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“Demano al PSOE
que siguin valents
i tinguin coratge”

El president de la Generalitat, fotografiat divendres en una de les galeries de Palau ■ JUANMA RAMOS

ENTREVISTA Quim Torra PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La credibilitat de la
fiscalia i els jutges

espanyols voreja el zero si
argumenten violència
❝

No es jutja unes
persones, es jutja

la democràcia i el dret
d’autodeterminació
❝

Tenim presos
polítics i exiliats.

No hem condicionat
el diàleg a res
❝

P6-9

Els ‘armilles grogues’
prenen el carrer de nou

Europa-Món P22,23

Sosté que la societat ha dit que no vol
marxar i rebutja l’autodeterminació

Nacional P10

Sánchez nega
la voluntat
d’independència

David Bote. Alcalde de Mataró P18,19

“No renunciem a una
locomotora comercial
per al centre
de Mataró” Avui,

a les 21.30 h

Entrevista al músic
barceloní Pau Vallvé

Cultura-Espectacles P26,27

NACIONAL P16,17

La línia de tren trigarà tres dies a
tornar a funcionar i la Generalitat
demana que es talli entre Manresa
i Sant Vicenç si no és segura Operaris, ahir, al lloc del xoc ■ O.D.

Errades tècniques
i humanes, causes
del xoc mortal
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assats els noran-
ta, semblaria que

un ja ha de saber qui
és. Curiosament, pe-
rò, és amb l’edat quan
se solen difuminar els

contorns de la pròpia identitat. El no-
nagenari Josep Maria Espinàs, l’home
que mira i camina, ha donat una defini-
ció elegant, irònica, sàvia, de la seva
identitat actual. “Qui soc, diu?”, “Soc
aquell que encara és viu.” Espinàs té
plena consciència del programa es-
sencial: viure és persistir. I ell n’és una
figura exemplar (a punt de lliurar
aquest article, una notícia punyent: la
mort de l’Olga, la filla d’Espinàs). Els
que procurem evitar la temptació de la
transcendència sospitem que els vius
són un nombrós grup de morts de va-
cances en aquest món. I les vacances
duren el que duren. Constatar aquesta
realitat ha generat tota mena de refle-
xions sobre l’experiència de viure. A La
penúltima bondat, el pensador Josep
Maria Esquirol la defineix així: “No de-
cidim néixer o morir, però sí ‹ser capa-
ços de vida›.” El filòsof pensa que da-

vant el fet “que ens trobem vius” val la
pena intensificar –fer vibrar– la vida
que ens ha estat donada. No cal que-
dar paralitzats per la perplexitat de
l’enigma, ve a dir, val més optimitzar el
que hi ha. Una altra mena de filòsof,
Woody Allen, també ha obert perspec-
tives interessants sobre el fenomen
que potser es podrien resumir en una
de les seves lúcides observacions: “No
és veritat que la vida imiti l’art. Només
imita els programes de televisió do-
lents.” N’hi ha més d’un que es mira la
vida amb un inevitable escepticisme,
amb un entusiasme molt moderat. La
troben una mica sobrevalorada:
“Diuen que la vida és la cosa però,
francament, jo prefereixo la lectura.” La
vida o l’escriptura. Viure o llegir. Grans
dilemes existencials. Si un es desani-
ma, el més fàcil és donar la culpa a
Déu per haver-nos posat en aquesta
tessitura. Mai no he oblidat un graffiti
que vaig veure, fa molts anys, en un và-
ter públic de Londres. Hi deia que Déu
efectivament existia... i que estava
molt ocupat en un projecte més ambi-
ciós. Un consol.

P

Keep calm
Miquel Berga

Viure

N’hi ha més d’un que es mira
la vida amb un inevitable
escepticisme, amb un
entusiasme molt moderat

om tothom em sembla que sap, a
les escoles de la meva època hi
havia unes assignatures mig

marginals però d’aprovació obligatòria
que rebien el nom de “les tres maries”.
Una era la de religió. Com que anava a
una escola confessional la impartia un
capellà. Les altres dues eren forma-
ción del espíritu nacional (FEN) i gim-
nàstica, i anaven a càrrec del mateix
mestre. L’assignatura de religió
m’agradava, sobretot quan entrava en
els episodis bíblics. Passàvem uns lli-
bres il·lustrats per Batllori Jofré, un
dibuixant influït per Junceda que un
dia vaig saber que va ser el pare del ni-
notaire polític de La Vanguardia Toni
Batllori. La gimnàstica quan obligava a
saltar “aparells” em terroritzava. Mai
no vaig arribar a superar el poltre. No
diguem el plint. Un dia, una de les qua-
tre potes del poltre es va trencar pel
pes abusiu d’un saltador. Vaig fer els
meus càlculs: “trigaran a reparar-lo i
arribarem a final de curs alliberats de
saltar-lo”. L’endemà, el poltre presen-
tava pota nova. Un nen de la classe te-
nia el pare fuster i havia ofert els seus
serveis al mestre. De vegades el veig

C

pel carrer. Deu haver fet moltes coses
a la vida perquè és seixantí com jo, pe-
rò sempre me’l miraré com qui no em
va donar treva amb l’aparell que tenia
nom d’instrument de tortura. Els lli-
bres de FEN, perdonin, em distreien.
Contenien contes, sobretot els dels
primers cursos. Devien transmetre
doctrina intencionada, però també en
transmetien els tebeos i la televisió.
Un dels llibres es deia Vela y ancla. El
mestre ens va dir que el títol tenia do-
ble sentit: “velar”, d’estar despert i
alerta, i “anclar”, de mantenir-se
ferm. Un altre era Aprendiz de hom-
bre. Els escrits que contenia havien es-

tat aplegats per Gonzalo Torrente Ba-
llester, l’escriptor que molts anys més
tard, ja en democràcia, va defensar
que els arxius catalans requisats per
Franco havien de restar a Salamanca
“por derecho de conquista”. Un dels
contes no era un conte sinó un discurs
de José Antonio Primo de Rivera sobre
la unidad de España. Hi ha nens de la
meva classe que han sortit matemà-
tics, metges, historiadors, suposo que
per influència de les assignatures que
vam passar. Fins i tot un ha estat gim-
nasta, i uns altres, practicants religio-
sos. No en conec cap que sortís falan-
gista, més aviat al contrari. El FEN no
va projectar cap influència en les nos-
tres vides. El mestre, perquè era un
gandul, perquè veia venir el tombant
de les coses o perquè els capellans li
havien demanat moderació, tampoc
no hi va incidir gaire. M’havia arribat a
pensar que era un fet general. Avui hi
ha convocada a Madrid una manifesta-
ció agressiva a favor de la unidad de
España, contra el diàleg amb Catalu-
nya, contra Catalunya. “Derecho de
conquista”, molts anys “velando” i
“anclados”, i pota de recanvi al poltre.

“Semblava que
havíem sortit tots
indemnes de
l’assignatura de FEN

Vuits i nous

La pota del poltre
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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 hores d’ara és prou conegut, o
prou intuïble, que, a l’expresi-
dent Mariano Rajoy, se’l van

cruspir els seus. Que aquell famós oc-
tubre del 2017 el rei, les Cospedals i
els Aznars de torn li van guanyar la
partida. No hi va haver cap negociació
amb Catalunya i ara José María Aznar
es diu Pablo Casado. L’acabarem enyo-
rant, ironitzava la consellera Ester Ca-
pella aquesta setmana referint-se a
Rajoy. No ho crec. Però és evident que
Casado no és Rajoy. Casado és Aznar.
M’hi ha fet pensar en tot plegat la si-
tuació que viu aquests dies Pedro Sán-
chez. Perquè som a les portes de saber
si els Guerra, els González (i pensar
que t’havíem admirat, Felipe!) i els
Borrells de torn li guanyaran també la
partida. “Al PSOE, li demano valentia i
coratge”, diu avui el president Torra
en una entrevista en aquest diari. Per
demanar que no quedi, president. Pe-
rò em fa l’efecte que Sánchez acabarà

A “Cal alguna cosa
més que ‘talante’
per sortir d’aquí.
Això, ja ho va provar
Zapatero

sent, si no un Guerra o un Borrell, un
Zapatero. El de l’“Apoyaré el Estatut
que...” Res. Façana. És bo saber el que
explica Torra en l’entrevista: “Mai ens
han presentat cap document de res;
mai han concretat res; mai han fet cap
proposta...”, diu referint-se al govern
del PSOE. Sánchez, doncs, guanyava
temps. Amb l’esperança, suposo, que
el problema és resolgués sol. Esperant
que amb el talante (el maleït talante)
ja n’hi hagués prou. El mateix error de

sempre. El que han comès tots, i que
és el de pensar-se que, acabat Mas, el
problema es resoldria. O que el resol-
dria el 155. O el 21-D. O exiliar Puigde-
mont. O empresonar tothom i fer un
macrojudici de l’1-O. A mi em sembla
que tot plegat el que fa és justament
demostrar el contrari. Que el conflicte
hi és i que no es resoldrà sol. I que a
banda de talante, estimat Pedro, farà
falta alguna cosa més. Valentia i corat-
ge (personal però sobretot polític, és
clar) i alguna proposta, concreta, so-
bre la taula. I acceptar que es pot par-
lar (parlar, només parlar!) de tot. A mi
em fa l’efecte que som a la recta final
(en una altra recta final, com sempre)
i que aviat sabrem si Sánchez serà el
president que encarrilarà la solució al
conflicte més gran de la història re-
cent d’Espanya i de Catalunya o si se-
rà, simplement, un president més de
la llista de presidents del govern espa-
nyol. Un més.

Valentia i coratge
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

El degoteig de denúncies de
víctimes d’abusos comesos

per eclesiàstics ha generat indigna-
ció i alarma social en la societat ca-
talana. La reacció està justificada,
perquè l’efecte dominó de les de-
núncies després d’anys d’un silenci
autoimposat està fent aflorar un
problema especialment esfereïdor
tractant-se de menors, que s’ha
mantingut amagat i en la impunitat
durant dècades, i perquè, lluny de
tractar-se de casos puntuals o
aïllats, tot indica que només hem
vist la punta de l’iceberg.

