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Colón ‘versus’
Gran Via

S

orprèn que l’“España de los balcones” estigui més enfadada que la Catalunya
de l’1 d’octubre; a ells
no els han prohibit votar, no els han estomacat, no els han
forçat a exiliar-se, no han pres els seus
líders per ostatges i no els fan seure al
banc dels acusats. Però ja vam veure a
la Plaza Colón fa una setmana que els
seguidors del trio ultranacionalista estan molt enfadats amb col·lectius molt
diversos, i per damunt de tot, amb un
col·lectiu concret: el dels catalans.
Només fa una setmana a Colón cridaven “Golpistas a prisión” i “Sánchez dimisión”. Ahir a la Gran Via cridàvem “Llibertat” i “Democràcia”. Ells, la ultradreta retrògrada, enrocats en l’a-por-ellos, en
contra dels drets dels altres i oposant-se
al diàleg. Nosaltres, a favor dels drets de
tots i de seure a parlar amb tothom. Una
setmana de diferència que marca un
abisme: en el to de la manifestació, en la
quantitat de persones mobilitzades, en
els missatges, i sobretot en els valors.
Una setmana que ha tornat a canviar

Vuits i nous

Els separa un abisme en el to,
en la gent mobilitzada, en els
missatges, i sobretot en els
valors.

Tres Tombs

el curs de la història i, admetem-ho, una
setmana en el transcurs de la qual ha
guanyat el ressentiment de la Plaza Colón; un grapat de radicals han aconseguit
les eleccions anticipades que exigien i, el
més greu, han posat fi a l’esperança de
diàleg entre governs.
Però aquesta setmana nosaltres també hem començat a guanyar. La dignitat
amb què Oriol Junqueras i Quim Forn
han declarat davant del Tribunal Suprem,
la lucidesa amb què els advocats han dibuixat el terreny de joc tecnicopolític en
el qual té lloc el judici a la democràcia ha
servit per fixar el relat del precari estat de
salut de la democràcia espanyola davant
l’atenta mirada de desenes de corresponsals internacionals.
L’únic que ha perdut aquesta setmana ha estat Pedro Sánchez. Cedint a la
pressió de PP, Cs i Vox i convocant eleccions no resoldrà el problema que té
amb Catalunya ni es garanteix, en cas
que tornés a guanyar, els suports dels
partits sobiranistes per aprovar els pressupostos. I sobretot ha perdut l’oportunitat de ser valent i demostrar que té una
idea per a Espanya que no és la del triumvirat reaccionari i que està disposat a
defensar-la.

Manuel Cuyàs

V

e la meva germana Marta que
viu a Mallorca a passar un cap
de setmana amb la família i les
amistats, i li fa riure que per diumenge, en ple febrer i quan fa gairebé un
mes de Sant Antoni Abat, hi hagi programats els Tres Tombs. A Mallorca
aquesta rua amb animals es fa el dia
de gener que toca, sigui laborable o
festiu. Sant Antoni és tan important
en el seu calendari que els mallorquins
que es diuen Antoni o Toni celebren
l’onomàstica aquest dia. Els Antoni catalans en veneren un altre.
Com que hi ha pocs animals, ens els
hem de repartir. Un dia actuen en un
poble, un dia en un altre i nosaltres
ens trobem a la cua. Altres anys hem
fet els Tres Tombs al març. Diria que
fins i tot al juny. És com una companyia de teatre en gira. Un dia, fa molts
anys, vam portar al Teatre Monumental L’auca del senyor Esteve, que uns
mesos abans s’havia estrenat a Barcelona. El gerent ens va preguntar si volíem l’obra amb gegants o sense. A la
processó de Corpus que els propietaris
de La Puntual miren des de la porta de
la merceria, Santiago Rusiñol havia

“
Com que no
tenim prou animals
n’hem de portar
d’altres pobles

previst la presència de gegants. Si volíem la processó amb gegants, la factura de la companyia s’encaria. Hi havia
la possibilitat de convocar els gegants
de la ciutat, però els portants s’hi van
oposar. “Les nostres figures no són
una atracció.” La companyia va venir
amb els seus. La processó també s’havia de nodrir d’extres: “Els aporteu
vosaltres o ho fem nosaltres?” Vam
mobilitzar amics i un grup de nens i
nenes que aquell any havien fet la primera comunió i van poder amortitzar
el vestit d’un sol ús. Semblantment, a
cada poble per on passen, s’afegeixen
als Tres Tombs itinerants els gossos,

gats i canaris locals, portats pels seus
amos. També algun cavall. L’amic pagès Pere Ribosa de Cabrera de Mar en
cria. Cada any el veig aquest dia, mudat dalt el cavall estrijolat i lluent. Diumenge que ve, anirà a un altre poble.
Els contemplatius dels animals havien
celebrat molt la desfilada. Ara, des que
s’anomenen animalistes, manifesten
reticències. Les bèsties no són un espectacle, no es poden dur d’un cantó a
l’altre del país en transports poc confortables. Em sembla que els Tres
Tombs tenen el futur tan negre com el
zoològic de Barcelona administrat per
Ada Colau. Sempre ens quedaran les
tractorades de quan en Pere Ribosa i
els seus companys de rua s’enfaden i
no estan per disfresses. “I el tortell de
Sant Antoni, quan el mengeu?”, em
pregunta la Marta. Els pastissers, que
es distingeixen per ser esclaus del calendari, aquest dia es tornen flexibles i
couen els tortells quan passen els Tres
Tombs, sigui al març o al juny.
“El país en crisi i tu parlant de Tres
Tombs.” Doncs què? I altres els organitzen, i a més avui és diumenge i la
processó és llarga i el ciri curt.

| Punt de Vista | 3

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 17 DE FEBRER DEL 2019

Edita: Hermes Comunicacions SA
http://www.elpuntavui.cat
972 18 64 00
Güell, 68. 17005. Girona

Director: Xevi Xirgo i Teixidor. Vicedirectors: Emili Gispert i Toni Muñoz. Directors adjunts: Joan Rueda, Miquel Riera,
Xevi Sala i Ferran Espada.
Caps de secció: Toni Brosa (Opinió), Anna Serrano i Carles Sabaté (Nacional), Anna Puig i Jordi Nadal (Comarques Gironines), Pilar Esteban (Europa-Món), Jaume Vidal i Xavier Castillón (Cultura), Montse Martínez (Apunts), Pere Gorgoll (Necrològiques), Marcela Topor (Catalonia Today), Jordi Molins (Disseny), Quim Puigvert (Llengua), Jaume Batchellí (Producció) i Antoni Dalmau i David Brugué (Tancament).

Conseller delegat: Joan Vall i Clara.
Direcció Comercial: Eva Negre i Maria Àngels Taulats (El Punt Avui), Eduard Villacé (Agències), Josep
Sánchez (L’Esportiu) i Elsa Romero. Webs i Sistemes: Josep Madrenas (director), Joan Sarola (Sistemes) i Ramon Buch (Disseny). Recursos Humans:
Miquel Fuentes. Administració: Carme Bosch. Producció i Logística: Lluís Cama.

A la tres

Benvolgut Antonio Tajani

S

“
Em fa
vergonya, president,
que en comptes de
defensar la llibertat
d’expressió, la
prohibiu
vostra feblesa. Ho sabeu, que el president Puigdemont ha anat amb tota
normalitat aquests darrers mesos a visitar els parlaments de Dinamarca,
Suïssa. Flandes, Bèlgica, Finlàndia,
Baviera, Alemanya, Escòcia, les illes
Fèroe, el Regne Unit i Irlanda? Ho sabeu, que no ha parat de fer conferències a les universitats d’arreu d’Europa i que no hi ha hagut cap incident,
cap ni un? I tant, Tajani, que ho sabeu.

