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HERMES COMUNICACIONS SA
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seva opinió únicament en
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firmats exposen les
opinions dels seus autors.
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i Joan Vall i Clara.
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La vinyeta

Jofre Llombart

Fer

El nostre 8-M

U

n altre 8-M. Però
el de demà és el
primer 8-M després
del 8-M. Perquè el
8-M de l’any passat va
marcar un punt d’inflexió respecte dels anteriors. Hi va haver un abans i un després per un doble
motiu: perquè la jornada reivindicativa
va esdevenir una vaga significativa
(amb tot el que comporta de sacseig
social) i perquè va marcar un punt de
no retorn. Les dones es van plantar i
van dir que per sota del 8-M del 2018
ja no hi tornarien mai més. I és evident
que queda molta feina a fer: la passa
endavant és tan insuficient com irreversible. Perquè ara s’acosta un nou
8-M i ja ha impregnat els carrers, els
mitjans de comunicació i les promeses de precampanya electoral. Perquè el gran èxit del 8-M passat és
que la causa no ha interpel·lat només les dones sinó també els homes, que, en bona mesura, han
(hem) hagut de revisar els nostres
paràmetres. Fins i tot els que es tenien pels homes menys masclistes

No es tracta de posar-nos
tots a lluir un llaç lila; la fase
del postureig també
l’hauríem de superar perquè
no deixa de ser un còmode
escut
del món s’han autoanalitzat per veure si el seu comportament, el seu
llenguatge, les seves accions i –més
important– les seves omissions,
constitueixen un agent actiu, passiu
o de resistència al canvi. I per arribar
a aquest estadi és imprescindible
que els homes saltem la primera
barrera de totes, la de pensar que
allò no els afecta o que el feminisme
és una exageració. No es tracta de
posar-nos tots a lluir un llaç lila; la fase del postureig també l’hauríem de
superar perquè no deixa de ser un
còmode escut que protegeix la nostra zona de confort. Una zona de
confort masculina que, en realitat, és
el sostre de vidre de les dones, i per
tant el mur que encara ens separa i
que és el que cal trencar per eliminar, de cop, qualsevol rastre de masclisme. Arriba un altre 8-M. Però el
de demà és el primer 8-M després
del 8-M. I per tant, podria ser el nostre 8-M, el dels homes. Només així
estarem més a prop que sigui l’últim.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Per la cara

D

iuen que ara, perquè el caixer
automàtic et dispensi diners,
no caldrà introduir-hi cap número d’identificació secret, sinó que
n’hi haurà prou d’exhibir-li la cara. És
rar, perquè quan no hi havia caixers
automatitzats, sinó que havies de passar preceptivament per la taquilla del
banc per a qualsevol gestió, l’empleat
et demanava mil identificacions, i això
que et veia la cara i que potser t’era
amic o parent i que la nit abans havies
sopat amb ell. Els caixers sabran distingir els bessons o les semblances
raonables? Sabran que aquell dia ens
hem llevat amb uns graus de febre i estem grocs com un ciri o encesos com
una flama? Detectaran canvis de maquillatge? I el pas dels anys? Aquesta
foto meva que il·lustra aquests articles
comença a tenir uns anyets. De moment pot anar tirant. Hi haurà un dia,
però, que no m’hi reconeixeré i l’hauré
de canviar. El caixer serà més afable i
em veurà sempre més jove del que soc,
sempre igual? Per carnaval m’hauré
de treure la màscara, això ja ho entenc. Anar amb una màscara al banc
havia estat senyal d’atracament. Un

“
Els caixers
automàtics serviran
diners observant el
rostre del sol·licitant

malfactor m’assaltarà els estalvis amb
una màscara amb les meves faccions?
Alguns sostenen que tots tenim un doble en un punt o altre del planeta. Un
caixer de Sydney servirà els meus diners al meu clon? O jo em faré ric perquè soc igual que aquell senyor que extrau petroli a Texas?
Aquestes coses les dic per donar
peixet i entreteniment als lectors del
futur, si és que un dia troben aquestes
notes. Cada generació fa mofa de l’anterior. Tu agafes un diari de pocs o
molts anys enrere i et fa riure com els
comentaristes d’aleshores s’exclamaven per l’enllumenat de gas, que podia

