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1-O · “Violència és enviar 8.000 policies a atonyinar la població civil perquè
vol votar” SENTÈNCIA · “No acceptaré cap condemna a canvi d’un indult”

“És imperatiu que els
partits sobiranistes
estiguin a l’altura”

ENTREVISTA Jordi Cuixart PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL. EMPRESONAT A LLEDONERS

P6-9

Caballé, en una actuació a Basilea l’any 2006 ■ EFE

CULTURA-ESPECTACLES P32-39

La soprano Montserrat Caballé mor a Barcelona als 85 anys

L’última gran diva

Es mobilitzarà contra el govern si no
acorda un pla per instaurar la República

Nacional P14

L’ANC exigeix una
estratègia única
abans del 21-D

NACIONAL P27

Mata la dona
a trets,
atropella
la filla i se
suïcida
Els fets van ocórrer a
Sant Joan les Fonts

NACIONAL P16-20

El pitjor matí
de Banyoles
Demà es compleixen vint anys del
naufragi del catamarà ‘L’Oca’, que va
causar la mort de 21 jubilats francesos
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s probable que l’al-
cohol no sigui bo

per a la salut. Ara,
quan penses en abs-
temis tan notoris com
Hitler i amb bevedors

tan formidables com Churchill costa
no prendre partit a favor dels que s’in-
clinen pel vi. Ve més de gust de dir
“Salut!, Winston” que no pas “Aquí
tens un got d’aigua, Adolf”. Com tots
els grans, el britànic va ser un home
amb contradiccions i paradoxes. Una
que impressiona, veient com va la polí-
tica actual, és adonar-se que una figu-
ra amb l’estil i costums de Winston
Churchill no tindria cap possibilitat de
fer carrera política avui dia. Una altra
és que aquell líder decisiu per a la his-
tòria del seu país i de la civilització oc-
cidental va ser un fracassat a l’escola.
Un noi problemàtic a qui els tutors no
auguraven cap èxit a la vida. I els seus
pares eren els primers que no dona-
ven un duro per aquell noi desmane-
gat. Quan, amb penes i treballs, el jove
Winston va ser admès a l’acadèmia
militar de cavalleria de Sandhurst, la

menys prestigiosa, el pare li va escriu-
re una carta deixant clara la seva de-
cepció: “Amb tots els avantatges que
has tingut, amb totes les aptituds que
ridículament et penses tenir... vet aquí
el resultat: anar a parar amb gent de
tercera, amb els que només poden as-
pirar a regiments de cavalleria”. I, per
acabar d’animar-lo li feia aquest pro-
nòstic: “Acabaràs com un gandul, un
altre dels fracassats que surten de les
escoles, i t’aniràs degradant en una vi-
da desenquadernada, infeliç i fútil. Sà-
pigues que si tot això s’esdevé serà ex-
clusivament per culpa teva”. Suposo
que era pedagogia paternal d’un altre
temps. Sembla que va funcionar, però,
perquè no hi deu haver una figura polí-
tica a la història del Regne Unit recor-
dada amb tanta admiració i agraïment
com la d’aquell noi esgarriat. De fet, es
va refer plenament de les humiliacions
del pare. La prova és que quan, ja força
vell, un seu net va treure el cap al seu
estudi per preguntar-li si era veritat
que era l’home més important del
món, li va respondre: “Sí. I ara fot el
camp!”.

É

Keep calm
Miquel Berga

Churchill

Amb el seu estil i costums, no
tindria cap possibilitat de fer
carrera política avui dia, però
en canvi va ser el líder decisiu
per a la història del seu país

om que la meva àvia havia cantat
òpera, Montserrat Caballé va ser
sempre molt present a casa. Con-

siderava que era la millor soprano que
havia sentit, per damunt de Maria Ca-
llas i també de Renata Tebaldi. Aques-
ta, segons ella, era la que més s’assem-
blava al timbre de veu que havia culti-
vat de jove. Atribuïa a la Caballé totes
les gràcies, com a cantant i també com
a persona. La trobava simpàtica, in-
tel·ligent, guapa. Alerta amb aquest úl-
tim epítet. L’àvia distribuïa les perso-
nes del món entre les que eren guapes
i les que no ho eren. A les guapes tot
els era perdonat. A la Caballé no se li
havia de perdonar res. No recordo si la
va anar a veure i escoltar alguna vega-
da al Liceu. Devia ser només un cop i
no per falta de ganes sinó per la pensió
de viudetat. La seguia per la televisió,
per la ràdio... Cantava amb ella. Es
cansava. Lamentava que llavors ha-
gués gravat pocs discos. Li vaig regalar
una Lucia de Lammermoor. No era
una òpera que li agradés perquè ella
era més de la Bohème i Tosca, però
l’escoltava una i altra vegada amb un-
ció. I si no, cuinava amb la Caballé de

C

fons. A casa, la “cuina de l’àvia” sem-
pre va ser una superació de la sarsue-
la, el més musical dels guisats, junta-
ment amb els canelons Rossini. Li vaig
regalar l’Stabat Mater de Rossini can-
tat per la Caballé. Aquest disc també
l’escoltava jo. Vaig descobrir la font
d’inspiració de Manuel Blanch, el com-
positor de la Missa de les Santes de
Mataró que s’interpreta cada any el
dia de la festa major. Els mateixos
cors, la mateixa embranzida instru-
mental... L’obra de Rossini és del
1831. La de Blanch, del 1848.

Això és una necrològica amb motiu
de la mort de Montserrat Caballé? Si

només parlo de mi i de la família...
Tantes necrològiques segueixen
aquest mateix patró i són la manifes-
tació de qui les escriu. Els supervi-
vents enterren a la seva manera.

L’àvia va comprar una entrada per a
l’última sessió del cine Clavé, abans
que tanqués definitivament i fos en-
derrocat. El Clavé havia estat el teatre
on ella havia cantat. Va anar a ocupar
la llotja més propera a l’escenari. Quan
la pel·lícula es va acabar i els llums es
van encendre per última vegada, es va
aixecar i va cantar l’ària de la Mimì.
No va viure l’incendi del Liceu. No va
poder veure la Caballé plorant davant
la destrucció.

El juny passat em vaig creuar amb
la Caballé a l’aeroport de Moscou. Jo
pujava a l’avió de retorn a Barcelona i
ella en sortia. Anava amb cadira de ro-
des. Era un cos petit, disminuït. Els
empleats de l’aeroport volien que se-
guís la fila dels altres passatgers. Una
senyora que l’acompanyava va excla-
mar: “La diva merece una sala VIP.”
Ella va superar l’imperatiu amb una
nota més alta: “La diva exige una sala
VIP.” La hi van conduir volant.

“Montserrat
Caballé:
necrològica
personal i familiar

Vuits i nous

La diva a la sala VIP
Manuel Cuyàs
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om que estem entretinguts amb
el procés (i encallats amb aquest
coi de desacords polítics entre

els socis de govern), aquesta setmana
han passat una mica de puntetes dues
notícies judicials (que curiosament no
tenen a veure amb Llarena ni el núme-
ro 13) i que m’han fet reflexionar. L’u-
na, la confirmació feta pel Suprem de
la condemna de quatre anys i sis me-
sos de presó per a Rodrigo Rato, exvi-
cepresident del govern de José María
Aznar, per les targetes black de Caja
Madrid. I l’altra, l’inici del judici de
Narcís Serra, exvicepresident del go-
vern de Felipe González i expresident
de Catalunya Caixa, i de l’exdirector
general d’aquesta entitat Adolf Todó.
En aquest cas, la fiscalia els demana
quatre anys de presó pels sobresous
que cobraven i per haver-se autoauto-
ritzat uns sous “desproporcionats”. I
tot això (les targetes de Rato, els so-
bresous de Serra...), és clar, passava

C “De com anys
després, alguns
personatges
venerables passen
pel jutjat de manera
menys venerable

mentre aquestes entitats estaven sent
rescatades (o ho serien poc després)
pel govern espanyol, que és el mateix
que dir que van ser rescatades per tots
nosaltres, per vostè i jo. Saben què em
passa, en aquest cas? Que a algunes
d’aquestes persones (i de la llarga llis-
ta d’exbanquers jutjats i condemnats,
o pendents de judici) jo els havia con-

siderat persones venerables, honora-
bles. Recordo perfectament el dia que
vam publicar al diari (va ser una exclu-
siva de l’Avui, on jo acabava d’aterrar
de director) l’augment de sous que
s’havien autoaprovat. No només en
vam informar, sinó que vam posar en
dubte la seva conveniència. I recordo
perfectament (els podria dir els noms)
les trucades que la informació va gene-
rar per convèncer-me que això era
normal, que al sector de la banca allò
era el que tocava, i les apel·lacions a la
responsabilitat que teníem com a mit-
jà de comunicació. I recordo perfecta-
ment que sí, que tot i acabar-ho publi-
cant, ens van fer ballar el cap. Que
vam arribar a pensar (tots plegats, em
sembla) que algunes coses eren nor-
mals. Hi he pensat aquesta setmana
en veure que els protagonistes, anys
després, tornaven a sortir als diaris.
Ara, però, evidentment, ja no els hem
trobat tan venerables.