De reüll

Carme Vinyoles Casas

N

Per això em fa encara més vergonya.
Ho sabeu, que sou un fluix, un calçasses, un bleda, i que demostreu tenir
una personalitat perfectament descriptible? Que us heu arronsat davant
les pressions dels grups europarlamentaris on estan integrats el PP, Ciutadans i el PSOE i que no teniu ni el valor
de dir-ho? Que trist, que us inventeu
l’excusa de la seguretat per amagar el
cap sota l’ala i prohibir parlar (parlar!)
a Torra i a Puigdemont. Potser és que
temeu que els problemes de seguretat
els originin els eurodiputats unionistes, tan democràtics ells, i no us atreviu a dir-ho, no? Llavors pla seríeu un
covard, que abans de defensar la llibertat d’expressió opteu per prohibir-la.
Si jo fos Puigdemont ho tindria clar.
Amb unes eleccions a la vista em presentaria a les eleccions europees i us
faria quedar vermell des de la tribuna
quan fos eurodiputat. És lamentable,
el que heu fet. Una vergonya.

Les cares de la notícia
PRESIDENT DEL PARLAMENT EUROPEU

Antonio Tajani

Enverinen
l’ànima
o es tracta només de crear mentides com a cínica
justificació de guerres en nom de la democràcia i els
drets humans. Ara s’està escampant el que Garton Ash,
catedràtic d’Estudis Europeus de la Universitat d’Oxford,
va qualificar de Projecte Ira partint de la furibunda
artilleria disparada per Trump a Clinton en la campanya
del 2016: tot s’hi val per destruir l’enemic, no per seduir o
guanyar l’adversari que seria el registre propi d’una
política civilitzada. Preocupa la proliferació d’insults i
rabiüdes desqualificacions a les persones que exciten els
baixos instints i inhibeixen la
Klemperer
capacitat d’escoltar, raonar i
explica com conviure. No els repetirem pas, prou
enverinen l’ànima en els
s’introduïa el que
altaveus mediàtics. Diuen que les
nazisme en la paraules saben més de nosaltres
carn i la sang que nosaltres d’elles. Doncs pel
de les masses despit i la rancúnia que destil·len
quan obren la boca els coneixerem,
a ells i a les seves intencions, com a aquella paella bruta
que vol emmascarar tota la vaixella. Amb el llenguatge
construïm realitats que a la vegada ens construeixen i
això per bé o per mal té conseqüències. A La llengua del
Tercer Reich Victor Klemperer adverteix: “El nazisme
s’introduïa en la carn i en la sang de les masses a través
d’expressions aïllades, de formes sintàctiques repetides
milions de cops i adoptades de forma mecànica i
inconscient.” Pensem-hi, la brutalitat verbal és signe
d’ideologies autoritàries, deshumanitzadores,
repressives, de les quals cap societat en surt indemne.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/9fwvei

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

ento vergonya, benvolgut Antonio Tajani, pel que heu fet com a
president del Parlament Europeu. Em fa vergonya que, com a president d’un Parlament que considero el
meu, hàgiu pres la decisió de prohibir
la conferència que el 130è president
de la Generalitat, Carles Puigdemont,
i el 131è president de la Generalitat,
Quim Torra, havien de fer aquest dilluns a la seu de la institució que representeu. Em fa vergonya, president,
que justament vostè, que és qui hauria
no només de fer prevaldre la llibertat
d’expressió a Europa sinó que com a
president hauria de ser el primer interessat a saber què passa a Catalunya,
hagi optat per prohibir la conferència
amb l’excusa que generaria un problema de seguretat. Quin problema, Antonio? No us fa vergonya, haver cedit a
les pressions que heu rebut? Aquesta
és l’Europa que representeu? Em fa
vergonya, sincerament, Antonio, la

Accedeix als
continguts del web

Denigrar l’europarlament

-+=

El president del Parlament Europeu va fer de censor
no autoritzant la conferència dels presidents Torra i
Puigdemont demà a la seu parlamentària. Ho va fer
cedint a pressions dels grups on hi ha PP, PSOE i Cs,
però el pitjor és l’excusa de la seguretat. La censura i
la hipocresia denigren aquesta institució.
PORTAVEU DE LA PAH

Lucía Delgado

Més habitatge públic

-+=

La PAH i altres entitats socials lideren l’impuls per
estendre a més municipis la iniciativa aprovada a
Barcelona de destinar el 30% de la nova construcció privada i grans rehabilitacions a habitatge
públic. L’objectiu és arribar al 15% d’habitatge públic l’any 2030. Actualment és el 2%.
PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

Donald Trump

L’obsessió malaltissa

-+=

L’obsessió del president dels Estats Units d’aixecar un mur que reforci la frontera del país amb
Mèxic i la falta d’acord parlamentari per fer-lo ja
han provocat un tancament parcial de l’administració i, ara, un fals estat d’emergència per disposar de diners (de les emergències) per fer el mur.

Murs de
llibertat
La mobilització permanent
del sobiranisme català davant la repressió de l’Estat va bategar ahir amb força a la Gran Via de
Barcelona, amb motiu de l’inici del
judici als líders independentistes
aquesta setmana al Tribunal Suprem. Hores després d’haver tornat
a veure els presos polítics després
de més d’un any d’empresonament
i de sentir les declaracions del vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Quim Forn, centenars de milers de persones van omplir el centre de Barcelona per dir-hi la seva i
acusar l’Estat espanyol de perpetrar un judici polític, amb l’objectiu
d’escapçar i reprimir el moviment
sobiranista.
La manifestació va ser massiva i
també cívica i pacífica, com sempre. Potser algú hi voldria imaginar
un “mur humà”, però en tot cas seria un mur de llibertat, perquè
aquest va ser el clam fonamental
de la mobilització. Llibertat per als
presos polítics, el dia que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez complien 16
mesos de presó; llibertat perquè
els catalans puguin exercir el dret
d’autodeterminació sense ser criminalitzats, i llibertat per treballar
per l’objectiu legítim de la República catalana sense l’amenaça permanent d’un 155 a la carta de la ultradreta, que liquidi el dret dels catalans a l’autogovern i a les seves
institucions.
La mobilització va ser unitària
dins l’independentisme, amb ERC,
PDeCAT, CUP, Òmnium, ANC i altres
entitats, i va ser transversal, en la
mesura que també hi van participar
els comuns. Va ser, doncs, una nova
expressió d’aquell consens polític i
social al voltant del dret a decidir i
enfront de la repressió de l’Estat
contra l’1-O i el procés sobiranista.
Una demostració de força que tindrà continuïtat aquesta setmana
amb motiu de la vaga general convocada per al 21 de febrer.
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Tal dia
com
avui fa...
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Imposar el castellà
L’amenaça a la immersió té una
forta oposició i molta dificultat
legal. Malgrat tot, el govern
estatal sosté que “buscarà la
fórmula” per eliminar-la.

10
anys

Estalvis congelats
El Santander congela els
estalvis de 42.300 clients.
Atrapats en un fons immobiliari,
trigaran dos anys a
recuperar-ho tot.

20
anys

Acord Pujol-Aznar
José María Aznar i Jordi
Pujol demostren que el pacte
PP-CiU funciona i que
l’estabilitat està garantida fins
al final de la legislatura.