No ha de fer por assenyalar l’Es-
glésia, quan els autors materials
dels abusos són rectors, monjos o
mestres d’escoles religioses, quan
han utilitzat la seva posició d’auto-
ritat per cometre’ls i quan hi ha evi-
dències que les autoritats eclesiàs-
tiques, lluny d’investigar, castigar i
erradicar aquestes conductes, les
han amagat, les han disculpat o els
han restat importància, com ha fet
aquesta setmana l’arquebisbe de
Tarragona. No es tracta de crimina-
litzar tota la institució, però l’Esglé-
sia és còmplice estructural
d’aquests crims i és urgent una re-
acció decidida i profunda per a la
seva pròpia credibilitat i futur.

L’Estat no està exempt de culpa
en aquest afer. Ans al contrari, per-
què també n’és còmplice per omis-
sió i no només en els temps foscos
en què l’Església actuava amb total
suport del poder; també ara, en què
ni la fiscalia no ha actuat d’ofici i
amb la mateixa diligència que ho ha
fet en altres casos, ni el govern o els
partits han posat prou interès a in-
vestigar a fons aquest problema, a
diferència del que ha passat en al-
tres països com ara Irlanda i els Es-
tats Units, on hi ha hagut investiga-
cions judicials importants i comis-
sions d’investigació parlamentàries
que han estat determinants per de-
purar responsabilitats i rescabalar,
si això és possible, les víctimes.

L’escàndol
dels abusos

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El govern de Sánchez fa aigües i aquests dies ha
tornat a donar mostres de la seva feblesa. En dos
dies s’ha rendit a la pressió dels partits d’ultradre-
ta i ha dit que mai acceptarà el dret d’autodeter-
minació. Realment vol parlar? En canvi, accepta
un president autoproclamat a l’estranger.

MINISTRE DE FOMENT

Vençut i rendit

La manca d’inversió crònica en rodalies per part
de l’Estat ja no es limita només a retards, sinó que
divendres a la tarda va causar un mort i nombro-
sos ferits en el xoc de trens al Bages. L’Estat ha
acomplert només el 12% de les inversions previs-
tes en el pla de rodalies i la situació és intolerable.

-+=

-+=

Reconeixement merescut
Josefina Roma

No-inversió intolerable
José Luis Ábalos

-+=

Pedro Sánchez

Aquesta antropòloga ha dedicat la seva vida a
la cultura popular i ara la seva tasca ha estat reco-
neguda amb el guardó. Una de les seves fites,
reconeix, sempre ha estat intentar connectar la
universitat amb la cultura popular i els museus.
Un reconeixement plenament merescut.

PREMI JOAN AMADES DE CULTURA POPULAR

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

http://epa.cat/c/2wr6we
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De reüll
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La sort de la
meva filla

m dic Mariama i estic contra la mutilació genital
femenina perquè reprimeix la meva sexualitat i

em reprimeix com a dona.” És una jove de 20 anys que ha
participat en el dia internacional de tolerància zero amb
la MFG, terrible vulneració dels drets humans que han
patit 200 milions de nenes del planeta –i 30 milions més
hi estan exposades en la pròxima dècada–. No es pot en
tan breu espai insistir en els traumàtics efectes físics i
psicològics que comporta aquesta violència ni tampoc
en les vides que s’endú ni en els mites que la sustenten.

Però sí valorar el persistent coratge
de moltes activistes anònimes que
han desmuntat la força del tabú que
protegia l’atàvica tradició, l’han
identificat com un acte d’apropiació
i control del cos i la ment de la dona
per privar-la de plaer i garantir-ne la
submissió i han introduït el
compromís per a la seva erradicació

en l’agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
Awa Touré, per exemple, una de les 70 de Malicounda
Bambara (Senegal) que al juliol de 1997 van fer història
anunciant que al seu poble no es tallaria mai més ningú.
Llavors va dir: “La meva filla ha tingut molta sort: la sort
que jo he rebut l’educació que la meva mare no va rebre.
Ara sabem que allò que pensàvem que era natural
perquè sempre s’havia fet, és molt dolent.” I en aquesta
educació hi ha la clau de la prevenció: ella fou mutilada, la
seva filla, no. La presa de consciència d’Awa és el primer
pas del camí pel qual ara transita lliure Mariama.

“E

L’educació és
la base per
posar fi a la
mutilació
genital
femenina
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Els lletrats del Parlament
conclouen que els dos mesos
per tal de convocar eleccions
encara no han començat a
córrer.

10
anys

20
anys

ETA irromp a la precampanya.
Atempta contra Ferrovial, sense
víctimes. El Tribunal Suprem
havia il·legalitzat les
candidatures abertzales.

Aznar rebutja de fer amb Josep
Borrell un front contra el PNB al
Congrés. El candidat socialista
demana refermar el consens
constitucional.

Hi ha temps En precampanya Proposta de BorrellTal dia
com
avui fa...

imarts comença-
rà, si no hi ha cap

novetat, el judici als
presos polítics cata-
lans. Hi haurà mobilit-
zacions, manifesta-

cions i una vaga general. No servirà de
res, ja els ho avanço. I no dic pas que no
calgui, que no toqui fer-les, el que dic és
que no hi ha res a fer, que no serviran
per a gaire res més que per autocon-
vèncer els convençuts. A l’altre costat,
al Madrid polític, ni escolten ni volen es-
coltar. Els jutjaran i sortiran unes con-
demnes exemplars (potser amb alguna
sorpresa, no els dic pas que no) i vinga,
cap a Estrasburg, que hi falta gent. I
anys esperant. En el mentrestant pas-
sarà alguna cosa i no necessàriament
bona. Hi haurà confrontació si no hi ha
submissió i, francament, no detecto
submissió en el meu entorn. Com no
detecto cap ganes d’entesa a la part
contrària. Qualsevol cosa que es faci
des de Catalunya serà blasmada i casti-
gada. Fer mobilitzacions aquí és un in-
tent de voler atemorir i condicionar els
tribunals, diuen. Però la ultradreta i la

dreta extrema es manifesten avui no sé
ben bé per què però sí contra Catalu-
nya. Com allò d’“una firmita contra los
catalanes” del PP. Hi ha separació de
poders, però els mals assessors de Pe-
dro Sánchez l’envien al Tribunal Inter-
nacional no se sap ben bé a què. Però
no és pas cap pressió, només faltaria. I,
a Sánchez, tot l’espectre polític a la se-
va dreta l’acusa de traïció i en demana
un aixecament que si ho fes un polític
català seria víctima de detenció imme-
diata i presó incondicional. Els que van
negociar amb ETA l’acusen de negociar
i diuen ETA als catalans. Etiqueten els
traïdors i parlen com si a Espanya ha-
gués de passar com a Veneçuela i Ca-
sado (o Rivera i el de Vox) estigués a
punt d’autoproclamar-se president.
Són així. Volen un escarment per a Ca-
talunya i els catalans, de fet per a tots
els catalans, que ensorri qualsevol de-
manda actual i futura i l’autonomia si-
gui la del ministro catalán sin cartera en
una Catalunya amb la boca tapada i
fent negoci perquè Espanya pugui so-
breviure.

D

Full de ruta
Jordi Grau

No hi ha pas
res a fer

Volen sang en el judici. Volen
condemnes exemplars.
Volen un escarment contra
Catalunya i els catalans que
ensorri qualsevol demanda
actual i futura

“En la nostra
societat cada
vegada les persones
som més velles.

m pregunta un amic: “I quin mal
i, sobretot, a qui havia fet mal la
meva pobra mare?” M’ho pregun-

ta amb els ulls fixos i clars. “Quin mal
–insisteix– els ha fet perquè la ingres-
sin tancada, vigilada en una caseta on
no pot ni sortir sola al jardí?” “Supervi-
gilada, controlada... Per què?” Li con-
testen: “És que estava malalta, negui-
tosa, no sabia on era, volia tornar a ca-
sa, feia i desfeia maletes, sovint oblida-
va el nom dels fills i finalment, després
de moltes i complexes negociacions, la
varen admetre en aquest lloc tancat pel
jardí.”

A LA MARE DEL MEU AMIC l’han portat
a una residència després de molts
tràmits, papers perduts, negació de la
gravetat del seu estat. El meu amic con-
tinua, visiblement dolgut: “Què ha fet
ella de dolent perquè hagi de viure com
en una presó. S’ha fet gran, sí, però no
és això el que pretén la medicina
actual? Ha perdut facultats, sí, però no
es tracta justament de mantenir du-
rant el màxim temps possible la capaci-
tat de pensar i raonar, la saviesa acu-

E mulada dels anys i les experiències
viscudes?”

EN LA NOSTRA SOCIETAT cada vegada les
persones som més velles. I requerim
més cura, més atenció, més considera-
ció, més afecte. O és que al final de les
nostres vides deixarem se ser tracta-
des com a éssers humans? Què ens està
passant? He vist homes negres de gai-
rebé dos metres d’alçada demanar a ho-
mes blancs el privilegi i l’honor de po-
der conèixer els seus pares, que ja són
grans, perquè ells, en la seva cultura,
els consideren un inestimable tresor.
En aquest aspecte essencial, el que re-
coneix el valor de la humanitat, ens

porten molt d’avantatge!

QUÈ CALDRIA FER? En una situació tan
difícil, contradictòria i complexa com
l’actual hi ha molt a dir i molt a fer. De-
batre amb seriositat, per exemple. I
veure si vendre armament a l’Aràbia
Saudita és més important que tractar
les persones com a éssers humans amb
la seva dignitat fins al final dels seus
dies. Si fer això té un cost –que el té–
ens hem de plantejar què prioritzem?
On retallem? Doncs que es retallin re-
cursos sovint inútils emprats en nego-
cis com a mínim dubtosos! Aquest és el
debat a fons que s’hauria de fer. I també
ensenyem de veritat a tenir cura de les
persones i assumim el que això repre-
senta. No fugim de les atencions que
comporta una vida llarga i alhora de
qualitat, on tothom estigui en condi-
cions de rebre i proporcionar tot el
munt d’afecte que ens ha fet créixer
com a éssers humans. Assumim que
aquesta és una qüestió política de pri-
mer ordre a la quals no es pot girar l’es-
quena. Cadascú de nosaltres podem
ser la mare del meu amic.

