, encara que des
d’on sou (sobretot els que sou a presó,
que us tenen condemnats també a un
règim informatiu pràcticament mono-
color) no us n’adonéssiu.

Va ser, sí, un gran Sant Jordi. Però
no hi éreu. I us vàrem trobar a faltar.

I us ho volia fer saber.

Benvolguts Jordis
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Com qualsevol Sant Jordi,
ahir va ser dia d’escriptors

atabalats, llibreters enfeinats, cues
de lectors per comprar un llibre o
demanar la signatura d’un autor.
Floristeries obertes de bat a bat i
també multitud d’entitats oferint
les tradicionals roses. Però ahir no
va ser un Sant Jordi més. La venda
de roses grogues, llaços i altres
símbols i els diversos actes reivindi-
catius arreu del país van recordar
l’existència de presos polítics i exi-
liats i la vulneració de drets per part
de l’Estat espanyol. Així ho van po-
sar de manifest el president del
Parlament, Roger Torrent; l’alcal-
dessa de Barcelona, Ada Colau, i el
president, Puigdemont. Una situa-
ció d’excepció visible també al Pa-
lau de la Generalitat en la jornada
de portes obertes, buit pel 155.

Sant Jordi va demostrar ahir,
però, que més enllà dels actes i
símbols reivindicatius, la mateixa
diada és un aparador dels valors de
la societat catalana, que són la mi-
llor resposta a la repressió. El Sant
Jordi d’ahir va ser una nova mostra
de cultura, civisme, ciutadania,
convivència, pau i amor. Elements
fonamentals inherents en la socie-
tat catalana en contra de l’artificio-
sa imatge de violència que la judica-
tura i el govern de l’Estat espanyol
es volen inventar. Uns valors que
també van impregnar una Rambla
de Barcelona plena de vida, epicen-
tre un any més de la diada, plantant
cara al terror que es va voler sem-
brar a l’artèria de la capital catalana
el 17-A. O amb multitud d’actes i lli-
bres reivindicant el feminisme, con-
tra l’homofòbia, i tantes altres llui-
tes. El Sant Jordi del 2018 serà re-
cordat com el de la persistent vo-
luntat dels catalans de viure en els
millors valors d’una societat, per
combatre els ferotges dracs que
són la repressió, la violència i la in-
tolerància.

Sant Jordi de
valors contra
la repressió

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El regidor i també pallasso ha estat una nova vícti-
ma de la Guàrdia Civil, que falsament el va acusar
d’un delicte d’odi i de resistència greu a l’autoritat
durant els fets de l’1-O en una escola del seu mu-
nicipi. Les acusacions que ha anat fent el cos ar-
mat es van desmuntant cada dia que passa.

ESCRIPTOR

Víctima de les falsedats

La novel·la de Martí Gironell La força d’un destí,
guanyadora del premi Ramon Llull 2018, va ser el
llibre més venut en la diada de Sant Jordi. La his-
tòria de Ceferino Carrión (Jean Leon), un self-ma-
de man que fuig de l’Espanya franquista per pro-
var sort a Amèrica, ha seduït els lectors.

-+=

-+=

Dur amb la immigració
Emmanuel Macron

La força del més venut
Martí Gironell

-+=

Jordi Pesarrodona

Macron ha aconseguit l’aval de l’Assemblea Na-
cional a la seva polèmica llei d’immigració, que
endureix la política duta a terme fins ara, ja que
accelera l’expulsió d’aquells estrangers que no
tinguin dret d’asil i preveu la retenció dels menors.
Un text “mancat d’humanitat”, segons l’esquerra.

PRESIDENT DE FRANÇA

PALLASSO I REGIDOR DE SANT JOAN DE VILATORRADA

De reüll
Marga Moreno

Renovant
els mites

otser no ens n’estem adonant però estem renovant
tot l’imaginari col·lectiu del país, tota la iconografia

nostrada. Mai més tornarem a veure alguns episodis de
dibuixos animats de la Warner sense recordar aquell
vaixell ancorat al port de Barcelona, guarnit per a infants
per fora, farcit d’hostilitat per dins; tot ell, un gran
oxímoron. D’ara endavant, tampoc mirarem una
samarreta o una bufanda grogues de la mateixa manera.
El groc ja no s’associarà (o almenys no estrictament) a la
mala sort a l’escena, ni a la premsa sensacionalista, ni als

submarins seixanters, sinó a la
reivindicació pacífica i serena. Les
xarxes socials amplifiquen l’abast i
la repercussió dels nous mites
compartits, de les dites que
quedaran per a la història, de les
reinterpretacions enginyoses.
Per comprovar-ho tot plegat, aneu a
Sant Esteve de les Roures, un poble

on no hi ha arbre sense llaç groc ni balcó sense estelada,
ni centre cívic sense pancarta a favor dels presos
polítics. La cobla, que aquest cap de setmana actuava a
la plaça de la Vila, va interpretar Bi-Ba-Butzemann amb
ritme sardanista mentre les iaies de l’associació de
puntaires, que hi feien la trobada, brodaven els coixins
amb el lema “Els carrers seran sempre nostres”. Potser
no ens n’estem adonant, però estem eixamplant el fet
diferencial amb llegendes, tradicions i modismes nous
de trinca. Anem estrenant història de la resistència, els
“donec perficiam” de la nostra generació.