I ens van fer ballar el cap
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les eleccions municipals, a
ningú se li escapa, tenen una

rellevància fonamental a Barcelona
pel fet de ser la capital del país i
també per la seva projecció interna-
cional. I en les del maig vinent s’albi-
ra una gran intensitat. Es dividiran
en tres grans eixos: les candidatures
independentistes, les unionistes i el
projecte dels comuns amb l’actual
alcaldessa, Ada Colau, al capdavant.
L’independentisme està encara en
plena articulació. ERC maniobra
amb la renúncia del seu candidat,
Alfred Bosch, i la probable nomina-
ció d’Ernest Maragall. El PDeCAT
manté la incertesa de les sigles amb
què hi concorrerà i tampoc queda
clar si consolidarà l’actual candida-
ta del partit, Neus Munté. La CUP
encara no té decidit ni tan sols si s’hi
presentarà, i falta veure el desenllaç
del procés de primàries que impul-
sen alguns sectors.

L’unionisme aposta per un Ma-
nuel Valls com a candidat estel·lar
que ‘a priori’ ha optat per un discurs
moderat que a hores d’ara xoca fron-
talment amb l’agressivitat que ell
mateix ha expressat contra l’inde-
pendentisme i amb el mateix partit
que l’impulsa, un Cs ultranacionalis-
ta espanyol. I Colau afronta la cam-
panya amb els pros i contres que su-
posen quatre anys a l’alcaldia, que li
permeten lluir obra de govern però
que l’obliguen a aparcar l’aurèola
d’activista social amb què va arribar
a la política el 2015. Tot plegat, un cú-
mul d’incògnites rellevants encara
per a unes eleccions tremendament
disputades que exigiran propostes
en dos eixos indestriables: quin mo-
del de ciutat volen els barcelonins i
quines solucions prefereixen per als
principals problemes –habitatge, tu-
risme, seguretat, civisme, contami-
nació...–, però també quin estatus
volen donar a Barcelona: el de sego-
na ciutat espanyola o el de capital de
la Catalunya republicana.

Incògnites
electorals
a la capital

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El vi Cérvoles Blanc 2016 del Cérvoles Celler, de la
DO Costers del Segre, s’ha endut aquest any el
Gran Vinari d’Or 2018, que distingeix el millor vi
català. Un premi a la constància i que distingeix
un producte elaborat amb raïm 100% ecològic i
seguint la tradició mil·lenària de la zona.

ACTOR

El millor vi català

L’actor nord-americà va rebre ahir el gran premi ho-
norífic del Festival de Sitges per la seva trajectòria,
en un acte que va aplegar centenars de periodistes
i fans. Cage ha protagonitzat films mítics com ara
La ley de la calle, Arizona baby i Cor salvatge. A Sit-
ges ha presentat Mandy, el seu darrer treball.

-+=

-+=

Fermesa i dignitat
Jordi Cuixart

Premi a la trajectòria
Nicolas Cage

-+=

Tomàs Cusiné

D’aquí a pocs dies es complirà un any de l’empre-
sonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. El pre-
sident d’Òmnium, en una entrevista en aquest
diari, es referma en les seves conviccions i no es
penedeix de res. Assegura que és un honor estar
a la presó per defensar la llibertat i la democràcia.

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

PROPIETARI DE CÉRVOLES TALLER

De reüll
Carme Vinyoles

Raó per a
l’esperança

riol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania, s’aixeca de la cadira per projectar la veu

a la sala i diu, un punt sorneguer, que no està disposat a
cridar i això és d’agrair en temps de fogositats vanes.
Tampoc fa falta perquè el que exposa té prou contingut
per mantenir l’atenció de l’audiència. Ens presenta
persones perseguides per la guerra de les armes i de
l’empobriment que també mata, quina és la línia que les
separa? Parla d’una Europa en crisi d’acollida, agitada
per corrents xenòfobs que condicionen relats i marquen

polítiques: No, els nouvinguts no
són els que porten la precarietat
laboral o les retallades en salut i
educació. Explica que el govern està
desbordat per l’augment de menors
no acompanyats que necessiten
més que un sostre i un llit per no
perdre’s en zona fosca de rebuig i
patiments. I quan algú pregunta per

les adolescents que no figuren en les estadístiques plana
l’ombra del tràfic de dones per a l’explotació sexual.
Qüestions que no ens són alienes, els mitjans
n’informen i n’ofereixen imatges, per això commou
encara més el trasbals ben visible en el rostre de la
majoria dels assistents que entre la indignació i l’esperit
solidari s’animen a actuar. Paraules que desvetllen la
consciència crítica, una raó per a l’esperança. (Primer
sopar/tertúlia sobre temàtiques socials organitzat per la
Càtedra de Responsabilitat Social de la UdG i la
Federació Catalana de Voluntariat).

O

Paraules que
desvetllen la
consciència
crítica i ens
mouen a
actuar

http://epa.cat/c/yaot2o
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El govern fa públic el recompte
del referèndum de l’1-O, en què
van votar més de 2,2 milions de
catalans i el sí va aconseguir
2.044.038 sufragis.

10
anys

20
anys

Dilluns de pànic a les principals
borses, amb caigudes
històriques. Zapatero pacta
amb els grans banquers
ampliar la garantia dels estalvis

El Banc d’Espanya rebaixa mig
punt el tipus d’interès, que
passa del 4,25% al 3,75%, dins
del procés de convergència
amb la zona euro.

Guanya el sí Catacrac Procés de l’euroTal dia
com
avui fa...

a gent indepen-
dentista que ha

sortit al carrer cada
vegada que se li ha de-
manat està descon-
certada. Ni cansada, ni

avorrida. Desconcertada. No sap cap a
on la porten els partits que van dir que
la durien a la República, i aquesta gent
té dret a demanar explicacions. Això no
vol dir que els independentistes aban-
donin els partits que els han portat fins
aquí. Però reclamen el seu dret que els
polítics parlin més clar del que parlen.
Que hi ha dificultats, tothom n’és cons-
cient i, excepte una minoria, la gent no
està per anar fabricant màrtirs a còpia
d’enviar-los a la presó o a l’exili. Tampoc
no està, la majoria, per buscar traïdors a
cada cantonada, tot i que alguns líders
independentistes s’ho han hagut de
sentir. Però la gent que surt al carrer, i
que ho continuarà fent, demana una di-
recció decidida. No demana, menys una
minoria, que li expliquin allò que no es
pot explicar, però sí que demana saber
cap a on es va, de la manera que s’hi va i
el perquè es trigarà força més del que

tothom esperava. La gent va veure els
problemes que hi va haver per posar-se
d’acord i fer govern, i ho va entendre.
Quan a l’estiu semblava tot trencat va
acceptar un nou pacte per no trencar el
govern i passar l’estiu. I aquesta setma-
na al Parlament, de nou, desacord i ple
suspès. S’ha tornat a salvar una pilota
de partit per no engegar a rodar la legis-
latura. Però molts es pregunten si
aquest pacte del PDeCAT i ERC no serà
posat en qüestió demà mateix. Presi-
dent i vicepresident van assegurar que
hi ha legislatura fins a les sentències,
sabent que hi ha desacords que per for-
ça han de ser més profunds de si els di-
putats empresonats i exiliats han de de-
legar o designar el seu vot. La gent, la
majoria, ho entén tot, però vol que se la
tracti com a adulta i que li parlin més
clar. O que li diguin que, ara, no pot ser.
Joan Tardà, divendres a Girona, ho va
resumir dient que som al peu de la
muntanya i que ara fa falta pujar-la per-
què és molt alta. I que s’ha de ser més
gent. S’hi pot estar o no d’acord, però
va ser valent dient-ho.