Maria Dolors Renau. Escriptora

La mare del meu amic
Tribuna

Somnis de
violència
b Segons el diccionari de la
RAE, violència és l’ús de la
força per dominar persones o
per imposar la seva voluntat.
Segons el Codi Penal, violèn-
cia és l’aplicació de la força fí-
sica sobre persones o coses
que repercuteixen en elles.
Segons la Viquipèdia, violèn-
cia és l’ús de la força per pro-
vocar danys físics o psicolò-
gics a altres persones. Una
altra cosa és somiar o imagi-
nar violència on no n’hi ha.
Aquest sembla que és el cas
del jutge instructor del TS i
del fiscal, que veuen violència
en la manifestació indepen-
dentista del 20-S i l’1 d’octu-
bre.

Tothom sap, i ha vist, que
l’única violència que hi va ha-
ver aquells dies va ser la que
van fer servir, amb escreix, la
Guàrdia Civil i la Policía Na-
cional, concretament l’1 d’oc-
tubre. Si el TS insisteix i man-

té aquesta tesi, la justícia es-
panyola pot fer el ridícul. Si, a
més, Montoro declara el que
ja va dir, que del pressupost
de la Generalitat no va sortir
ni 1 euro per finançar el refe-
rèndum, què els quedarà,
doncs? Només la desobe-
diència? A qui? Qui pot prohi-
bir quelcom que no està pe-
nat per la llei?

Si hi afegim que no hi ha
espai per als observadors in-
ternacionals, que la ultradre-
ta exerceix d’acusació i la
propaganda que estem en
una democràcia i que la justí-
cia actual és justa i indepen-
dent, el món quedarà boca-
badat.
DIONÍS LÓPEZ
Barcelona

Espot TV

b De tant en tant hem de
sentir-nos agraïts per alguns
missatges de la publicitat.
Aquest és el cas d’un espot
que emeten emissores catala-

nes de TV i que exposen el
servei que fa Càritas BCN de
l’acompanyament en la recer-
ca de feina. La gestualitat dels
actors que representen un ho-
me que està a l’atur i els que li
troben feina: són bondat i hu-
manitat. Fa sentir sentiments
de solidaritat amb poques pa-
raules. Són la cara i els gestos
dels tres actors els que im-
pacten favorablement. Són
imatges que expressen amor,
agraïment, eficàcia i discreció.
JORDI BUFURULL GALLEGO
Barcelona

El desordre
de la població
b L’estructura de la població
està desordenada, sembla
com si la societat es caracte-
ritzés per uns rastres de ma-
quillatge amb la intenció de
dissimular algunes mancan-
ces de base.

Un dels indicis és que són
molts els joves que deixen
d’estudiar aviat, o que és co-

mú començar llargs estudis
sense finalitzar-los, sovint a
edats avançades. Un altre
signe és que existeixen mol-
tes separacions, és comú
allargar etapes amb un excés
de diversió i això fa que per-
sones amb edat madura
s’envoltin de persones joves.
Sembla que les dues tendèn-
cies s’hagin pogut revocar
una mica, però aquests hà-
bits pròxims a una eterna jo-
ventut no promouen una es-
tructura social tradicional sa-
tisfactòria. Moltes vegades
aquests símptomes són cla-
res mostres d’indiferència
davant l’entorn i desconten-
tament en la vida diària.

Crec que la mateixa natu-
ralesa de la persona intenta
manifestar-se i convida la
persona a situar-se amb les
seves qualitats, aptituds i
manera de ser pròpies, en el
creixement adequat.
JORDI GONELL BARCELÓ
Sant Vicents dels Horts (Baix Llo-
bregat)

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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Ada Colau, ALCALDESSA DE BARCELONA

“Els delictes que s’imputen als encausats en el judici
de l’1-O són absolutament desproporcionats”

La frase del dia

“No es pot ser
pretesament neutral
davant la injustícia.
El judici als presos
polítics en realitat és
un judici a la
voluntat expressada
de forma
majoritària pel
poble de Catalunya

o va ser la primera vegada al se-
gle XX que Catalunya, com ara,
era punt de referència al món.

En el present que vivim és bo recordar
la resposta política de 1907 –Solidari-
tat Catalana, resposta política demo-
cràtica unitària que anava de l’esquer-
ra extrema a la dreta extrema– a
l’atac vandàlic de part de l’oficialitat
de la guarnició militar de Barcelona a
les redaccions del setmanari satíric
Cu-cut! i el diari La Veu de Catalunya
el 25 novembre de 1905. Era un cop
greu contra la llibertat de premsa. Un
lamentable atac amb un llegat greu,
més d’un segle després no tenim la lli-
bertat d’opinió i pensament que ales-
hores hi havia. Un immens error de
l’esquerra i dreta espanyola en no fer-
hi front, i encara avui en paguem les
conseqüències.

EL 1920 EL LLUNYÀ TERRITORI patagònic
està en crisi. Des de la fi de la Gran
Guerra mundial la inquietud creix per
la caiguda del preu de la llana.
D’aquest fet sorgiria la vaga rural més
estesa de la història sud-americana.
L’Argentina veia frenat un creixe-
ment econòmic que semblava que la
duia a estar entre els països més rics
del món. Aquell 1920, com va estudiar
el recentment traspassat Osvaldo
Bayer, més de 20 milions d’hectàrees
es trobaven dividides en 619 establi-
ments, tan sols 189 dels quals eren
d’argentins. De la resta destaca la pro-
pietat de 110 d’espanyols, 81 de brità-
nics, 53 de xilens, 42 de francesos, 37
d’alemanys. Un colonialisme econò-
mic que continua.

ELS FETS VAN SER MOLT CRUELS. El cone-
gut com a comandante Varela passa-
rà a ser l’home més detestat i odiat
pels treballadors. Li diuen el fusilador
de la Patagonia, l’acusen d’haver exe-
cutat al sud austral 1.500 peons inde-
fensos. Els feia cavar les tombes, els

N obligava a despullar-se i els afusellava.
Als dirigents obrers, els manava colpe-
jar i sabrejar abans de donar l’ordre de
pegar-los quatre trets.

EL 17 DE FEBRER DE 1922 el drama assassí
ja s’havia executat. Una primera tan-
da de soldats va anar al prostíbul La
Catalana de doña Paulina Rovira.
Aquesta, molt apressada, va parlar
amb el sotsoficial, els soldats es van
posar nerviosos, el sotsoficial els va

explicar quelcom insòlit, les cinc pu-
tes es negaven a oferir els seus serveis.
L’ama deia que no les hi podia obligar.
Els soldats volien assaltar el bordell.
Les cinc pupil·les s’hi van enfrontar
amb escombres i pals sota els crits
d’“¡asesinos!”, “¡con asesinos no nos
acostamos!”, “cabrones malparidos”.
Els soldats van retrocedir, els insults
els van treure el desig carnal a com-
prar. A les meretrius, les van empreso-
nar. Havien insultat la pàtria.

DARRERE HI HAVIA el pes previ de la Se-
mana Trágica o Semana Roja de gener
de 1919, també el reconeixement de
la Sociedad Obrera de Río Gallegos a
Ferrer i Guàrdia perquè “el más alevo-
so atentado contra la libertad de pen-
samiento fue llevado a cabo en el mil
veces maldito castillo de Montjuich
(Barcelona)”, en la lluita hi ha la par-
ticipació d’exiliats catalans de la Set-
mana Tràgica de 1909 a Barcelona, de
pensament anarquista i republicà. Ve-
ritables lluitadors per la justícia social
i la llibertat. Una idea que és comuna a
jornalers i prostitutes.

AIXÒ PASSAVA A LA PATAGÒNIA rebel fa
un segle. No deixa de ser un insult al
poble de Catalunya –els resultats elec-
torals i el dret a decidir són innegocia-
bles en democràcia– veure ara la man-
ca de complicitat amb els presos polí-
tics de tants i tants. La por de trencar
el setge intel·lectual del nacionalisme
espanyol i l’unitarisme forçat. Un fet
que abasta el món del pensament, el
periodisme o els sindicats, etc. El ser
còmplice d’un segrest polític i ideolò-
gic deixa una petja que és profunda i
dura anys i anys.

NO ES POT SER pretesament neutral da-
vant la injustícia. El judici als presos
polítics en realitat és un judici a la vo-
luntat expressada de forma majorità-
ria pel poble de Catalunya.

Josep M. Solé i Sabaté. Catedràtic d’història contemporània (UAB)

Catalunya a la Patagònia
Tribuna

ediadors; o rela-
tors; o observa-

dors; o home bo. Les
paraules no fan les co-
ses. És la pràctica la
que dona valor a les

paraules. I la mediació és un bell exer-
cici per afavorir el diàleg, sobretot
quan es tracta d’apropar visions con-
frontades, fins absolutament oposa-
des. I en qualsevol conflicte quan apa-
reix un mediador és un pas important
per avançar en la resolució. Aleshores,
cal no fer gaire remor i deixar treballar
els compromissaris.

La història és plena de conflictes
entre poders i de l’acció de mediadors
entre les parts confrontades. En petits
formats com en grans causes. Com a
cas emblemàtic, és conegut que, men-
tre els soldats es mataven a les trinxe-
res del Somme, en la Gran Guerra, en
un país neutral, amb mediadors, repre-
sentants alemanys i anglesos es re-
unien per trobar sortides al conflicte.
Encara, a l’Estat espanyol, els governs
de González, Aznar i Zapatero van ne-
gociar amb ETA sota l’atenta mirada
de coneguts relators.

