816804-1157830®

NACIONAL

P8

Raquel Gámez
Serrano. Novel·lista
P32,33
i educadora

Sánchez juga
amb avançar
les eleccions
Agita l’espantall dels comicis
el 14 d’abril per pressionar
l’independentisme

“A la novel·la
faig servir molt
els referents
educatius”
Sánchez, en una roda de premsa ■ EFE
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Carles Puigdemont. 130è president de la Generalitat de Catalunya

“Afronto el judici com
un acte de venjança”
GARANTIES · “Deixen d’existir
quan es decideix celebrar el judici
polític, que vol dir acusar unes
persones per motius ideològics”

TESTIMONI · “No s’entén que
s’hagi denegat la citació com a
testimoni. Han vulnerat, una
vegada més, un dret dels acusats”

Marchena ‘vs.’
Marchena
Perfil del jutge del Suprem

El judici de l’1-O,
a El Punt Avui TV

Cada dia del
judici
a partir de les 10.00 h

Els advocats Andreu van den Eynde, Olga Arderiu, Olivier Peter i Jordi Pina, ahir a Madrid ■ ACN

“Això va de política”
El judici pel referèndum de l’1-O comença avui al Tribunal Suprem
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Retransmissió íntegra de les sessions i
debat al vespre a ‘L’illa de Robinson’
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El sexe

H

em passat una
pila de dies escoltant notícies sobre
pederàstia a l’Església catòlica. El mal és
que això no és notícia: els sacerdots i els monjos han
abusat manta vegades dels seus
alumnes i dels seus escolans, per una
raó, que Roma no permetrà mai de
canviar: el celibat dels membres del
catolicisme. M’ho he preguntat moltes vegades: per què la virginitat és un
mèrit? Com es pot demanar a la gent
que abandoni el sexe? El sexe forma
part del cos, de la psicologia i, en definitiva, de la vida. L’horror al sexe és
malaltís.
També he llegit textos molt encimbellats sobre el comportament dels
patricis grecs i romans: eren pederastes tots ells, si bé estava mal vist quan
es casaven. Catul, per exemple, ironitza genialment sobre el fet que l’adolescent amb qui compartia llit quan
tenia pèl púbic ja no el volien. Cada
època té els seus costums.
També he llegit, ai!, dissortades no-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Tan imprescindible que és el
sexe, que ha d’actuar amb
una única condició: que siga
compartit de gust, i que
ningú no abusi de ningú!
tícies sobre els abusos envers les dones, perquè la societat patriarcal creu
que l’acte sexual és un acte de violència i una humiliació per a la dona.
Quan va haver-hi l’amnistia, van sortir
de la presó tots els criminals i tots els
violadors. Els assalts i les violacions es
multiplicaren. Recordo una companya
que em deia: “A mi no em violaran.”
Però poc després un violador l’empenyia al portal de casa seva només
obrir la porta. Ella va dir al violador: “Si
jo em deixo t’ho passaràs molt més
bé.” El violador li va fúmer una pallissa
i la va violar dolorosament.
Som doncs a davant de costums
ancestrals i a davant de malalts mentals. Quin fàstic tot plegat! Tan imprescindible que és el sexe, que ha d’actuar amb una única condició: que siga
compartit de gust, i que ningú no abusi de ningú!
Escric això a davant de TV3, que em
facilita imatges de la manifestacioneta
de Madrid: és evident que no és contra
Catalunya, sinó contra Pedro Sánchez,
i Catalunya només n’és l’excusa.
Quanta misèria!

Judici just

A

vui, dotze de febrer de 2019, és
el dia del judici. Els articulistes
que presumeixen d’imparcials i
equidistants i que es banyen en aigua
tèbia asseguren que serà “just”. No saben com m’agradaria compartir l’opinió. Però una pregunta els faria: ¿han
trobat “justos” els preliminars? Vull
dir les fantasies de l’instructor, la presó preventiva immisericorde... La justícia alemanya i també la belga i la britànica no han observat en Puigdemont
i els altres exiliats els delictes de què a
Espanya se’ls acusa, idèntics als dels
empresonats. ¿Han estat “justos” els
judicis que ho han dictaminat? Ho
pregunto als de l’aigua tèbia. Si ho han
estat, el judici d’avui i els propers dies
i mesos només pot tenir una conclusió. Imaginem que coincideixi amb la
d’aquells tribunals. No hi coincidirà,
però imaginem-ho. La sentència absolutòria i la posada en llibertat dels presos s’imposarien. Què en fem, què en
fan, del temps que han estat a la presó? El judici just és d’entrada impossible. No diguem si els condemnen, en
contradicció amb les conclusions admonitòries dels altres països d’Europa.

“
No saben com
m’agradaria pensar
que el que avui
comença serà així

Mentrestant... mentrestant els partits independentistes farien bé de
mantenir Pedro Sánchez al poder,
amb pressupostos o inventant-se una
excusa. L’alternativa al govern d’Espanya dels que diumenge es van manifestar a Madrid en contra del diàleg amb
Catalunya i en contra de qualsevol mesura de gràcia als presos és molt pitjor, és terrorífica. No augmentem els
disgustos que el judici ja ens subministrarà cada dia, dissabtes inclosos. Pedro Sánchez ha dit que no acceptarà
mai un referèndum d’autodeterminació. Doncs què ha de dir, en la seva debilitat política? Un referèndum

d’aquestes característiques impressionants no és cosa d’una persona ni d’un
partit. És un afer d’estat, és fruit d’un
consens a gran escala. ¿Què en trauríem que Pedro Sánchez, que no governa ni el seu partit, s’hi mostrés a
favor? Ell cauria i nosaltres ens hauríem limitat a aplaudir un gest sense
conseqüències positives. De negatives,
tantes com es vulguin. L’independentisme i els que volen una solució pràctica han de fer inevitable el referèndum. Un de debò, acordat, acceptat
per agents diferents, beneït per Europa. Que serà llarg d’arribar-hi? Llarguíssim, i encara a condició que l’independentisme actuï amb encert i uneixi
voluntats. De moment el veig barallat,
sense el famós “full de ruta” i exercint
un govern desorientat que només pensa en els “seus”. Jo formo part dels
“seus”. Em poden oblidar: que es dediquin amb més incidència als “altres”.
Seria el primer a agrair-ho.
“Diàleg”, “diàleg”... Amb el judici en
marxa, és difícil. Però no fem la situació encara més complicada. Judici
just? Ben mirat és una reiteració. Si
no és just, un judici és una perversió.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

És l’1-O, no el 14-A

D

os dies abans que es votin les
esmenes al pressupost espanyol, i un dia abans que comencés el judici d’avui, l’agència Efe,
l’agència oficial de l’Estat, assegurava
ahir que el president Pedro Sánchez
especula sobre si convocar eleccions
per al proper 14 d’abril. Una especulació que la majoria de tertulians i analistes consideraven un factor de pressió de Sánchez cap als independentistes. I jo em pregunto: segur que és una
pressió cap als independentistes? A mi
em sembla que el que importa ara és
l’1-O, el judici de l’1-O que comença
avui, i no pas el que faci Sánchez, que
ja és prou gran i que si no sap aguantar
la pressió dels seus és el seu problema.
A mi em sembla que pel que ara ens
hem de sentir pressionats no és pas
per Sánchez, sinó per aquest judici escandalós que comença aquest matí.
Recorden vostès les penes que els demanen? Una barbaritat: 25 anys per a

“
És el que passi
en el judici que
comença avui el
que ens ha de
preocupar, i no pas
si Sánchez convoca
eleccions
Junqueras, 17 per a Sànchez, Cuixart i
Forcadell, 16 per a Turull, Rull, Bassa,
Forn i Romeva, 7 per a Mundó, Borràs
i Vila..., i així anar fent. Anar fent fins
al total de 177 anys que els demana la
fiscalia o els 116,5 que els demana l’advocacia de l’Estat. I sabent que després
venen les peticions d’11 anys per al

De reüll
Marga Moreno

Les cares de la notícia
EXPRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

Mariano Rajoy

Silents i,
sovint, sols

Incapacitat històrica

E

s parla poc dels nens. Bé, se’n parla quan els
ultraliberals fan apologia de la natalitat i es pensen
que no notarem que la perceben com un graner de futura
mà d’obra abundant i barata. Natalitat que volen també
certs polítics que s’esverarien gestionant un sistema de
pensions sufragat pels fills d’una immigració que els fa
nosa. En parlen molt, hem d’admetre-ho, els
antiavortistes, tot i que aquests sembla que no tenen clar
el significat de la paraula infant i la fan perversament
polisèmica. Val a dir que aquests tampoc entenen gaire el
concepte dret de les dones al seu
Les agressions propi cos... I es parla dels nens per dir
es donen en un que molesten als avions, als
Però es parla poc o
entorn avesat restaurants...
gens dels seus drets, del seu silenci
a pontificar
forçat davant la crueltat i l’abús.
sobre el ‘bé’
Aquests dies han coincidit als
mitjans un munt de denúncies de
i el ‘mal’
violacions de menors, que se sumen
al degoteig d’agressions a les dones, que hem de cuitar a
no normalitzar o estarem perduts com a societat. Però
avui ens referíem als infants, els més indefensos, perquè
no tenen veu, ni vot, ni líders carismàtics. La infàmia
suprema és que aquesta violència es dona sovint en un
entorn, l’eclesiàstic, avesat a pontificar sobre el bé i el mal.
És urgent posar fil a l’agulla per esbrinar què provoca
tants casos abominables, investigar totes les sospites,
penalitzar els culpables i denunciar el cinisme del mal
moment i l’omertà beneïda pels jerarques de la cúria. I,
sobretot, donar el màxim i escalf a les víctimes.

major dels Mossos Josep Lluís Trapero, l’exsecretari d’Interior i l’exdirector general dels Mossos... I més. Vostès
creuen de veritat que amb el que significa tot això, amb el relat d’una rebellió violenta que tots sabem que no va
existir, que Pedro Sánchez convoqui
ara eleccions per al 14-A és una pressió? Una pressió, quan aquesta gent,
els nostres consellers i la seva gent de
confiança, s’hi juga prop de dos-cents
anys de presó? Quina pressió volen
fer? A mi em sembla que és tan bèstia,
aquest judici que comença avui, que
tota la resta és secundari. Si Sánchez
vol convocar eleccions, doncs que les
convoqui. I si a Espanya guanya la dreta i la ultradreta, doncs aquest serà el
retrat del que és Espanya, no? Pressió? Cap ni una. En tot cas, als jutges
del Suprem, que són tan independents
que no volien un judici en plena campanya electoral i ara potser, gràcies a
Sánchez, l’hi tindran.