Tribuna

Full de ruta
Joan Rueda

Ponç Feliu. Escriptor

La resposta a
la sentència

N

o sé quina sensació tenen vostès,
però jo, que pensava
que la sentència del
judici del procés ja està escrita, he vist refermada la tesi en només una setmana.
Quan la gent gran del nostre país ens
explica com eren els judicis del franquisme ja et posen en guàrdia: “En cada judici hi havia algú que se’n sortia. A
la resta, condemnes duríssimes. Era la
manera que tenien d’evitar les crítiques
de fora. Ha estat un judici just, miri, fins
i tot amb absolucions, els deien.” En
aquest cas, és obvi que el tribunal està
intentant blanquejar una instrucció plena d’irregularitats –què més irregular
que usar proves d’una altra instrucció,
la del 13?–, uns interrogatoris amb fake
questions, com ara els set cotxes de la
Guàrdia Civil “devastats”, i la presència
de l’extrema dreta a la sala, una extrema dreta que ha marcat el ritme de
l’acusació i de la instrucció. El president
del tribunal, Manuel Marchena, acabarà
el judici sent criticat per Vox i ja veurem
si per alguns dels hooligans de Ciuta-

Pantomima

L’

itinerari d’un procés penal, passa, explicat simplificadament,
per 3 fases: el sumari, l’anomenat període intermedi i el plenari. En fase
sumarial el jutge instructor aplega un
conjunt de dades que després seran objecte de debat i contradicció en el plenari
o judici oral. Durant el franquisme, sobretot –però no només– pel que fa a judicis polítics en el sinistre TOP, el signe final de la sentència el marcava el sumari i,
molt destacadament, els atestats policials o de la Guàrdia Civil, que, en la pràctica, esdevenien indiscutibles en la fase
de judici oral.

esmolat, que era el primer que sabia, lògicament, l’absoluta inutilitat dels seus
jocs florals pel que fa al desenllaç del
plet (no pel seu ego, que podia sortir de
la vista prou inflat). La vana cerimònia,
aquella teatralització, fou reconeguda,
en un rampell de franquesa, per un altre magistrat en dir a un advocat ja més
granat: “A mi el único que me merece
respeto de cuantos intervenimos es el
procesado; el resto ya sabemos lo que
somos” (forma elegant d’invocar la
condició de comediants necessaris per
a la ritualització de la “justícia”).
Amb l’adveniment de la democràcia i la

RECORDO L’ADMONICIÓ

d’un magistrat a
un advocat novell. Va dir-li, gairebé escandalitzat: “Veo que tiene usted la
costumbre de discrepar del atestado
policial. No puedo impedírselo, pero
con ello no sólo pierde el tiempo usted,
sinó que nos lo hace perder a todos.”
En aquell temps, el judici oral sovint es
convertia, doncs, en un ritual, en la festa de la paraula buida; en una litúrgia
en homenatge als propis oficiants, destinada al lluïment de l’advocat de verb

Aquest és un judici farsa,
un judici amb una sentència
escrita. I, per tant, ja cal
treballar en la resposta.
El dia de la sentència ha
de ser el nou 1-O

El lector escriu

dans i el PP, ja que serà extremadament caut i tractarà els presos polítics
amb extremada delicadesa. Però això
és igual, com quan li va dir, dijous al matí, a una de les advocades de la defensa,
que la seva prova podia donar-se per
acceptada perquè no tenia cap interès.
Tracte exquisit a la sala, sentència duríssima. I quan Estrasburg els alliberi ja
hauran passat una colla d’anys a la presó.
Per tant, a mi em preocupa relativament, i espero que m’entenguin, el que
passa aquests dies a Madrid. Ja
m’agrada veure una intervenció brillant
com la d’Oriol Junqueras o com Joaquim Forn treu les contradiccions al fiscal quan, en teoria, hauria de ser a l’inrevés. Però a mi, el que em preocupa, i
encara més amb aquesta campanya
electoral sense fi, és que el món independentista, o fins i tot el sobiranista,
pactin, preparin i executin una resposta
a la sentència a l’altura de les circumstàncies. El país s’hi jugava molt l’1-O, i
se’n va sortir. La nova fita és la del dia
de la sentència.

b El passat dia 10 de febrer
hi va haver una manifestació
a la plaça Colón que prometia molt. Se n’havia fet molta
publicitat, s’havien pagat autocars i insistit que la pàtria
estava en perill. Quin era el
motiu de la manifestació?
Que no volien que els governs català i espanyol dialoguessin amb un mediador
pel mig. O sigui: manifestació contra el diàleg, que és la
base, no només de la democràcia sinó de la civilització i
l’entesa entre pobles i persones. Però ells que volien un
ordeno i mano, com a les dictadures. I ja se sap que per a
un autoritari dialogar és cedir a un xantatge i el que dialoga, un traïdor. Es nota que
Franco va morir però el franquisme no. Per cert, no entenc per què Aznar podia
dialogar amb ETA i Sánchez
no ho pot fer amb el govern

“
El Suprem
haurà de triar entre
la raó d’estat i la raó
jurídica, que són per
definició oposades

necessitat, per condemnar, de destruir
la presumpció d’innocència que empara l’acusat, el judici oral s’erigí en la pedra angular de tot el procés, en detriment de la fase sumarial, de tal manera
que totes les “proves” acumulades en
fase instructora havien de ser adverades en el plenari, sota el principi de contradicció.
QUÈ PASSARIA SI,

reculant 40 anys, es
tornés a hipervalorar el contingut sumarial, un contingut, en el cas del procés català, farcit d’irregularitats i vulneracions de drets fonamentals, segons s’al·lega? Doncs que el judici oral
podria ser d’una polidesa exemplar,
d’una exquisidesa admirable, però, al
capdavall, un foc d’encenalls, una pantomima. Ara, en un context formalment democràtic, aquella reculada a
pràctiques inquisitorials s’esdevé impensable. A menys, és clar, que s’imposi la raó d’estat, que és, per definició,
l’oposada a la raó jurídica. En el cas esmentat, el TS haurà de triar entre l’una
i l’altra. I, pel fins ara vist, molts creuen
que la tria ja està feta.
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Manifestació
contra el diàleg

català que no ha comès mai
cap atemptat.
Els parlaments eren mentides i odi. Ni Sánchez havia
acceptat els vint-i-un punts
ni havia cedit en res. I aquella
gent desprenia un odi que no
cabia a la plaça. Els que sí hi
cabien eren els manifestants: quaranta-cinc mil. Ni
l’1% de la província de Madrid. I alguns venien de fora.
Això vol dir que Pedro Sánchez no hauria de fer cas de
l’extrema dreta. Són poquíssims.
JORDI AZNAR I MARTÍNEZ
Barcelona

Catalunya, al
banc dels acusats
b És el govern legítim de Catalunya el que s’asseu al
banc dels acusats d’aquest
estat que ens és hostil i ens
voldria sotmesos, anihilats
als seus designis i orgull, encara imperials. És el govern
legítim de Catalunya el qui

acusen d’alta traïció. Traïció
a qui?, no pas al poble català.
Si s’asseu al banc dels acusats del govern i els jutges
d’Espanya és perquè es va
mantenir fidel a les decisions
del poble català. I no hi ha
més sobirania que la que
emana del poble. La nostra,
ens la tenen des de fa segles
usurpada. Res més evident
en aquest judici, la usurpació
de la sobirania i la tirania que
ens volen imposar.
MONTSERRAT PAGÈS I PARETAS
Barcelona