Catalunya i Espanya viuen un con-
flicte important i de difícil encaix. Tot,
al mig d’una brutal actuació d’aquells
que segueixen el so de vells tambors i
atien les consignes de l’“a por ellos” i el
“cuando peor, peor”. Cal avançar en el
diàleg i saludar l’aparició de formes
que ajudin: segur, l’aparició de media-
dors és una bona troballa.

Avui, a Madrid, una manifestació de
força, previsiblement nombrosa, reunirà
els que volen expressar-se contra el dià-
leg, els que encara creuen en la dicoto-
mia de vencedors i vençuts. Compta-
rem, esglaiats, el gruix dels anticatala-
nistes peninsulars. Les manifestacions i
la recollida de signatures contra l’Estatut
del 2006 van conduir a un camí sense
retorn; ara, la irresponsabilitat pot enter-
rar definitivament la feble democràcia.

M

De set en set
Jaume Oliveras i Costa

Mediador



 les portes del judici de
l’1-O, a la sala Verge de
Montserrat del Palau
de la Generalitat, ens

rep el president Quim Torra per
analitzar la situació del país.

Està en forma? Estem en un
cap de setmana molt intens...
Molt intens, però jo estic en for-
ma i penso que el país també.
Està reaccionant molt bé: serè,
ferm, decidit i això em fa tenir
tota la confiança.

Sentíem divendres a la vicepre-
sidenta Carmen Calvo una fra-
se sense pal·liatius: “Mai ac-
ceptarem un referèndum d’au-
todeterminació”...
Sí, amb aquesta contundència,
oi? Nosaltres el que demanem
al PSOE i a les seves diferents
ànimes, és que siguin valents i
tinguin el coratge d’abordar el
que és el conflicte polític de Ca-
talunya i el que el 80% dels cata-
lans està d’acord a resoldre, que
és el dret d’autodeterminació
dels catalans.

Calvo parlava del fracàs de la
taula de diàleg a Catalunya, ja
que no hi ha ni el PP ni Ciuta-
dans. Per vostè és un fracàs?
Aquesta taula representa 90 di-
putats del Parlament, tres cin-
quenes parts. No sé què repre-
senta el PSOE actualment al
parlament espanyol, però en ab-
solut és aquesta proporció. Així
que la taula del diàleg a Catalu-

A

nya és molt més representativa
del que suposa la societat cata-
lana que no pas el PSOE respec-
te a l’espanyola. Per això vam
dir “anem a fer una taula amb
partits espanyols on almenys hi
hagi també Podemos, i arribar a
una majoria de la cambra que
ens permeti tenir més legitimi-
tat”. Però ni això han acceptat.

Calvo culpava els independen-
tistes perquè en algun moment
havien a acceptat que el límit
era la Constitució. S’havia pac-
tat un límit?
Recordo que a la famosa decla-
ració de Pedralbes la paraula
Constitució no surt enlloc. Surt
una expressió que és “seguretat
jurídica”. Evidentment que ens
agradaria fer aquest procés cap
a l’autodeterminació amb segu-
retat jurídica, però no es parla-
va de Constitució, i ho vull re-
marcar. El que és un límit és el
mandat democràtic que ens ha
donat el poble de Catalunya. Ve-
nim d’un 1-O i d’un 27-O, d’un

referèndum d’autodetermina-
ció i d’una proclamació d’inde-
pendència de Catalunya. I sem-
pre vam dir que per trobar una
solució política a aquest conflic-
te, la via era un referèndum
d’autodeterminació pactat, vin-
culant i reconegut internacio-
nalment. Aquesta és una pro-
posta que hem detallat en 21
punts entregats a Sánchez i que
no només feien referència a la
resposta democràtica, sinó que
feien referència a altres temes
bons per a l’Estat espanyol.

És clar que a l’altre costat no es
veu de la mateixa manera.
És que l’altre costat és el costat
del no, però és que encara no sa-
bem quina és la seva proposta.
Vostè agafi el document que fil-
tren divendres, i quina és la pro-
posta de l’Estat espanyol? Per
reunir-nos, per tornar a dir que
ens reunim per dialogar, ho
hem fet dos cops. Nosaltres
hem fet tot l’esforç del món per
aterrar aquest diàleg, per por-

tar-lo a uns temes concrets.
Fins i tot la figura del relator
queda desdibuixada. Nosaltres
hem fet una proposta de noms i
no hem tingut cap resposta,
tampoc. Això vol dir que nosal-
tres abandonem el diàleg? En
absolut. Tenim presos polítics i
exiliats. Nosaltres no hem con-
dicionat el diàleg a res.

Relator, mediador, negociador?
Què demanaven i què estava
disposat a acceptar?
Vist el que ha passat aquests
dies, en què de sobte el PSOE,
davant de l’amenaça que li orga-
nitzen una manifestació els par-
tits de la ultradreta, recula, ni
que hi hagi una persona que
senzillament vagi donant fe del
que són aquestes converses ja
era un pas. És evident que nos-
altres volem un mediador inter-
nacional i vam proposar una sè-
rie de noms, molts d’ells estra-
ngers, perquè entenem que tro-
bar una figura neutral i inde-
pendent és difícil a Catalunya i
a Espanya.

La negociació està oberta?
Nosaltres seguim a la taula de
negociació, hi estarem sempre,
hi hem estat des de sempre: el
president Mas, el president
Puigdemont, jo mateix... i en les
situacions més complexes i més
difícils per a tots plegats. No ha
condicionat mai el diàleg una
tramitació de pressupostos. Ni
tal sols alliberar els nostres pre-
sos polítics. La portaveu fa unes
declaracions realment molt du-
res i taxatives. Sembla molt

més alineada amb les tesis del
ministre Borrell que no pas amb
el que fins aleshores havia signi-
ficat la senyora Calvo. Malaura-
dament, el PSOE es deixa arros-
segar una altra vegada per la lí-
nia més dura.

Posa termini a la negociació?
No, perquè nosaltres no la con-
dicionem a uns pressupostos, a
l’inici del judici o a les eleccions.
Ara, també és evident que nos-
altres anem fent el nostre camí.
S’ha presentat les conclusions
del consell assessor del Fòrum
Cívic i Social que presideix Lluís
Llach, que és una iniciativa ex-
cel·lent per portar tot el poble
de Catalunya a participar en un
debat del procés constituent.
Tenim el nostre pla i el seguim

Quim Torra 131è president de la Generalitat

“El PSOE, davant
l’amenaça de la
ultradreta, recula”
Xevi Xirgo
BARCELONA

SÁNCHEZ · “L’altre costat és el costat del no, però és que encara no sabem quina és la seva
proposta” DIÀLEG · “Nosaltres seguim a la taula de negociació, hi estarem i hi hem estat sempre”

Un límit és el mandat
democràtic que ens
ha donat el poble de
Catalunya. Venim
d’un 1-O i d’un 27-O

❝ Tenim presos
polítics i exiliats.
Nosaltres no hem
condicionat
el diàleg a res

❝

Calvet ho atribueix
a diverses errades
i Ábalos ho
desvincula de la
falta d’inversions

Torra visita els
reclusos mentre que
Sánchez s’embolica
amb la Constitució
per frenar el diàleg

A dos dies
de l’inici
del judici
als presos

Topada
frontal de
trens de Renfe
a CastellgalíNacional
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tirant endavant.

Estarà amb mi que hi ha hagut
un cert desgavell de declara-
cions en l’espai postconvergent
a l’hora de presentar les esme-
nes.
Hi podria estar d’acord en gene-
ral. També em sembla que en
aquests moments hi ha en tots
els partits un punt de declara-
cions diguem lliures, i probable-
ment el fet de que existeixi el
PDeCAT, Junts per Catalunya i
La Crida ha fet que en algunes
ocasions els representants
d’aquests espais hagin fet algun
comentari que no s’alinea. Per
això vam decidir, i el president
Puigdemont per descomptat
també, que era necessari aquest
òrgan de coordinació que es re-
unirà amb caràcter setmanal al
Parlament. Dilluns ja comencen
perquè entenem que és molt
important aquesta unitat de
criteri..

L’EDITOR
MOLT
HONORABLE
Li ho va demanar
Carles Puigde-
mont i no s’hi va
poder negar.
D’aquesta manera
el 17 de maig del
2018 va prendre
possessió del càr-
rec com a 131è
president de la
Generalitat al saló
Verge de Montser-
rat, que ara pensa
a retornar-li el
nom originari de
sala del Consell.
Torra va néixer a
Blanes el 1962, té
tres fills i és llicen-
ciat en dret. Editor
i creador de l’edi-
torial Contra Vent;
escriptor; activis-
ta cultural (vice-
president i presi-
dent interí d’Òm-
nium), articulista;
a més d’altres ac-
tivitats, entre les
quals les vincula-
des a la política, on
ha acabat aterrant
a primera fila.
■ JUANMA RAMOS

No es pot governar
contra Catalunya,
ni pensant que a
tothom li dius el que
vol sentir

❝

Passa a la plana següent

Xoc de trens,
i por de pujar-hi

L’APUNT Calvo-Sotelo, Valdés... per ordre descendent, i minis-
tres en democràcia, perquè de responsables de Fo-
ment n’hi ha hagut des del 1832, quan regnava Ferran
VII. El que fomenten ara és por, perquè com a usuari
de la R4 tinc por d’agafar el tren i tenir-hi un accident
més propi del segle XIX que no pas del segle XX, quan
es va inventar la seguretat en el transport.Carles Sabaté

Tant de fer-nos por amb el xoc de trens polític i resulta
que els de Renfe poden topar entre ells sense que cap
sistema de seguretat ho impedeixi. En són responsa-
bles els ministres Ábalos, De la Serna, Pastor, Blanco,
Álvarez, Álvarez-Cascos, Arias Salgado, Borrell, Barrio-
nuevo, Caballero, Sáenz, Barón, Gámiz, Ortiz, Álvarez,
Sancho Rof, Sánchez-Terán, Lladó, Garrigues, Ortiz,
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Què ha de passar perquè retirin
l’esmena als pressupostos?
Taula de partits polítics espa-
nyols, concreció de quina és la
seva oferta política, acceptació
que nosaltres anem a parlar so-
bre el dret a l’autodeterminació,
i posar-nos d’acord sobre el me-
diador-relator internacional.
Nosaltres sempre diem el ma-
teix, i d’aquí la nostra sorpresa.