-+=

El judici històric que comença avui com a conseqüència del conflicte polític amb Catalunya descriu
en si mateix la incapacitat de la política espanyola
per afrontar la complexitat de l’Estat espanyol fent
política. La via judicial engegada pel govern Rajoy i la
repressió són més simples, però no resoldran res.
PINTOR

Jordi Fulla

Mirada pictòrica

-+=

L’artista reivindica la pràctica pictòrica en una exposició al museu Can Framis de Barcelona, amb
una sèrie d’obres de naturalesa a priori diversa
(escultures, instal·lacions...) però que, al cap i a la
fi, són pintures. Una oportunitat de conèixer un
dels grans artistes contemporanis catalans.
ACTOR I DIRECTOR

Josep Maria Pou

Nou lideratge al Romea

-+=

L’actor català i un dels grans referents del panorama
teatral nacional, és el nou director artístic del Teatre
Romea. Després d’una reconeguda tasca al capdavant del Teatre Goya des del 2008, consolidant-ne la
línia artística i programant espectacles amb èxit de
públic, Pou assumeix ara el lideratge del Romea.

Un error
històric
El judici contra els polítics i líders de l’independentisme
català que començarà avui al Tribunal Suprem és històric per diverses
raons, però sobretot per la magnitud de l’error de l’Estat espanyol en
voler resoldre amb el Codi Penal i la
repressió un conflicte purament
polític, com és la voluntat d’una
part majoritària de la societat catalana de decidir el seu futur davant
l’evidència d’un Estat reiteradament deslleial, gasiu i fins i tot hostil amb Catalunya. Espanya, a diferència del Regne Unit amb Escòcia
o del Canadà amb el Quebec, no reconeix la seva realitat plurinacional
i renuncia a la política i la democràcia per gestionar aquesta realitat;
simplement pretén resoldre el problema amb imposició i repressió. I
malgrat que l’autodeterminació és
un dret i no un delicte, que fer un referèndum tampoc és delicte, que el
referèndum de l’1-O del 2017 no va
ser un alçament violent i que la independència de Catalunya s’ha
plantejat sempre en termes democràtics i pacífics, malgrat tot això,
s’arriba avui a un judici vergonyós
contra polítics i líders socials amb
peticions de penes de fins a 25
anys de presó.
L’únic fil d’esperança per corregir aquest rumb erràtic és que l’estat de dret funcioni realment per a
allò que va ser concebut; que s’escolti les dues parts, no només l’acusació; que s’analitzin els fets reals,
no les percepcions i interpretacions interessades; que es desmenteixi el relat fictici d’una violència inconcebible; que els jutges no
actuïn amb cap altre objectiu que
fer justícia aplicant la llei i protegint
els drets de les persones. És el contrari del que ha passat l’últim any i
escaig d’empresonaments injustos
i d’una instrucció polititzada a la
carta de la venjança d’Estat, però
és l’última oportunitat que té l’Estat per evitar un error històric i una
ferida incurable.
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Tal dia
com
avui fa...
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Fracàs reial
L’intent de La Zarzuela de
seduir Catalunya no calma
el rebuig creixent cap al
monarca. Els premis de Girona,
darrer episodi d’un desencís.

Miquel Riera

La dreta espanyola només
pensa en com arrasar
Catalunya. Cal estar preparats
nyat, naturalment, d’il·legalitzacions
de partits i entitats independentistes i,
segurament, de nombroses detencions d’activistes i dirigents socials. La
qüestió és que l’independentisme “no
aixequi cap en una o dues generacions” i que tothom s’ho pensi dues
vegades abans de “tornar al camí emprès el 2017”, s’afirma des de l’extrema
dreta i també des d’alguns sectors del
socialisme espanyol, que també se
sentirien còmodes amb les mesures
aplicades. “Us arrasarem”, ha arribat a
comentar en privat algun polític popular. El president del govern espanyol,
Pedro Sánchez, va fer saber ahir que
estudia avançar les eleccions generals
al 14 d’abril vinent. S’obriria, d’aquesta
manera, la porta al tripartit d’extrema
dreta i a l’aplicació de totes aquestes
mesures, en cas que guanyessin els
comicis.
En vista d’aquest panorama, l’independentisme cal que estigui preparat i
que no es concentri només en el judici
per l’1-O, molt important, certament,
sinó en com reaccionarà davant una
repressió que atemptarà directament
contra els drets bàsics del país i dels
seus ciutadans. Una repressió que
hauria de ser la tomba de l’Estat.

20
anys

Ajuda a Turquia
El president del govern
espanyol, José María Aznar,
promet a Turquia controls a la
frontera per barrar el pas als
kurds

Cesc Batlle. Enginyer industrial. MBA.

La repressió
que preparen

E

anys

Els sindicats repten Ernest
Maragall i convoquen una altra
vaga unitària el 19 de març.
Demanen la dimissió del
conseller

Tribuna

Full de ruta

l tripartit de la
dreta i l’extrema
dreta entre Vox, Ciutadans i el PP, que pel
que fa a Catalunya
gairebé ni importa si
tira cap amunt o un xic més amunt, ha
assegurat aquests últims dies que, si
governa, com ja fa a Andalusia, no
dubtarà a aplicar un article 155 al Principat que riu-te’n del que vam suportar
l’any passat. Alguns dels corifeus
d’aquesta nova feixistada espanyola,
com ara l’expresident José María Aznar, s’han dedicat aquests últims dies
a detallar tot el que tenen previst de
fer a Catalunya. Així, a més d’intervenir
el govern, de manera molt més directa
del que es va fer amb Rajoy, ara ho volen fer de manera indefinida. Alguns
parlen de fins a deu anys. Els altres focus d’atenció serien, aquest cop sí, a
més dels Mossos d’Esquadra, l’escola i
la immersió lingüística i, naturalment,
TV3 i Catalunya Ràdio, que algunes
veus proposen fins i tot de tancar. Política de terra cremada, gairebé un franquisme renovat, que aniria acompa-

10

Vaga a Maragall

La caixa negra europea

L

a caixa negra és una eina d’anàlisi
molt utilitzada en la ciència i la tecnologia per a començar a estudiar fenòmens dels quals se sap molt poc o res, i
dels quals no podem observar directament
el funcionament: tan sols els podem estudiar des del seu exterior. Amb aquest artefacte intel·lectual, el que fem és aplicar entrades (inputs) al sistema caixa negra que
volem estudiar, i n’observem les sortides
(outputs): a base de canviar els inputs, i observant com canvien corresponentment
els outputs, podem començar a deduir algunes de les interaccions que ocorren al
seu interior, ço que ens permet començar a
delimitar què serà, però també què no serà,
possible a la caixa negra i, així, tenir una
primera aproximació a les lleis que governen el seu funcionament.
UN INTERROGANT crític al voltant del pro-

cés, al qual li escau meravellosament bé un
estudi de caixa negra, és, ha sigut, i serà
què farà la UE davant les activitats repressores d’Espanya. Així, en les darreries del
2017, els catalans ens vam embrancar collectivament en un experiment de la caixa
negra europea, amb un elevadíssim cost

social (i personal per a alguns). Abans de
l’experiment, la tesi pràcticament universal a Catalunya, com poden confirmar les
hemeroteques, és que Europa impediria
qualsevol reacció repressora espanyola,
perquè era impensable que Europa acceptés al seu interior qualsevol reacció d’un
dels seus governs que no fos escrupolosament democràtica, tant pel xoc que això
suposaria amb els principis fundacionals
de la UE, com pel perjudici que això causaria a la seva reputació internacional. En
aquest context, amb el referèndum unilateral i la posterior declaració (congelada)
d’independència, els catalans vam desfer-

“
Per
desesperant que
sembli, Catalunya
està i estarà
completament sola

mar la maquinària repressiva espanyola
amb els resultats que a hores d’ara tots coneixem, i davant dels quals no hi ha hagut
ni tan sols cap crítica oficial a Espanya per
part de la UE.
DESPRÉS D’ESPERAR deliberadament més

d’un any a escriure aquest article, per donar temps que qualsevol influència que Europa volgués exercir, per lenta i subtil que
fos, tingués temps de fer el seu efecte, el
nostre experiment porta a unes conclusions indefugibles: la UE no farà res per a
permetre la lliure expressió democràtica
del poble català. Sí que sembla clar que la
UE aconseguí que la repressió de l’1-O
s’aturés a la tarda, i que el 155 fos més lleuger del que hauria volgut la caverna, però
aquests serien els límits de la influència
que la UE està disposada a exercir. Els catalans, doncs, estem avisats: per més injust i
desesperant que ens sembli, tal com al
1714, Catalunya està, i estarà, completament sola. Per a qualsevol acció en la qual
vulguem reeixir, caldrà que estiguem segurs de poder-ho aconseguir absolutament
sols. Qualsevol altre càlcul polític és, amb el
que sabem ara, intolerablement naïf.