L

Full de ruta
Jordi Grau

Al peu de la
muntanya

S’ha tornat a salvar una
pilota de partit per no
engegar a rodar la
legislatura. Però molts es
pregunten si aquest pacte no
serà posat en qüestió demà

“La filosofia
fundacional del
Valle de los Caídos
no s’esvaeix només
traient el cadàver
del dictador

na constant universal del poder
autocràtic ha estat la dèria per les
grans construccions que ultrapas-

sin l’època, amb el doble objectiu, primer,
de legitimar-se, tant mitjançant l’empal-
mament amb moments de la història prò-
pia considerats particularment gloriosos
com també amb l’exhibició persistent del
poder, i, segon, de perpetuar-se carismà-
ticament al llarg dels segles.

FENT REFERÈNCIA als dos feixismes coeta-
nis al de Franco, es comprova aquesta
pulsió irresistible tant en Mussolini com
en Hitler. L’italià, a més de promoure ar-
reu una monumentalitat francament
grotesca, va entestar-se, amb motiu de
l’Exposició Universal de Roma, a cons-
truir una ciutat faraònica, Eur, al sud-
oest de Roma, amb la intenció d’arribar
al mar. L’obra començà en 1935, i es col-
lapsà per la guerra. Predominava l’ano-
menat stile littorio, inspirat en l’arquitec-
tura de la Roma dels cèsars. Els seus deli-
ris abastaren tot el país. N’hi ha prou
rellegint la sarcàstica descripció que fa
Carlo Levi, en l’entranyable Crist s’ha
aturat a Èboli, de la construcció d’un uri-

U nari al bell mig de la plaça de Grassano, on
fou confinat. El mateix s’ha de dir de Hit-
ler, obsessionat també a transformar
Berlín en una megalòpolis que fos l’enveja
de París, Londres i Nova York, tant mit-
jançant una planificació gegantina com
sembrant la ciutat de monuments faraò-
nics.

SI BÉ FRANCO compartí el mateix deside-
ràtum, el focalitzà en la construcció del
Valle de los Caídos. La seva obsessió pel
monument fou enorme. Malgrat que
s’anà tancant progressivament a El Par-
do, mai no escatimà visites a Cuelgamu-

ros, on arribava a passar hores i hores ab-
sort en els plànols i les maquetes sense
gairebé parlar amb ningú. El seu grandilo-
qüent designi d’immortalitat el reflecteix
el preàmbul del decret fundacional del
monument, on se significa que “La di-
mensión de nuestra cruzada, los heroi-
cos sacrificios que la victoria encierra y
la trascendencia que ha tenido para el fu-
turo de España esta epopeya, no pueden
quedar perpetuados por sencillos monu-
mentos con los que suelen conmemorar-
se [...] los hechos sobresalientes de nues-
tra historia. Es necesario que las piedras
que se levanten tengan la grandeza de los
monumentos antiguos, que desafien al
tiempo y al olvido y que constituyan lu-
gar de meditación y de reposo [...] y rin-
da tributo de admiración a los que les le-
garon una España mejor”.

“CRUZADA”, “heroico sacrificio”, “victo-
ria”, “epopeya”, “episodio glorioso”,
“desafío al tiempo y al olvido” “tributo
de admiración” (als guanyadors, és clar),
tot això volen esvair-ho amb el simple
trasllat del cadàver del dictador? Intelli-
genti pauca.

Ponç Feliu. Escriptor

Poder i monuments
Tribuna

L’augment
del rugbi
a Catalunya
b En aquestes darreres tem-
porades està sent un èxit
l’acollida que està tenint el
rugbi en l’àmbit regional. Els
clubs locals cada cop reben
més nous membres. Aquest
ressorgir del rugbi obre un
nou horitzó per a l’esport ca-
talà. Estem immersos en un
món on la majoria d’esports,
com ara el futbol i el bàsquet,
es regeixen per xifres astronò-
miques que cada cop s’inflen
més. La majoria d’esportistes
només juguen pel seu propi
ego i estan allunyant molt la
imatge que es fa la gent del
que hauria de ser l’esperit es-
portiu. En el rugbi trobem que
cap jugador, ni tan sols als
més alts nivells professionals,
llueix el seu nom al dorsal, ni
tampoc té un número fix dins
l’equip. No es comercialitzen
samarretes de jugadors con-
crets, i això és degut al fet que

l’important és l’equip, la unió.
Els valors d’aquest esport es
basen en una competitivitat
sense odi. Es tracta d’un es-
port de contacte en què, en
acabar, els adversaris s’encai-
xen la mà i es respecten total-
ment, tot i que uns moments
abans s’estaven deixant la pell
al camp. Això aporta elegàn-
cia a l’esport.

En un àmbit de barri, és ha-
bitual que els equips de rugbi
celebrin el “3r temps”, que
consisteix a compartir una
cervesa amb els companys i
els rivals després del matx. Ai-
xò dista molt dels esportistes
professionals d’altres esports,
que amb els seus individualis-
mes abandonen el concepte
del treball en equip. Per tot ai-
xò, engresco tothom a acos-
tar-se al seu club local de rug-
bi per animar-lo i ajudar a re-
cuperar l’esperit dels equips
de barri, on l’important és l’es-
port, i no lluir-se.
NÉSTOR CABALLERO VICENTE
Manresa (Bages)

Clar i català: junts
guanyarem!

b La situació que vivim a Ca-
talunya cal resoldre-la vivint el
present i mirant el futur.

Malauradament tenim els
nostres líders a la presó o a
l’exili i cal donar-los el màxim
suport, com s’està fent. Però
avui cal que els presos polítics
i probablement els exiliats fa-
cin un pas humil al costat i
deixin que els partits, les enti-
tats i el poble català es gover-
nin per si mateixos. Ens hem
de governar sense el xantatge
de l’Estat.

Una prova de tot plegat la
tenim amb l’anunci recent
d’ERC movent l’escaquer en
solitari i proposant Maragall
per a Barcelona. El més pre-
ocupant és que aquesta juga-
da calculada accepti de facto
que l’alcaldia de Barcelona no
és prioritària per construir la
República i la independència
del nostre país.

Cal que el govern faci políti-
ques del dia a dia. Sense tot
això, anirem donant la raó als
unionistes amb l’argument
que el govern no s’ocupa de
les persones i de les coses. Ai-
xò no ho podem permetre.

La unitat és el que majorità-
riament vol la gent, i això és el
que cal fer, perquè només
anant junts ens en sortirem.
Persistint des de la unitat, su-
perarem amb escreix la majo-
ria necessària de suports a la
Republicà i a la independència
per estrictes raons de radicali-
tat democràtica.

Els moments requereixen
d’enormes dosis de generosi-
tat. Per tant, la següent jugada
sobre l’escaquer l’ha de fer
ara el PDeCAT i proposar al
mateix Ernest Maragall que si-
gui el candidat de tots. I fins i
tot hem de tenir en compte
els comuns per combatre el
candidat Manuel Valls (el més
fort).
PAU MESTRES
Itàlia

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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Sísif
Jordi
Soler

Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Montserrat Caballé es mereix un gran homenatge perquè
ha fet molt per Catalunya”

La frase del dia

“Enviant
a Europa
representants no
d’un partit sinó d’un
país no caldrien
gaires aclariments,
perquè la llista
s’explicaria sola

l Parlament de Catalunya, al Ba-
lear o a les Corts Valencianes, els
partits presenten un programa

electoral on exposen el seu model de so-
cietat i d’estat en tots els àmbits, amb
projectes i iniciatives relatius a l’educa-
ció, la cultura, l’habitatge, la salut,
l’ocupació, la discriminació de gènere,
el medi ambient, el transport, etc. Els
models són ben distints si es fan des de
posicions progressistes o conservado-
res, perquè les solucions als problemes
difereixen en cada cas, segons la ideo-
logia. Després, clar, hi poden haver co-
alicions de govern on ja ningú no manté
intactes les posicions inicials. Abans,
però, cadascú ha hagut de modificar les
seves per fer un programa de govern
pactat amb uns socis que també hau-
ran hagut de matisar els plantejaments
originals per adequar-los al programa
comú.