P

Potser no ens
n’adonem,
però aquests
mesos estem
eixamplant el
fet diferencial

http://epa.cat/c/jr9llb
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a Rambla no hau-
ria d’haver existit

mai, almenys tal com
la coneixem. A la ban-
da Besòs hi hauríem
de veure un pany de

muralla de punta a punta. Ara per Sant
Jordi remenaríem llibres nous i vells
amb un teló medieval de fons. Què hi
farem. Jo ahir la vaig recórrer de baix a
dalt. Era el primer Sant Jordi després
d’uns atemptats que no haurien d’ha-
ver existit mai. Encara no havia vist els
bolardos a l’extrem de Colom. Bolar-
dos, s’ha de dir en castellà. De sobte
em vaig mirar els peus i hi vaig veure el
mosaic del Pla de l’Os, de Joan Miró,
que des que van treure els diacrítics no
sabrem més si es refereix a un plantí-
grad o a un occipital. Allà un dia es va
aturar la furgoneta. Allà un dia hi va ha-
ver flors, ossets de peluix, espelmes i
missatges de condol. Allà ahir hi havia
els meus peus i els de milers de perso-
nes que ramblejaven trepitjant una fe-
rida. No hi pot haver res més adequat
que comprar llibres, adquirir cultura,
en aquest mateix lloc.

Una mica més amunt, enmig de la
multitud vaig veure la bandera espa-
nyola d’algun nacionalista que va tenir
la necessitat d’afirmar-se en un dia de
múltiples buidors. Alçant la mirada
s’albirava una marea de gent similar a
la que baixava corrents el dia abans la
Via Laietana per la cursa dels bom-
bers. En el moment de passar per da-
vant de la comissaria de la policia es-
panyola els runners (runner, s’ha de dir
en anglès) obviaven els agents apos-
tats i aplaudien els bombers, barrejats
entre els corredors. Ahir a la Rambla la
gent també va obviar la rojigualda pro-
vocadora i va continuar remenant.

Si tothom llegís més llibres no se-
ríem on som. Així que vaig optar per
comprar-me de segona mà En las trin-
cheras, d’en Gaziel. Sobre la batalla de
Verdun, diu així: “I en el fondo racó de
si mateix, en la tèbia calor de les entra-
nyes de l’ànima, cada individu sentint-
se naufragar enmig d’un poder formi-
dable, arraulit de petitesa, espaordit,
ebri de terror i d’astorament.” Als lli-
bres hi és tot.

L

Full de ruta
Emili Bella

El primer
Sant Jordi

Un nacionalista va tenir la
necessitat d’afirmar-se amb
una bandera espanyola al
mig de la Rambla en un dia
de múltiples buidors. Vam
continuar comprant cultura

1
any

Puigdemont recorda que si la
Unesco reconeix la festa no
serà “gràcies” a qui va
perseguir la cultura catalana
durant molt anys.

10
anys

20
anys

El ministre de Treball i
Immigració, Celestino
Corbacho, avisa ERC que no pot
estar a la manifestació el cap
de setmana i al despatx dilluns

Les bases imposen Borrell. El
diputat català s’imposa al
secretari general del PSOE amb
el 54,8% dels vots contra un
45,2%.

Sant Jordi tens Rosa amb espines Borrell s’imposaTal dia
com
avui fa...

Una festa de Sant
Jordi agredolça
b Dilluns 23 d’abril és una de
les festes més celebrades a
Catalunya, és el dia de regalar
un llibre, símbol de la cultura, i
una rosa, símbol de l’amor, de
sortir als carrers a passejar i,
aquest any, comprar també
una rosa groga en solidaritat
amb els empresonats i exiliats
polítics. Però a la part dolça
s’hi ha d’afegir la part agra,
com és fer esment als Jordis
que estan a la presó: Jordi
Cuixart, Jordi Sánchez i Jordi
Turull, que no han pogut cele-
brar l’onomàstica amb la seva
família, comprar llibres i rega-
lar la rosa a la seva estimada,
per estar empresonats en
“presó condicional” des de fa
mesos per la dèria d’un jutge,
sense un mínim d’humanitat.

Vet aquí un dia de Sant Jor-
di agredolç, que voldríem fer
extensiu als altres empreso-
nats i als exiliats lluny de casa
nostra. Amb el significat d’eli-

minar el mal, no es tracta de
matar ningú, però sí de persis-
tir a foragitar aquells que no
ens volem com som, que pre-
tenen anul·lar les nostres ins-
titucions, que ens humilien i
ens tracten com una colònia.
Diguem ben alt i fort: Sant
Jordi mati l’aranya!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

Estafa

b Fa sis mesos, el Parlament
va proclamar la República Ca-
talana i va aprovar una resolu-
ció en què instava el govern a
construir aquest estat i a or-
ganitzar la seva defensa. Això
era aprovat després de la vic-
tòria del Sí en el referèndum
d’independència de l’1 d’octu-
bre i després que el Govern
hagués promès que el resultat
d’aquest seria vinculant. Res
d’això no va passar. O es van
entregar o van exiliar-se sense
presentar la més mínima re-
sistència. Aquest govern tenia

el suport de JxSí i la CUP. Els
dos s’havien presentat a les
eleccions del 2015 prometent
la independència. Amb el vis-
tiplau de JxSí i la passivitat de
la CUP el govern va incomplir
totes les seves promeses. I ai-
xò té un nom: estafa.
NIL MONT
Barcelona

Rivera
va d’‘outlet’
b No és d’estranyar, es veia
venir. Des que monsieur Valls
va intervenir en la campanya
electoral de les darreres elec-
cions autonòmiques, convidat
(o no) per Cs, es podia intuir
que alguna cosa buscava.
Després de la seva desfeta
personal en l’àmbit polític al
país d’Astèrix i, possiblement,
sense perspectives de trobar
feina adequada a les seves as-
piracions, va veure que el par-
tit taronja tal vegada li oferiria
l’oportunitat de fer carrera. El
senyor Rivera ha declarat que

un personatge del seu nivell i
antecedents seria un bon can-
didat a l’alcaldia de Barcelona,
això sí, condicionat a unes pri-
màries. I s’ha quedat tan am-
ple! Algú es pot creure que
monsieur Valls s’avindria a
participar en unes primàries?
Algú es pot creure que el se-
nyor Rivera el faria passar per
unes primàries? O és que es
pensen que part de l’electorat
és idiota?