intoxicar la gent; per la presència de
cotxes amb motor d’explosió, que espantarien els cavalls; per la velocitat
dels trens, que podia afectar el cervell
dels viatgers; per la minifaldilla, que
faria augmentar la concupiscència...
Els caixers ens llegiran la cara. El fet
farà riure quan d’aquí a uns anys llegeixin els cervells o quan hagin desaparegut la moneda i els caixers i les
transaccions es facin d’una altra manera. De quina? “Mira que fa riure: no
s’ho podia imaginar.” Els nostres avis
van imaginar que el telèfon –el fix–
permetria veure la cara de l’interlocutor, no que un telèfon transportable
de butxaca faria veure el món sencer.
Passats els anys, la ciència-ficció acaba sent un apartat del gènere còmic.
El meu caixer té sentiments. Sempre treu els diners per la ranura contrària a la correcta, la que diu “ingressos”. No voldria donar-me’n, sinó que
n’hi donés. Freud li hauria d’estudiar
l’acte fallit i CaixaBank felicitar-lo per
la indirecta que cada cop em dirigeix.
Ja m’ha començat a escrutar la cara,
que apareix espectral en una pantalla.
Jo no m’hi reconec. Ell, sí.
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A la tres

EDITORIAL

Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

Presumpció de veracitat

E

l judici és una farsa i no cal aprofundir-hi gaire més perquè els
responsables de fer veure que hi
va haver violència on no n’hi va haver
ja s’han encarregat de fer-ho evident.
La falsa aparença de les primeres setmanes de judici que no apareixia la
violència per enlloc s’ha tornat agra en
comprovar que ni Millo, ni De los Cobos ni Del Toro pensen ser fidels a la
veritat i s’avenen al relat tergiversat
per acusar la cúpula de l’independentisme. A partir d’ara desfilaran els
agents que asseguraran no haver vist
mai tanta agressivitat durant l’1-O.
De res serviran les contradiccions
dels testimonis acusadors, que veien
passivitat en els 17.000 mossos, però
alhora els acusen de formar part d’una
rebel·lió armada. O la curiosa ceguera
de la secretària judicial i els agents de
la Guàrdia Civil que van escorcollar
Economia, i que no van veure cap violència ni intent de rebel·lió el 20 de se-

“
Tot i l’esforç de
les defenses, el
judici és dat i beneït
pels testimonis
‘acusadors’ i denota
com de lluny ja som
de l’Estat
tembre, i això que suposadament tenien davant seu el delicte més greu
que recull el Codi Penal de l’Estat. Si
abans de la manifestació davant d’Economia ja hi buscaven violència!
Les contradiccions no serviran de
gaire. Ja es veu que Marchena para els
peus a les defenses per evitar que aire-

De reüll
Anna Balcells

Les cares de la notícia
CORONEL DE LA GUÀRDIA CIVIL

Diego Pérez de los Cobos

A totes
les dones

Animadversió manifesta

A

totes les dones que han perdut la vida i la pròpia
estima a mans dels seus maltractadors habituals.
Que han renunciat als seus somnis per fer realitat els
dels seus fills. A totes les dones violades i permanentment humiliades. A totes les que anhelen un món millor i
lluiten per la igualtat de drets. Les que tenen dubtes i
pors de ser com són. Les que, a igual feina, cobren
menys que el company. Les que es consideren males
mares, les que tenen sentiments de culpa per no voler
tenir fills. Les mares solteres, les vídues que envelleixen
en soledat. Les dones que no gosen
Les que
dir en públic el que pensen per por
de ser ridiculitzades. Les que viuen
lluiten pels
atrapades en l’estereotip. Les que
seus drets i
senten que res del que diguin o
les que no
facin té cap mena d’interès. Les que
gosen alçar
no callen davant la injustícia i no es
deixen trepitjar. Les que no
la veu
s’atreveixen a alçar la veu. Les que
viuen encadenades a l’esclavitud. Les que es
desmunten davant del verb pervers del mascle
dominador. Les que no van poder estudiar. Les que
ploren i no troben sortida a la desesperació. Les que no
poden superar traumes de la infantesa. Les que, fent el
cor fort, es lleven i somriuen cada matí. Les que, sense
saber-ho, són valentes feministes. A les noies que han
après a dir no. A totes les àvies, les filles, les netes. A
totes les dones que miren el futur amb esperança. A tots
els nens i nenes que encara han de néixer. A tots els
homes que estimen les dones.