Han començat a deixar caure
Pedro Sánchez?
Ni sí, ni no. El senyor Pedro
Sánchez prendrà les decisions
que cregui que ha de prendre i
nosaltres farem una cosa o una
altra. Per què presenta aquests
pressupostos sense haver parlat
prèviament amb nosaltres si re-
alment li interessava que els
aprovéssim?

Veu diferència entre el govern
Sánchez i el de Rajoy a l’hora
de negociar?
Les formes, per descomptat,
són diferents. Però quan inten-
tes establir ponts de confiança
com els que sé que s’havien es-
tablert amb els negociadors ca-
talans i la vicepresidenta Calvo i
de sobte tot canvia, doncs dius,
escolti, és que no es pot gover-
nar contra Catalunya, no es pot
governar pensant que a tothom
li dius el que vol sentir. I per
tant és important que sapiguem
amb quin PSOE estem tractant,
si és el senyor Guerra o és el que
semblava que havia de ser el se-
nyor Sánchez. I que tingui la
força i el coratge de sobreposar-
se al que sabem que passarà,
que és que la dreta espanyola se
li tirarà a sobre...

Pedro Sánchez està atrapat
pels seus?
Ell és l’autor del llibre Manual
de resistencia; per tant, té una
gran oportunitat de demostrar
que és un home resistent a les
pressions de la dreta espanyola.

Li ha demanat gestos amb els
presos?
Jo no n’he demanat i ells em
van dir que no volien ser mone-

da de canvi, i he respectat la se-
va decisió. Encara més, em
sembla absolutament lògic i co-
herent amb el que és un procés
cap a la independència. Una al-
tra cosa és que sí que demanem
que s’aturi la repressió. És into-
lerable les detencions de fa tres
setmanes a Girona, que encara
no sabem qui les va ordenar.

Creu que hi ha alguna possibili-
tat que hi hagi una sentència
absolutòria en el judici?
Tots els observadors internacio-
nals, tota la comunitat interna-
cional, Amnistia Internacional,
el Pen Club... van veure que no
va haver-hi violència. Des del
moment en què algú pot argu-
mentar que va haver-hi algun ti-
pus de violència l’1-O, la credibi-
litat de la fiscalia i dels jutges es-
panyols voreja el zero.

Sap quan anirà al judici i
quants dies?
Serà tot el govern que hi anirà, i
jo, dimarts. Ens ho anirem dis-
tribuint i intentarem que sem-
pre que hi hagi una declaració
d’un conseller o d’algun càrrec o
persona relacionada amb el go-
vern, poder ser-hi i prestar-li tot
el nostre suport.

Va dir que si hi havia condemna
es posaria a disposició del Par-
lament per allò que es decidei-
xi. Què ha de decidir?
No s’estan jutjant unes perso-
nes en concret sinó que s’està
jutjant la democràcia i el dret a
l’autodeterminació de Catalu-
nya. Per tant, la proposta que jo
faré al Parlament de Catalunya
i la resposta que espero de tota
la majoria independentista ha
de ser una resposta democràti-
ca i sobre el dret a l’autodeter-
minació.

I quan Puigdemont parla de re-
prendre decisions ja preses i ra-
tificades en referèndum?
Doncs lògicament si estem
dient que l’1 d’octubre va ser un
referèndum d’autodetermina-
ció i el 27 d’octubre vam procla-
mar la independència, que no
s’ha pogut fer efectiva, estem en
aquest trànsit. Estem en el ca-

mí de fer efectiva aquesta repú-
blica.

L’altra seria convocar eleccions,
o és més de fer un pas enda-
vant i reprendre el fil?
Sempre hem seguit aquest fil,
no crec que hagi estat interrom-
put. Jo no m’he sentit mai fent
una acció política des del govern
de la Generalitat que no fos la
successió d’allà on estàvem. En
el meu discurs d’investidura
vaig parlar clarament de la res-
titució a la Constitució, i aquest
és l’objectiu del govern.

I pot passar per la desobedièn-
cia?
Sempre he dit que obeeixo el
Parlament de Catalunya, que és
a l’únic que jo dec lleialtat.

La Crida en parla, si cal.
Tots els partits independentis-
tes hem dit que no renuncià-
vem a cap via democràtica i pa-
cífica per arribar a la indepen-
dència.

Farà vaga el 21 de febrer?
Seguiré el que estigui passant.
Dono ple suport a totes les mo-
bilitzacions que es fan a Catalu-
nya i a l’aturada de país.

Es nota un increment de tensió
al Parlament. Vostè i Arrimadas
se les van tenir.
Amb la cap de l’oposició he in-
tentat contestar sempre amb el
to més correcte, amb la màxima
educació possible, però des del
primer dia ha mantingut un to
d’agressivitat i conflictivitat que

em sembla que ha quedat palès.
Intentaré mantenir el to i l’edu-
cació, però realment aquesta
voluntat de crispar l’ambient,
de portar l’esbroncada al mà-
xim, arriba a vegades a extrems
difícils de suportar.

Tenen pactat el full de ruta un
cop hi hagi una sentència, con-
demnatòria o no?
És obvi que hem tingut mo-
ments en què no hem coincidit.
Però també vull destacar la lle-
ialtat, transparència i confiança
que hi ha hagut en tot aquest
procés de diàleg per part del vi-
cepresident, Pere Aragonès, i la
consellera de Presidència, Elsa
Artadi. Hem trobat una manera
de treballar conjuntament molt
interessant i l’hem de mantenir

Quim Torra 131è president de la Generalitat

❝ No es jutja unes
persones, sinó la
democràcia i el dret
a l’autodeterminació
de Catalunya

❝Tots els observadors
i la comunitat
internacional van
veure que no va
haver-hi violència

ve de la plana anterior
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per seguir avançant en el futur.

En algun moment, dins de l’àm-
bit parlamentari, s’ha interpre-
tat que no hi havia cap full de
ruta.
Fins a cert punt és més lògic
que hagi passat en l’àmbit parla-
mentari. S’han afectat drets de
diputats. Cada diputat ha vol-
gut prendre les accions que li
han semblat més convenients, i
això s’ha de respectar. I, certa-
ment, l’objectiu –i ho vaig dir en
el discurs d’investidura, que es-
tava en el nostre programa elec-
toral– és investir el president
Puigdemont. És així, ha estat
sempre així. I, per tant, sobre
tot això hem de construir el mo-
ment en què sigui possible.

Fer una investidura es deu ha-
ver de fer de forma pactada.
Sí, evidentment. Però de forma
tan pactada com que vam deci-
dir que el president del Parla-
ment seria Roger Torrent i el
president de Catalunya, Carles
Puigdemont. No va ser possible.
Després no van ser possibles les
altres investidures. Va arribar
la meva candidatura, però no
ens oblidem d’aquest objectiu,
com no m’oblido de l’objectiu de
fer república. Són objectius que
són els que marquen aquesta le-
gislatura. Si no, no tindria sen-
tit.

Vostè no només es deu sentir al
mig d’ERC i JxCat, sinó que hi
ha gent a l’exili, gent a la pre-
só... Això és molt complicat,
no?
És enormement complicat.
Penso que en pocs moments de
la història contemporània del
país hem tingut una situació
tan complexa i tan difícil d’ad-
ministrar, però jo, que vinc de
les bases independentistes, con-
tinuo veient la gent amb molta
confiança i determinació. Veig
la gent mobilitzada, i això em
dona una gran esperança. Com
que ens han passat coses tan
grosses i tan monstruoses, com
l’exili i la presó... Penso que
adoptem tots un to d’ostres,
sembla mentida el país en quina
situació està, i potser ha arribat
el moment de posar fi a tot això
i dir no. Recuperem el somriu-
re, recuperem l’esperança, per-
què guanyarem, perquè ens en
sortirem. Per exemple, Catalu-
nya va molt bé econòmicament.

Vostè va dir: “Si no puc dur
aquest país a la independència,
plegaré.” Li ha passat pel cap?
No, i ara menys que mai. Per-
què penso que tenim aquesta
oportunitat. Depèn de nosal-
tres. Sempre torno al mestre
Fabra. Ell ja ho va dir: “Només
tindrem el que sapiguem gua-
nyar.”

En la contraoferta que faran als
Comuns pel pressupostos de la
Generalitat hi haurà canvis en
la fiscalitat, es mou l’IRPF?
És possible que vagi per aquí.
En qualsevol cas, el responsable
de les negociacions és el vice-
president Aragonès, que en els
propers dies, i d’una manera
molt immediata, ho donarà a
conèixer.

Dona per fet que hi haurà pres-
supostos?
Ho desitgem. No ens aixecarem
de la taula mai. Però volem te-
nir garanties que s’aprovaran
abans de presentar-los a la cam-
bra.

S’ha anunciat que el conseller
Joaquim Forn serà el candidat
per Barcelona, no sabem si per
JxCat, JxBarcelona o pel PDe-
CAT, i es dona per fet que la
consellera Elsa Artadi serà la
número dos. Per què triguen
tant a remodelar el govern?
Perquè potser no està del tot
fet. Probablement encara hi ha
un seguit de negociacions que
s’han d’acabar de tancar. És un
tema obert i quan estigui tot
ben tancat, i si és el cas, ja ho
anunciarem.

En les negociacions que estan
tenint amb l’Estat, han dema-
nat el traspàs de l’aeroport del

Prat?
No només el seu traspàs sinó el
de totes les infraestructures de
l’Estat espanyol a Catalunya.
Nosaltres volem fer república,
no en tenim prou només amb
l’aeroport del Prat.