JUSTAMENT PERQUÈ país endins, els mo-
dels són diferents, sempre he cregut
que el millor era defensar l’expressió
electoral diferenciada dels diversos
projectes, d’esquerres, progressistes,
liberals o conservadors, per governar.
Però, en les circumstàncies presents i
país enfora, crec que aquesta diferen-
ciació sobre el model de societat futura
ha de passar a segon terme. Sobretot
perquè hi ha parlaments on no només
hi som representats els catalans, com
ara l’espanyol i l’europeu, i on no tenim
la pretensió de governar. De manera
molt concreta penso en les eleccions
europees del maig de l’any vinent. Fal-
ten encara set mesos i hi ha, doncs,
prou temps per treballar, seriosament,
la necessitat d’una llista unitària de tot
el sobiranisme català que aplegui tots
els partidaris d’una República Catala-
na. No em refereixo, en el context ac-
tual, a una llista que prioritzi unes de-
terminades posicions ideològiques, si-
nó que sigui l’expressió majoritària de
l’existència d’una nació europea que no

A disposa d’estat propi, que vol exercir el
dret a l’autodeterminació de forma pa-
cífica i democràtica i que pateix la re-
pressió i la limitació de drets bàsics per
part d’un estat membre de la UE. Una
llista així, no de partit sinó nacional, de
país, generosament plural, represen-
tant tota la diversitat democràtica
existent a Catalunya, amb tota la
transversalitat d’idees, no tinc cap
dubte que seria, ras i curt, la llista, i que
esdevindria, de lluny, la candidatura
més votada al Principat i, doncs, la més
representativa de l’opinió catalana. Te-
nint en compte les limitacions de per-
centatges per obtenir representació a
Brussel·les, lesives per a cada candida-
tura per separat, un èxit inqüestiona-
ble de la llista seria un aval formidable
per a la internacionalització de la causa
catalana, de manera permanent, al
Parlament Europeu i la forma més se-
gura de garantir-hi presència catalana
sobiranista.

ACUDIR A EUROPA, amb una sola veu i
una sola candidatura, no per manifes-
tar-hi diferències ideològiques, sinó co-
incidències nacionals, anant-hi com a

país i que així sigui percebut arreu,
hauria de ser un objectiu prioritari, per
damunt del vol gallinaci de la batalla de
sigles. Parlo d’una llista diferent, atrac-
tiva, potent, que conjugui la força de la
gent jove ben preparada amb l’expe-
riència política dels que venen de lluny:
un bon equip. Per entendre’ns, que in-
clogués des de candidats que han estat
diputats de la CUP fins a nous sobira-
nistes, com ara antics ministres socia-
listes o exdiputats del PP, amb tota la
varietat d’idees que hi ha entremig
d’uns i altres. Una llista plural així, de
gran voltatge polític, hauria de comp-
tar amb el compromís, el suport i el re-
forç, com a candidats, de personalitats
destacades del món de la cultura, la
ciència, l’empresa, el cooperativisme,
el món professional liberal, l’esport i re-
presentants de la diversitat religiosa i
d’orígens dels catalans d’avui. Trobar a
la llista una majoria de noms coneguts,
alguns fins i tot amb responsabilitats
institucionals i representacions políti-
ques anteriors, amb professionals de
renom en l’àmbit internacional, fóra la
millor expressió política d’una societat
nacional diferenciada, camí cap a la se-
va emancipació. I tots ja tenim noms al
cap.

ENVIANT A EUROPA representants no
d’un partit, sinó d’un país, no caldrien
gaires aclariments, perquè la llista
s’explicaria sola. I no és igual guanyar
amb una sola llista que fer-ho sumant-
les totes, darrere de la guanyadora,
com ara passa al Parlament. Una llista
així causaria un impacte enorme, ja
que els eurodiputats anirien a Brussel-
les, clarament, com a catalans. La pre-
sència d’alguns noms valencians o de
les Balears explicaria que el nostre uni-
vers de referències culturals i els horit-
zons futurs a compartir, lliurement, no
es limiten al Principat. I qui podria ne-
gar-se a una llista així, amb arguments
que no fossin partidistes?

Josep-Lluís Carod-Rovira. Filòleg i escriptor

La llista d’Europa
Tribuna

a realitat demos-
tra que tenim un

govern feble, susten-
tat en una majoria
parlamentària forma-
da per col·lectius amb

interessos no sempre coincidents. Se-
gur, amb la mateixa finalitat, però amb
estratègies diferents. Un govern que ha
de fer molts equilibris però que vol
comprometre’s en un projecte comú.

Pel que fa a la resta, s’ha de negociar
amb un Estat en hores baixes i un go-
vern socialista que s’aguanta per fines
agulles de cosir. Un executiu, el de Sán-
chez, al qual li interessa seduir els inde-
pendentistes malgrat estar lligat per la
força del nacionalisme espanyol. L’exis-
tència de presos polítics i exiliats difi-
culta una relació fluida, tant a Catalu-
nya com a Espanya. I el poder judicial,
pujat al faristol de l’autoritat suprema,
no vol fer aquesta feina, quan transita
pel territori més ranci de la Castella
profunda.I en la darrera baula de la crò-
nica, el sorgiment públic del feixisme
latent, que sempre ha existit però que
fins ara no s’havia manifestat d’una
manera tan desenfadada. Amb una
premsa que l’alimenta i uns cossos de
seguretat que compren el producte.

Amb un panorama tan complicat,
és estrany viure en el dubte perma-
nent?I no és gratuït que es rumoregi
que hi haurà eleccions, aquí i allà. I en-
cara més, quan es parla de consulta
electoral s’ha de pensar, ara i aquí, a
qui interessa. En un panorama tan mo-
gut, crec que no van bé ni als governs
ni a les oposicions, que són diverses i
variades. Als partits els interessa en-
fortir els propis espais, i pensen que el
temps juga al seu favor. Amb les elec-
cions municipals a la cantonada i les
mai menyspreables consultes euro-
pees i andaluses, és millor primer dis-
putar aquesta partida per sentir el ba-
teg de la ciutadania. Eleccions de
país?, no, gràcies.

L

De set en set
Jaume Oliveras

Eleccions?



l dimarts 16 d’octubre farà un
any que Jordi Cuixart i Jordi Sàn-
chez estan en presó preventiva,
privats de llibertat. Des del cen-

tre penitenciari de Lledoners, el presi-
dent d’Òmnium Cultural contesta les
preguntes d’El Punt Avui.

Fa gairebé un any que vostè i Jordi Sàn-
chez estan empresonats. S’havia imagi-
nat mai que podia entrar a la presó pel
referèndum de l’1-O? I que s’hi podia
passar un any?
En certa manera, sí. Si repassem la his-
tòria de l’Estat, podem dir que sempre
ha estat maldestre en la resolució dels
conflictes polítics, per ser suaus. Jo tenia
clar que la possibilitat d’entrar a la presó
existia. El primer dia que la Txell i les
meves germanes van venir al locutori de
Soto del Real, ja els vaig dir que això po-
dia anar de doble dígit. Que res ens con-

E
X. Xirgo / A. Serrano
LLEDONERS

dicioni si és així. Siguem tan pacients
com perseverants.

Hauria fet el mateix si hagués sabut el
cost personal que tindria?
Sí. Per a mi és un honor ser a la presó per
haver defensat la llibertat i la democrà-
cia. Tinc claríssim que la justícia està per
sobre de la llei i sé que a casa, i els meus
amics, entenen que em sento realitzat
com a persona. La defensa de la demo-
cràcia està per sobre del nostre allibera-
ment i ho afronto amb serenor.

S’ha sentit ben tractat aquests mesos a
la presó?
Sí. El tracte amb els funcionaris ha estat
sempre correcte i, en molts casos, cor-
rectíssim. Tant a Soto del Real com ara a
Lledoners, on el projecte d’acompanya-
ment dels interns en la reincorporació a
la societat dona molt bons resultats i es
percep des del primer moment. Cal felici-
tar els professionals que s’hi deixen la
pell dia rere dia. Són una font d’esperan-
ça. Tot i això, segueixo pensant que les

presons –com a concepte– són un dels
grans fracassos de la humanitat. Segons
Intress, el 83% dels exreclusos no dispo-
sen de relacions familiars en el moment
de la sortida i un 90% no tenen on passar
la primera nit. Aquesta informació no
ens pot deixar indiferents.