“¿Qué tengo yo, que mi
amistad procuras?”, Lope de
Vega (1562-1635); “¿Qué es
un cínico? Un hombre que sa-
be el precio de todo y el valor
de nada”, Oscar Wilde (1854-
1900); i “Yo no me he hecho
conservador, hablo como gu-
bernamental”, Alejandro Ler-
roux (1864-1949). Tres frases
(en castellano para una mejor
comprensión) que poden aju-
dar a entendre què està pas-
sant. Sobren explicacions, oi?
JAUME FARRÉS
Olesa de Montserrat
(Baix Llobregat)

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

ant Feliu de Guíxols havia esdevin-
gut la capital de la Costa Brava grà-
cies a la capacitat emprenedora d’un

grup de burgesos i empresaris que volien
casar el seu progrés amb els seus excepcio-
nals entorns naturals. Sense indústries
contaminants i assentada en una vall entre
el massís de les Cadiretes i les Gavarres;
connectada per via fèrria amb Girona (els
garrotxins venien als banys de Sant Elm i a
l’hotel de les Noies amb el popular carrilet) i
amb un ric sector empresarial forjat amb la
indústria surera i el comerç d’ultramar, la
ciutat albirava un futur brillant, a l’altura
de les ciutats de la Costa Blava. Gaudia
d’una rellevant arquitectura modernista
harmonitzada amb obres noucentistes de
Rafael Masó i Joan Bordàs, a qui se li deu el
disseny del passeig del Mar.

PROHOMS GUIXOLENCS com el meteoròleg
Rafael Patxot; el periodista Agustí Calvet
(Gaziel); Josep Irla, que esdevindria presi-
dent de la Generalitat a l’exili, i el músic Juli
Garreta (que segueix oblidat pel Festival
Porta Ferrada) eren defensors d’aquell pa-
trimoni que el franquisme i la transició de-
mocràtica anirien desfigurant amb un ur-

S banisme alienant i de pretesa modernitat.
Avui la ciutat està governada per Tots per
Sant Feliu (TSF), un grup de comerciants
sense ideologia concreta i sense una visió
global de futur que no sigui la d’emular el
model de creixement de Platja d’Aro. In-
versors especulatius, especialment russos,
ho aprofitaran.

DURANT LA PRIMERA DÈCADA del segle XXI
varen sorgir tres projectes que podien ha-
ver dinamitzat la ciutat i tornar-li l’esplen-
dor. Fa quinze anys la nostra associació
Una Sola Terra va presentar el museu te-
màtic Planeta Oceà amb el suport de Fran-
cine Cousteau. Però en contra teníem el
mateix president Jordi Pujol, que impulsa-
va el projecte Illa Isosaki a Blanes (amb el
3% incorporat?). La segona proposta co-
etània i fallida la va formular amb entusias-
me el ballarí Àngel Corella, que volia crear
la primera escola-residència internacional
de dansa clàssica. Nova decepció.

EL TERCER IMPULS el va liderar Carme Cer-
vera, la baronessa Thyssen. Es tractava
d’un museu amb obres d’art de la seva col-
lecció. Aquell projecte s’ha reduït sensible-

ment. Finalment s’utilitzaran unes naus
del Monestir amb unes determinades am-
pliacions i reformes. Aquesta inversió de 7
milions d’euros hauria d’anar coordinada
amb la revalorització del patrimoni histò-
ric, arquitectònic i paisatgístic. La gestió
urbanística, però, no segueix aquest asse-
nyat criteri. Ho demostren les recents ac-
tuacions a la part de garbí de la platja amb la
construcció d’una graderia-amfiteatre se-
micircular de formigó; la tala de quinze
oms al passeig Rius i Calvet; les interven-
cions als Jardins Garreta, a la muralla me-
dieval i les que es volen portar a terme a
l’emblemàtica rambla del Portalet per les
pressions del grup hoteler rus Elke (temor
per la tala de les seves quinze alzines).

L’EQUIP DE GOVERN, TSF-PSC-ERC, imposa
el seu concepte de desenvolupament. Enti-
tats cíviques volen ser escoltades i s’hi re-
sisteixen. La terra nadiua de Gaziel recla-
ma urgentment una idea global de ciutat
que recuperi el lideratge que va tenir en el
passat. O la decadència política s’instal·larà
definitivament i ni el Museu Thyssen, en el
qual s’han dipositat totes les esperances
per al 2020, serà capaç d’aturar-ho.

Santiago Vilanova. Periodista i escriptor

Decadència a la terra de Gaziel
Tribuna
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“Els bascos han demostrat una clara determinació d’avançar
en el seu objectiu d’aconseguir una pau justa i duradora”

La frase del dia

quest ha estat un
Sant Jordi agre-

dolç. Per més que les
parades de llibres ha-
gin muntat llargues
taules d’exemplars

acolorits, per més que les roses hagin
manifestat amors vibrants i afectes
tendres, i per més que les vendes
d’uns i altres hagin estat més esplèndi-
des que mai o gairebé, Sant Jordi no es
limita a l’exaltació del llibre com a ins-
trument de cultura, ni a la sublimació
de la rosa com a dipositària de l’amor
entre les persones, ni al benestar emo-
cional que uns i altres ens proporcio-
nen gràcies a la inoculació d’endorfi-
nes per via comercial.