Per acabar, i canviant radical-
ment de tema: aquests darrers
dies hem assistit a una cons-
tant de casos d’abusos a me-
nors. La reacció de l’Església és
la que toca i que respon amb
contundència?
Agraeixo a totes les víctimes
d’aquests fets horripilants que
tinguin el coratge i la valentia
de denunciar-los. Això és molt
important. La societat catalana
té una opinió molt contundent,
perquè és una societat de va-
lors, que posa la dignitat huma-
na i l’ésser humà per damunt de
tot. I l’Església ho ha de tenir
molt en compte. És molt impor-
tant que en qualsevol presump-
te cas d’abusos, l’Església faci
un reconeixement explícit
d’aquest fet i assumeixi les con-
seqüències. No fer-ho l’allunya-
ria. Jo soc catòlic i he participat
en Pasqües Joves, de la vida reli-
giosa… i m’he sentit molt acollit
sempre. Sé que estic parlant
d’un conjunt, però quan hi ha
més d’un cas i que passa alguna
cosa, s’ha d’aturar i denun-
ciar. ■

El president de la
Generalitat, Quim
Torra, repassant unes
notes assegut en un
dels bancs de la galeria
gòtica ■ JUANMA RAMOS

❝No m’oblido que
l’objectiu és investir
el president
Carles Puigdemont
i fer república

Demanem el traspàs
de totes les
infraestructures
de l’Estat espanyol
a Catalunya

❝ ❝L’Església ha
d’assumir
conseqüències en
qualsevol presumpte
cas d’abusos

Dono ple suport
a totes les
mobilitzacions que
es fan a Catalunya
i a l’aturada de país

❝
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Refugiat en l’agenda inter-
nacional, el president es-
panyol, Pedro Sánchez, es
mantenia al marge de la
congelació del diàleg amb
la Generalitat i la veu de la
ruptura era la de la vice-
presidenta, Carmen Cal-
vo. L’endemà de l’ultimà-
tum de Calvo de “no accep-
tar mai el plantejament
d’un referèndum”, només
24 hores abans de la mar-
xa espanyolista de les dre-
tes a la plaça Colón de Ma-
drid, Sánchez va reafir-
mar l’enrocament. “L’au-
todeterminació que recla-
ma l’independentisme ca-
talà no cap en la Constitu-
ció i no l’acceptarem mai”,
va dir. L’atrinxerament de
Sánchez arriba després

d’acceptar un relator en
una mesa de partits d’àm-
bit estatal però alhora cen-
surant-hi el dret a decidir
com a tema de debat. En
un acte preelectoral al
BEC de Barakaldo (Bisca-
ia), Sánchez va criticar el
“viatge enlloc” de l’inde-
pendentisme i va esgrimir
que l’únic camí “possible i
transitable” en la crisi
amb Catalunya és el diàleg
i la Constitució. Amb el
discurs de no cedir davant
de Quim Torra, el presi-
dent i líder del PSOE aspi-
ra a desinflar la marxa de
Colón i apagar el foc amb
els seus barons pel relator.

En el vèrtex oposat,
Sánchez hi veu la “torna-
da enrere” que proposen el
PP i Ciutadans amb la cri-
da a omplir Madrid en un
aplec en què coincidiran

amb Vox i també Falange i
Hogar Social Madrid. “La
majoria defensa l’Espanya
autonòmica basada en la
cohesió social i territo-
rial”, va defensar tot i la vo-
lada que agafa la manifes-
tació Per una Espanya
unida. Eleccions ara! A
Tenerife, on recollia un
premi del PSOE de Los Re-
alejos per perseverar en el
diàleg, el líder del PSC, Mi-
quel Iceta, va alertar que la
incapacitat per al diàleg és
el que posa en risc la unitat
d’Espanya, com entre el
2014 i el 2017. “El diàleg
implica riscos, tan sols dia-
loguen els valents, la va-
lentia és el diàleg i el pac-
te”, va lloar.

Tot i el cop de porta de
Sánchez, Quim Torra va
exigir-li “coratge i valen-
tia” per “seguir endavant
amb aquest diàleg i deter-
minació de resoldre el con-
flicte polític a Catalunya”,
i seure a parlar “en concret
del dret d’autodetermina-
ció”. En un to conciliador,
el president de la Generali-
tat va lamentar que La
Moncloa hagi trencat les
converses quan ell i el seu
executiu estan “collats a la
taula del diàleg”, però va
precisar que ha de ser un
diàleg amb “garanties”,
amb “calendari” i amb
“contingut”. Torra ho va
dir en sortir de la presó de
Soto del Real, on va acudir
per veure els presos cata-
lans abans del judici. Tam-
bé va visitar a la presó d’Al-
calá-Meco Carme Forca-
dell i Dolors Bassa.

El judici va ser ahir ben
present també en l’acte
d’ERC de presentació de la
candidatura a les euro-
pees. El president d’ERC,
Oriol Junqueras, va en-
viar-hi un missatge en què
reflexionava: “Ens trobem
a les portes d’un judici en
què, a la bancada dels acu-
sats, hi seurem 12 perso-
nes, encara que el que real-
ment serà jutjat serà la
mateixa democràcia.” En
l’acte, el vicepresident ca-
talà, Pere Aragonès, va re-
iterar que el govern es
manté “assegut” a la taula
de negociació amb l’execu-
tiu central, malgrat que “el
govern de l’Estat hi hagi
tancat la porta”. “Davant
l’amenaça i la por, s’hi ha
de posar més valentia, mai
passos enrere”, va reblar
Aragonès. El líder republi-
cà va recordar a Sánchez
que no els “espanta Vox, ni
el PP ni Cs”, perquè Vox ja
exerceix d’acusació al cos-
tat de la fiscalia i l’advoca-
cia de l’Estat al judici al Su-
prem contra l’1-O. ■

Sánchez diu que no s’obrirà
mai a l’autodeterminació

David Portabella
MADRID

a S’enroca en la congelació del diàleg per desinflar la marxa de Colón i no es mou de la Constitució
a Torra li exigeix “coratge” a Aragonès reafirma que el govern està “assegut” i no vol passos enrere

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

Les frases

“Davant l’amenaça
i la por, s’hi ha
de posar més
valentia, mai passos
enrere”
Pere Aragonès
VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

“L’autodeterminació
que reclama
l’independentisme no
cap en la Constitució.
No l’acceptarem mai”
Pedro Sánchez
PRESIDENT DEL GOVERN DE L’ESTAT

“Les conseqüències
del judici són d’interès
per al conjunt
de les institucions
europees”
Ada Colau
ALCALDESSA DE BARCELONA

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, s’ha dirigit a tra-
vés d’una carta als líders de la
Comissió Europea, el Parla-
ment Europeu i el Consell Eu-
ropeu per alertar-los de la
“preocupació” amb què tant
ella com l’Ajuntament viuen
el judici de l’1-O. “La celebra-
ció d’aquest judici representa

El president Quim Torra davant de la presó de Soto del Real. A la dreta, Pedro Sánchez en el seu míting a Barakaldo ■ EFE

el fracàs de la política, entesa
com a espai de diàleg i de ne-
gociació”, indica Colau a la
carta adreçada a Jean-Clau-
de Juncker, Antonio Tajani i
Donald Tusk. L’alcaldessa de-
fensa que les “conseqüèn-
cies” del judici de l’1-O són
d’interès per al conjunt de les
institucions europees i que,

per tant, no es tracta “només
d’un afer intern de l’Estat es-
panyol”. És per aquest motiu
que Colau ha comunicat als
dirigents europeus que ha
convidat membres de l’Euro-
cambra el 20 de febrer per fer
el seguiment del judici i el
qualifica de “situació anòma-
la dins de la UE”.

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

Colau: “El judici representa el fracàs de la política”
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Primàries Catalunya va
celebrar ahir un acte mul-
titudinari per promoure la
participació ciutadana en
les eleccions dels candi-
dats municipals sobiranis-
tes impulsades des
d’aquest moviment, la ma-
jor part de les quals se cele-
braran el pròxim 23 de fe-
brer. Sota el lema “La Re-
pública Catalana comença
aquí”, la convocatòria va
omplir de gom a gom el
Teatre Plaza de Castellde-

fels, on es van succeir, in-
troduïts per l’actor Sergi
Mateu, parlaments de per-
sonalitats vinculades a la
iniciativa. Dues de les més
destacades van ser Aamer
Anwar, rector de la Uni-
versitat de Glasgow i advo-
cat de Clara Ponsatí, que
va denunciar la “hipocre-
sia” dels líders europeus,
que “es manifesten en
contra de situacions d’al-
tres països, com ara Vene-
çuela, però callen amb el
que passa a Catalunya”.
Preguntat per quina seria
la reacció internacional

amb l’inici del judici dels
presos polítics, Anwar va
ser taxatiu: “Silenci”. Per
ell, els líders mundials, i
especialment els europeus
“estaran callats” fins que
sigui el poble qui decideixi
exercir la independència.
“Només vosaltres podeu
determinar el vostre fu-
tur, i serà aleshores quan
rebreu el reconeixement
internacional”, va subrat-
llar.

A més de les interven-
cions dels candidats ele-
gits en algunes de les pri-
màries ja celebrades, com

les de l’Hospitalet de Llo-
bregat, Sant Just Desvern
i Terrassa, i de responsa-
bles de la iniciativa, com
Anna Arqué, una de les al-
locucions més ovaciona-
des va ser la de Jordi Grau-
pera, candidat per Barce-
lona, que va destacar l’“in-
cendi” que està suposant
Primàries Catalunya. “Ai-
xí és com es venç l’Estat
espanyol, i com se supera
el sistema de partits verti-
cals, jeràrquics i endre-
çats” perquè, va reblar, “el
poder rau en la presa de
decisions autònomes”. ■

M. Moreno
CASTELLDEFELS

Anwar i Graupera insten
a fer ús del poder del poble
amb Primàries Catalunya
a L’advocat de Ponsatí denuncia el “silenci” dels governs europeus a Les
eleccions de la majoria de candidats se celebraran el pròxim 23 de febrer

Jordi Graupera durant la seva intervenció ahir al Teatre Plaza de Castelldefels ■ ORIOL DURAN

Els partits ERC, EH-Bildu
i BNG es van reivindicar
ahir, en la presentació a
Barcelona de la seva can-
didatura per a les elec-
cions europees, com “la
millor trinxera” per “con-
tenir el feixisme” i “l’Espa-
nya negra”, que, segons
van assegurar, demà [per
avui] es manifesta a Ma-
drid, mentre que el PSOE
“retrocedeix” davant seu.