El lector escriu
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Raonar per
l’estómac
b Totes les feines són respectables. També la política, amb
honradesa. Em sap greu que
hi hagi gent que posi tots els
polítics al mateix sac. És igual
el president Puigdemont que
un tal Ansar, instigador d’una
guerra mentint? Comparable
l’Oriol Junqueras o Quim Torra, intel·lectuals cultes, amb
un analfabet que confon mandarina i taronja? Són equivalents els dirigents sectaris de
Vox, PP i Cs, que pensen per
l’estómac i elaboren verborrees de mentides i fal·làcies,
amb els nostres presos i exiliats polítics, que aguanten
amb dignitat l’odi del neofranquisme i de la corrupta casta
vividora? Tenen la mirada
afectada els radicals en definir
l’extrema dreta només com a
populista? Quan els ultres
qualifiquen els independentistes de nazionalistes, ho fan
davant l’espill? Els xenòfobs

actuen amb el mateix criteri
envers els encaputxats, d’uniforme o no? I amb la presó
provisional, si és un violador o
un pres polític? Els espanyolistes supremacistes, ben cert,
són populistes! El que fan els
neofeixistes demofòbics (excuses pel pleonasme) no té
nom. O sí: maldat! Els manca
tota ètica i equitat. Però tenen
moral: la nacionalcatolicista!
No saben prou, però, que som
un poble mil·lenari, no com ells,
amb l’entelèquia inventada de
Ñ. He volgut fer de bumerang.
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)

Transparència?
b Ens diu el TC que el judici
dels independentistes serà
transparent perquè serà televisat. Serà translúcid, no
transparent, serà via Plasma,
estil Rajoy. La mateixa diferència entre visionar un partit
de futbol per TV que en la

grada de l’estadi? El judici és
prou important per obrir portes i permetre l’assistència a
observadors internacionals…
Altrament no es pot parlar de
transparència.
JOAN MARTORELL I BARBERÀ
Matadepera (Vallès Occidental)

Tanta i tanta
vergonya
b Avui, 12 de febrer, és recordat perquè a Barcelona va tenir lloc el judici i els 13 martiris
que va patir una jove que va
gosar protestar davant de les
autoritats de l’època. Es deia
Eulàlia i és el màxim exponent
de les llibertats civils. Segles
després i el mateix dia comença un judici a Madrid contra
uns polítics i activistes que han
fet el mateix que santa Eulàlia,
defensar les llibertats civils.
Que aquest judici comenci és
una vergonya i un escàndol per
a qualsevol democràcia. Molt
per sobre de la unitat d’Espanya, que és una opció política

igual de respectable que les altres, la Declaració Universal
dels Drets Humans i tots els
tractats europeus i internacionals emparen i defensen el
dret a l’autodeterminació dels
pobles, el dret a vot, el dret a la
llibertat d’opinió, pensament,
manifestació i afiliació política.
La mateixa Constitució espanyola, aquesta que fan servir
d’escut i espasa, a les seves
pàgines empara la dissidència
política. Malgrat això, avui comença el judici més polititzat
de la història de les democràcies europees, una farsa judicial edificada sobre una mentida. Tenim les defenses més sòlides, però ara ja sabem que la
maquinària judicial de Madrid
està sobrada d’efectius, recordin les ordres de processament de ciència-ficció, i el fet
que l’acusació seurà de costat
amb l’advocacia de l’Estat, la
fiscalia i la ultradreta. Quanta
vergonya.
MARTA MATO CAMPMAJÓ
Santa Coloma de Farners (Selva)
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La frase del dia

“Hi ha partits de futbol amb més convocatòria que la
concentració del PP, Ciutadans i Vox a Madrid”
José Luis Ábalos, MINISTRE DE FOMENT I SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DEL PSOE

Tribuna

De set en set

No és no (i ja prou...)

Presos
i presoners

Andreu Mas. @Andreumasd Periodista, escriptor i assessor en comunicació

S

om molt tossuts, els catalans.
Fins a prendre mal. Sabem des de
fa segles que Espanya no acceptarà mai que Catalunya tingui un grau de
sobirania plena sota qualsevol forma
jurídica (digueu-li independència, federació, confederació, estat lliure associat o qualsevol altra fórmula que faci
que els polítics, però també bona part
dels ciutadans espanyols, ens treguin
les grapes de sobre). Recordem que el
23-F de 1981 va ser fill, entre altres coses, de la voluntat de militars i força polítics hispànics que no estaven d’acord
amb la creació d’un estat autonòmic.
De fet, una de les primeres coses que
van fer els socialistes quan van guanyar, el 1982, les eleccions generals va
ser promulgar la Loapa per laminar
tant com es pogués l’Estat autonòmic.
Aparentment no se’n van acabar de sortir, però ens van colar una llei de finançament de les comunitats autònomes
que ens ha tingut les mans lligades 30
anys i que va crear un sistema d’espoli
sistemàtic de Catalunya, del qual han
drenat anualment milers de milions
d’euros que han servit per finançar altres territoris.
econòmic
català és tan potent que bo i l’espoli la
nostra economia no para de créixer i ho
fa lluny de la necessitat de subsidis i prebendes de l’estat central.
El llirisme català ha intentat fer-nos
creure que és possible aconseguir alguna mena d’acord amb el govern central
perquè ens deixin “una mica lliures”, i a
partir d’aquí anar fent allò d’“eixamplar
la base” fins que siguem una majoria incontestable que ens permeti fer el salt.
Semblen ignorar que podríem tenir una
majoria del 90% a les urnes per assolir la
independència i no ens deixarien marxar. Per què? Perquè tot i que el relat de
la dreta espanyola (i bona part del
PSOE) és que l’Estat espanyol es va
construir des de “la concòrdia” el cert és

que es va fer, en el cas de Catalunya i el
País València, fa 300 anys, per “derecho
de conquista”. Així ho recullen els respectius Decrets de Nova Planta, que mai
han estat derogats. Si algun dia ho fossin, automàticament se’ns hauria de
restituir la sobirania i, de facto, jurídicament seríem independents.
Tot això, però, és somiar. Per si ens quedava algun dubte, aquest diumenge van
sortir a la plaza de Colón prou espanyols
per forçar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a aixecar-se d’una
taula de negociació on tot just s’havien
omplert els gots d’aigua. I és que als enemics, ni aigua.
les declaracions que es fan des de la banda espanyola “progressista”, com les de la ministra Batet, que es lamenta que no es
pot arribar a un acord amb el govern de
la Generalitat perquè mantenen la seva
posició política i no es mostren “oberts
al diàleg”. Curiosa manera d’entendre el
diàleg: “Si vols parlar, fem-ho només sobre la meva proposta; perquè la teva –la
catalana– no la puc acceptar (no fos cas
que perdés les pròximes eleccions –que
perdré igualment).”

ÉS MOLT DIVERTIT ESCOLTAR

MALGRAT TOT, EL DINAMISME

Sísif
Jordi
Soler

“
Cap partit
polític espanyol
convocarà mai un
referèndum que
interpel·li una part
de l’Estat, o tot,
sobre la seva
integritat territorial

QUANT TEMPS MÉS ESTAREM negant la rea-

litat? No és no. Cap partit polític espanyol
convocarà mai un referèndum que interpel·li una part de l’Estat sobre la seva integritat territorial. Fins i tot, quan els més
demagogs diuen que el referèndum s’hauria de fer “en todo el territorio nacional”,
tampoc el farien, perquè: com gestionarien un resultat a Catalunya favorable a la
secessió? O l’efecte contagi al País Basc?
O acostumats al cafè per a tothom, encara la majoria de comunitats demanarien
disposar d’un estat propi...
DIUMENGE ELS MANIFESTANTS moguts per

Vox (que a velocitat meteòrica ha passat
de ser un grup de bar a un partit decisiu
per formar majories parlamentàries –qui
els paga la festa, per cert?–) es queixaven
que els independentistes pressionem els
jutges abans del judici als presoners polítics. Què va ser la “concentració de diumenge”? Una trobada de col·leccionistes de rojigualdas?
TOTS SABEM COM ACABARÀ aquest judici.
Pròxim pas, anar a les institucions europees a denunciar que la justícia espanyola no és imparcial. Passaran anys, i si es
dona el cas que els tribunals europeus
ens donen la raó, Espanya deixarà lliures
els presoners? Farà com en altres ocasions i es passarà per l’arc de triomf les resolucions internacionals? Mentrestant,
Espanya la governarà la dreta extrema
(temps al temps), que el primer que farà
és intentar posar fi a la llibertat a Catalunya, amb el suport dels instruments repressius de l’Estat: policials i judicials.
NOMÉS TORNAREM A TENIR una oportuni-

tat quan Europa es vegi obligada a deixar
caure l’economia espanyola, perquè serà
un llast molt perillós per al conjunt de la
UE. Estiguem llestos aleshores per remarcar el valor de la nostra economia i
recordar que som els únics que tenim el
talonari per pagar les factures del sud
d’Europa.

Enric Serra

A

vui, i durant
molt de temps,
la nostra atenció
tombarà al voltant
del judici contra els
presos polítics. S’ha
dit que també és una causa contra
tots els sobiranistes i contra tots
els defensors del dret a l’autodeterminació, però això no passa de ser
una metàfora política. Davant dels
tribunals s’hi asseuran –en aquest
judici i en tots els que estan en tràmit–, persones concretes que pateixen en la seva pròpia carn l’acció
repressora de l’Estat. Les causes
penals persegueixen impedir-los la
seva llibertat, de la mateixa manera
que l’abús de la presó preventiva i
els tractes humiliants només l’han
sofert ells i les temudes arbitrarietats procedimentals que es puguin
produir i les sentències que ja s’entreveuen en els dictats de les oligarquies espanyoles s’encebaran només sobre seu. I el llarg temps d’espera per a obtenir una resposta reparadora del Tribunal Europeu de
Drets Humans només el patiran ells
de la mateixa manera que una sentència favorable d’aquest organisme no els tornarà el seu temps perdut.
En tot el tram recorregut fins ara
des l’octubre del 2017, tots els hem
fet costat i molta companyia, és innegable: hem omplert de groc els
carrers i les places, hem reclamat
constantment la seva llibertat, hem
organitzat actes a favor de la caixa
de solidaritat i hem fet guàrdia al
peu de les presons. Però avui, en el
començament del judici, no em puc
treure del cap que potser els hem
fet la mateixa companyia que es fa
a un malalt, presoners de la inseguretat, sense atrevir-nos a donar-li el
medicament que el guareixi.
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Sánchez usa el 14
d’abril per fer por a
l’independentisme

Comença
la funció

Agita l’espantall
d’un avanç
electoral i del risc
que la sentència
la gestioni el PP

“Aquest judici
és un acte de
venjança”

Així ho sosté
l’expresident de la
Generalitat, Carles
Puigdemont, en
una entrevista

Artadi i Capella, ahir, al Palau
de la Generalitat ■ JOSEP LOSADA

SUPREM El govern exigeix que no es faci respondre els
presos polítics per “fets imaginats” la vigília de l’arrencada del
judici de l’1-O DEFENSA “Això va de política”, constaten els
advocats dels represaliats davant la premsa internacional
Emili Bella
BARCELONA