Llibres i roses, cultura i germanor,
són els símbols que hem escollit per
celebrar la diada del patró de Catalu-
nya perquè les bdues han estat –són i
seran– elements essencials que ens
permeten ser i reivindicar-nos. Ho vi-
vim així els catalans i així ho han assu-
mit les nostres institucions nacionals,
avui paralitzades per la política de re-
pressió de l’Estat. Els qui les ocupaven,
distingits per ser capdavanters
d’aquesta defensa, són tancats a la
presó, forçats a l’exili o amenaçats de
procediments judicials que els aboca-
ran a un d’aquests dos destins. Els te-
nim sempre presents però aquest 23
d’abril ha estat especialment tenyit de
tristesa per no tenir-ne uns amb nosal-
tres i pel temor sobre el futur de molts
altres. Tanmateix, la reacció col·lectiva
a l’ofensiva repressora i desbocada
dels poders espanyols alimenta també
l’esperança: som molts més dels que
ells volen i diuen.

A

De set en set
Enric Serra

Tristos i
esperançats

Llibres i roses, cultura i
germanor, ens permeten
ser i reivindicar-nos

“La demanda de
normalitat pel català
va sortir al carrer
amb l’Any Fabra

ra que celebrem l’Any Fabra és bo
que recordem l’altre l’Any Fabra, el
1968. Aquestes lletres serveixen,

doncs, per duplicar una efemèride, la del
naixement i la de l’edició de la Gramàtica i
la del cinquantenari de l’Any Fabra de
1968. L’any 1968 és un de més de la sinis-
tra corrua descatalanitzadora i totalitària
de la Dictadura de Franco, però un any que
trenca dinàmiques, a Catalunya i al món.
Any 1968 de l’assassinat de Robert Kenne-
dy, cridat a ser el monarca de la dinastia de-
mòcrata; l’accés del polèmic Richard Ni-
xon a la presidència dels EUA; l’ofensiva del
Tet, al Vietnam, que demostra la força dels
qui s’oposaven a la presència nord-ameri-
cana al país asiàtic; però a la nostra Europa
dos fets ens marquen avui encara: el Maig
parisenc i la Primavera de Praga, a partir
dels quals les esquerres europees comen-
cen a canviar els paràmetres d’anàlisi de la
realitat social i política.

L’ANY FABRA, A CATALUNYA, va permetre
popularitzar la figura de Pompeu Fabra i,
amb ell, el seu temps i pensar sobre el futur.
El temps, clos el 1936, d’una llengua renai-
xent que, amb poc temps i gràcies ell, s’enfi-
la a una normalitat gairebé plena, que
s’atura, a partir de 1939, amb violència ex-
trema. Amb la figura del Mestre, hi aparei-
xia també el compromís per la llengua,
amb el lema tothora explícit i present de
Pompeu Fabra (1868-1968). La llengua
d’un poble. D’això es tractava, que el poble
recuperés la seva llengua. Compromís que,
des de 1960, aprofitant totes les escletxes
del sistema, incrementades pels posiciona-
ments de la Unesco sobre els drets de les
minories i l’Encíclica de Joan XXIII Pacem
in Terris, plantejava tres objectius cen-
trals: català a l’escola, als mitjans de comu-
nicació i en l’ús públic.

ENTRE LA CAPUTXINADA (1966) i la creació
de l’Assemblea de Catalunya (1971), en el
moment que la universitat bullia d’anti-
franquisme i CCOO esdevenia força crei-
xent, superant l’escull repressiu, que atia-

A va l’espantall separatista per liquidar qual-
sevol expressió de normalitat cultural ca-
talana que no fos en la lengua nacional, la
demanda de normalitat pel català va sortir
al carrer amb l’Any Fabra. La primera ini-
ciativa la va tenir, amb una campanya que
s’impulsava des de la premsa, el Centre Ex-
cursionista de Catalunya, el Cercle Artístic
de Sant Lluc, els orfeons Gracienc i Català,
Òmnium i el Col·legi d’Enginyers. Així,
aprofitant el caràcter neutre políticament
d’activitat acadèmica, amb un patronat
prestigiós amb noms com els de Josep Pla,
Pau Casals o Josep Carner, entre d’altres, i
un nucli activista amb Joan Triadú, Jordi
Pujol, Pau Riera, Jordi Mir, Alexandre Ciri-
ci, Frederic Rahola, Joan Colomines o Jo-
sep M. de Casacuberta, amb el suport tèc-
nic del reobert Òmnium, van teixir lligams
amb entitats corals, excursionistes, sarda-
nistes, culturals i catòliques, legals totes
elles, per desenvolupar localment actes
d’homenatge que, a més de retratar Fabra i
recordar la importància de la seva obra,
plantejaven els reptes del català aleshores,
on destacava el català a l’escola.

TRES-CENTS ACTES ARREU dels Països Cata-

lans, concursos escolars i d’aparadors de
botigues, exposicions, com la que es feu a la
Biblioteca Central (de Catalunya avui) i les
propostes als ajuntaments franquistes de
donar el nom de Pompeu Fabra a algun dels
seus carrers, l’inici de la celebració de la
Flama de Llengua Catalana, conferències,
principalment al Barcelonès, Bages, Oso-
na, Garrotxa, però també al Baix Llobregat
i als Vallesos, van escampar la demanda,
des de la figura de Fabra, d’un futur normal
per a la llengua catalana a llocs fins alesho-
res sense contacte amb aquests nuclis ca-
talanistes. Una circumstància, doncs, in-
audita en el franquisme.