ERC, EH-Bildu i el BNG
van presentar la candida-
tura conjunta de forces de
l’esquerra independentis-
ta de Catalunya, Euskadi i
Galícia en un acte a la pla-
ça Assemblea de Catalu-
nya, situada al barri de la
Sagrera de Barcelona, da-
vant d’unes 400 persones.
En l’acte de la coalició, de-

nominada Ara Repúbli-
ques, es va llegir un mis-
satge del cap de llista, que
és el líder d’ERC, Oriol
Junqueras, en presó en es-
pera del judici.

L’exeurodiputat d’ERC
i alcaldable per Barcelona,
Ernest Maragall, va carre-
gar contra la manifestació
de la dreta espanyola con-
vocada pel PP, Cs i Vox:
“Veurem l’espectacle de
l’Espanya negra als car-
rers de Madrid cridant
contra el diàleg, la demo-
cràcia i també contra Ca-
talunya.” El vicepresident
del govern i adjunt a la pre-
sidència d’ERC, Pere Ara-
gonès, es va mostrar molt
crític amb el PSOE i la nú-
mero 2 per Barcelona, Dia-
na Riba, i va sostenir que
“qui trenca Espanya és qui
no reconeix que és un es-
tat plurinacional”. ■

ERC, Bildu i BNG:
“Som la trinxera
al feixisme”

Redacció
BARCELONA

a Els tres partits presenten la seva
candidatura a les europees a Barcelona

Candidats dels tres partits, en la presentació de la
candidatura a les europees a Barcelona, ahir ■ TONI ALBIR / EFE
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Els conservadors Manuel
Marchena, Juan Ramón
Berdugo i Antonio del Mo-
ral; el veterà i considerat
conservador moderat An-
drés Martínez Arrieta; i els
progressistes Luciano Va-
rela, Andrés Palomo i Ana
María Ferrer seran els set
magistrats que jutjaran
des de dimarts els presos
polítics catalans pel refe-
rèndum de l’1-O des de la
sala penal del Suprem.
Quatre d’ells ja van adme-
tre a tràmit la querella per
rebel·lió de l’ex-fiscal gene-
ral de l’Estat, José Manuel
Maza, i tres d’ells, sempre
amb Marchena al capda-
vant com a president de
sala, van condemnar l’ex-
conseller Francesc Homs
a 1 any i 1 mes d’inhabili-
tació per la consulta cata-
lana del 9-N.

Marchena
Nascut el 1959 a Las Pal-
mas de Gran Canaria, Ma-
nuel Marchena Gómez va
arribar de fiscal a Madrid
avalat pel fiscal general de
l’Estat del PSOE Eligio
Hernández, canari com
ell, però la seva carrera as-
cendent va continuar amb
el fiscal del PP Jesús Car-
denal, quan va ascendir el
2003 a fiscal en cap de la
secretaria tècnica. Un any
després va ser nomenat
fiscal del Suprem, i en ex-
cedència de la fiscalia, va
ser designat com el magis-
trat més jove de l’alt tribu-
nal i assignat a la sala pe-
nal. El 2014 va ser nome-
nat president de la sala
amb els vots de la majoria
conservadora.

Marchena va instruir la
causa contra l’exjutge

Garzón pels patrocinis
d’uns cursos que aquest va
impartir a Nova York, en
una decisió polèmica per-
què reobria el cas accep-
tant una nova querella
quan la presentada un any
abans ja s’havia arxivat.
Per aquella decisió, l’exfis-
cal anticorrupció, Carlos
Jiménez Villarejo, el va
acusar d’haver actuat amb
“absoluta mala fe” perquè
la causa estava prescrita.
Finalment, Marchena
també va arxivar-la. El
president del tribunal de
l’1-O també va integrar,
amb Martínez Arrieta,
Berdugo i Varela, el tribu-
nal que va condemnar
Garzón a onze anys d’in-
habilitació –pena que su-
posava la fi de la seva car-
rera judicial– per les escol-

tes als advocats de la tra-
ma Gürtel.

El mateix Garzón va de-
nunciar en un llibre les re-
lacions estretes de Mar-
chena amb Luis Rodrí-
guez Ramos, un dels advo-
cats dels acusats de la Gür-
tel. Quinze dies abans que
s’iniciés la causa contra

Garzón, Marchena havia
participat al costat de Ro-
dríguez Ramos en unes
jornades sobre la regulació
de les escoltes telefòni-
ques organitzades per
l’exministre del PP José
María Michavila. Marche-
na va ser un dels ponents
de la doctrina Atutxa, que
permet tirar endavant
l’acusació popular encara
que no n’hi hagi de la fisca-
lia ni d’un particular.
Aquesta nova doctrina va
permetre jutjar el presi-
dent del Parlament basc
perquè no havia dissolt So-
zialista Abertzaleak com li
havia ordenat el Suprem
–Atutxa va ser inhabilitat
arran de la querella de l’ul-
tradretà Manos Limpias,
una sentència que tretze
anys després la justícia eu-
ropea ha invalidat. Mar-
chena també va ser a la sa-
la especial que va il·legalit-
zar Acció Nacionalista
Basca (ANB) i el Partit Co-
munista de les Terres Bas-
ques en considerar-los
successors de Batasuna.

També sota la presidèn-
cia de Marchena, el Su-
prem va condemnar a tres
anys de presó vuit dels in-
culpats per la protesta del
2011 al Parlament en què
alguns diputats no van po-
der accedir a la cambra, a la
qual l’expresident Artur
Mas va arribar amb heli-
còpter. Anul·lant l’absolu-

ció adoptada per l’Audien-
cia Nacional, el Suprem va
considerar la protesta un
delicte contra les institu-
cions de l’Estat en conside-
rar-los “esdeveniments vio-
lents”. Una protesta que
l’Audiència havia conside-
rat una “legítima expressió
d’acció ciutadana”.

Varela
Luciano Varela Castro va
néixer el 1948 a Ponteve-
dra, on durant 23 anys va
ser magistrat de l’Audièn-
cia Provincial. Promotor de
l’ús del gallec en la justícia i
un dels fundadors de Jut-
ges per la Democràcia
(JpD), el progressista Vare-
la va elaborar l’esborrany
de la llei del tribunal del ju-
rat popular i va arribar al
Suprem el 2007.

Dos anys després instru-
ïa el polèmic procés contra
Garzón pels crims del fran-
quisme arran de les quere-
lles dels ultradretans Ma-
nos Limpias i Falange. Va-
rela va considerar que
Garzón havia actuat “amb
la finalitat d’eludir la deci-
sió del legislador” pel que
fa a les exhumacions de víc-
times, ja que els crims
del franquisme havien
estat amnistiats per les
Corts. Varela va concloure
que Garzón podria haver
prevaricat. El Tribunal
Suprem va acabar absolent
Garzón per aquesta causa
l’any 2012, però l’aleshores
portaveu de JpD, Victoria
Rosell, havia advertit
que l’acció de Varela supo-
sava “criminalitzar el debat
jurídic”.

Martínez Arrieta
Precisament, el jutge An-
drés Martínez Arrieta (Lo-
gronyo, 1955) va formar
part del tribunal que va

condemnar Garzón per
les escoltes de Gürtel, pe-
rò, en canvi, va ser el po-
nent de la sentència que
l’absolia per investigar els
crims del franquisme. El
més veterà a la sala penal,
va fundar l’associació
Francisco de Vitoria, con-
siderada moderada per-
què es va escindir de la
conservadora i majorità-
ria Associació Professio-
nal de la Magistratura
(APM) quan aquesta va
prohibir els corrents d’opi-
nió interns. És un dels ma-
gistrats que han d’autorit-
zar les activitats dels ser-
veis d’espionatge (CNI)
que afecten drets fona-
mentals. Va ser el ponent
de la sentència que manté
la inhabilitació del líder
abertzale Arnaldo Otegi
fins al 2021.

D’altra banda, com a
jutge de l’Audiència Pro-
vincial de Madrid, havia
estat el ponent del procés
que va condemnar a un co-
missari i dos inspectors de
policia per la mort a comis-
saria del delinqüent San-
tiago Corella, El Nani.

Berdugo
Juan Ramón Berdugo
(1959), de Valladolid, per-
tany a la conservadora
APM i va ser nomenat ma-
gistrat del Suprem el 2004
en una terna en què va que-
dar primer a la comissió de

classificació del CGPJ pel
vot de tres vocals conserva-
dors entre cinc. Junt amb
Marchena, Martínez Arrie-
ta i Varela, Berdugo va ad-
metre a tràmit la querella
per rebel·lió, una acusació
que obria la porta a la presó
preventiva. Pel fet d’haver
admès la querella per re-
bel·lió, els advocats de Jun-
queras, Romeva, Turull,
Rull i Sànchez van intentar
recusar-los, sense èxit.

Del Moral
Antonio del Moral (1959),
també considerat conser-
vador i membre de l’Opus
Dei, va ser des del 1983 fis-
cal per oposició exercint a
la Fiscalia General de l’Es-
tat i al Suprem. Va ser l’ins-
tructor que va aconseguir
l’arxivament de la causa
contra l’exalcaldessa de Je-
rez de la Frontera i diputa-
da del PP, María José Gar-
cía-Pelayo, imputada en
una peça separada de la tra-
ma Gürtel.

Palomo i Ferrer
Andrés Palomo i Ana María
Ferrer han estat els últims
a arribar a la sala segona, i
ho van fer junts el 2014.
Nascut el 1954 a Salaman-
ca, Palomo va ser el ponent
de la sentència que va ex-
culpar l’etarra Itziar Alber-
di de l’enviament d’un pa-
quet bomba al Ministeri de
Justícia i va demanar al

Els set del
Suprem
Xavier Miró
BARCELONA

a Quatre dels set magistrats del Suprem que jutjaran els presos polítics, inclòs
el president del tribunal, ja van admetre la querella per rebel·lió del fiscal
general a Tres d’ells eren al tribunal que ja va inhabilitar Francesc Homs

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

Les xifres

123
L’article  de la Constitució
que fixa que el Suprem està
per sobre de tota la resta
de tribunals de l’Estat.

8
condemnes a 3 anys de pre-
só va imposar la sala de Mar-
chena als imputats pel setge
al Parlament del 2011.