Ha arribat el dia que els
tribunals espanyols jutgen
la política catalana, el dia
que el poder judicial espanyol s’abat contra l’executiu i el legislatiu catalans.
Aquest matí, a les deu, els
nou presos polítics independentistes, Carme Forcadell, Oriol Junqueras,
Jordi Turull, Josep Rull,
Raül Romeva, Dolors Bassa, Quim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, a més
dels exconsellers Meritxell
Borràs, Carles Mundó i
Santi Vila, s’asseuran al
banc dels acusats davant
de set magistrats del Suprem encapçalats per Manuel Marchena per la concentració davant la conselleria d’Economia el 20 de
setembre del 2017, l’organització del referèndum de
l’1-O i la posterior declaració de la República el 27-O.
El govern va insistir
ahir que en cap d’aquestes
dates no hi va haver violència i va defensar que
els delictes de rebel·lió, sedició i malversació, pels
quals els demanen penes
de presó que, sumades,
s’eleven a 214 anys, senzillament no es van produir.
Després d’una reunió del
consell executiu avançada
a ahir justament a causa
de l’inici del judici, la consellera de Justícia, Ester
Capella, va reclamar que
no es faci respondre els

represaliats per “fets imaginats”. “Més política i
menys Codi Penal”, va resumir Capella.
Avui comença la “farsa”, tal com ha qualificat
el judici reiteradament el
president de la Generalitat, Quim Torra. “La justícia espanyola ha de ser
molt conscient del que s’hi
estan jugant. Si es donés
el cas d’una sentència condemnatòria, demano al
poble de Catalunya que reaccionem conjuntament”,
va assegurar en una entrevista a Catalunya Ràdio.
“Això va de política”,
condensaven també els
advocats de Junqueras,
Cuixart, Sànchez, Rull,
Turull i Forcadell menys
de 24 hores abans de l’inici
de la vista oral. Els lletrats
van remarcar que es tracta d’un judici polític i van
denunciar que el tribunal
no és ni competent per jutjar els processats ni tampoc imparcial. Ho van dir
davant d’una quarantena
de mitjans de comunicació internacionals en una
roda de premsa organitzada a Madrid per Òmnium
Cultural.
Andreu van den Eynde,
Olga Arderiu, Olivier Peter
i Jordi Pina van subratllar
que “el relat de la violència
és fals” i consideren que
“hi hauria d’haver una absolució”. “Volem creure
que encara tenim possibilitats abans d’anar a Estrasburg”, va assenyalar

l’advocada de Forcadell.
“Condemnar Cuixart és
assegurar que Espanya serà condemnada pel Tribunal Europeu de Drets Humans”, va sentenciar l’advocat suís. “Comença un
judici a les urnes, un judici
a la democràcia, i això fa
que el grau de responsabilitat sigui superior. Del resultat de la sentència, en
quedarà ressentida la democràcia espanyola”, va
completar Pina.
Avui també s’iniciarà el
martiri dels trasllats des
de les presons de Soto del
Real –els homes– i AlcaláMeco –les dones– fins als
calabossos de l’Audiencia
Nacional, ja que al Suprem
no n’hi ha. Des d’allà, un
vehicle els traslladarà a
l’alt tribunal en un recorregut amb prou feines de
mig quilòmetre. En principi, les sessions es desenvoluparan de deu a dues,
amb una pausa per dinar
d’una hora i mitja, i fins a
les sis de la tarda.
Els familiars dels presos anaven arribant ahir a
Madrid per poder ser avui
a la mateixa sala que els
represaliats. Quim Torra,
que tindrà tracte d’autoritat, podrà arribar amb cotxe fins a la porta del Suprem i entrar-hi per l’accés principal, per on només accedeixen magistrats. Un cop a dins, se li
oferirà la possibilitat de saludar el president del Suprem i del Consell General

del Poder Judicial, Carlos
Lesmes. La consellera Capella i el conseller Damià
Calvet també hi entraran.
En canvi, el president del
Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident de
la Generalitat, Pere Aragonès, es quedaran a les
portes del TS per la seva
condició de testimonis.
Representants de l’ANC,
Òmnium, Junts per Catalunya, el PDeCAT, ERC i la
CUP tornaran a mostrar
una imatge d’unitat i es
trobaran a quarts de nou
amb els familiars dels encausats per anar plegats
fins al Suprem. La consellera de la Presidència, El-

sa Artadi, va advertir de la
vulnerabilitat de les famílies. En aquest sentit, la
portaveu del govern va
exigir que puguin entrar i
sortir del Suprem amb la
“tranquil·litat” que no van
tenir en altres ocasions.
La vigília de l’arrencada del judici de l’1-O, arribava la petició de l’associació Advocats Europeus Demòcrates (AED)
per a l’alliberament “immediat” dels dirigents independentistes. En un comunicat, preocupats per
la “falta de garanties processals”, avançaven que
membres de diversos països europeus han viatjat

a la capital espanyola per
exercir d’observadors internacionals.
Actes de protesta
Al carrer, l’independentisme ha programat una
bateria de protestes que
comencen avui mateix al
punt del migdia amb una
aturada de deu minuts davant dels centres de treball. Aquesta tarda, a les
19 hores, hi ha previstes
concentracions a les principals ciutats del país (a
Barcelona, a la plaça de
Catalunya, on es llegirà
un manifest unitari)
i dissabte hi ha convocada
a la Gran Via una manifes-
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L’amenaça i el judici
Anna Serrano

El dia abans que comenci el judici per l’1-O, Pedro Sánchez amenaça de convocar eleccions espanyoles perquè se celebrin el 14 d’abril. Reforçat després del fiasco de la manifestació de la dreta i la ultradreta de diumenge, amb molta menys participació que no es preveia, el president estatal colla l’independentisme amb
l’objectiu que li deixi tramitar el pressupost que demà

sembla difícil que superi la prova de les esmenes a la
totalitat. Si hi ha eleccions, el trio format pel PP, Ciutadans i Vox podria governar, alerta el PSOE. El temor
que pretén generar l’avís electoral voreja el ridícul a
les portes del judici amb dirigents que fa un any o
més que són en presó preventiva i altres a l’exili. Si
Sánchez volia els comptes s’hauria d’haver mogut.

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

OPINIÓ

Lluís Falgàs
Periodista

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

Judici i política

A

vui començarà un judici que s’ha anomenat de
moltes maneres: el judici de l’1 d’octubre, del procés, dels independentistes, del sobiranisme, de la
vergonya... El protagonisme serà màxim per a un judici
històric en contra dels màxims dirigents de l’independentisme. A partir d’ara, el judici estarà en marxa i la vida política no s’aturarà. Les dues activitats es miraran
de reüll. Públicament serà difícil que hi hagi separació
de poders. Continuaran les negociacions sobre el pressupost català, les converses per refer l’estratègia unitària independentista i la pressió dels partits de la dreta
per desbancar Pedro Sánchez del govern de l’Estat. Tots
aquests temes estaran condicionats pel que vagi passant al llarg dels pròxims tres mesos a la sala segona del
Tribunal Suprem.
En el cas que el primer encausat que declari sigui el líA partir d’ara, el
der d’ERC, Oriol Junqueras
judici contra els
–és possible que sigui
independentistes aquest dijous–, allò que declari, i sobretot tot el que
estarà en marxa
afirmi, pot crear tendència a
i la vida política
partir d’ara judicialment i pono s’aturarà.
líticament. Caldrà veure si
Les dues activitats s’obren nous debats dins de
l’independentisme. Junquees miraran
ras, fins ara, ha hagut d’exde reüll
pressar-se per vies telemàtiques i serà aquesta setmana, i després de més d’un
any, quan serà possible veure’l i escoltar-lo en rigorós directe.
L’inici del judici coincidirà amb els moments de més
vertigen de Pedro Sánchez des que és a La Moncloa. Demà pot veure com ERC i el PDeCAT mantenen l’esmena a
la totalitat al pressupost general de l’Estat i es quedi sense
bona part dels socis parlamentaris i es vegi obligat a convocar eleccions. Sánchez voldrà anar a unes eleccions generals donant la sensació que no ha pogut posar d’acord
els partits que anaven contra Rajoy. Un fet que li donarà
més vots a Espanya que no pas obrir una negociació amb
Catalunya amb vista a pactar un referèndum.
———————————————————————————————

———————————————————————————————

tació de rebuig a la persecució de l’expresidenta
del Parlament, els membres de l’anterior govern,
l’exlíder de l’ANC i el president d’Òmnium. De fet
aquesta nit passada ja
s’ha produït una acció
contra el judici quan algú
ha projectat un vídeo damunt la façana del Tribunal Suprem amb imatges
de les càrregues policials
de l’1-O i una inscripció
amb el text “Spanish democracy”.
El judici arriba en una
setmana que s’entreveu
convulsa per al president
espanyol, Pedro Sánchez,
que, si res no canvia, veu-

rà frustrats els seus pressupostos per les esmenes
a la totalitat dels grups
d’ERC i el PDeCAT al Congrés després d’haver cedit
a la pressió de les dretes al
carrer i haver-se aixecat
de la taula de negociació
quan tot just s’estaven
pactant els termes del diàleg amb el govern.
Per si de cas, Sánchez
intentarà que el final de
la setmana sigui menys
amarg i acaparar algun titular en positiu internacionalment amb l’aprovació de l’exhumació del que
quedi del dictador Francisco Franco al Valle de los
Caídos. ■