El judici a la turca
b Aquella dita castellana de
Dios los cría y ellos se juntan,
ens ve com l’anell al dit per
expressar la repugnat imatge del banc dels acusadors.
Quina imatge més vergonyosa veure asseguts en una
mateixa bancada la fiscalia,
l’advocacia de l’Estat i Vox.
La imatge del descrèdit del
sistema judicial espanyol, di-

fícil de justificar i que ha fet
la volta al món. Asseure’s al
costat d’uns senyors que en
qualsevol estat de la Unió
Europea se’ls consideraria
uns delinqüents de la política, és una imatge que demostra el baix nivell democràtic de l’Estat espanyol i,
consegüentment, de la justícia que l’envolta. Avui podem
assegurar que la justícia és
en mans del feixisme pur i
dur, els neofranquistes de la
política jutgen per interessos, sota les sigles de l’odi i
de la venjança, els demòcrates per haver posat unes urnes, la màxima expressió de
la democràcia. Aquest judici
és una burla, una estafa per
justificar a ulls del món una
comèdia basada en una falsa
democràcia, quan segurament la sentència fa mesos
que està signada, i sols li falta un segell per validar-la.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
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La frase del dia

“Els de Ciutadans han volgut provocar un poble pacífic
i no se n’han sortit, perquè Amer és molt, molt gran”
Carles Puigdemont, PRESIDENT DE LA GENERALITAT A L’EXILI

Tribuna

De set en set

La traducció consecutiva

Hi havia
una vegada

Matthew Tree

Antoni Dalmau i Ribalta. Escriptor

N

o és, sens dubte, l’assumpte més
important que s’ha dirimit
aquests dies en el judici que té
lloc al Tribunal Suprem contra els independentistes catalans. Com és prou
sabut, per allí han passat i passaran
qüestions molt més transcendents, entre les quals l’amenaça d’unes sentències amb gravíssimes penes de presó.
Però no deixa de ser una mostra significativa, una més, de com aborda l’Estat
espanyol –en aquest cas, la justícia espanyola– el tema de la seva diversitat
interna.

TAMBÉ HE DE DIR

que passo per alt, als
efectes d’aquest article, algunes paraules del president del Tribunal que són
igualment reveladores: em refereixo a
les al·lusions a les “lenguas regionales”
o a las “razones emocionales” que, segons ell, podrien justificar l’ús del català davant la sala. Ja es veu el que pensen aquests jutges: llengua de segona,
més pròpia per a la intimitat casolana o
per a l’expressió dels sentiments més
íntims, els que toquen més al cor que
no pas al pensament racional. Ens allunyaríem, doncs, del terreny dels drets
dels ciutadans per tornar a allò de la
llengua apta per a la poesia i no tant per
a la ciència o per a les altres qüestions
transcendentals del món modern, una
cantarella que ja ens és molt coneguda.

EM QUEDO, DONCS,

únicament, amb el
tema de la “traducció consecutiva”,
l’única que s’ha ofert als processats. Ja
se sap: l’orador parla, l’intèrpret escolta i pren notes i tot seguit reprodueix el
que s’ha dit en la llengua de destinació.
Dit d’una altra manera: l’orador s’ha
d’interrompre constantment per donar pas a l’intèrpret i, per tant, a cada
moment ha de trencar el fil del seu discurs. Conclusió? Així no hi ha exposició que se sustenti, sobretot si s’ha de
parlar una bona estona. Per als membres del Tribunal Suprem, l’oferta que

Sísif
Jordi
Soler

han fet és una mostra més de la seva voluntat garantista, del seu desig d’anar
més enllà del que seria exigible per tal
que cap processat no pugui al·legar indefensió o limitació de drets. Però per a
qualsevol català, la conclusió és tota
una altra: a la pràctica, si vols explicarte bé, val més que abandonis la teva
llengua i et passis directament al castellà, com ja han fet els primers processats que han pres la paraula. És una
mostra evident de com arribar a l’objectiu proposat –l’ús exclusiu de la llengua castellana, és a dir, del que els espanyols anomenen la “lengua común”–
sense que et sigui negat el dret teòric.
Tots contents.
VET AQUÍ, DONCS, QUE

en ple segon millenni, quan el món sencer és una societat global on, malgrat la preeminència
de l’anglès, es posa de manifest a cada
moment la immensa Babel en què vivim, el Tribunal Suprem no pot recórrer a la traducció simultània. Per tot el
planeta funcionen grans organitzacions i institucions mundials integrades per centenars i centenars d’individus que han de recórrer als intèrprets
per poder-se entendre en les seves múltiples llengües. Aquí, però, n’hi hauria

“
La traducció
simultània és un
luxe només permès
per a les llengües de
primera, com el
castellà quan és
minoria als fòrums
internacionals

prou amb un intèrpret del català al castellà. Però no: segons el president del
tribunal, “todos los que están en esta
sala o fuera de esta sala y que no disponen de auriculares no podrían entender las respuestas exoneratorias de
los acusados”. És a dir, és en benefici
dels acusats que convé que, a la pràctica, renunciïn a l’ús de la seva llengua.
“TODOS LOS QUE NO DISPONEN de auricu-

lares.” “Todos”? De quanta gent parlem? D’una gran assemblea de les Nacions Unides o del Parlament Europeu? No, és clar, parlem de molt més
poca gent, a la qual tot un Tribunal Suprem no pot proveir d’auriculars en un
estat que té diverses llengües oficials
en el seu territori. Que no hi hagi auriculars per a tothom, és per falta de recursos? O per imprevisió? La previsió
d’auriculars ja hauria d’estar establerta des de sempre, però en tot cas hi ha
hagut temps suficient en l’organització
d’aquesta vista perquè la cosa estigués
perfectament solucionada.
ACABO. UNA DE LES COSES

que el Tribunal Constitucional va tombar en la cèlebre sentència de 2010 contra l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya –aquella
sentència que és a l’origen de la gran
eclosió de l’independentisme– va ser la
pretensió que el català s’equiparés a
l’espanyol en l’obligatorietat del coneixement de què gaudeix la llengua castellana perquè així ho estableix l’art. 3
de la Constitució. És a dir, va quedar
clar que hi ha una llengua de primera i
unes altres de segona. Per si corríem el
risc d’adormir-nos, la decisió del Suprem ens ho ha tornat a recordar vivament: si vols fer ús del català, llengua
de segona, t’hauràs d’acontentar amb
la traducció consecutiva. La traducció
simultània és un luxe només permès
per a les llengües de primera, per exemple el castellà quan es troba en minoria
en els grans fòrums internacionals...

V

et aquí que hi
havia una vegada un estat (que ja
no existeix) que tenia el que ell anomenava una regió,
la qual tenia un idioma propi que el
mateix estat afirmava que no era
un idioma sinó un patuès agrícola
que s’havia de suprimir a les escoles, als mitjans de comunicació i al
mateix carrer.
Ara bé, en veure que aquesta
política alienava bona part de la
població dita regional, es va decidir de legalitzar l’idioma local i fins
i tot d’obligar tots els funcionaris
estatals a la regió a aprendre’l al
cap de dos anys.
Durant el següent lustre, el nombre de llibres i periòdics publicats
en la llengua dita regional va augmentar més del 100% i totes les
arts ídem van viure una eclosió
creativa durant el mateix període.
Però vet aquí que aquests artistes i escriptors i una part dels polítics locals van afirmar que, per
progressar, havien de seguir el propi camí, tot passant de l’autoritat
de l’estat, que, a tall de resposta,
va assumir el control de la regió
des de la capital i va portar diversos líders cívics i polítics regionals
a un judici espectacle –és a dir,
sense proves– acusats de sedició.
L’“estat” en qüestió? L’URSS. La
“regió”? Ucraïna.
Els fets van tenir lloc entre 1917 i
1930. Tots els acusats van ser declarats culpables i sentenciats a
molts anys de presó. Ho comento
com una curiositat històrica i sense ganes de fer comparacions injustificades, atès que, com se sap,
la justícia soviètica de l’època era
molt més previsible que la de l’Estat espanyol avui en dia.
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“No hi ha cap
altra opció
que el diàleg”