UN ANTECEDENT IMPORTANT a tenir en
compte per l’extensió del Congrés de Cul-
tura Catalana (1975-1977) i l’alçaprem
perquè Òmnium Cultural engegués grans
projectes com el Premi d’Honor, el biblio-
bús Cultura en ruta, la campanya Llegiu
llibres en català i la seva expansió pel Prin-
cipat. Cal destacar l’increment de la cam-
panya Català a l’escola, que apareix sovint
durant l’Any Fabra i que comportarà, du-
rant els anys immediats, l’arribada de l’en-
senyament del català allí on calia més,  per
anar assolint, així, l’objectiu que Catalunya
fos un sol poble i, d’aquesta manera, els in-
fants de famílies procedents d’altres llocs
de l’estat poguessin tenir les mateixes
oportunitats en el futur del país dels qui te-
nien el català com a llengua materna.

AMB L’ANY FABRA APAREGUEREN noves ei-
nes culturals catalanes: nous premis litera-
ris, l’inici de l’edició de la Gran Enciclopè-
dia Catalana, l’aparició de Salvat Català i el
renaixement de la revista Patufet. Esdeve-
niments com l’Any Fabra van ajudar a si-
tuar la lluita per la defensa del català entre
les lluites compartides de la fi del franquis-
me, però especialment recuperaren, des-
prés de tantes malvestats provocades pel
franquisme, una esperança per al futur del
català, recordant el passat i projectant el
futur, fent-ne conscients més sectors de la
ciutadania catalana.

Lluís Duran. Membre de la junta directiva d’Òmnium Cultural i historiador

1968: Any Fabra
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler
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La mesa del
Parlament es
reuneix avui i la
petició aniria a
l’ordre del dia

S’inaugura a
Barcelona una
nova edició de
la Bridal Fashion
Week

Toni Comín
també
demana
delegar el vot

Les núvies,
més
protagonistes
que maiNacional

S’amplia la recerca de fac-
tures del referèndum de l’1
d’octubre suposadament
pagades per la Generalitat.
Mentre la policia judicial
de la VII Zona de la Guàr-
dia Civil té la pressió del
magistrat del Tribunal
Suprem i d’un jutge de
Barcelona per trobar pro-
ves reals de la malversació
imputada al govern de
Puigdemont –sobretot
després que ho ha negat el
ministre d’Economia–,
ara se li afegeix un jutge de
Tarragona.

En concret, el titular del
jutjat d’instrucció 4 de
Tarragona ha pregunta al
seu col·lega del jutjat d’ins-
trucció 13 de Barcelona,
que investiga l’organitza-
ció de l’1-O, si en les seves
actuacions consta “la pro-
cedència” i “qui ha abonat
el cost” dels 6.861 exem-
plars de les actes de llista
numerades de votants
amb la inscripció Referèn-
dum d’autodeterminació
de Catalunya 2017, que la
Guàrdia Civil va comissar
en una nau de Bigues i
Riells el 20 de setembre
passat. Segons l’escrit del
lletrat de l’administració
de justícia del jutjat de Tar-
ragona, hi ha “indicis” que
aquests “serien els matei-
xos” que es van imprimir a
la societat Indugraf Offset,
i dels quals investiguen
l’origen i el finançament.
Hi detalla que la descripció
feta pels agents d’aquest
material “té característi-
ques externes idèntiques”
a la llista numerada de vo-

tants que el setmanari El
Vallenc va encarregar a In-
dugraf, i que va ser el pri-
mer material comissat per
la Guàrdia Civil. A més, li
demana el testimoni de les
persones que puguin acla-
rir aquests fets. Pau Fur-
riol, propietari de la nau de
Bigues i Riells, detingut i
investigat en la causa de
Barcelona, ja va declarar al
jutge Juan Antonio Ramí-
rez que no va cobrar res de
la Generalitat, com la ma-
joria de responsables d’im-
premtes que van fer car-
tells per a la votació.

De tot el material co-
missat a la nau de Bigues i
Riells, la Guàrdia Civil ha
estimat el seu valor en
92.209 euros, seguint els

preus més econòmics dels
darrers acords de la Gene-
ralitat per adjudicar mate-
rial electoral, segons preci-
sa el cos armat en el seu
darrer informe econòmic,
entregat l’11d’abril passat
al jutge de Barcelona.

La Guàrdia Civil també
fa una estimació i tampoc
té factures reals dels
60.369 euros de material
electoral per l’1-O comis-
sat en una nau d’Igualada.
Aquest cas encara no és in-
vestigat per cap jutjat, ja
que primer la investigació
per aturar el referèndum
el duia el TSJC, que des-
prés va passar al Suprem, i
una part la manté un jutjat

de Barcelona. Ara els
agents esperen a quin jut-
ge, d’Igualada o al Suprem,
han d’entregar la informa-
ció. Asseguren que l’encàr-
rec de dos milions de so-
bres i paperetes va ser fet a
l’empresa francesa Ghes-
quieres Zi le Hellu, amb
seu a Lezennes.

Per ara, dels 1,9 milions
d’euros que la Guàrdia Ci-
vil assegura que la Genera-
litat va malversar per
muntar l’1-O, només d’una
minsa part té factures. Es
tracta de la publicitat que
la Generalitat va contra-
ctar als mitjans de comu-
nicació sobre el cens elec-
toral a l’estranger, com

l’anunci de les vies (sumen
277.000 euros). El cas és
que aquesta campanya es
va pagar a l’abril, cinc me-
sos abans que el Tribunal
Constitucional dictés la
suspensió cautelar del re-
ferèndum, i per tant era un
pagament legal.