Un jutge de Barcelona denega a un sindicat policial investigar votants de l’1-O
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El titular del jutjat d’instrucció
7 de Barcelona –que investiga
excessos policials durant l’1-O
en escoles de la ciutat, amb
uns 300 lesionats documentats– ha denegat al Sindicat
Professional de la Policia
(SPP), personat en la causa,
que s’investiguin certs ciutadans per resistència greu a
l’autoritat, delicte castigat
amb penes de fins a un any de
presó, durant la jornada del referèndum. El magistrat Francesc Miralles, a més, qualifica
aquests ciutadans de “víctimes directes de la confronta-

ció generada pels poders públics”, als quals acusa de “traslladar al carrer el que s’hauria
d’arreglar en les institucions
estatals i autonòmiques”.
Així, el jutge, en una resolució de l’1 de febrer que es
va fer pública ahir, manifesta
que “el TSJC va donar una ordre als Mossos d’Esquadra,
la Guàrdia Civil i la Policía Nacional, però no va prohibir pas
als ciutadans anar als centres
electorals”. El magistrat hi
afegeix que només es podria
investigar un ciutadà si es demostrés que és autor d’una

escomesa greu contra un
agent, i sosté que, en les imatges de les 26 escoles que investiga (18 han estat arxivades), tot comportament va
ser de “resistència passiva” a
l’autoritat i que els veïns eren
apartats. En la interlocutòria,
el jutge detalla que no només
no s’havia prohibit als veïns
anar a votar en el referèndum
d’autodeterminació, suspès
pel Tribunal Constitucional,
“sinó que el govern de la Generalitat i el Parlament els
convidaven a participar-hi”,
fet que va provocar –hi afe-

geix– “un conflicte de legitimitats”. Per això, el magistrat
assegura que investigar penalment els ciutadans per haver-se posat davant dels centres de votació equivaldria a
“traslladar-los la responsabilitat del fracàs de les institucions públiques en aquest tema”. I sosté que les “institucions van emetre missatges
antagònics i van obligar els
veïns a decantar-se per una
de les opcions segons les seves idees polítiques, i que per
a ells eren ben legítimes”.
■ M. PIULACHS
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Sánchez va rebre ahir a La Moncloa l’equip de ‘Campeones’, guanyadora del Goya a la millor pel·lícula. Jesús Vidal va ser distingit com a millor actor revelació ■ EFE

Sánchez usa el 14 d’abril per
fer por a l’independentisme
a Agita l’espantall de l’avançament electoral i del risc que els presos els gestioni el PP per pressionar
ERC i el PDeCAT amb el pressupost a Torra i ERC no afluixen i l’insten a un diàleg obert al dret a decidir
David Portabella
MADRID

L’endemà de respirar per
la punxada de la manifestació de les tres dretes,
que sols va aplegar 50.000
persones quan l’objectiu
era que el clam a la plaça
Colón de Madrid precipités la seva expulsió de La
Moncloa, Pedro Sánchez
va agitar l’espantall d’un
avançament electoral al
14 d’abril –aniversari de
la Segona República del
1931– per fer por a l’independentisme amb el risc
que els presos i l’escenari
posterior al judici el pugui
gestionar una coalició entre el PP, Cs i Vox. L’últim
cartutx de Sánchez per
animar ERC i el PDeCAT a
retirar avui o demà l’esmena a la totalitat, però, no
va estovar Quim Torra ni
ERC, que el van instar a
refer el diàleg trencat per
WhatsApp i obrir-se al
dret a decidir.
Segons la informació

avançada per l’agència pública Efe citant fonts de La
Moncloa, Sánchez estudia
un avançament electoral
que no seria un superdiumenge 26 de maig –ara per
ara, amb municipals, autonòmiques i europees–, sinó
que situaria els comicis espanyols abans, el 14 d’abril.
Per complir amb aquest
calendari, Sánchez hauria
d’esperar a veure enterrats els pressupostos del
2019 demà al Congrés i
hauria de dissoldre les
Corts dimarts que ve, el 19
de febrer. És a dir, el dia
que surt a la venda el seu llibre Manual de resistencia,
escrit –no pas firmat– per
Irene Lozano, secretària
d’estat d’Espanya Global.
El globus de l’avançament electoral exprés va
ser combinat per Sánchez
amb un fil de missatges a
Twitter en què reprotxava
als grups independentistes que el van investir en
la moció de censura que “la
independència de Catalu-

Les frases

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

“Estranys companys
de llit fa la política:
l’independentisme i
les dretes, contra uns
pressupostos bons”

“Vol pressupostos?
Concreció del relator
internacional, dret a
l’autodeterminació i
la fi de la repressió”

“Un no als comptes
no ha d’implicar
una convocatòria
d’eleccions de
manera directa”

Pedro Sánchez

Quim Torra

Marta Vilalta

PRESIDENT ESPANYOL

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PORTAVEU D’ERC

Iglesias voldria l’aliança de la moció i no un bloc PSOE-Cs
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tot i gaudir d’un permís de paternitat que allargarà fins al
març, el líder de Podem, Pablo
Iglesias, va parlar ahir sobre
la possibilitat que un enterrament del pressupost precipiti
les eleccions el 2019. Iglesias
manté que cal ser “realista”
davant un final abrupte de
la legislatura i que, en cas
d’avançament, voldria revalidar l’aliança de la moció de
censura del juny.
Iglesias creu que “encara hi
ha temps per arribar a acords”
i recorda que, ja al novembre,

va oferir a Sánchez una mesa
de partits “no només per parlar dels pressupostos, sinó per
construir un horitzó de país
des del diàleg i el respecte envers les diferències”.
De cara al futur, el líder de
Podem adverteix que les elits
espanyoles promouran “un
bloc de gran centre amb el
PSOE i Ciutadans i una nova
força progressista que ho faciliti des de fora”, i que seria
també el “model preferit pels
barons conservadors del
PSOE”. Iglesias, però, aposta

per refer l’aliança del PSOE, el
PNB, ERC i el PDeCAT.
Mentre Sánchez es manté
en acció –divendres aprovarà
el tràmit final per exhumar
Franco del Valle de los Caídos–,
el mateix PSOE desinfla l’opció
de les urnes el 14 d’abril i la portaveu Adriana Lastra admet
que cap càrrec hi pensa. La
presidenta del PSOE, Cristina
Narbona, va avisar Torra que,
si segueix a la taula de diàleg,
hi “seurà sol” perquè “no hi ha
manera que aparquin la idea
de l’autodeterminació”.

nya ni és constitucional ni
la volen la majoria de catalans”. “La majoria estan a
favor de l’autogovern. És a
dir, de la convivència, el
diàleg i la Constitució”, va
dir Sánchez. I va rematar
la pressió subratllant la circumstància que, per fer
triomfar les esmenes a la
totalitat, ERC i el PDeCAT
hauran de votar juntament amb el PP i Cs, ja que
es voten conjuntament en
una sola votació. “La política fa estranys companys
de llit. L’independentisme
votarà en contra d’un
pressupost social bo per a
Catalunya, i les dretes, en
contra d’un pressupost bo
per a Espanya”, va constatar. “No deu ser que viuen
millor en la confrontació
que en les solucions?”, va
suggerir Sánchez.
Torra va evidenciar que
no cedeix a la pressió de la
por que vol provocar el 14
d’abril i l’arribada de les
dretes, i va recitar les tres
condicions exigides a Sánchez per retirar el vet al
pressupost: “Concreció del
relator internacional, dret
a l’autodeterminació i la
fi de la repressió.” En una
entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat va
imputar la trencadissa del
fil comunicatiu de Carmen Calvo amb el vicepresident Pere Aragonès i la
consellera Elsa Artadi a
una “pinça”: “El diàleg se’n
va en orris perquè s’instal·la en l’imaginari del
PSOE la doble pinça: l’extrema dreta i el PSOE més
ranci de Borrell i els barons.” Pel que fa a la pretesa por per l’adveniment del
trident format per Casado,
Rivera i Abascal, Torra va
fer veure que la marxa de
diumenge a Colón “no va
ser per dir «Vigileu, que arriben les dretes!»”.
Des d’ERC, primer partit a registrar l’esmena de
rebuig, la portaveu Marta
Vilalta resta dramatisme
al fet de deixar Sánchez
sense l’oxigen dels comptes: “Un no als pressupostos no ha d’implicar una
convocatòria d’eleccions
de manera directa –va assenyalar–, independentment que se’ns vulgui pressionar o se’ns vulgui culpar
per un avançament electoral o per l’auge de l’extrema
dreta.” Curiosament, avui
Torra i Aragonès viuran el
dia a un quilòmetre de Sánchez: ells seran al Suprem,
i ell, al Congrés escoltant la
defensa del pressupost que
fa la ministra d’Hisenda,
María Jesús Montero. ■
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Carles Puigdemont 130è president de la Generalitat de Catalunya

“No s’entén que se m’hagi
denegat ser testimoni”
SENSE GARANTIES · “Les garanties deixen d’existir en el moment que es decideix celebrar un judici polític” SÁNCHEZ ·
“Demostra que no té cap projecte per a Catalunya quan diu que no té previst ni tan sols parlar del dret a l’autodeterminació”
Xevi Xirgo
WATERLOO

A

l’inici del judici de l’1O, el president Carles
Puigdemont repassa
en aquesta entrevista
la situació política i la seva personal.

Com afronta l’inici del judici del
seu govern?
Estem davant un judici polític
que jutjarà delictes que no s’han
comès i que se celebra contra
totes les persones que van votar
a favor de la independència i
contra les que legítimament ho
van fer en contra. L’afronto
com un acte de venjança orquestrat pels poders de l’Estat
espanyol perquè, insisteixo, no
hi ha hagut cap delicte. És una
farsa de judici, no hi ha res que
justifiqui la causa penal ni la
presó preventiva que han patit
durant més d’un any els companys i companyes encausats.
Els ha pogut fer arribar algun
missatge? Quin missatge els
faria arribar?
He transmès als companys empresonats, no només aquests
darrers dies, sinó durant tots
aquests mesos que han estat
privats de llibertat, la meva solidaritat i afecte davant una situació injusta i humiliant.
Quina creu que serà la sentència? Confia en una absolució?
L’única sentència que contemplo és l’absolució. Ara bé, si hi
confio ja és una altra cosa, atès
com s’ha comportat l’Estat des
de l’inici del procés. L’admissió
de la querella del fiscal Maza, el
31 d’octubre del 2017, redactada basant-se en un relat fictici,
ja va marcar clarament quina
seria la línia d’actuació de la judicatura espanyola en tot el procés. I fins ara no se n’han mogut
ni un mil·límetre.
Què pensa del tribunal que els
ha de jutjar?
En qualsevol país democràtic
del món hauríem d’esperar imparcialitat d’un tribunal, però

cal recordar que el document
del fiscal Maza en la querella
inicial portava per títol “Más
dura será la caída”, tota una
mostra d’intencions de per on
volen que vagi el procés judicial. La interlocutòria del Suprem i totes les decisions que
s’han pres fins ara no deixen
dubte de la manca de garanties
jurídiques que s’han comès en
tot el procés.
Creu que afronten el judici amb
totes les garanties?
En absolut. Les garanties deixen d’existir en el moment que