Així ho assegura
l’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria
Marín, en una
entrevista

Vint expedients
per haver ofert
pseudoteràpies

Salut ha multat tres
vegades l’agricultor
Josep Pàmies per
la promoció de
productes

Un mur
humà a la
Gran Via

MULTITUD · Milers de persones reclamen a Barcelona que
s’alliberin els presos CONSIGNES · Les crides a la unitat, a la
independència i a la vaga general, les més repetides
Jordi Alemany
BARCELONA

Un gran mur humà, com li
agrada dir al fiscal del judici de l’1-0, Javier Zaragoza, va omplir una vegada
més els carrers de Barcelona, concretament el tram
de la Gran Via entre la plaça d’Espanya i una mica
més enllà de la plaça Universitat, per reclamar el
dret a l’autodeterminació i
per protestar contra el “judici farsa” contra el procés
que s’està duent a terme al
Tribunal Suprem. Per l’organització, Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), des
de les cinc de la tarda,
quan es va iniciar la manifestació, fins passades les
set, s’hi van aplegar fins a
500.000 persones, una xifra que, com era d’esperar
i habitual, no coincideix
amb les 200.000 persones
que va comptabilitzar la
Guàrdia Urbana.
Però deixant de banda
les xifres, aquesta nova
protesta va tornar a deixar palès que una part de
la societat catalana manté
intacta la capacitat de mobilització iniciada ja el
2010 amb la sentència de
l’Estatut. Vinguts d’arreu
del país, i amb moltes ganes de fer-se sentir, l’inici
del judici a Madrid i l’anun-

Les frases

—————————————————————————————————

“Heu convertit la
Gran Via en un mur
humà. Som un mur de
dissidents plens de
dignitat”
Marcel Mauri

VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM
—————————————————————————————————

“Avui no he vist
llàgrimes i us he tornat
a veure somrients,
forts. No plorem més”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

—————————————————————————————————

“L’Estat corrupte,
franquista i autoritari
es pensa que amb
ostatges us farà
callar”
Elsa Artadi

PORTAVEU DEL GOVERN
—————————————————————————————————

“És un judici a la
democràcia. Al
feixisme no se
l’apaivaga, se’l combat
i se’l destrueix”
Gabriel Rufián
DIPUTAT D’ERC

ci de convocatòria d’eleccions espanyoles culpabilitzant-ne l’independentisme que va fer Pedro
Sánchez, han revifat la
guspira reivindicativa. I
malgrat que el lema de la

capçalera era “L’autodeterminació no és delicte”,
segurament la frase que es
va sentir més durant la
concentració va ser la de
“Llibertat presos polítics”.
No l’única, però sí la més
repetida, en un acte en què
els organitzadors, amb el
suport d’un munt d’entitats, dels CDR, membres
del govern, i de formacions
com ERC, JxCat, PDeCAT,
de Catalunya en Comú-Podem i de la CUP, van exigir
també la fi dels processos
judicials de tipus polític, el
lliure retorn dels exiliats,
el respecte als drets fonaments, civils, polítics i socials i, és clar, el de l’autodeterminació.
El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, va ser
el primer a passar per l’escenari instal·lat a la plaça
Universitat fent un agraïment a la gent perquè, va
dir, “sabíem que no fallaríeu”, i advertint al fiscal
que “sí, som un mur de dissidents plens de dignitat i
autoestima, la mateixa
que tenen els nostres presos polítics”. Mauri va assegurar que el judici no només era a “dotze homes i
dones de pau”, sinó als més
de dos milions de persones
que van defensar unes urnes. I va fer també una demanda directa a Sánchez
perquè “sigui valent, ja que

encara és a temps per instar l’advocacia de l’Estat a
retirar totes les mentides”
contra els líders socials i
polítics jutjats al Suprem.
El relleu a l’escenari el va
agafar la presidenta de
l’ANC, Elisenda Paluzie,
que va demanar no normalitzar aquest judici, que
“no hauria d’existir” si
s’hagués fet la independència o l’Estat espanyol
fos democràtic”. Malgrat
això, va reclamar que s’utilitzi com “una eina” que faci un efecte “bumerang”
per posar en evidència
l’Estat a escala internacional. De la comunitat europea també en va parlar la
portaveu del govern, Elsa

Artadi, primer per demanar als parlamentaris que
“no claudiquin davant dels
vells estats obsolets” perquè Europa ha de ser “una
terra de llibertat”, i després va concretar-ho en
Antonio Tajani, en dir que
—————————————————————————————————

L’organització va
xifrar la protesta
en 500.000
persones
—————————————————————————————————

“és una vergonya” haver
prohibit la conferència de
Carles Puigdemont i Quim
Torra.
Tant en les intervencions d’Artadi com del di-

putat Gabriel Rufián
(ERC), de Joan Josep Nuet
(CatECP) i Natàlia Sànchez, van retronar amb
força la crida a la “unitat”
entre els manifestants.
Nuet va tenir paraules de
record per a Carme Forcadell i va ser l’únic a admetre que en una lluita que
serà “llarga” es necessita
tothom perquè “la unitat
republicana serà l’única
que ens farà vèncer i ens
farà lliures”. Rufián, per la
seva banda, va tirar amb
bala contra la unió de Vox,
el PP i Cs, advertint als
“tres genets de l’apocalipsi
ultra que no passaran i Catalunya serà la seva tomba”. El temps ho dirà. ■
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Milers, un altre cop
Anna Serrano

Qui va pensar que la llarga i injusta presó preventiva
mouria, ni que fos un mil·límetre, les conviccions dels
dirigents independentistes, anava errat, tal com es va
posar de manifest amb les declaracions d’Oriol Junqueras i Joaquim Forn, dijous, al Tribunal Suprem. I qui
va pensar que la repressió i la privació de llibertat dels
líders polítics i socials independentistes frenaria la

mobilització, també s’equivocava. Milers i milers de
persones van tornar a sortir ahir al carrer, de nou, per
reclamar l’alliberament dels presos polítics i exhibir el
rebuig a un judici, el de l’1-O, que es considera “una
farsa”. Com sempre, amb to cívic, pacífic i democràtic. Perquè, com alertava Junqueras, “això no es resol empresonant la gent”.

Crides per aturar
el país el dia 21
J.A.
BARCELONA

La capçalera de la manifestació, amb Torra, Torrent i Paluzie, i al
costat, alguns dels presents en la mobilització en contra del judici de
l’1-O ■ EFE / JUANMA RAMOS