gin més incongruències dels testimonis. Entre Millo, De los Cobos i Del Toro en té prou el Suprem per condemnar els acusats, aplicant la presumpció
de veracitat que es pressuposa davant
de la declaració d’un servidor públic o
un agent policial o judicial. Poc importa que cap atestat policial ni mèdic ni
imatge provi la “trampa del Fairy”, o
l’afiliació política dels dos últims, per
exemple. No tindria sentit inventar un
relat per després absoldre’ls.
El que sí posa de manifest el judici
és com de diferents som ja, sense adonar-nos-en, d’Espanya. L’interès pel judici català és indiferència espanyola.
La preocupació pels drets dels presos o
de les dones importa bastant menys a
Espanya. Un Estat que comprova ara
com n’és de gran l’administració de la
Generalitat, i aquí rau també les propostes inconstitucionals d’aplicar un
155 permanent, per reduir al mínim
l’actual autonomia.

-+=

La declaració del coordinador de l’operació policial de l’1 d’octubre, en doble sessió, va supurar
una animadversió manifesta respecte del que va
ser major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, contra el qual va llançar incomptables acusacions,
sense que Marchena digués res.
ACTOR I DIRECTOR

Clint Eastwood

Tossut com una mula

-+=

Clint Eastwood torna a posar-se una vegada més
al davant i al darrere de la càmera cinematogràfica amb vuitanta-vuit anys complerts confirmant
així la seva vigència creativa. La mula arriba avui a
la pantalla gran com una reflexió èpica de la vellesa i la dificultat d’adaptar-se als canvis.
MÚSIC

Xarim Aresté

Els seus propis mons

-+=

“La música és un gran mirall de l’experiència humana”, diu Xarim Aresté (Flix, 1983), un músic insòlit amb un univers propi. El seu últim disc, El nus
i altres mons (U98 Music), és un gran exercici de
llibertat creativa ben argumentada, que avui presentarà a Barcelona i el 12 d’abril a Girona.

La necessària
inversió
ferroviària
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) ha presentat aquesta setmana el seu pla
estratègic fins al 2030, que preveu,
entre altres coses, un pes molt més
important de les energies sostenibles, fent, per exemple, que un 50%
dels combois funcionin amb energia solar fotovoltaica l’any 2021. Però també preveu obres en infraestructures, uns treballs absolutament necessaris si es volen millorar
les prestacions del transport públic
a la regió metropolitana de Barcelona, en particular, i a Catalunya, en
general. Entre les propostes hi ha la
construcció d’un segon túnel entre
Barcelona i el Vallès, molt proper a
l’actual de Vallvidrera i sense despertar el vell fantasma del túnel
d’Horta, que tants maldecaps va
dur a antics governs de la Generalitat. L’executiu defensa que aquest
nou túnel permetria millorar les freqüències de pas de la línia del Vallès, una línia que ha acumulat, en
els últims dos anys, augments del
60% en el nombre d’usuaris gràcies a l’ampliació de les línies a Terrassa i Sabadell.
La construcció de noves infraestructures és absolutament
necessària. No pot ser que anar de
Terrassa a Barcelona, per exemple,
en FGC suposés un trajecte de 30
minuts, en semidirectes que ara no
es poden programar, fa 30 anys, i
que ara suposi una hora. Els túnels
ferroviaris sota Barcelona, els de
rodalies, que la Generalitat haurà
de gestionar algun dia, i els dels
FGC estan absolutament col·lapsats i és il·lús pensar que es millorarà el servei sense noves infraestructures. És obvi que aquestes obres
s’han de fer amb tot el respecte
mediambiental, cosa que no sempre ha passat en treballs d’aquesta
mena, però no es poden treure cotxes de les carreteres sense que el
viatge en tren sigui més competitiu.
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Tal dia
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avui fa...
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Vaga feminista
La vaga feminista del 8-M agafa
embranzida. El transport públic
s’hi afegeix i el metro i el
transport metropolità tindran
serveis mínims.

Ferran Espada

20
anys

Més morts
Un total de 95 persones moren
a les carreteres catalanes en els
dos primers mesos de l’any, un
increment del 25 per cent en
relació amb el 1998.