❝

Afronto el judici com
un acte de venjança
orquestrat pels
poders de l’Estat
espanyol

es decideix celebrar el judici polític, que vol dir fiscalitzar i acusar unes persones per motius
ideològics. Quan això passa, la
democràcia queda en suspens.
La fase d’instrucció ha estat
construïda amb un relat inventat curull d’irregularitats. S’ha
distorsionat la realitat i el que
ara es fa és jutjar uns delictes
que no van succeir.
No l’han acceptat de testimoni
i, en canvi, han acceptat el testimoni del seu homòleg aleshores, Mariano Rajoy...
... I han acceptat el testimoni de
tota la cúpula policial i dels mateixos agents de la Guàrdia Civil
que van participar en la investigació del jutjat número 13 de
Barcelona, el famós sumari que
ja condemnava de facto els presos polítics. Tampoc han acceptat el testimoni del rei Felip, el
cap de l’Estat que el 3 d’octubre
va decidir suspendre el seu rol

institucional per passar a fer
política. Aquesta arbitrarietat
no és un bon presagi de cara al
que en pugui sortir d’aquest judici.
Que vostè no pugui declarar,
minvarà la defensa dels acusats?
És una nova mostra de la manca de garanties i d’imparcialitat
d’aquesta farsa en forma de judici polític. La justícia espanyola sap perfectament que soc resident legal belga i hi ha organismes de l’Estat que m’envien
documentació al meu domicili

❝

Si hi ha condemnes,
no tindria sentit
estar de braços
plegats esperant la
justícia europea

belga. Per tant, no es pot entendre que s’hagi denegat la citació
com a testimoni i més quan van
decidir separar-me d’aquesta
causa i retirar l’euroordre contra mi. Han vulnerat, una vegada més, un dret dels acusats.
Quina influència hi ha de tenir,
en aquest judici, la sentència
dels tribunals alemanys?
N’hauria de tenir molta. La resolució del tribunal de Schleswig-Holstein marca el camí de
l’absolució dels acusats perquè
deixava molt clar que tot el que
vam fer no constitueix en absolut un delicte de rebel·lió ni de
sedició. La sentència alemanya
confirmava que la celebració
d’un referèndum d’autodeterminació, agradi més o menys,
no és un acte violent, ni dels qui
l’organitzen ni dels que hi participen. I això ho va dir la justícia
alemanya. Si Espanya té un criteri diferent del d’un dels estats

més importants de la Unió Europea, el problema el té Espanya, que haurà d’assumir amb
totes les conseqüències les futures decisions dels tribunals europeus.
Quina creu que ha de ser l’actitud dels catalans, en aquest
moment?
Continuar mostrant, com ha fet
fins ara, la màxima unitat d’acció i l’actuació no-violenta, pacífica i cívica.
Si la sentència és condemnatòria, què ha de passar? Vostè ha

❝

Ens volien derrotats i
estem més
determinats que mai
per fer efectiu el que
vàrem iniciar l’1-O

dit que una condemna legitimarà el que ja va aprovar el Parlament. Vol dir que legitimarà
una declaració d’independència?
Si arriba una sentència condemnatòria, hi haurà una clara
majoria de catalans i catalanes
que tindrem tota la legitimitat
per prendre decisions que ja
van ser preses al Parlament i ratificades en un referèndum la
tardor del 2017.
No caldria esperar primer què
diuen els tribunals europeus?
No sabem quant pot trigar a arribar aquest moment, pot ser
un procés llarg, com adverteixen els advocats de la defensa, i
per tant no tindria sentit que
estiguéssim de braços plegats
durant mesos o potser anys.
Confio en el Tribunal Europeu
de Drets Humans, però també
confio en la reacció pacífica i determinada de la gent.

Les peticions de condemnes
tan elevades, no les interpreta
justament com un avís perquè
el govern no prengui noves decisions en la línia de l’1-O?
És evident que més enllà de les
possibles condemnes individuals hi ha una clara voluntat
d’intimidació amb una condemna general contra tot un país.
Però la pregunta és: Com ho
hem d’assumir? Ha de ser justament al revés: com més injustícia, més acció política i més unitat, a les institucions i al carrer,
per defensar els nostres drets i
llibertats.
La situació actual, amb un judici a la cantonada i amb persones a l’exili, no creu que ha
creat un cert desànim entre alguns independentistes?
Avui Catalunya està més a prop
de la independència que fa un
any i mig. En tot cas, no vam dir
que seria un camí fàcil de transitar i penso que la majoria de la
ciutadania així ho va entendre.
L’1-O va ser un primer pas, fonamental i imprescindible per
assolir l’objectiu, però cal continuar avançant sense perdre en
cap moment la posició assolida.
Ara, amb el judici, iniciem una
segona etapa d’una mateixa
lluita encaminada a assolir els
reptes democràtics que ens
vam proposar i als quals ningú
no renunciarà. Ens volien derrotats i estem més determinats
que mai a fer efectiu el que vam
iniciar l’octubre del 2017. Els
resultats de les eleccions imposades per Rajoy el 21 de desembre ja van mostrar que no ens
rendim. I no ens rendirem mai
a pesar de les adversitats. Cada
acció repressiva perpetrada per
l’Estat ens confirma que estem
al costat correcte de la Història.
Què els diria, als qui aquesta situació els provoca desconcert?
Que no facin cas de qui ens vol
dividits i derrotats, que forma
part d’una maniobra propagandística dels aparells polítics, judicials i mediàtics de l’Estat espanyol. Si ens mostrem units i
determinats per culminar la
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nuem a l’exili.
I què farà?
El que he fet des del primer dia
que vaig arribar a Bèlgica: posar-me a disposició de les autoritats judicials del país on actualment resideixo.
Si no l’extradeixen, la seva condemna és un exili molt llarg. Hi
està preparat?
Estic preparat per a un exili
llarg i per continuar internacionalitzant el conflicte amb instruments com ara el Consell per
la República.
Ha dit més d’una vegada que si
el Parlament l’investeix president, tornarà. Ho manté?
Sí, sempre estaré a disposició
de la voluntat majoritària del
Parlament de Catalunya i crec
que seria un senyal de respecte
a la democràcia per part de l’Estat espanyol permetre que el
candidat proposat pel Parlament pugui exercir la seva responsabilitat amb totes les garanties jurídiques.
JxCat ha insistit darrerament
en aquesta qüestió. Vostè creu
que aquest moment arribarà?
A Junts per Catalunya no hem
sortit mai del principi que cal
respectar la voluntat majoritària d’un Parlament sobirà, i treballarem en aquesta direcció,
per respecte al Parlament i a la
voluntat majoritària del poble
de Catalunya expressada a les
urnes el 21 de desembre del
2017.
Hem sentit el president Roger
Torrent dient que la seva no seria una investidura efectiva.
Què en pensa?
La pregunta és si hi ha la voluntat de fer efectiva aquesta investidura. L’efectivitat d’una
decisió passa per respectar per
damunt de tot la plena sobirania del Parlament i obrar amb
totes les conseqüències. El Parlament no pot estar sotmès a la
voluntat política del govern espanyol ni dels jutges, sinó que
es deu únicament i exclusivament al poble de Catalunya.

El president Carles Puigdemont, a la Casa per la República, a Waterloo, davant d’un dels quadres que fan
referència a l’1-O ■ XEVI XIRGO

transformació del país que ens
vam proposar fa un any i mig la
culminarem, més d’hora que
tard. Avui, Catalunya és una entitat política, un actor polític, és
a l’agenda europea, és coneguda
a tot el món. Això no havia pas-

sat fins ara. No hi ha alternativa. Viurem en un país pitjor si
abandonem l’objectiu de la independència.
Tem que reactivin l’euroordre
contra vostè i tots els que són a

l’exili, un cop hi hagi sentència?
És una possibilitat que hem de
tenir en compte. Dubto que el
jutge Llarena, que deu continuar sent l’instructor de la peça
separada, permeti que uns siguin a la presó i d’altres conti-

Les crides a la unitat les fan
tant vostès com ERC, però no
sembla que hi sigui. Què passa?
Hem hagut de ser comprensius
amb els partits i les persones
perquè passen situacions molt
difícils. Els partits tenen els dirigents a la presó i a l’exili, i això condueix a dificultats objectives i també a errors. I el principal error és abandonar la unitat en un conflicte que continuarà durant molt de temps.
Hi ha unitat al carrer; la gent
ens ho exigeix, i cal traslladar-

la a tots els àmbits. Qualsevol
que trenqui aquesta unitat
haurà d’acceptar la responsabilitat del que ha fet.
I entre la Crida, JxCat i el PdeCAT, què passa? Aniran junts a
les europees?
Com més units anem, no només
a les eleccions europees, sinó a
les municipals i als futurs reptes electorals que es presentin,
molt millor. Davant situacions
de repressió com les que estem
vivint, amb empresonaments i
exili, les antigues lluites electorals entre sigles polítiques no tenen cabuda.
Va oferir-se per anar de número
dos en una llista conjunta amb
Oriol Junqueras, i ERC no ho ha
considerat oportú. Es planteja
encapçalar o anar vostè en alguna candidatura europea?
Reitero la meva proposta d’anar
junts en una llista el més unitària possible per poder ser més
forts a Europa. Em vaig oferir
per formar part d’aquesta llista
i la meva oferta és vigent, però
l’única premissa és la unitat, no
pas el lloc que ocuparia.
Hi ha algun diàleg, amb el govern de Sánchez? Hem d’interpretar les trobades bilaterals
que hi està havent com una
mostra de diàleg?
El govern de Sánchez està demostrant que no té un projecte
per a Catalunya quan diu que
no té previst ni tan sols parlar
del dret a l’autodeterminació,
que és el que demana un 80% de
la població de Catalunya. Tot i
que les formes són més agradables que les del govern de Rajoy,
els resultats són els mateixos.
No accepten ni tan sols la figura
del relator a les negociacions
perquè personatges com el senyor Felipe González s’hi mostren en contra.
Té data de caducitat, l’oferta
de diàleg a Pedro Sánchez?
Nosaltres no ens aixecarem mai
d’una taula de diàleg, no ho hem
fet en tot el procés ni ho farem
ara.
El preocupa un govern ‘a l’andalusa’ a Espanya? L’amenaça
contínua és d’un 155 permanent i intens.
És altament preocupant que
els dos partits de la dreta nacionalista espanyola, PP i Cs, lluny
de formar un cordó sanitari
contra l’extrema dreta, com
fan els seus homòlegs europeus, s’acostin a les posicions
feixistes de Vox, primer a Andalusia i ben aviat al conjunt de
l’Estat com així hem vist a la
manifestació d’aquest diumenge a Madrid. ■
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Marchena ‘vs.’ Mar
a El president del judici de l’1-O s’enfronta al seu tarannà
procliu a perdre la calma exhibit el 2017 amb Homs a Fa

dos anys va etzibar: “Això no és casa seva” a l’únic acusat pel
9-N i ara jutjarà dotze acusats durant tres mesos televisats
David Portabella
MADRID