Moltes persones van passar per l’escenari, a banda
dels polítics i els líders
d’Òmnium i l’ANC. Des de
Montserrat Bassa, germana de la consellera empresonada; Joan Caball,
d’Unió de Pagesos; la Ivet,
en representació dels
CDR; l’advocat Jordi Palou, de l’institut Novact;
Ramon Font, portaveu del
sindicat Ustec; Àngels Masip, de la IntersindicalCSC; Josep Maria Cervera, president de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI); i
Isaac Izquierdo, del collectiu de madrilenys en defensa de la democràcia. I
gairebé tots van coincidir
en la importància de provocar una aturada de país
el proper dijous 21 de febrer, a més de fer una crida a la participació en la
manifestació del proper
16 de març a Madrid.
Masip, del sindicat promotor de la vaga general,
va recordar els punts que
reivindiquen, entre els
quals hi ha la derogació de
la reforma laboral del
2012 o l’eliminació de la
bretxa salarial, entre d’altres, mentre que Font va

detallar totes les agressions de l’Estat en matèria
lingüística, però també la
judicialització arran de
l’1-O perquè no se’n pugui
parlar ni a les escoles perquè “volen que ens fem enrere i ens autocensurem”.
La diputada de la CUP Natàlia Sànchez va assegurar que motius per secundar la vaga i ocupar els carrers dijous, però també el
dia 8 de març, “no en falten”, quan “ens retallen
drets civils, polítics i laborals”. Caball, d’Unió de Pagesos, va tenir paraules de
record per l’aplicació del
155 que “tant va perjudicar les polítiques agràries”
per justificar que els pagesos “no es quedaran a casa
i sortiran al carrer fins al
final del judici”. Bassa, per
la seva banda, també va
advertir: “No ens cansarem de mobilitzar-nos.”
A l’escenari, on també
hi va actuar el músic Cesk
Freixas, es va reclamar de
nou la presència d’observadors internacionals al
judici, a la vegada que se’n
demanava la nul·litat per
“violació dels drets humans”. A llarg de la tarda,
els presos i exiliats expressaven el seu agraïment pel
massiu suport rebut amb
piulades a la xarxa. ■

117084-1202389L
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Dues imatges separades per 13 anys: la manifestació d’ahir, amb estelades, i la del 2006, al mateix emplaçament, amb predomini de la senyera ■ ENRIC FONTCOBERTA / EFE / ORIOL DURAN / ARXIU

De la senyera a l’estelada
2006 · Demà farà exactament tretze anys que el mateix carrer que ahir va acollir la protesta pel dret a l’autodeterminació va
ser l’escenari d’una gran manifestació que va posar el germen del moviment sobiranista 2019 · En la concentració d’ahir era
difícil veure-hi una senyera sense el triangle i l’estrella independentista, tot el contrari del que va passar en la marxa anterior
Jordi Panyella
BARCELONA

C

om si el temps no hagués
passat. El moviment independentista ha fet un llarg
viatge d’anys, referèndums i
manifestacions per tornar a la casella de sortida, allò que a Barcelona
se’n diu rodar el món i tornar al
Born. Els carrils centrals de la Gran
Via es van tornar a omplir, ahir a la
tarda, de milers i milers de manifestants que, com ja van fer fa tretze
anys, el 18 de febrer del 2006, es
van mobilitzar pel mateix recorregut urbà –de plaça Espanya a plaça
Universitat– per reivindicar el dret
a decidir de Catalunya.
La de l’any 2006 va ser una manifestació avant la lettre, el primer
acte del sobiranisme reinventat en
moviment de masses, una manifestació que van protagonitzar
125.000 persones, unes quantes
menys que les 200.000 que, el desembre del 2007, van omplir la via
Laietana per reclamar unes infraestructures dignes i una xifra irrisòria
davant el milió i mig de persones
que, el juliol del 2010, van dir prou
rebentant el passeig de Gràcia per
mostrar el seu rebuig a la sentència

del Constitucional que es va ventilar l’Estatut d’autonomia.
L’última xifra comparable, abans
d’aquestes grans mogudes de carrer, era la manifestació independentista que s’havia fet l’11 de setembre del 2005 i que havia aplegat
els 6.000 irreductibles de cada any.
La manifestació de l’any 2006 va
ser la que va marcar el punt d’inflexió i es va convocar en ple debat so—————————————————————————————————————————————

“Jo en aquella ocasió no
hi era, però des de la
manifestació del 2010 no
he fallat a cap, ni una”
—————————————————————————————————————————————

bre la reforma de l’Estatut i per exigir un text que estigués al nivell de
les reivindicacions sobiranistes de
la població. La va convocar una plataforma autoanomenada Pel dret a
decidir i la capçalera va estar composada per actors i intel·lectuals,
entre què destacava un tal Oriol
Junqueras, aleshores molt popular
per la seves lliçons d’història a través del programa En guàrdia de Catalunya Ràdio. Com encara passa
avui en dia, els partits van mostrarse dividits davant aquella convoca-

tòria, que només va ser secundada,
i també multitudinàriament participada, per l’Esquerra de Josep
Lluís Carod Rovira i Joan Puigcercós. El paisatge de la manifestació
va estar tenyit de vermell i groc,
amb les quatre barres de la senyera;
també hi havia estelades, però eren
la minoria. Era un moment de reafirmar-se, encara, i el crit de guerra aleshores era aquell primitiu
“Som una nació!” En llenguatge
d’Oriol Junqueras, la massa encara
no estava independentista.
En canvi, ahir, a la Gran Via, costava treball localitzar una senyera
en el seu estat original; tot eren banderes amb el triangle, majoritàriament blau, i l’estrella. Estelades i,
evidentment, peces de roba de color
groc, llaços, xapes i tot tipus d’elements d’ornamentació per recordar
l’existència dels presos polítics. Els
mateixos presos també hi van ser
presents, representats en infinitat
de fotografies i cartells, com ara les
imatges gegants d’Oriol Junqueras
transportades per un grup de persones vestides amb dessuadores de color morat i la paraula free escrita en
groc al pit. Eren el grup de suport de
Sant Vicenç dels Horts al seu amic i
company.

75.000 més
Una manifestació
com la d’ahir fa de
bon comptar.
L’àrea de la Gran
Via és un rectangle
esprimatxat i amb
un càlcul ràpid de
metres quadrats i
densitat de la concentració en surt el
resultat. Fa 13 anys,
la Guàrdia Urbana
de Barcelona va informar que a la manifestació de “Som
una nació i tenim el
dret a decidir”van
acudir 125.000
persones, que l’organització va elevar a una irreal xifra
de 700.000. Ahir, la
Guàrdia Urbana va
xifrar en 200.000
els participants,
75.000 més que fa
13 anys. L’independentisme creix.

Ahir, de totes les persones amb
qui aquest diari va parlar a peu de
manifestòdrom només una, un home de Terrassa, creia recordar que
sí, que havia assistit a la manifestació del 2006, tot i no tenir-ho gaire
clar. De la resta, cap, ni una, cosa
que només vol dir que el moviment
independentista des d’aleshores ençà no ha parat de guanyar adeptes.
I, a més a més, gent amb una fidelitat insubornable, perquè aleshores
no hi eren, però ara no se’n perden
cap, ni una. Aquest és el cas d’un home jove del servei d’ordre de la manifestació que ahir controlava que
els cotxes no passessin pel carrer
Vilamarí cap al lloc on hi havia concentrada la gent. “Des del 2010, no
he fallat ni una vegada”, assegurava.
Amb més o menys reincidents, la
d’ahir va tornar a ser una mobilització impressionant, amb el repertori
habitual de crits independentistes i
amb els turistes, que no hi havia fa
13 anys, fent fotos sorpresos. Hi va
haver molta gent per tot el recorregut, i a partir del carrer Urgell fins a
plaça Universitat, on hi havia instal·lat l’escenari, més que gent hi va
haver gentada. Una vegada més, i
no serà l’última. Dijous, dia de la vaga general, segur que no fallaran. ■
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d’Oriol Junqueras, dijous
a l’alt tribunal, remarcava:
“Votar no és delicte; impedir-ho, sí.”