Palomo, Varela, Martínez
Arrieta, Marchena, Berdugo, Del
Moral i Ferrer ■ ACN

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

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

Quatre dels
magistrats van
inhabilitar onze
anys Garzón
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Congrés el suplicatori per
jutjar Homs. Ana María
Ferrer (1959), de la pro-
gressista JpD, és la primera
dona que forma part de la
sala penal i ja va ser la pri-
mera a presidir l’Audiència

de Madrid. El 1994, amb
trenta anys i embarassada,
va instruir en un jutjat la
causa contra Luis Roldán,
el director general de la
Guàrdia Civil condemnat
per diversos delictes. ■

Una informació del 28 de fe-
brer del 2010, publicada al
diari El País, revelava la pre-
ocupació per l’hegemonia
conservadora al CGPJ del go-
vern Zapatero quan va arribar
a La Moncloa: “De seguida es
va adonar que el CGPJ, de
majoria conservadora, passa-
va el corró en els nomena-
ments estratègics i copava
les places de magistrats de la
sala segona del Suprem, l’en-
carregada de jutjar polítics i
jutges rellevants.”

Durant el govern de José
María Aznar hi havien entrat
vuit magistrats conservadors
per només tres de progres-
sistes. “Si no ho parem, ens
acabaran matant a través
d’una sala estratègica en
l’administració de justícia, on
han aconseguit una majoria
aclaparadora”, s’exclamava

un ministre socialista de
l’època. La reforma legal de
Zapatero va exigir que els no-
menaments al Suprem i a la
presidència de tribunals su-
periors s’haguessin d’aprovar
per majoria qualificada
–l’acord de 13 de 21 vocals del
poder judicial–. Per evitar el
bloqueig, els nomenaments
es fan en un mercadeig entre
l’associació conservadora
APM i la progressista JpD.

Els magistrats conserva-
dors hi continuen tenint la
majoria, després que fracas-
sés el pacte entre el govern
de Sánchez i el PP per nome-
nar Marchena president del
CGPJ, a canvi d’una majoria
d’onze vocals progressistes
per nou de conservadors. El
pacte també hauria suposat
que Marchena deixés el tribu-
nal que jutja l’1-O.

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

Majoria conservadora des d’Aznar
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TV3

   06.00   Notícies 3/24.  
  10.30   Signes dels temps.    
  11.00   Notícies 3/24.  
  13.15   Polònia.  
  13.50   APM? Extra. 
 En aquest lliurament, el Capità Planeta, 

un dels herois de la televisió dels 90, 
és un dels protagonistes. Però aquest 
cop té un objectiu ben diferent. A més, 
una de les protagonistes de la sèrie 
Si no t’hagués conegut deixa tothom 
bocabadat amb la seva actuació .

  14.30   Telenotícies migdia.  
  15.55   Tarda de cine. Un altre temps.  

Eric Laziter és un jove assessor de 
borsa més aviat solitari que no sap què 
fer amb la seva vida fi ns que coneix 
la Julia, també assessora d’inversions 
d’una petita agència que l’empresa on 
treballa l’Eric ha absorbit. Això els porta 
a treballar junts en el traspàs de la 
cartera de clients, i l’Eric se n’enamora 
profundament. 

  17.25   Tarda de cine. Una boda a la 
Toscana.  La Sanne no ha tingut sort 
en l’amor i ha tingut un matrimoni molt 
desafortunat. Un dia, arriba el Jeroen a 
la Toscana per organitzar el casament 
del seu millor amic. La Sanne i el 
Jeroen se senten atrets, però, mentre 
que ella busca una nova parella per 
refer la seva vida, el Jeroen no creu en 
el matrimoni .

  19.15   Al cotxe.  
  20.00   Atrapa’m si pots.  
  21.00   Telenotícies vespre.  
  22.00   30 minuts.  Són segures les meves 

drogues?: Reportatge en què la DJ 
canadenca Brianna Price, coneguda 
artísticament com a B. Traits, s’endinsa 
en el món de les persones usuàries de 
drogues, però també de qui les fabrica i 
distribueix, a la Gran Bretanya. 

  22.50   La gran il·lusió, relat intermitent 
del cinema català.    La fi gura i el 
cinema de Jaime Camino permeten fer 
el recorregut general de la Guerra Civil 
a Catalunya, un temps en què el cinema 
de propaganda troba un camp abonat. 

  23.40   Causa especial 20907/2017.  
  01.00   Temps de neu.  
  01.30   Gran reserva.     
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   0    6.54   Glumpers Pack.    
  07.06   En Miku i la Fant  .   
  07.47   Mölang  .   
  08.00   Mic  .  Inclou El Mic i els seus amics .
  08.26   Kikoriki  .   
  09.00   Cine.   Pinotxo i la seva amiga 

Coco  .  
  10.36   Rat Rank.  
  11.00   K3  .   
  11.58   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  .   
  12.42   Els germans Kratt  .   
  13.24   Pat, el gos  .   
  13.53   Bola de drac Z Kai  .   
  14.37   El xai Shaun  .   
  15.40   Cine.   Club Winx. L’aventura 

màgica  .  
  17.01   En Grizzy i els lèmmings  .  
  18.02   Cine.   Retorn al futur  .  El Doc, 

científi c, crea una màquina del temps 
que li permet viatjar fi ns a l’any 1955. 
En el seu periple l’acompanya el seu 
amic Marty McFly, que es troba en 
aquesta època amb els seus pares 
quan eren joves. 

  19.52   En Grizzy i els lèmmings.    
  20.00   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  .  
  20.22   Avatar: l’últim mestre de l’aire  .   
  21.55   Blog Europa.  
  22.15   Cites.    La Clàudia i l’Èric han quedat 

per reprendre la cita allà on la van 
haver de deixar fa uns dies / La Júlia 
està casada i té dos fi lls. Aquesta nit, 
però, ha quedat amb el Ricardo. 

  23.50   Lo Cartanyà  .  Cancun / València. 
  01.00   Blog Europa.    
  01.20   Carlemany.   www.elpuntavui.tv

La nostra graella

10.00 Notícies locals.  
10.30 Protagonistes. Lama Wangchen. Mireia

Rourera Rourera entrevista Lama Wangchen,
deixeble del Dalai Lama.  Reemissió. 

11.00 Missa de Montserrat. Missa de
Montserrat corresponent al Diumenge V
durant l’any (cicle C), en el qual participen la
comunitat benedictina de Montserrat,
l’Escolania i els pelegrins del santuari. 

12.30 Notícies locals.  
13.00 Gastropirineus. La Val d’Aran i la

Cerdanya. Reemissió. 
13.30 L’entrevista. Quim Torra. El director d’El

Punt Avui, Xevi Xirgo, entrevista el president
de la Generalitat, Quim Torra .

14.30 Torna-la a tocar, Sam. Reemissió. 
15.00 Notícies locals.  
16.00 Hoquei en joc. Finals de la copa

Generalitat d’hoquei patins + En Joc. Emissió
en directe, des del pavelló Les Comes
d’Igualada, de la final femenina (16.00) i
masculina (18.00) de la copa Generalitat de
nacional catalana. Tot seguit, a partir de les
20.00 h, emissió del programa En Joc, amb el
més destacat del cap de setmana. 

22.30 L’entrevista. Quim Torra. El director d’El
Punt Avui, Xevi Xirgo entrevista al President
de la Generalitat, Quim Torra. Reemissió. 

23.30 Notícies locals.  

A les portes del judici de l’1-O, el director d’El Punt
Avui, Xevi Xirgo, entrevista el president de la Genera-
litat de Catalunya, Quim Torra, des del Palau de la Ge-
neralitat.

Entrevista a Quim Torra

13.30 / 22.30 L’ENTREVISTA

La televisió

Conversa amb David Bote

21.30 PROTAGONISTES

Ferran Espada entrevista l’alcalde de Mataró, David
Bote. Bote fa un extens balanç del seu mandat i ana-
litza el trencament del seu govern pels fets de l’1-O i
la tensió viscuda en aquell moment i els plans per fer
front a la sentència del Tribunal suprem que ha tom-
bat l’arribada d’El Corte Inglés a la capital del Mares-
me.

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
000000-000000X

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

TORNAVEUS
Tradicionàrius

XXXII Festival Folk Internacional 

Centre Artesà 
Tradicionàrius de Barcelona,

dijous 14 de febrer, 
a 2/4 de 10 del vespre 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

TRASTORNS 
Grup de Teatre Cassanenc
Campanya Teatre Amateur  

Cinema Petit de 
Torroella de Montgrí,

diumenge 17 de febrer, 
a les 6 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 7 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda, 
i divendres 
de 8 del matí a 2 de la tarda

ESCRIT EN 
L’AIRE. GELABERT

DANSA
Novarina i Grec 2016 Festival

de Barcelona 

Teatre Municipal 
de l’Escorxador de Lleida,

dissabte 16 de febrer, 
a 2/4 de 9 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 20 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

COBLA
MONTGRINS

Pere Rigau i els compositors
torroellencs

Auditori Teatre Espai Ter de
Torroella de Montgrí,
dissabte 23 de febrer,
a 2/4 de 9 del vespre      

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu zones peu pla i 
graderia 2: 14 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

DINOSFERA

C. de les Escoles, s/n
Coll de Nargó
(Alt Urgell)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

MUSEU DE LA 
CONCA 
DELLÀ

C/ del Museu, 4 
Isona 

(Pallars Jussà)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU DE LA
CIÈNCIA I DE
LA TÈCNICA 

DE CATALUNYA
Rambla d’Ègara, 270

Terrassa

Preu de l’entrada:
4,50 €

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado
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