L’última experiència d’un
judici amb l’atrezzo del Tribunal Suprem, que és un
tribunal acostumat a resoldre recursos però que celebra molt pocs judicis, és
propietat de Francesc
Homs. L’aleshores diputat
del PDeCAT al Congrés i
actualment coordinador
de les defenses dels líders
del procés va ser jutjat el febrer i març del 2017 per la
sala segona del Suprem i
per un tribunal presidit
per Manuel Marchena.
L’experiència d’Homs és
que en un judici breu i amb
un sol acusat que era ell per
desobediència i per prevaricació Marchena va perdre la calma. “Això no és
casa seva, això és el Tribunal Suprem”, va esclatar
en la primera sessió de la
vista oral del judici per la
consulta del 9-N. Dos anys
després, Marchena s’enfronta ara al seu tarannà
procliu a perdre la calma
en un macrojudici en el
qual ara tindrà al davant
dotze acusats i durant uns
interrogatoris que duraran almenys tres mesos i
que seran televisats, amb
el poder magnificador de
les sortides de to que té la
retransmissió en directe.
El breu judici a Homs va
demostrar els problemes
fonètics que el jutge canari
té amb la llengua catalana.
I això que era el seu únic
acusat, perquè el president
Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau van ser
jutjats pels mateixos fets al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),
però en el cas del conseller
de Presidència es va imposar la seva condició de ser
un polític aforat pel fet de
tenir l’acta de diputat al
Congrés a l’hora del judici.
“Quico, tu tindràs l’honor
de ser el primer...”, li traslladava aquells dies el portaveu d’ERC al Congrés,

Les frases del jutge pel 9-N

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

“L’article 685 de la
llei d’enjudiciament
criminal exigeix
respondre al fiscal
dret, però si està més
còmode assegut,
assegui’s”

“Això no és casa
seva, això és el
Tribunal Suprem”

“És advocat i, d’acord
amb l’article 38.3 de la
llei de l’advocacia, té la
possibilitat de seguir
el judici al costat del
seu advocat i vestit
amb toga”

“[A Artur Mas] Que
tingui bon viatge!”

Joan Tardà, amb la sintonia de compartir l’auguri
que hi hauria condemna.

taveu de les posicions de
l’Estat sota el govern conservador de Mariano Rajoy
i el fiscal també en el cas del
procés. Moreno va destacar per interrompre constantment la resposta
d’Homs a les qüestions que
ell li feia i, sense perseguirho, va propiciar la cèlebre
sortida de to de Marchena.
“Prossegueixo amb la resposta a la pregunta anterior o...? Com vulgui!”, es
va molestar repetidament
l’exconseller de Presidència. “A casa meva, i jo intento practicar-ho, em van
ensenyar que cal esperar
que qui parla hagi acabat
abans de repreguntar”, va
ironitzar Homs. I aquella
va ser l’espoleta verbal que
va empènyer Marchena a
enterrar la cortesia desplegada fins aleshores per
alertar de qui mana a la sala segona: “Això no és casa
seva, això és el Tribunal
Suprem.”

Incapaç de dir bé Homs
Tot i tenir al davant un acusat i no dotze com ara, el
president de la sala segona
–o penal– del Suprem va
ser incapaç de pronunciar
el nom del jutjat amb una
fidelitat mínima. El càstig
fonètic va incloure fórmules com ara “Francés Os”
en la lectura de les qüestions preliminars.
Més enllà de la dificultat
amb els noms en català, el
judici del 9-N és recordat
per la lluita interna de Marchena a l’hora de voler presentar-se com a cordial i
amfitrió sense renunciar a
l’estirabot descontrolat
quan el desenllaç de la breu
vista oral li feia perdre la
calma. “L’article 685 de la
llei d’enjudiciament criminal exigeix respondre al
fiscal dret, però si està més
còmode assegut, assegui’s”, li va voler concedir
Marchena d’entrada a
l’aleshores portaveu del
PDeCAT com a signe de
cortesia.
L’interrogatori més dur
d’aquelles sessions –el partit ultra Vox no exercia
l’acusació particular com
fa ara– va correspondre al
fiscal Jaime Moreno, por-

El precedent de Murillo
Dos anys després, Homs
recorda que va aconseguir
l’efecte desitjat. Què pot
succeir ara que Marchena
es veurà obligat a escoltar
pausadament els llargs interrogatoris a Oriol Junqueras, Carme Forcadell,
Jordi Turull, Joaquim
Forn, Josep Rull, Dolors

Marchena, en el judici a
Homs, el febrer del 2017 ■ EFE

El vet a Cosidó evita el tràngol del “des del darrere”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

En un judici hi ha testimonis
incòmodes per a la defensa o
per a l’acusació, però en el de
l’1-O es dona la circumstància
insòlita d’un testimoni molt
molest per al president del
tribunal i de la sala segona –o
penal– del Suprem, Manuel
Marchena. És el portaveu del
PP al Senat, Ignacio Cosidó.
Quan el PP, ja presidit per
Pablo Casado, va acordar el
novembre del 2018 amb el
PSOE de Pedro Sánchez la
renovació del Consell General
del Poder Judicial (CGPJ), el
popular Cosidó va enviar un

correu de Whatsapp en què
explicava als seus la virtut
d’entronitzar Marchena com
a president del Suprem en
substitució de Carlos Lemes,
que presideix l’òrgan de govern dels jutges i el tribunal
amb el mandat caducat des
del 4 de desembre. “Posem
un president excepcional (...),
un gran jurista amb una capacitat de lideratge i auctoritas perquè les votacions no
siguin 11-10 sinó properes al
21-0. I a més controlant la sala segona des del darrere”,
raonava Cosidó en el polèmic

correu. Arribat el judici, Marchena no troba oportú ara escoltar l’autor del “des del darrere” i veta la petició de la defensa d’Oriol Junqueras d’escoltar el testimoni de Cosidó,
que va ser director de la policia espanyola del 2012 al
2016 amb Rajoy. Com que la
sala 61 –la que resol les recusacions– ja va rebutjar la recusació de Marchena i aquest
no va ser apartat del judici,
ara Marchena utilitza això per
dir que el de Cosidó és un tema “absolutament tancat” i
evitar-se el tràngol personal.

Bassa, Raül Romeva, Jordi
Sànchez, Jordi Cuixart,
Meritxell Borràs, Carles
Mundó i Santi Vila?, es pregunta l’equip d’advocats de
les defenses. I els exabruptes i les sortides de to del
jutge resulten determinants a ulls internacionals
pensant en el que Homs
anomena el “partit de tornada”: sense anar més lluny, a Arnaldo Otegi el 2018

el Tribunal Europeu de
Drets Humans (TEDH) li
va reconèixer que no havia
tingut un judici just –en la
vista per l’homenatge al
membre d’ETA Argala–
perquè la jutgessa Ángela
Murillo va incórrer en parcialitat quan va exigir a
Otegi si condemnava la violència d’ETA i ella mateixa
es va respondre: “Ja sabia
jo que no em contestaria

aquesta pregunta...”.
Buscar toga per al perdó
Conscient que l’abrupta
relliscada desdibuixava la
imatge de cordial amfitrió
que havia volgut cultivar –i
que avui accentuarà en el
judici del procés sabent
que serà transmès en directe per la televisió i en diferit en el futur pel Tribunal d’Estrasburg–, Mar-
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rchena
El president del Parlament, Roger Torrent, al costat del vicepresident, Josep Costa, ahir en la reunió de mesa ■ ACN

El Parlament suspèn avui
l’activitat i ajorna el ple
de la setmana que ve
a JxCat, ERC, la CUP i els comuns traslladen la sessió que coincidia amb la vaga
i la declaració dels acusats al dia 26 a L’oposició ho considera un “insult”
Emma Ansola
BARCELONA

chena va voler suavitzar
l’episodi del febrer del
2017 amb una obsessió per
cuidar el vestuari de l’acusat. “Com a advocat que és,
d’acord amb l’article 38.3
de la llei d’advocacia, té la
possibilitat de seguir el judici al costat del seu advocat i vestit amb toga. Li proporcionaran una toga!”, va
dir Marchena a Homs. Per
a desesperació del jutge,
Homs no va voler la toga.
L’endemà d’interrogar
Homs, el jutge va rebre Artur Mas, acusat i jutjat al
TSJC i que al Suprem hi
acudia en qualitat de testimoni a causa del desdoblament del cas 9-N entre Barcelona i Madrid. “Que tingui bon viatge!”, li va desitjar Marchena obrint la porta al doble sentit: Mas tenia
un vol a Londres, però qui li
ho desitjava era un jutge
que tenia al seu full de serveis dues inhabilitacions,
la de l’expresident del Parlament basc, Juan Mari
Atutxa, per no haver dissolt el grup de Sozialista
Abertzaleak, i la del magistrat Baltasar Garzón per

unes escoltes il·legals en la
investigació de la trama
Gürtel. “I vostès, bon judici!”, li etzibava Mas abonant el doble sentit de tenir seny.
Homs seria inhabilitat
per una condemna de 13
mesos per desobediència
que ja ha complert. “A mi
no se’m permet continuar
com a diputat, però el procés engegat a Catalunya no
el podran inhabilitar”, va
dir Homs el matí del dimecres 29 de març del 2017
en què la presidenta del
Congrés, Ana Pastor, no va
tenir ni la cortesia parlamentària d’esperar a la finalització del ple per comunicar al portaveu del
PDeCAT que acabava de
rebre l’executòria del Suprem i que havia de ser expulsat immediatament.
Dos anys després, el Suprem jutjarà la inhabilitació de tot un procés al qual
el jutge Pablo Llarena ha
donat forma delictiva de
rebel·lió i sedició. I el Marchena del 2019 dirimirà el
seu torcebraç amb el Marchena del 2017. ■

La celebració del judici al
procés independentista
comença a trastocar les
agendes i ahir ja va afectar
directament el calendari
de l’activitat parlamentària, una decisió que va rebre dures crítiques de l’oposició. De moment, s’ha
suspès la comissió prevista avui i s’ha ajornat el pròxim ple.
La junta de portaveus
va aprovar amb els vots de
Junts per Catalunya, ERC,
la CUP i els comuns ajornar i traslladar el ple previst la setmana que ve a la
següent, concretament
als dies 26 i 27 de febrer.
La raó, segons es va comunicar ahir a la reunió dels
grups, és la coincidència
de la sessió amb la vaga general que s’ha convocat el
dia 21. Amb tot, altres
fonts també indicaven que
la jornada a la cambra catalana coincidirà amb les
declaracions dels exmembres del govern i l’expresidenta del Parlament en el
judici contra el procés independentista, una “circumstància històrica”, assenyalaven dirigents de
formacions independen-

La frase

La data

“Tancat pel judici
a l’1-O. Aquest és el
sentit institucional dels
que ens donen lliçons
de democràcia”

26.02.19

—————————————————————————————————

Eva Granados
PORTAVEU DEL GRUP DEL PSC AL
PARLAMENT

—————————————————————————————————

data del pròxim ple del Parlament, que estava previst
inicialment per als dies 20 i 21
de febrer.