Batet, Torra, Torrent, Aragonès i Chacón, exhibint cartells en defensa del dret d’autodeterminació ■ JUANMA RAMOS

Torra insta la comunitat
internacional a recollir el clam
a El president reclama una solució dialogada per a Catalunya a Les forces independentistes

defensen el dret d’autodeterminació i denuncien amb els comuns la retallada de drets de l’Estat
A.S.
BARCELONA

La del 16 de febrer del
2019 és una altra de les
imatges multitudinàries
de l’independentisme cívic i pacífic que s’afegeix a
les que hem vist anteriorment i que han fet la volta
al món. La manifestació
d’ahir, amb el lema L’autodeterminació no és delicte, va reunir, com és habitual, els representants
dels partits polítics independentistes i també dels
comuns. Les crides van
ser diverses, però van tenir elements transversals:
la defensa del dret d’autodeterminació, la denúncia
de la repressió, la petició
de l’alliberament dels pre-

sos polítics i la reprovació
d’un judici “farsa”.
Referint-se a la nova fotografia massiva, el president de la Generalitat,
Quim Torra, en declaracions recollides per Efe,
va tornar a demanar a la
comunitat internacional
que escolti “el clam del poble de Catalunya”. “Estem
farts de tenir presos polítics i exiliats”, sentenciava
Torra, i instava a trobar
una solució dialogada a la
situació que es viu a Catalunya. “Som aquí per dir
que volem seure i parlar
de llibertat.” Torra manté
la conferència amb Carles
Puigdemont, demà a
Brussel·les, per parlar del
judici de l’1-O, malgrat la
prohibició del president

Condemnen “l’autoritarisme” de l’Estat espanyol

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

La Federació Sindical Mundial (FSM) va condemnar ahir
a través d’un comunicat
“l’autoritarisme de l’Estat espanyol” en el marc del judici
per l’1-O. La segona organització sindical internacional
també va donar suport “als
presos polítics” i va criticar
“els atacs de l’Estat contra
els drets fonamentals dels
catalans, com el d’autodeterminació”.

En una carta del seu secretariat internacional, la federació reiterava “el seu suport al dret inalienable dels
pobles a decidir per si mateixos, lliurement i democràticament, sobre el seu propi
present i futur”. Per això, insistia que “ningú ha de ser
perseguit per les seves idees
polítiques” i instava la classe
treballadora a organitzar-se
per reivindicar els seus drets.

La FSM és la segona organització sindical internacional i representa 95 milions
de treballadors de 130 països
d’arreu del món, i té la Intersindical-CSC com el principal
sindicat de referència a Catalunya, que és l’ens que l’ha
instat a reiterar aquesta posició. L’organització ha defensat reiteradament el dret a
l’autodeterminació dels catalans. ■ ACN

de l’eurocambra que la facin al Parlament Europeu.
Des de Bèlgica, Puigdemont celebrava una mobilització “que impressiona
molt”. “La imatge de gent

diversa, pacífica i solidària
mobilitzada contra la injustícia és la millor cara
d’Europa, la que personatges com Antonio Tajani
volen censurar”, piulava.

El vicepresident del govern, present en la convocatòria, insistia que el procés del Tribunal Suprem
és “un judici polític”. I, agafant-se a la declaració

Una oportunitat
La convocatòria d’eleccions espanyoles per al dia
28 d’abril, que s’encavalcaran amb el judici de
l’1-O, va planar sobre la
manifestació, amb crides
al moviment independentista a participar-hi. S’hi
referia el president del
Parlament, Roger Torrent. “A nosaltres no ens
fan por les urnes”, deixava
clar. Torrent veu els comicis espanyols com una
oportunitat “per omplir
les urnes d’independència
i de república”. En la mateixa línia, el president
del PDeCAT, David Bonvehí, instava a construir
amb les paperetes un “dic”
o “mur” de “democràcia
contra la repressió”.
Els comuns també van
ser presents en la multitudinària manifestació, perquè, com va explicar la seva portaveu parlamentària, Jéssica Albiach, “això
va de democràcia”. “El
que està passant a Catalunya, amb la retallada de
drets i llibertats, hauria
de fer caure la cara de vergonya a qualsevol demòcrata”, sentenciava Albiach, que considerava
que “l’única sortida és el
diàleg, entès com una conquesta i no com una concessió”. Per la CUP, mentrestant, la manifestació
dona el tret de sortida a
un “cicle mobilitzador”,
segons el descrivia el diputat Carles Riera, que tindrà com a pròxima cita la
vaga convocada pel sindicat Intersindical-CSC dijous vinent, dia 21.
Els presos polítics i exiliats van aplaudir la convocatòria a Twitter. L’exvicepresident del govern
Oriol Junqueras va agrair
que s’haguessin omplert
els carrers de Barcelona
de manera “pacífica i cívica”. “Si jo ja no tinc por, tu
ja no tens poder. I nosaltres ja hem perdut la por!”,
sentenciava el president
d’Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart. ■

Les frases

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

“La comunitat
internacional ha
d’escoltar el clam del
poble de Catalunya”

“Com va dir Oriol
Junqueras: votar
no és delicte;
impedir-ho, sí”

“A nosaltres les urnes
no ens fan mai por. No
són una amenaça, són
una oportunitat”

“S’ha de construir un
dic de contenció de la
democràcia contra
la repressió”

Quim Torra

Pere Aragonès

Roger Torrent

David Bonvehí

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

PRESIDENT DEL PARLAMENT

PRESIDENT DEL PDECAT

“L’única sortida és el
diàleg, però entès com
una conquesta i no
com una concessió”
Jéssica Albiach

PORTAVEU PARLAMENTÀRIA
CATALUNYA EN COMÚ PODEM

“Aquesta
manifestació és
l’inici d’un cicle
mobilitzador”
Carles Riera

DIPUTAT DE LA CUP
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Una vicepresidenta de
l’eurocambra critica el vet

panyoles.” “Tajani s’ha hagut d’inventar una sortida: la seguretat”, va afirmar, i va condemnar: “No
és gaire transparent.”
Hautala no es va aturar
aquí, i va detallar que la
“pressió política” ha vingut d’eurodiputats espanyols del PP, el PSOE i Cs,
que formen part dels
grups EPP, S&D i l’ALDE.
Tajani, que comparteix
grup parlamentari amb
els populars, va decidir
suspendre l’acte assegurant que hi ha un “risc elevat” que suposi una “amenaça per mantenir l’ordre
públic a les dependències
del Parlament”. El president de l’eurocambra citava l’ocupació de la seu a

a Heidi Hautala denuncia pressions per prohibir la conferència de Puigdemont sobre el judici de
l’1-O a Veu una excusa que el president del Parlament Europeu al·legui motius de seguretat

La frase

—————————————————————————————————

“Sembla que els
eurodiputats de
França, Itàlia i Espanya
han pressionat
políticament Tajani”
Heidi Hautala

VICEPRESIDENTA DEL PARLAMENT
EUROPEU

Antonio Tajani intervenint en una trobada del Partit Popular Europeu celebrada a primers de febrer a Grècia ■ YANNIS KOLESIDIS / EFE

A.S.
BARCELONA

La decisió del president de
l’eurocambra, Antonio Tajani, de prohibir, a instàncies del PSOE, el PP i Ciutadans, un acte sobre el judici de l’1-O previst per dilluns en què participaven
Quim Torra i Carles Puigdemont ha aixecat polseguera. La vicepresidenta
del Parlament Europeu
Heidi Hautala no es va empassar les raons de seguretat al·legades per Tajani

per vetar la xerrada del
president de la Generalitat i el seu predecessor,
exiliat des de fa més d’un
any a Waterloo. A través
del seu compte de Twitter,
segons recollia l’ACN, l’exministra finlandesa de
Desenvolupament i membre del grup dels Verds, va
piular: “Sembla que els eurodiputats de França, Itàlia i Espanya han pressionat políticament Tajani
per una cosa que s’han
pres com una provocació
abans de les eleccions es-

“Denunciarem una causa repressiva contra una idea”