Quin és el seu dia a dia?
Em llevo a les 7 per fer la meditació; a
2/4 de 8, recompte, i esmorzem a les 8.
Em toca netejar l’espai 2, que són uns
10-15 minuts, i a quarts de 10 anem a
la zona educativa, on faig ceràmica. I els
dijous, l’e-magazine. Hi ha molt bon am-
bient. Després, atenc els advocats o les
visites institucionals al locutori. A 3/4
de 2, després de dinar, ens tanquen a la
cel·la fins a 2/4 de 5, quan hem de baixar
al pati i podem fer una hora i mitja d’es-
port. A quarts de 9 tornem a pujar a les
cel·les, després de sopar. Abans hauré fet
la trucada de 6 minuts als pares o a casa,
un dels moments més emocionants del
dia, perquè canto una cançó al meu nen,
i després la porta es tancarà fins l’ende-

mà. El divendres al matí acostuma a ha-
ver-hi alguna activitat cultural molt ben
rebuda pels interns. I els caps de setma-
na, locutori de 40 minuts i gairebé sem-
pre vis-a-vis d’una hora i mitja, en què
et pots abraçar! I així cada setmana de
cada mes. Amb funcionaris i interns,
som com una petita gran família, com
diu el cartell de l’entrada de la casa de
Fernando Pessoa: “Al final, la millor ma-
nera de viatjar és sentir.” Tot està bé.

Ha notat diferències entre Soto del Real
i Lledoners?
Conservo tot de bons records de Soto del
Real. Van ser nou mesos a Castella, i els
mals moments els he deixat aparcats.
Dit això, la distància és un càstig afegit
a la injustícia de l’empresonament; per
tant, l’esforç de l’entorn per venir a visi-
tar-nos s’ha mitigat substancialment.
Heu de pensar que fer un locutori amb
vidre a Madrid un cop per setmana, de
40 minuts, suposava invertir 12 hores,
entre tren, taxi, esperes i retorn. Són
1.300 quilòmetres. Ser a Lledoners tam-
bé permet estar més al dia de l’actualitat;
et sents més a prop de casa i els de casa
també t’hi senten. Però no ho oblidem:
tot és presó i igual d’injusta.

El 20 de setembre, davant la conselleria
d’Economia. Hi ha imatges i vídeos que
acrediten que van estar negociant amb
la Guàrdia Civil perquè sortís la comiti-
va judicial… L’error va ser pujar a sobre
del cotxe?
Hannah Arendt explica a Veritat i políti-
ca que “la llibertat d’opinió és una farsa
si no es garanteix la informació objectiva
i no s’accepten els fets mateixos”. Van
utilitzar la imatge de dalt dels cotxes per
escenificar una sedició, ara ja rebel·lió,
del tot inexistent, però el 20-S l’Estat ens
va posar un parany perquè avaléssim el
seu fals relat de la violència i no hi vam
caure: felicitem-nos. No em penedeixo de
res; al contrari, ho tornaria a fer, i no de-
fallirem a desmuntar la seva farsa.

El Suprem l’acusa de rebel·lió per haver
utilitzat la seva responsabilitat a Òmni-
um per mobilitzar la gent i impulsar
“una massa de força que fes front a
l’obligació policial d’impedir el referèn-
dum il·legal”. Què hi replica?
Que no era una “massa de força”, sinó
una “massa de dignitat”. La població es
va conjurar pacíficament per votar i,
contra això, no hi ha desplegament po-
licial que valgui. Encara és hora que el
Suprem aporti una sola prova amb què
acrediti aquesta suposada crida a la vio-
lència per part de Jordi Sànchez i jo ma-
teix. I no l’aporten perquè no existeix.
Entre tots han muntat aquesta farsa; a
veure com se’n surten.

Els advocats situen el judici a la tardor
o a principis d’any. Com l’afronta?
Ara diuen que al gener. En qualsevol cas,
l’afrontem amb un objectiu molt clar.
S’han inventat un relat. Ens han tancat

President d’Òmnium Cultural. Empresonat a Lledoners

Jordi Cuixart

“Ningú entén la
polèmica sobre
la suspensió
dels diputats”
DEBAT · “És del tot imperatiu que els partits polítics sobiranistes estiguin a l’altura del
moment actual i parlin clar”ANIVERSARI 1-O · “Violència és enviar 8.000 policies a
atonyinar la població civil perquè vol votar” AVÍS · “No ho podem fiar tot al Tribunal Europeu”

Li exigeix una
estratègia abans del
21 de desembre per
implementar
la República

El naufragi del
catamarà de ‘L’Oca’
va provocar la mort
de 21 jubilats
francesos

L’ANC llança
un ultimàtum
al govern de
Quim Torra

Vint anys de
la tragèdia de
l’estany de
BanyolesNacional
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a la presó per haver exercit drets fona-
mentals, i això només passa en països
on l’estat de dret s’aguanta per un fil.
Per tant, lluitarem sota la bandera de la
democràcia, amb dignitat i coratge. Acu-
sarem l’Estat de vulnerar el dret a la mo-
bilització i a la dissidència política i de-
fensarem la desobediència civil pacífica.

Espera que l’absolguin?
No soc ingenu, però tant l’equip jurídic
com tot Òmnium sortim a guanyar el ju-

dici, encara que la sentència estigui es-
crita. Estan jutjant els prop de 130.000
socis d’Òmnium i més de dos milions de
votants i uns quants milers més que van
sortir el 3 d’octubre per la vaga de país.
Recordem que ens van dir que no vota-
ríem i fixeu-vos què va passar.

El judici podria ser una oportunitat per
sumar complicitats en el procés, com
proposa Oriol Junqueras, o per acusar
l’Estat, com suggereix Anna Gabriel?

Les dues coses alhora. El judici servirà
perquè els demòcrates de l’Estat espa-
nyol, que hi són, vegin de què és capaç
l’Estat per protegir l’establishment i el
poder de l’Íbex 35. I, alhora, el judici no
és només contra el sobiranisme, sinó
contra tot aquell que s’atreveixi a qües-
tionar el règim del 78. És la campanya de
Demà pots ser tu. I tot això ho farem,
efectivament, acusant l’Estat de vulnera-
ció flagrant dels nostres drets fonamen-
tals. El judici és un pas més en el camí i

no el desaprofitarem. Com diu l’estimat
Àlex Solà, ens caldrà “l’estil dimitrovià”.

S’hauria d’emetre per televisió?
Ens hi deixarem la pell perquè així sigui;
no serà fàcil. Tinguem clar, però, que res
els obliga a fer-ho i, per tant, estiguem
preparats per fer tots d’altaveu.

Carles Puigdemont aposta, en el llibre
‘La crisi catalana, una oportunitat per a
Europa’, per una mediació internacional,
i assenyala Donald Tusk com a possible
mediador. Com veu aquesta possibilitat?
Tant de bo. Sempre hem apostat pel dià-
leg i la mediació, sense demanar renún-
cies prèvies a ningú. Som ciutadans eu-
ropeus i les institucions europees tenen
el deure d’intercedir.

El Tribunal Europeu serà el que donarà
la raó a Catalunya?
No ho podem fiar tot al Tribunal Euro-
peu; seria un greu error. El camí fins a
Estrasburg no serà ni fàcil ni ràpid, ho
hem de tenir clar. Fa temps que hi estem
treballant. Espanya és el país amb més
sentències en contra de la justícia euro-
pea i, alhora, en tota aquesta causa la
justícia espanyola ja ha rebut uns quants
revessos importants de la justícia d’al-
tres països de la UE, que han deixat en
evidència bona part del sistema judicial
espanyol. Tots els exiliats són ciutadans
lliures dins la UE. Les mobilitzacions i
l’acció política seran clau, un altre cop.

Dolors Bassa deia en una entrevista a
aquest diari que el temps a la presó no
ha fet sinó refermar les seves convic-
cions. Ho comparteix?
Absolutament. I en el cas de les nostres
represaliades, hi voldria afegir que l’ac-
titud militant de l’Anna, la Carme, la
Marta, la Meritxell, la Clara i la Dolors
m’inspira tothora. Són referents de
tenacitat i fermesa.