Dos seients al Suprem
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

A petició dels grups parlamentaris de JxCat, ERC, la
CUP i els comuns, el Tribunal
Suprem va decidir ahir atorgar dos seients dins la sala on
se celebrarà el judici a diputats del Parlament. Això obligarà els grups a fer torns en
la representativitat parlamentària. De moment, a la

sessió d’avui hi assisteixen
els diputats portaveus de
JxCat i ERC, Albert Batet i
Anna Caula, respectivament.
El president del Parlament,
Roger Torrent, que també té
assignat un seient dins la sala, hi assistirà quan acabi de
declarar com a testimoni de
Vox en el judici.

tistes partidaris d’aturar
l’activitat parlamentària
en moments puntuals
com ara la declaració. Especial rellevància tindrà
per als grups parlamentaris el dia que, a més a més,
declari la presidenta Forcadell, una data que encara es desconeix.
La decisió aprovada en
la junta de portaveus va
ser durament criticada

pels grups de l’oposició,
Ciutadans, el PSC i el PP,
que rebutjaven l’ajornament i reclamaven que es
pactessin serveis mínims
si el motiu de l’ajornament
era la vaga general. Tanmateix, per l’oposició, el
canvi obeïa estrictament a
“una decisió política”. Així
la portaveu del PSC, Eva
Granados, a través d’una
piulada a Twitter, acusava

les forces independentistes amb majoria a la mesa i
la junta de portaveus del
Parlament, d’“instrumentalitzar la cambra legislativa per objectius ideològics” i hi afegia: “Constatem una vegada més el deteriorament de la institució i la qualitat de la nostra
democràcia.” El president
del grup del PP al Parlament, Alejandro Fernández, considera que l’ajornament és un “insult”.
Quan un convoca una vaga
és perquè té un problema
laboral greu. Un no pot
convocar una vaga perquè
ideològicament hi ha una
cosa amb la qual no està
d’acord”, va assegurar des
d’un acte preelectoral a
l’Hospitalet de Llobregat.
La mesa del Parlament
també va decidir ahir suspendre l’activitat parlamentaria que s’havia de
celebrar avui; concretament, la comissió sobre la
infància a la qual havia
d’assistir el síndic de greuges, Rafael Ribó, per presentar l’informe sobre els
drets de l’infant. Aquesta
tarda també està previst
que diputats i membres
del govern participin en la
concentració que es farà a
la plaça Catalunya. ■
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El judici, avui a
El Punt Avui TV
a La televisió del grup emet des d’avui, íntegrament i en directe, el judici del

Tribunal Suprem, que també es podrà seguir en ‘streaming’ pel web del diari
a Hi haurà un ampli desplegament periodístic, amb tertúlies, anàlisi i opinió
Redacció
GIRONA

El Punt Avui i El Punt Avui
Televisió engeguen avui
un ampli desplegament informatiu perquè cap dels
nostres lectors i espectadors es perdi res del que
passi al Tribunal Suprem
en el judici de l’1-O. A partir d’avui, doncs, noves
seccions, el retorn de L’illa
de Robinson, periodistes
en tots els punts d’interès i
una anàlisi diària amb tres
sortides diferents: en paper, al web i a la televisió,
perquè cadascú esculli el
que li sigui més còmode.
Es tracta d’un gran desplegament informatiu d’acord amb l’interès que ha
generat el que és probablement el judici amb més
transcendència política
des del restabliment de la
democràcia. La sala penal

del Suprem jutjarà els dotze acusats (l’exvicepresident de la Generalitat
Oriol Junqueras; els exconsellers Raül Romeva,
Jordi Turull, Josep Rull,
Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila; l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell; l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez, actual diputat de
Junts per Catalunya, i el
president d’Òmnium, Jordi Cuixart) i els nostres
lectors i espectadors tindran l’oportunitat de seguir, en directe, les seves
explicacions i les dels advocats.
Les penes que se’ls demanen van des dels 25
anys per a Oriol Junqueras, els 17 per a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez fins
als 7 anys per als exconsellers Santi Vila, Meritxell

Borràs i Carles Mundó.
Més que un directe
Des d’avui, doncs, El Punt
Avui Televisió no només
emetrà íntegrament i en
directe tot el judici contra
el referèndum de l’1-O, sinó que recuperarà L’illa de
Robinson, un programa
que fins fa poc era habitual
a la graella d’El Punt Avui
Televisió i que dirigeix i
presenta Igor Llongueres.
Cada dia de judici –els dimarts, els dimecres i els dijous–, a L’illa de Robinson
hi haurà un espai de tertúlia i d’anàlisi en què els experts debatran i opinaran
sobre les claus del que està
passant. A més, també hi
intervindran
familiars
dels presos polítics que,
també cada dia, donaran
la seva opinió sobre el que
hagi succeït. El programa
s’emetrà de dos quarts de

vuit a nou del vespre, i es
reemetrà de dos quarts de
deu a onze de la nit.
Equip de periodistes
Un equip de periodistes
del diari i la televisió del
grup seguirà el judici en directe des de Madrid, des
de la mateixa sala del Tribunal Suprem. L’equip de
periodistes, encapçalats
pel representant del diari
a Madrid, David Portabella, i per la periodista especialitzada en informació
judicial, Mayte Piulachs,
informarà puntualment
d’allò que passi a l’interior
de la sala i, al final de la jornada, en faran també un
balanç a El Punt Avui TV.
Altres periodistes seguiran també el judici per donar-ne una altra visió, recollint les frases i les anècdotes més interessants del
dia. ■

Part dels advocats que analitzaran diàriament el judici per a
El Punt Avui Televisió ■ JOAN SABATER

Analistes d’excepció
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Punt Avui i El Punt Avui TV
tindran els dies de judici la
col·laboració d’un equip d’advocats que analitzarà què ha
passat en cada sessió des
d’un punt de vista jurídic. Horacio Airaudo, Josep Maria
Prat, Natàlia Frigola, Núria
Angulo, Yago Aubanell i Jaume Rovira seran comentaris-

tes habituals del judici. Un
cop a la setmana, al diari i a El
Punt Avui TV, analitzaran la
situació els advocats Jaume
Alonso-Cuevillas i Gonzalo
Boye. També, cada setmana,
un dels advocats que seran al
Suprem ens donarà la seva
opinió sobre com s’està desenvolupant el cas.

Política
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Silenci, de Tarragona a Madrid
CANVI · El col·lectiu es concentra des d’avui al Tribunal Suprem de deu del matí a sis de la tarda per
denunciar la passivitat de jutges i fiscals DOBLE · Hi haurà dos silencis, un al matí i un a la tarda
Joan Rueda
TARRAGONA

E

l col·lectiu que cada dia,
de dilluns a divendres,
protagonitza l’acció Silenci contra la repressió,
per la llibertat, rebel·leu-vos
contra la injustícia davant els
jutjats de Tarragona, concretament davant la parròquia de
Sant Pau, la trasllada a partir
d’avui a Madrid. De fet, es duplica, perquè a banda de la concentració de Madrid mantindrà la
de Tarragona. L’acció reclama
als membres dels cossos policials i a la judicatura “que no callin davant la injustícia”.

En el cas de Madrid, el col·lectiu es concentrarà, “en un lloc
proper al Tribunal Suprem”, cada dia entre les deu del matí i les
sis de la tarda. A més, el moment de protesta més intens, el
del silenci total, com fan a Tarragona de les dotze a dos quarts
d’una del migdia, es farà a Madrid dues vegades: a la mateixa
hora, de les dotze a dos quarts
d’una del migdia, i de les cinc a
dos quarts de sis de la tarda.
Un dels seus portaveus, el
doctor en dret penal Lluís Pastrana, ha explicat que el col·lectiu s’està organitzant “per ser
present als dos llocs cada dia
mentre duri el judici”. De fet,

per aquesta setmana ja han garantit “la presència de sis membres del col·lectiu tarragoní” i
tenen “la intenció que s’hi afegeixin veïns de Madrid”. En
aquest sentit, s’ha fet un esforç
per contactar amb membres de
l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) a Madrid i de la plataforma Madrileños por el Derecho a
Decidir perquè els puguin
acompanyar. A més, han engegat una recol·lecta de fons perquè qualsevol membre del collectiu que es vulgui desplaçar a
Madrid no se’n desdigui per
manca de finançament.
El col·lectiu va començar la
seva protesta l’11 de juny de

l’any passat a Tarragona i l’acte
és un pèl diferent als que, cada
dia o un dia concret de la setmana, es fan arreu del país per demanar l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats perquè, en el seu cas, posa
l’èmfasi en policies, jutges i fiscals. Pastrana defensa que “la
llei ha d’estar al servei de la política” i que “el jutge del Suprem
Pablo Llarena ho ha fet al revés”. “Si una llei no funciona,
doncs es canvia!” “És preocupant –hi afegeix– que el que fa
Llarena es pugui justificar, però, per nosaltres, encara ho és
més que hi hagi jutges i fiscals
que ho vegin i callin.” ■

El cartell del col·lectiu per a la
protesta ■ ELPUNTAVUI