José Rodríguez. Sociòleg

Marchena i
els cadells

M

anys

Ultimen l’acord perquè TV3
pugui retransmetre el Barça. La
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i el club perfilen el
pacte.

Tribuna

Full de ruta

anuel Marchena, el president
del tribunal de l’1-O, ha
intentat guanyar la batalla de les formes judicials en un principi,
malgrat que el fons de les acusacions
cada cop és menys sòlid. Però l’actuació del jutge s’ha anat fent agra amb el
pas del temps. El motiu probablement
rau en un error de Marchena que no ha
estat prou analitzat. Segurament sense
premeditació, va ser Antonio Baños qui
va empènyer el magistrat a una relliscada fatal aquell dia en què per sorpresa es va negar a respondre a les preguntes dels advocats de Vox. El jutge va
reaccionar oferint a Baños formular ell
les preguntes que indiqués Vox. Un episodi inèdit i rocambolesc en el món judicial que per improcedent pot tenir
importants conseqüències en el procediment. He de reconèixer que, immers
en els efectes que podia tenir per als
cupaires Baños i Reguant la seva negativa a declarar, no m’havia adonat de
l’aberració processal que suposa que
un jutge traslladi automàticament les
preguntes de l’acusació a un testimoni.
Perdent així tota la seva capacitat d’arbitratge i ordenació del judici que l’obliga a rectificar, matisar o rebutjar per
impertinents les preguntes de les parts.
M’ho ha fet veure una magnífica advocada com Anna Boza. Acceptant repetir les preguntes de Vox, Marchena pot
haver posat en safata l’argumentació
definitiva perquè Estrasburg desestimi
el procediment. Podem creure que en
el cas que un policia decidís no respondre a l’advocat Benet Salellas, militant
de la CUP, el jutge traslladaria al testimoni les preguntes sobre la brutalitat
policial? Evidentment que no. Marchena va ficar la pota i per això es va produir un moment d’histèria entre els
membres del tribunal, que van aturar el
judici quatre minuts de forma imperativa i van intentar rectificar. Recordem
que la sentència d’Estrasburg contra
l’Estat espanyol per Otegi estava fonamentada en una sola frase impertinent
de la jutgessa. La pregunta definitiva
seria: per què Marchena va relliscar?
Crec que es va deixar portar per la simpatia i connivència amb els advocats de
Vox. Potser són els cadellets que calia
acompanyar i protegir? Pot ser que Vox
encara no ha arribat al Congrés però fa
molt de temps que ocupa àmplies esferes de poder a l’Estat, per exemple al
Suprem? Qui són els caps reals de Vox?
L’escena de Marchena amb Baños crec
que permet albirar moltes de les respostes a aquestes preguntes.
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Acord pel Barça

Rescatant andalusos

F

a pocs dies el president de la
Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, va dir que es comprometia a defensar els interessos
dels andalusos que viuen a Catalunya. Aquest discurs basat en uns clixés que ni tan sols existien en la societat catalana imaginària dels anys
seixanta, no deixa de mostrar com el
nacionalisme banal espanyol fins i
tot quan es disfressa de fals andalusisme intenta aniquilar la identitat
catalana.

L’APROPIACIÓ que fa Moreno dels anda-

lusos que viuen a Catalunya i dels
seus fills és un insult a aquestes persones, ja que els tracta com a menors
d’edat, incapaços de defensar els
seus interessos. També mostra el caràcter colonial amb el qual els polítics
espanyols tracten la immigració de la
resta de l’Estat a Catalunya: si el govern i el Parlament no segueixen els
interessos de la metròpoli, els suposats drets violats dels immigrants
són utilitzats com a excusa per actuar. Per altra banda, és un intent

d’apropiació i de condicionar el projecte de construcció de la identitat
nacional, cultural i personal que cadascú fa al llarg de la seva trajectòria
vital. “Som andalusos” encara que siguem nascuts a Catalunya, que faci
dècades que no trepitgem Andalusia i
gairebé no tinguem elements culturals andalusos al nostre bagatge personal. Aquest fals andalusisme no és
més que una forma més de nacionalisme espanyol encobert, basat com
sempre en els orígens familiars i el
cognom per definir les identitats de
les persones.
AQUESTES FORMES grolleres que adopta