D’altra banda, Olga Tu-
bau, advocada del jutge
Santiago Vidal, investigat
al jutjat d’instrucció 13 de
Barcelona, ha demanat
per segona vegada l’arxiva-
ment del seu cas i, en el re-
curs de reforma, ha criti-
cat amb duresa les afirma-

cions “no provades” de
l’advocada de l’Estat Bea-
triz Vizcaíno, personada
en la causa tot i que encara
no s’ha demostrat que
s’hagi malversat fons del
govern espanyol. Tubau
assegura que l’advocada
de l’Estat realitza una “hi-
pòtesi no demostrada”
quan afirma que “dades
fiscals dels ciutadans de
Catalunya van ser usades
per organitzar el referèn-
dum il·legal”. La penalista
li etziba que “ni indica el
foli de la causa o el docu-
ment que acredita aquesta
possessió del cens fiscal
perquè no existeix”, i acla-
reix que el cens electoral

DUBTE Pregunta al jutge de Barcelona
de l’1-O si ha trobat qui va pagar les
llistes electorals comissades en una nau
de Bigues i Riells CRÍTICA La defensa
qüestiona l’advocada de l’Estat

Mayte Piulachs
BARCELONA

Un jutge de Tarragona també
cerca factures del referèndum

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

La frase

Agents de la Guàrdia Civil, en l’escorcoll del setmanari ‘El Vallenc’, el setembre passat ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

92.209
euros s’estima el cost dels
sobres per formar les meses
de l’1-O, comissades en una
nau de Bigues i Riells.

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

La xifra

“L’advocada de l’Estat
no indica el document
que acredita la
possessió del cens
fiscal; no existeix”
Olga Tubau
ADVOCADA SANTIAGO VIDAL

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

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

“No hi consta cap
cens fiscal usat
il·legalment”,
etziba la defensa
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Respecte per
l’animalot

L’APUNT sar-ho tot perquè se li juri submissió. I una gent que
l’ha de derrotar. A diferència de la llegenda, sense ar-
mes i amb la veritat com a defensa. Perquè el que aquí
es ve a defensar és la llibertat i es fa en forma de re-
ivindicació i respecte. Un respecte que partits com ara
el PP i Cs van rebre ahir a les seves parades, tot i que
normalment, ells, pel catalanisme en tinguin poc.David Brugué

Els catalans som estranys. Fa mig any que tenim pre-
sos polítics, mitja classe parlamentària a l’exili i un ar-
ticle 155 damunt del cap i ahir tot el país va ser capaç
de sortir al carrer, comprar cultura i roses i fer-ho amb
un somriure a la cara. Perquè és tradició. I aquest any
la llegenda del drac pren més significat que altres
anys. Hi ha un animalot gran, amb poder, que vol arra-

es fa a través d’un altre me-
canisme (s’ha demanat
informació a l’Idescat) i
encara s’investiga. A més,
si existís aquest cens, Tu-
bau recorda que en el delic-
te de revelació de secrets
és necessari un apodera-
ment i difusió, que “ni
l’acusació ni el jutge ha
acreditat amb elements
objectius”, que ho hagi fet
el jutge Vidal.

L’advocada també ex-
posa que Vidal no tenia dis-
posició per pagar fons pú-
blics, i torna a corregir l’ad-
vocada de l’Estat que les
manifestacions d’un acu-
sat “no són prova directa” i
que el jutge les ha de con-
trastar. ■

La magistrada de l’Audiencia
Nacional Carmen Lamela ha
resolt que no retira ni corre-
geix la resolució de processa-
ment que va dictar contra
quatre responsables de la cú-
pula de la policia catalana
pels delictes de sedició i de
formar part d’un grup crimi-
nal. L’acusació més greu és
contra el major Josep Lluís
Trapero, a qui imputa dos de-
lictes de sedició per actua-
cions policials del 20 de se-
tembre i de l’1-O en connivèn-
cia amb el govern català per
tal de tirar endavant la seces-
sió de Catalunya d’Espanya i
declarar la República.

Les defenses de Trapero,
la intendent Teresa Laplana,
l’exdirector dels Mossos Pere
Soler i de l’exsecretari gene-
ral d’Interior Cèsar Puig van
fer unes elaborades al·lega-
cions, que la magistrada les
ventila en una interlocutòria
genèrica de set planes. “No
es tracta de simples conjec-
tures dels investigadors, sinó
que s’exposen fets obtinguts
en 21 diligències”, assegura
Lamela en la interlocutòria, i
hi afegeix: “En les imputa-
cions hi ha indicis racionals
de criminalitat existent en el
seu origen, la seva seqüència
i interrelacions.” Pel que fa a
la competència per investigar
aquests fets, Lamela sosté
que era “partidària” que s’in-
vestigués tot junt, però no
dubta de la seva qüestionada
competència en els delictes.

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

Lamela afirma
que té 21 proves
contra Trapero

Cinc mesos després d’ini-
ciar la investigació, la fisca-
lia de Barcelona ha decidit
fer un pas més i denunciar
al jutjat nou professors de
l’institut El Palau de Sant
Andreu de la Barca, perquè
considera que van tenir
“un comportament humi-
liant i sectari” amb els
alumnes que són fills de
guàrdies civils després de
l’1-O. El cas està damunt la
taula del jutjat d’instrucció
número 3 de Martorell.

La fiscalia va començar
a investigar el cas al no-
vembre –després de rebre
un atestat de la Guàrdia
Civil sobre els fets– per de-
terminar si els mestres ha-
vien pogut cometre un de-
licte d’incitació a l’odi. Van
ser citats a declarar onze
docents i el fiscal coordi-
nador de delictes d’odi i
discriminació, Miguel Án-
gel Aguilar, dirigeix ara la

denúncia contra nou dels
professors. No els acusa
d’incitació a l’odi, sinó que
considera que van “lesio-
nar la dignitat de les perso-
nes per motius de discri-
minació per nacionalitat”.
Tots dos supòsits es casti-
guen amb presó, però en
aquest últim cas la pena és
menys severa (de sis me-
sos a dos anys). A cinc dels
denunciats els atribueix, a
més, injúries greus contra
els cossos i les forces de se-
guretat. L’última paraula
a l’hora de determinar els
suposats delictes, però, la
tindrà el jutge.