La presó preventiva és un càstig amb
ànim exemplaritzant perquè l’indepen-

El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, participant en el cicle Moment Zero, el juny del 2017 ■ ANDREU PUIG

Ai, Justícia!
L’APUNT de les causes de l’accident. Dos mesos abans de l’en-

fonsament, Fomento va tornar a revisar la barca. Tan-
mateix, el jutge va considerar que els culpables d’ho-
micidi imprudent eren els dos propietaris de L’Oca. I
van passar tres anys a la presó. Les administracions
s’espolsen responsabilitats, amb la complicitat de la
Justícia. Fa vint anys, i ara!M. Sardà

El vintè aniversari de la tragèdia de Banyoles torna a
evidenciar les mancances que té la justícia en aquest
país. Dilluns vinent farà 20 anys de l’enfonsament de
L’Oca al llac de Banyoles. Enginyers navals de Fomen-
to, en el moment de la revisió obligatòria, van aconse-
llar, junt amb l’empresa que va fer la motorització de la
barca, practicar uns forats al darrere, que van ser una
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dentisme no torni a desafiar l’Estat?
Sí, però amb el temps perd eficàcia. Les
primeres setmanes de presó semblava
tot plegat una tragèdia i, al cap de pocs
mesos, sense normalitzar la situació,
vam aprendre a fer servir les eines per
fer front a la seva repressió: tanta ten-
dresa com coratge. Ho dèiem abans del
referèndum: “No hi ha prou presons per
aturar tanta democràcia.”

Quin pes ha de tenir la presó en l’estra-
tègia dels partits independentistes?
Vostè ha dit que “seria absurd posar-nos
com a límit la presó o les amenaces de
violència de l’Estat”…
Cap estratègia serà reeixida si la presó
n’és un condicionant. Els presos no som
moneda de canvi de res. Som palanca
democràtica també per visibilitzar da-
vant la comunitat internacional la greu
situació de repressió que es viu a Catalu-
nya. Com a col·lectiu, no podem condi-
cionar les estratègies polítiques. Això va
quedar superat quan feia onze dies que
Jordi Sànchez i jo estàvem empresonats
a Soto del Real i el Parlament va procla-
mar la República.

Dilluns va fer un any de l’1-O. Es va assa-
bentar de la mobilització? Com la va
veure? La gent sempre hi és?
És que la gent no falla mai, no ha fallat
mai. Encara no podem avaluar les conse-
qüències de l’exercici d’autodetermina-
ció individual que també va suposar el
dia del referèndum de fa un any, però
dilluns passat vam veure el fruit de
la llavor... La gent és avui la principal
estructura d’estat; tenim un país fan-
tàstic, que ni es resigna ni s’atemoreix.
La manifestació de dilluns era també
una interpel·lació absoluta als partits
polítics sobiranistes i als seus responsa-
bles. Lideratge i convicció.

Uns centenars de persones van provocar
incidents a la porta del Parlament i els
Mossos van actuar tant allà com a la Via
Laietana. Què li va semblar? Imatges
com la de dilluns malmeten el treball fet
per l’independentisme i donen argu-
ments als que el qualifiquen de violent?
No ho podem magnificar ni banalitzar,
perquè podríem caure en la trampa dels
que volen construir la imatge que el movi-
ment sobiranista és violent. El sobiranis-
me és genèticament pacifista. Violència
és enviar 8.000 policies a atonyinar la po-
blació civil perquè vol votar, amb un ba-
lanç de milers de ferits en menys de dotze
hores, i condecorar-ne els responsables.
Violència és tombar als tribunals una
quarantena de lleis socials i ambientals
que simplement pretenen millorar la vida
dels ciutadans. Violència és tenir un 20%
de la població en risc d’exclusió social.

El president Quim Torra ha llançat un ul-
timàtum al govern del PSOE en un debat
de política general en què s’han consta-
tat les diferències entre JxCat i ERC, i
que s’ha hagut d’ajornar fins dimarts.
Com l’ha vist?
Em semblaria molt inadequat fer valora-
cions sobre l’acció de companys que ara
estan a la presó o a l’exili. Però, alhora, i
des del respecte i l’empatia cap a tothom,
és del tot imperatiu que els partits polí-
tics sobiranistes estiguin a l’altura del
moment actual i parlin clar. Ningú entén
la polèmica sobre la suspensió dels dipu-

tats i això és una mostra de dinàmiques
que no porten enlloc. Cal posar fi a
aquesta sensació d’improvisació. És l’ho-
ra de l’alta política, en majúscules. Els
ciutadans d’aquest país, amb el seu com-
promís insubornable, s’han guanyat el
dret de ser tractats amb màxima rigoro-
sitat, sinceritat i sentit d’estat.

No hi ha unitat estratègica de l’indepen-
dentisme sobre què s’ha de fer de cara
al futur. La unilateralitat i la desobe-
diència s’han d’aparcar temporalment?
No podem renunciar a res, sempre que
la via sigui pacífica i democràtica. La
democràcia deixa de ser-ho si té límits.
Per tant, recuperem les lleis de caràcter
social aprovades pel Parlament i suspe-
ses pel TC d’una vegada, algunes de les
quals amb els vots del PSC... Hi ha tanta
feina per fer...

És partidari de l’estratègia d’ERC d’ei-
xamplar la base de l’independentisme?
“Si volem tirar per la via de les pròpies
decisions, n’hem de ser molts més”, deia
al juliol Pere Aragonès.
No ens convenç el verb eixamplar; ens
estimem més parlar de compartir. Nin-
gú vol ser eixamplat per algú altre. Per
això parlem de compartir, que implica
escoltar, mantenir una actitud oberta
i, sobretot, molta empatia… Treballem
per trobar i construir consensos, enfor-
tir-los i consolidar-los; som terra de “llui-
tes compartides”. Sortim al carrer i em-
peltem-nos de la diversitat de la nostra
societat, que la cultura sigui al bell mig
de les nostres vides. Això només sortirà
bé si ho fem junts, si hi arribem plegats i
no ens deixem ningú pel camí.

El president Torra proposa una mobilit-
zació permanent fins al judici. Això no
és traspassar la responsabilitat del pols
del procés a la gent i les entitats?
No ho entenem així; cadascú sap quin
és el lloc que li correspon. Per tant, les
institucions, que facin d’institucions, i
els partits i les entitats de la societat ci-
vil, exactament el mateix. Ningú va dir
que seria fàcil, ni ràpid. Així que necessi-
tarem continuar arremangant-nos, i les
mobilitzacions seran més necessàries i
intenses que mai, n’estic convençut, pe-
rò també és imprescindible la confiança
i la unitat d’acció entre partits polítics,
sindicats, patronals, entitats del tercer
sector, etc. Cal una resposta contundent
i unitària de la societat catalana. Aquest
país només avança quan ho fa unit en la
seva diversitat. Prop del 80% de la socie-
tat catalana està en contra dels empreso-
naments i a favor del referèndum. Això
representa un gran consens, i sabem que
el president Torra ho té present.

El govern espanyol ha obert una via de
diàleg amb el català. Hi confia?
La realitat dels fets no l’acompanya, però
que digués ben clar que vol treure aquest
conflicte polític dels tribunals seria un
punt de partida interessant, així com re-
tirar tots els recursos del TC contra les
lleis socials aprovades pel Parlament. I,
sobretot, que deixi de posar límits al dià-
leg. S’ha de poder parlar de tot.

La delegada del govern espanyol a Ca-
talunya, Teresa Cunillera, en unes decla-
racions que posteriorment va matisar,
obria la porta a l’indult si vostès accep-
tessin la possible sentència...

No acceptaré cap sentència condem-
natòria a canvi d’un indult. Jo no em
penedeixo de res i no hem vingut a la
presó per lluitar pel nostre allibera-
ment, sinó per defensar drets i lliber-
tats. 358 dies de cel·la han enfortit
massa les conviccions per poder re-
nunciar a la meva dignitat.

Pesos pesants del socialisme, com ara
Meritxell Batet, Miquel Iceta i Josep
Borrell, han dit que preferirien que
vostès no estiguessin en presó preven-
tiva. Observa un canvi respecte al go-
vern del PP?
És que als del PSOE els fem nosa a la pre-
só. En la qüestió catalana, i en especial
amb referència als presos polítics, la seva
política és la del pal i la pastanaga. Adap-
ten el missatge en funció del públic a qui
s’adrecen. La presó preventiva és una
aberració. El millor que podrien fer és
assumir-ho sense complexos i actuar en
conseqüència. Fer el contrari els situa
al mateix nivell que l’extrema dreta, el
PP, Cs i Vox. Dit això, farem bé de no
fer volar coloms.