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

Carles Puigdemont i Quim
Torra mantenen la conferència de dilluns, malgrat que no
és clar on se celebrarà. El president de la Generalitat va assegurar ahir que aniran a la
capital comunitària per denunciar “una causa repressiva contra una idea, que és la
independència de Catalunya”.
Torra va insistir que tenen un
“mandat”, que és fer la República catalana, i que el segui-

ran “fins al final i amb totes
les conseqüències”.
Torra, que feia aquestes
declaracions en la inauguració de les obres de millora del
Camí de la Retirada a Molló,
ha enviat una carta conjunta
amb Puigdemont al president
de l’eurocambra en què li demanen explicacions per haver “censurat” la conferència,
titulada Catalunya i el judici
del referèndum, un repte per

a la UE. “Com a president del
democràticament elegit Parlament de la UE, el deure de la
seva institució és preservar la
llibertat d’expressió com el
major valor”, li recorden. I li
adverteixen que l’excusa de la
seguretat no pot ser utilitzada per “silenciar idees legítimes”. Torra i Puigdemont avisen que la prohibició pot
afectar la “credibilitat democràtica” de la institució.

Barcelona del Parlament
Europeu i la Comissió per
part de l’ANC, però ignorava que amb anterioritat
Puigdemont ha fet actes a
Flandes, Finlàndia, Dinamarca, Irlanda, el Regne
Unit, Alemanya, les illes
Fèroe i Baviera, i en cap
d’aquestes s’ha registrat
cap incident.
La crítica de Hautala se
suma la feta divendres per
l’eurodiputat d’ICV Ernest
Urtasun, que va qualificar
el vet de “decisió totalment arbitrària”. “No
comparteixo les idees polítiques de Puigdemont, i
menys en els darrers
temps. Però té tot el dret a
defensar-les on vulgui”, va
piular Urtasun. ■

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

Josep Maria Llaurador

TANTXTANT

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

Ja poden cantar missa

E

n totes les activitats de la vida,
al capdavall, tot és qüestió de
credibilitat, de la confiança
que un mereix a la parella, als fills,
als amics, als clients, als proveïdors,
als empleats o als socis. La credibilitat es guanya a poc a poc, fet a fet,
transacció a transacció.
En el món empresarial, les campanyes publicitàries tenen un abast
limitat, perquè l’experiència dels

clients o usuaris amb els producte
o servei, a la llarga, sempre pesarà
més que les promeses de l’espot
televisiu, i més avui dia amb el boca-orella gairebé instantani de les
xarxes socials. El mateix passa en
el comerç: la bona presència i els
controls primmirats de tots els
detalls se’n poden anar en orris
amb unes quantes experiències
negatives de compra. I no cal par-

lar de les relacions de parella, les
familiars o amb els amics, en què
les conseqüències d’una pèrdua
de credibilitat s’arrosseguen tota
la vida.
Els països i les seves institucions tampoc se n’escapen. Ja poden fer campanyes d’imatge –per
cert, en aquest cas, sí, pagades
per tots!–, si els fets les contradiuen. Sense anar massa lluny, a Es-

panya, la pandereta i els toros han
pesat més que la Marca Espanya i
la campanya Espanya global no
pot esborrar les imatges dels cops
de porra i la persecució de polítics
per més diners –nostres– que hi
aboquin. I, ara que hi som, quan la
justícia espanyola ha dictat –i dictarà– sentències, si més no incomprensibles per als seus usuaris –nosaltres–, basant-se relats

inventats i la seva cúpula prové de
la nissaga que ve, la seva credibilitat està sota mínims.
Allò que compta per a la gent
són els fets i, molt o poc mobilitzada, ja no la fan beure a galet. I,
com que els altres també ho saben, tiben amb ràbia la corda fora
mida per aprofitar fins on puguin
els seus darrers privilegis, com el
cant del cigne.

| Nacional | 13

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 17 DE FEBRER DEL 2019
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Òscar Pinilla

LA CRÒNICA

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

Amer fa el buit a Ciutadans
L

124293-1202117Q

a gira de Ciutadans (Cs) per
municipis gironins va punxar
ahir en la seva passejada per
Amer. La trentena de diputats de
la formació, que van estar acompanyats d’alguns incondicionals,
es van quedar sols enmig de la
plaça de la Vila. Amb la diputada
Inés Arrimadas al capdavant, van
arribar al centre del poble al punt
de les 12 del migdia. La líder de la
formació taronja diu que van organitzar l’acte per donar escalf a
totes aquelles persones que no
se senten identificades amb els
símbols independentistes que
“envaeixen” els carrers. Però la
veritat és que a Amer tan sols hi
van trobar silenci generalitzat,
trencat per algun que altre eixelebrat que cridava: “Foteu el camp”.
Ahir Amer era diumenge. Arrimadas i els seus es van trobar un poble tancat i barrat. Ni botigues
obertes ni bars amb les terrasses
a la plaça. Amb el bon dia que

feia. També s’hi va trobar desenes
de cartells enganxats per les parets anunciant “El festival de circ
és a Girona”, i no pas a Amer.
Sota l’atenta mirada del president a l’exili, Carles Puigdemont,
dibuixat en una immensa pancarta que ocupa gairebé tres pisos
juntament amb el lema “No surrender”, Inés Arrimadas va seguir
el guió que tenia previst. Durant
aproximadament 10 minuts la diputada a l’oposició va atendre la
munió de periodistes que es van
aplegar al bell mig de la plaça. Tot
i la seva presència i l’òbvia provocació de visitar el poble de Puigdemont sense cap mena de motiu ni projecte, Arrimadas va fer
un discurs de crispació. “Cert, no
hi ha hagut cap incident, però han
hagut de fer una crida perquè la
gent no vingui a fer el que ens van
fer a Torroella, que li van trencar
la cara a un regidor nostre”, carregant a més contra l’alcalde baix-

“El plàstic és contaminant”, deia Inés Arrimadas mentre treia llaços
grocs ahir de l’espai públic d’Amer ■ Ò. PINILLA

empordanès. “No tornarem enrere, mai deixarem de defensar les
nostres idees, i no renunciarem a
cap indret de Catalunya ni d’Espanya, encara que l’espai públic
estigui ocupat pel separatisme”,
va afirmar. En aquest sentit, la

formació taronja poc va predicar
amb l’exemple quan enmig de la
plaça de la Vila d’Amer va començar a cridar “Llibertat”. Aquesta
llibertat d’expressió se la van passar per l’entrecuix quan Arrimadas i els diputats de Ciutadans es

van dedicar a treure símbols
grocs dels carrers d’Amer. Ja anaven preparats amb les estisores
que duien.
La trentena de polítics taronges van aterrar a Amer sense cap
proposta ni projecte per al poble
ni per a la demarcació. Responent
a les preguntes dels periodistes,
Arrimadas no va saber ni tan sols
destacar una qualitat del poble ni
explicar què venien a fer a Amer.
“No hem de donar explicacions
de per què volem venir, a Torroella, a Tortosa o on sigui”, va dir la
líder taronja, en un discurs guionat i sense cap tipus de contingut.
Des de l’exili, i a través del seu
compte de Twitter, Carles Puigdemont es va mostrar “molt orgullós” de la “lliçó de seny i responsabilitat” que els habitants del
seu poble natal havien donat davant la visita de Ciutadans. “Si als
de Ciutadans els importa Catalunya, els hauria d’importar la seva
gent. Avui han volgut provocar un
poble pacífic i convivencial. No ho
han aconseguit perquè Amer és
molt, molt gran. Gràcies!!”, va escriure Puigdemont. ■