En la denúncia, la fisca-
lia afirma que la Guàrdia
Civil “ha estat objecte de la
ira d’una part de la socie-
tat catalana” cada cop que
ha actuat “en compliment
dels seus deures legals i de
les resolucions judicials
rebudes per impedir el re-
ferèndum il·legal”. Consi-
dera, de fet, que els mes-
tres van actuar sent cons-

cients d’aquest “clima de
rebuig social” contra l’ins-
titut armat i de “la humi-
liació” que podien fer sen-
tir als alumnes. L’institut
és a tocar de la caserna de
la Guàrdia Civil més gran

de Catalunya i molts estu-
diants són fills d’agents.

Atenent a la versió dels
pares denunciants i dels
alumnes implicats, l’acu-
sació pública manté que
els professors van dir –en-

tre altres coses– que “els
guàrdies civils són uns ani-
mals que només saben do-
nar pals” i que alguns van
promoure debats a classe
perquè els alumnes es pro-
nunciessin sobre l’actua-
ció policial de l’1-O. Segons
aquest relat dels fets, al-
guns mestres van pregun-
tar quins estudiants eren
fills de guàrdies civils per
deixar-los en evidència da-
vant de la resta de compa-
nys i també es va exigir als
alumnes que baixessin al
pati per participar en un
acte de protesta. Tot ple-
gat, segons el fiscal, va fer
que els fills dels agents se
sentissin assenyalats, hu-
miliats i angoixats.

L’institut El Palau sem-
pre ha negat que s’hagi dis-
criminat cap alumne i, en
la seva declaració, els pro-
fessors van mantenir que
va haver-hi debats a classe
a proposta dels mateixos
alumnes i que es van fer de
manera respectuosa. ■

L. Sayavera
BARCELONA

Denuncien 9 mestres acusats
de vexar fills de guàrdies civils
a La fiscalia du al jutjat els professors, d’un institut de Sant Andreu de la Barca, perquè considera que
van “humiliar” aquests alumnes després de l’1-O a Ho atribueix a una discriminació “per nacionalitat”

El regidor de Sant Joan de Vi-
latorrada Jordi Pesarrodona
finalment no va declarar ahir
davant la jutgessa de Manre-
sa que investiga l’1-O al Ba-
ges, segons l’ACN. Pesarrodo-
na –que va rebre el suport
d’unes 200 persones abans
d’entrar al jutjat– havia de de-
clarar pels delictes d’incitació
a l’odi i resistència greu a l’au-
toritat, després que la jutges-
sa decidís ampliar la causa
inicial per desobediència
d’acord amb l’atestat de la
Guàrdia Civil. La magistrada
va escoltar primer el testimo-
ni del tinent de la Guàrdia Ci-
vil que era responsable de

El regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, sortia ahir dels jutjats de Manresa amb els braços alçats ■ ACN

l’operatiu a l’escola Joncade-
lla –on era Pesarrodona el dia
del referèndum– i, després,
va suspendre la declaració
del regidor. “Ha vist que cap
dels fets que s’atribuïen a
l’atestat amb relació a
aquests delictes se sostenia”,
va explicar l’advocat de Pe-
sarrodona, David Casellas.
Segons va dir, la intenció de la
jutgessa és arxivar la causa
pels delictes d’odi i resistèn-
cia, tot i que de moment se-
gueix endavant pel que fa al
de desobediència. Els CDR
van convocar mobilitzacions
de suport davant de les fisca-
lies de Catalunya.
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Retiren delictes a Pesarrodona
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ota política que no
fem nosaltres, serà
feta contra nosal-

tres.” Era un avís que va
deixar l’escriptor Joan Fus-
ter. Un bon consell per al
moment actual de la políti-
ca catalana. El calendari
amenaça radicalment.
Queda menys d’un mes per
a un acord i evitar que el
govern espanyol torni a
convocar eleccions, que
s’haurien de celebrar a mit-
jan mes de juliol. Fet que
significaria més temps de
155 amb la Generalitat a
mig gas i conduïda des de
Madrid.

Tot dependrà de la situa-
ció judicial de Carles Puig-
demont. Una extradició a
Espanya per part de la jus-
tícia alemanya canviaria tot
el panorama. Llavors, els
plans dels partits sobiranis-
tes podrien quedar girats
de dalt a baix i haver d’in-
ventar noves estratègies.
De no haver-hi extradició,
s’apunta ara mateix i abans
del dia 22 de maig que hi
haurà un president i un go-
vern català a la plaça Sant
Jaume i un reconeixement
en format executiu al go-
vern a l’exili presidit per
Carles Puigdemont i amb
seu a Brussel·les i finançat
pel voluntariat privat. S’ex-
plica que caldrien al voltant
de 400.000 euros l’any per
mantenir la República Ca-
talana a l’exili.