Pedro Sánchez proposa un referèndum,
però no sobre l’autodeterminació, sinó
sobre l’autogovern. Com ho veu?
No sembla que sigui una oferta de diàleg
sincera i amb voluntat de trobar una so-
lució política al conflicte. Passem de les
intencions a les propostes.

El PSOE té capacitat per arribar a acords
bilaterals importants amb Catalunya?
En els darrers mesos, el PSOE ha posat
data a l’exhumació de Franco i ha impul-
sat una reforma exprés de la Constitu-
ció. Això demostra que, quan tenen vo-
luntat política, remouen cel i terra. Cal
valentia i coratge; al Canadà i al Regne
Unit hi trobarà la solució.

El govern del PSOE està en una situació
de clara debilitat. La possibilitat d’elec-
cions a Espanya podria afectar els pre-
sos polítics i els exiliats?
És obvi que amb un govern del PP o Cs es-
taríem pitjor, però no sabria dir com de
pitjor. En qualsevol cas, recordem que
hem sentit Aznar parlar del moviment
basc d’alliberament nacional i el govern
de Felipe González condemnat pels GAL.

El govern del PSOE hauria d’instar la
Fiscal General de l’Estat a retirar els
càrrecs?
Des d’Òmnium Cultural, no els ho de-
manarem. El PSOE sap de sobres que
la resolució del conflicte requereix dià-
leg i no pas tribunals. Tots els partits
polítics d’àmbit estatal, excepte Podem,
han avalat un relat basat en una violèn-
cia inexistent.

Veu possible sortir en llibertat abans del
judici?
Tot i la indefensió que suposa afrontar el
judici des de la presó, fa temps que això
ja no és una prioritat. No vull sortir rà-
pid, vull sortir bé, que no vol dir res més
que aconseguir que l’Estat espanyol re-
conegui que ha vulnerat greument drets
i llibertats fonamentals. La nostra causa
és la democràcia i la defensa del dret a
l’autodeterminació.

Quan comenci el judici, els traslladaran
de nou a Madrid. Tem que s’hi hagin de

Un cartell per demanar la llibertat de Cuixart, en una manifestació del gener ■ ORIOL DURAN
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quedar fins que es dicti sentència?
Podria ser, bàsicament per castigar-nos
encara més, però no tindrà efecte en la
nostra actitud política. Hem d’intentar
no projectar res sobre qüestions que no
depenen de nosaltres mateixos. Neces-
sitem mantenir una actitud positiva en
tot moment, és essencial.

Ha seguit els capítols de la guerra bruta
a l’Estat amb l’excomissari Villarejo de
protagonista?
Les clavegueres de l’Estat són insacia-
bles. És un estat podrit, i se n’utilitzen
els aparells per fer guerra bruta contra
tot allò que molesti el poder. És una de
les claus de l’afebliment progressiu del
sistema democràtic espanyol. Tant de bo
tot això faci reaccionar els demòcrates
de l’Estat.

No hi haurà sentència abans de les mu-
nicipals. Les eleccions són una nova
oportunitat per a l’independentisme.
S’han d’abordar en clau nacional?
Òmnium, com a principal entitat de la
societat civil, treballa per enfortir els
grans consensos de país. Negligiríem la
nostra funció si entréssim en el driblatge
curt de la política i valoréssim dinàmi-
ques de partit, que, com el seu nom indi-
ca, vol dir ‘d’una part’.

Tem que l’Estat o l’aparell de l’Estat hi
pugui interferir d’alguna manera?
Seria molt greu, de nou, però malaurada-
ment no podem descartar res. En qualse-

vol cas, ja vam veure que el 21-D, empre-
sonant candidats i imposant unes elec-
cions, no van sortir-se amb la seva i la
majoria sobiranista va obtenir una am-
plíssima majoria al Parlament. La força
de la gent els va frenar i el catalanisme
sobiranista va tornar a guanyar a les ur-
nes, que és on es guanya en democràcia.

Què opina de la Crida Nacional per la
República, aquest nou espai que es
constituirà com a partit al desembre?
Tot el que sigui enfortir el sistema d’or-

ganitzacions en el marc del sobiranisme
és favorable; per tant, tota la sort i en-
certs. Qualsevol altra valoració per part
meva es podria interpretar erròniament.

Com gestiona ser president d’Òmnium
estant privat de llibertat?
Amb gran autoestima, un cert vertigen,
agraïment i molta responsabilitat. Quan
va començar la repressió, vam acordar
en la junta directiva que, en el cas que jo
acabés a la presó, el vicepresident i esti-
mat amic Marcel Mauri de los Ríos seria

el nostre màxim representant, i el temps
ens demostra que la decisió i l’elecció van
ser un gran encert. Sempre hem tingut
clar que el meu empresonament no pot
afectar el funcionament de l’entitat i
hem après a repartir-nos els rols. Que
l’Estat tingui clar que l’empresonament
del president d’Òmnium no ha aconse-
guit debilitar-nos com a organització ni
variar l’estratègia de l’entitat. Ben al
contrari: ens reafirmem en els nostres
valors fundacionals, que són llengua, cul-
tura, país, cohesió social i educació. Re-
pública. Franco ja ens va il·legalitzar i
no els va servir de res. Òmnium és molt
més que el seu president, que no deixa
de ser-ne un instrument més.

Òmnium ha superat els 100.000 socis des
que vostè està a la presó. Com ho valora?
Diu molt del compromís de la societat
catalana. Ho entenc com un reconeixe-
ment a la trajectòria de coherència i rigor
d’una entitat amb més de 57 anys d’his-
tòria, però també, des de la modèstia més
absoluta, com un missatge de “No ens fa-
lleu!”. Ara mateix som 126.000 socis ar-
reu dels Països Catalans, més d’un miler
a tot l’Estat i a Europa, i seguim creixent
dia rere dia. Tenim una estratègia d’im-
plantació territorial amb un horitzó fixat:
que a cada poble de Catalunya existeixi
una secció local. L’objectiu és ben clar:
ampliar l’imaginari col·lectiu de país i en-
fortir la cohesió social i el sentiment de
pertinença col·lectiva del conjunt de la
societat catalana. ■

Cuixart, que el 16 d’octubre complirà un any a la presó, en una imatge del juliol del 2017 ■ A.P.
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FERRAN ESPADA

El ministre visita i arenga les tropes
El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, visita de sorpresa el destacament poli-
cial de la Jonquera enviat per controlar la frontera. Zoido va arengar-los manifes-
tant el suposat orgull que els espanyols tenien pels agents. Després es va traslladar a
la caserna de Sant Climent Sescebes, on va dinar amb les tropes policials. ■ ACN

MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 7 d’octubre del 2017

“Milers de persones
envien un missatge de
pau als governants: el
que és valent, avui, és
asseure’s a parlar”
ADA COLAU ALCALDESSA DE
BARCELONA

“Sabem que sense
la declaració
d’independència no hi
haurà cap mediació
internacional”
JORDI CUIXART PRESIDENT
D’ÒMNIUM CULTURAL

“Hem d’obrir un espai
de diàleg on càpiga tot
excepte la il·legalitat, la
intransigència i la
unilateralitat”
PEDRO SÁNCHEZ SECRETARI
GENERAL DEL PSOE

“Un referèndum sobre
la independència és la
sortida democràtica
que li queda, al govern
espanyol”
JOSEBA EGIBAR PORTAVEU DEL
PNB AL PARLAMENT BASC

Manifestació a Madrid per la unitat d’Espanya
Avui fa un any va ser un dia de mobilitza-
cions. A Madrid es manifesten unes
50.000 persones per la unitat d’Espa-

nya. A Palma són uns 6.000 manifes-
tants contra la independència de Cata-
lunya i hi ha una agressió. ■ EFE

I els del Parlem fan la seva única aparició
La plaça de Sant Jaume s’omple per una
convocatòria ciutadana, però amb el su-
port del PSC, que també es fa en altres ciu-

tats de l’Estat, amb el lema Hablemos/
Parlem pel diàleg. Després d’aquell dia
mai més es van mobilitzar. ■ J. RAMOS

Merkel truca a Juncker
per parlar de Catalunya
Es dona a conèixer que la cancellera ale-
manya, Angela Merkel, s’havia posat en
contacte per telèfon el dia abans, 6 d’oc-
tubre, amb el president de la Comissió
Europea, Jean-Claude Juncker, per par-
lar de la crisi entre Catalunya i Espanya.
La trucada es fa durant la cimera entre
la UEi l’Índia celebrada a Nova Delhi.
D’altra banda, les declaracions del co-
missari europeu d’Energia, el conserva-
dor alemany Günther Oettinger, pale-
sen que la preocupació a l’interior de
l’executiu comunitari és més gran del
que transmeten els comunicats oficials.
“La situació és molt, molt preocupant.
És inimaginable una guerra civil a l’inte-
rior d’Europa”, diu Oettinger.