Abans de la data asse-
nyalada, els grups de
JxCat, ERC i la CUP insisti-
ran en seu parlamentaria
que el seu candidat és Car-
les Puigdemont, malgrat
que hi ha poques esperan-
ces que la llei de la presi-
dència –ara en mans del
Consell de Garanties Esta-
tutàries, que haurà de do-
nar el seu veredicte aques-
ta setmana malgrat no ser
vinculant– s’aprovi amb les
suficients garanties jurídi-
ques perquè Puigdemont,
Jordi Turull o Jordi Sànchez
puguin ser investits presi-
dents a distància i telemà-
ticament. Persones com
Ferran Mascarell –no és di-
putat, però sí que és electe
a la llista de JxCat– es po-
drien avenir a presidir la
Generalitat i així fer política
des d’aquí i evitar que la
continuïn fent des de fora.

“T
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OPINIÓ

Política
des d’aquí

Lluís Falgàs

El conseller cessat pel 155
i diputat electe Toni Co-
mín ha sol·licitat final-
ment la delegació de vot
mentre duri la seva situa-
ció judicial, que el reté a
Brussel·les i que “l’incapa-
cita” per poder assistir al
plens de la cambra catala-
na. Així ho fa explícit en
una carta registrada ahir
al Parlament i adreçada
als membres de la mesa,
que, com cada dimarts, es
reuneixen aquest matí.
Segons ha pogut saber
aquest diari, la petició de
Comín s’ha inclòs en l’or-
dre del dia per al debat i
l’aprovació. En cas que la
sol·licitud tiri endavant,
Junts per Catalunya i ERC

passaran a disposar de la
majoria simple que els
atorga els 66 escons i po-
drien investir en segona
volta un nou candidat
sempre que la formació
anticapitalista mantingui
la seva abstenció anuncia-
da. A hores d’ara l’única
possibilitat que la CUP vo-
ti afirmativament és en el
cas que la persona desig-
nada sigui Carles Puigde-

mont.
La delegació de vot es

podria fer efectiva en el ple
convocat per a dimecres,
tot i que no és necessària
perquè puguin tirar enda-
vant les propostes que
s’han inclòs en l’ordre del
dia, ja que tenen el suport
dels grups de l’oposició. Se-
rà el portaveu d’ERC, Sergi
Sabrià, qui tindrà diposi-
tat el vot de Comín. L’últim

diputat a demanar la dele-
gació de vot va ser Carles
Puigdemont quan va estar
empresonat al centre pe-
nitenciari alemany. Ara,
en llibertat sota fiança a
Berlín, l’oposició ja ha de-
manat a la mesa que es re-
voqui la decisió, petició
que, de moment, ha estat
rebutjada per la majoria
que JxCat i ERC formen a
la mesa del Parlament. Per

part d’ERC, els altres dipu-
tats que ja tenen delegat el
seu vot són Oriol Junque-
ras i Raül Romeva, empre-
sonats a Estremera. Jordi
Turull, Josep Rull i Jordi
Sànchez el tenen delegat
en Elsa Artadi de JxCat.
Les republicanes Carme
Forcadell i Dolors Bassas,
també a la presó, i Marta
Rovira, exiliada, van optar
per renunciar a l’acta. ■

La cambra
debat avui
si Comín pot
delegar el vot
a El conseller va registrar la petició
ahir a Si la mesa ho aprova, JxCat i
ERC ja disposarien de majoria simple
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La xifra

Toni Comín, després de la decisió del jutge de deixar-lo en llibertat el 5 d’abril ■ ACN

66
vots sumen JxCat i ERC amb
la delegació de Puigdemont i
Comín i passen a tenir la ma-
joria simple a la cambra.

a popular cançó infantil
alemanya Es tanzt ein Bi-
Ba-Butzemann, la tornada
de la qual sembla que digui

“Viva Puigdemont”, continua
sent força d’inspiració per a mú-
sics, ara del món de la sardana.
Dissabte es va estrenar la sarda-
na Petits teutons, del compositor
Dani Gasulla (Martorell, 1970),
que, des de llavors, s’ha convertit
en tot un èxit a les xarxes socials
amb sengles vídeos enregistrats a
Vilanova i la Geltrú, amb la cobla
Maricel de Sitges, i a Martorell,
en una interpretació conjunta de
les cobles Mil·lenària de Ceret i
Marinada de Barcelona.

Dani Gasulla estava ahir molt

L

content de l’èxit de públic i de di-
fusió que ha tingut la seva sarda-
na, lloada per molts internautes.
“No em podia treure del cap la
tornada de la cançó i em va sem-

blar que calia fer-ne una adapta-
ció més nostrada, una sardana”,
explica Gasulla, que, dit i fet, a
mitja setmana passada ja havia
compost i batejat la sardana i

l’havia difós per correu electrònic
a totes les cobles del país. L’envia-
ment va fer efecte ben aviat i la
Maricel ja la va tocar dissabte a la
tarda a Vilanova i la Geltrú. El
mateix dia, Gasulla va dirigir-la
en un concert al Teatre El Pro-
grés de Martorell, commemora-
tiu dels 25 anys de Martorell Ciu-
tat Pubilla. Diumenge, la Ciutat
de Granollers la va tocar en una
audició a la capital vallesana.

Aquesta no és la primera expe-
riència de Gasulla, que actual-
ment dirigeix la cobla Tres Vents
de Perpinyà, en l’adaptació d’al-
tres melodies per a cobla i sarda-
nes. Dissabte mateix va estrenar
un Tribut a John Williams i té
sardanes amb melodies de musi-
cals, com ara El violinista a la
teulada i Mary Poppins. ■

La sardana de “‹Viva› Puigdemont”

Miquel Riera
BARCELONA

ADAPTACIÓ · El compositor Dani Gasulla estrena una sardana que adapta la cançó infantil alemanya
que sembla que digui “‹Viva› Puigdemont” VIRAL · Èxit a les xarxes dels vídeos amb la composició

Gasulla, a Martorell, amb les cobles Mil·lenària i Marinada ■ YOUTUBE
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