Agbar i Fundació La Caixa
mouen la seu social
El consell d’administració de la Societat
General d’Aigües de Barcelona (Agbar)
comunica el trasllat de la seu social de
Barcelona a Madrid “de manera tempo-
ral”, per la situació política que viu Cata-
lunya. D’altra banda, la Fundació La
Caixa acorda traslladar de Barcelona a
Palma la seu social tant d’aquest orga-
nisme com de CriteriaCaixa, la societat
de la qual és accionista única i que ges-
tiona el patrimoni de l’entitat, “mentre
es mantingui l’actual situació a Catalu-
nya”. Agbar va retornar la seu social a
Barcelona el mes de setembre passat
mentre que el conglomerat de La Caixa
manté la mateixa situació que va esta-
blir avui fa un any.
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L’alcaldessa de Barcelona i
líder de Catalunya en Co-
mú, Ada Colau, va plante-
jar ahir un gran acord a les
forces sobiranistes –ERC i
el PDeCAT– i al PSC per
facilitar l’aprovació dels
pressupostos del govern
estatal, la Generalitat i

l’Ajuntament de Barcelo-
na. “Les mateixes forces
catalanes que vam ser ca-
paces d’ajuntar-nos, més
enllà de les nostres dife-
rències, per fer fora el PP,
hauríem de parlar des
d’ara mateix per assolir
aquest acord global”, va
expressar Colau després
d’un acte de partit en què
va justificar la proposta

per la necessitat de garan-
tir la prestació dels “ser-
veis públics bàsics” a la
ciutadania. Redundant en
aquesta idea, l’alcaldessa
de la capital va alertar que
la situació dels ajunta-
ments “comença a ser in-
sostenible” per la falta de
recursos i, per això, va ins-
tar els tres partits a “de-
mostrar que són a les insti-

tucions per prioritzar la
població i per atendre les
seves necessitats per so-
bre de qualsevol altra co-
sa”. La dirigent dels co-
muns també va lamentar
que el Parlament “s’hagi
tornat a bloquejar per la
tensió interna” del sobira-
nisme, un escenari que, se-
gons va alertar, “no es pot
allargar” perquè perjudica
la ciutadania. En aquest
context, també va rebutjar
qualsevol mena d’ultimà-
tum com el que va plantejar
el president català, Quim
Torra, que laminaria la pos-
sibilitat de desbloquejar els
comptes a Madrid. ■

Colau proposa un pacte
global de pressupostos
Redacció
BARCELONA

L’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) exigeix a
JxCat i ERC que “es fixi
una única i nítida estratè-
gia de govern per a la im-
plantació de la República”.
I que aquest full de ruta es
marqui abans del 21-D i es
coordini amb la CUP i les
entitats sobiranistes.

Si no es fa aquest pas i al
desembre “continua la dis-
paritat de criteris, no
acompanyarem el govern i

en serem crítics i exigents
amb mobilitzacions al car-
rer”. Aquest és l’ultimà-
tum que ha decidit fer
l’ANC després d’ajornar
durant setmanes la redac-
ció del seu document es-
tratègic en espera de con-
sensuar-lo amb el govern,
una opció que no ha estat
finalment possible tot i el
contacte constant. L’ANC
esmenava ahir un primer
document que exigia con-
vocar eleccions l’1 de ge-
ner perquè, recorda, l’en-
titat no és al Parlament i

les urnes no serviran si
JxCat i ERC tornen a defu-
gir el que els reclama. Fi-
nalment, ahir el secreta-
riat de l’ANC aprovava
tres documents després
de reunir-se durant hores.
A més d’un relat del que ha
passat des de l’Estatut i el
seu propi pla estratègic,
l’ANC va aprovar un “ba-
lanç força crític” de la ges-
tió del govern de Torra per
no haver fet passos cap a la
República i per les “disfun-
cions entre el que es diu i el
que es fa”. En aquest docu-
ment, l’entitat exigeix un
camí unitari amb la CUP i
les entitats, i que dimitei-
xin els consellers o mem-
bres del Parlament que no

“es vegin amb cor” de des-
obeir. Per l’ANC, el camí
no pot ser cap més que la
ruptura perquè no creu
“realista” un referèndum
acordat directament amb
l’Estat i “poc probable” un
referèndum forçat per la
comunitat internacional,
tot i que el “factor d’inesta-
bilitat econòmica i la limi-
tació de drets” podrien fer
possible aquest segon.

Tot i refermar-se en la
via unilateral en conside-
rar-la més realista, l’ANC
està disposada a aparcar-
la i donar un marge de mig
any de confiança al govern
si es fan gestos públics
clars de l’Estat o de la co-
munitat internacional
que es vol convocar un re-
ferèndum acordat. ■

Xavier Miró
BARCELONA

L’ANC exigeix estratègia de
ruptura abans del 21-D
a Es mobilitzarà contra el govern si no acorda amb la CUP i les entitats un pla per fer la República
a Només veu la via unilateral i demana que qui no s’hi vegi amb cor deixi l’executiu o el Parlament

Després de la conjura a man-
tenir-se units escenificada di-
vendres pel president Torra i
el vicepresident Aragonès,
ahir va ser Roger Torrent, el
president del Parlament, qui
va refermar des de Girona la
petició a JxCat i ERC en un
discurs durant la celebració
del Dia Mundial de la Salut
Mental. En paraules no dirigi-
des explícitament als partits,
Torrent va demanar que es di-

Diversos membres del secretariat de l’ANC acompanyaven ahir la presidenta, Elisenda Paluzie, en la roda de premsa sobre la seva estratègia ■ ACN

guin les coses “com són, amb
honestedat” i va advertir que
“res avança si no som capa-
ços de saltar els tabús i expli-
car-nos les coses com són, en
política també”. Després de
recordar que els objectius no
s’aconsegueixen d’un dia per
l’altre, va reafirmar que no hi
ha cap més opció que conti-
nuar “treballant i lluitant
junts”. Des de l’oposició, el
mandat es considera esgotat.

El líder del PSC, Miquel Iceta,
va descartar una altra reunió
entre Torra i el president Sán-
chez fins que no hi hagi
acords importants tancats i
va instar a continuar amb el
diàleg però va considerar que
el govern català “és a les aca-
balles”. També Lluc Salellas,
de la CUP, veu “tocada de
mort” la legislatura perquè
JxCat i ERC no han pactat un
full de ruta però sí el govern.
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Torrent crida a la unitat i l’oposició hi veu un final de cicle

“Si govern, Parlament
i ciutadans ens
preparem, serem
capaços d’afrontar la
via unilateral”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

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

La frase

Milers de mossos, acom-
panyats en alguns casos
per les seves famílies, es
van manifestar ahir al ves-
pre a Barcelona per de-
nunciar la retallada de
drets i de seguretat i de-
nunciar les deficiències en
el dispositiu de seguretat
de l’1-O passat. La mani-
festació va partir de la pla-

ça Universitat i va arribar
a la plaça de Sant Jaume
on David Miquel, un dels
portaveus del moviment
Mossos, convocant de la
marxa, va assegurar que
encara estan esperant
“una condemna del De-
partament d’Interior a la
violència”. Entre altres
consignes, els manifes-
tants van demanar la di-
missió del conseller d’Inte-
rior, Miquel Buch. ■

Redacció
BARCELONA

Els Mossos protesten
pel dispositiu de l’1-O
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