el nacionalisme espanyol potser no
commouen ningú a Catalunya. La societat catalana del 2019 no s’assembla ni de bon tros a la societat dibuixada per Paco Candel en la dècada
dels setanta. Les identitats nacionals
no són binàries, i el dibuix d’una societat fracturada entre “catalans de
soca-rel” i “xarnegos”, amb dues llengües confrontades, és una paròdia ridícula. Avui els catalans en tenim

molts, d’accents i orígens, ens hem
barrejat de mil maneres, i al nostre
país hi ha més de tres-centes llengües, no només dues. Ser català és
una adscripció voluntària, no ètnica,
i poques de les persones que s’identifiquen amb el demos català poden dir
que tenen vuit cognoms catalans.
TOT I QUE AQUEST DISCURS no

és efectiu
per “rescatar andalusos” de les “urpes” del nacionalisme català, el mirall que ofereix el nacionalisme espanyol, ètnic i dur, condiciona i acomplexa el nacional català. El nacionalisme català renuncia fins i tot a elements d’identitat tova, d’adscripció
voluntària. Construir un projecte
d’identitat compartida no es pot fer
renunciant a elements com la llengua, ningú construeix una identitat
nacional al buit identitari. Però en
trobar-nos davant d’aquest nacionalisme etnolingüístic l’espanyol ens
espanta, volem allunyar-nos de tot el
que se li pugui assemblar i ens fa desnacionalitzar el projecte català. I en
això sí que està tenint molt d’èxit.

El lector escriu

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

8 de març
b El 8-M serà el Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Si l’alumnat no fes vaga a
l’institut, llegiríem el Manifest
Feminista. Des del món de les
lletres, parlaríem de la Colette
i la Mary Shelley per veure les
dificultats que tingueren per
publicar les seves primeres
edicions si no era amb el nom
dels seus marits. Tractaríem
científiques com la Mileva Maric, una física abandonada pel
seu marit (Albert Einstein) en
ser diagnosticat d’esquizofrènia el seu fill petit. Des de la
pintura, destacaríem la Lluïsa
Julià, que va haver de cometre
la petita trampa de passar per
un Ramon Casas per vendre
les seves obres. I la important
escultora Camille Claudel,
amant de Rodin. Sona més ell,
oi? Voldria imaginar que els
nois i noies de quart d’ESO
sortiran a cridar contra la violència i els assassinats masclistes i contra la desigualtat

laboral. I, finalment, voldria
desitjar només a elles veureles davant del microscopi essent grans investigadores. O
posant-se les sabatilles i convertir-se en grans atletes. O
estudiant lleis per ser polítiques que millorin el món.
EVA ROMERO SANFELIU
Barcelona

Carta d’agraïment
a l’Hospital Clínic
b Aquesta és una carta
d’agraïment a tot l’equip de
metges i infermeres de l’AVI
de la 5a planta per la seva
magnífica feina. Volem destacar especialment, la infinita
humanitat de totes i tots els
que hi treballen i l’acompanyament que ens han donat a
tota la família fins a l’últim
moment. Tot i ser uns moments molt durs, mai els ha
faltat un somriure, una paraula d’ànim. En tot moment hem
rebut tota mena d’informació,
explicació i sempre han estat

allà per resoldre qualsevol
dubte. És admirable la dedicació i l’amor amb què tracten
cada pacient i els seus familiars en aquests moments tan
difícils. També vull donar les
gràcies a tot l’equip de cardiologia del doctor Pérez-Villa del
mateix hospital que havien
tractat la cardiopatia del meu
pare des de feia 18 anys. Gràcies.
ANNA HERNÁNDEZ
Barcelona

Avís pel 8 de març
b En els darrers dies he sentit
massa vegades, amb aquestes paraules o algunes de
semblants, que “el feminisme
ja cansa”. Molts es queixen
que ocupem massa espai en
els mitjans i l’esfera social (és
clar, aquests abans els ocupaven només ells i a alguns els
pica) i que constantment se
senten atacats per les dones
(és clar, el problema és que a
ells els puguin penjar l’etique-

ta de masclistes, no que el
masclisme estigui creixent a
un ritme que fa por entre els
adolescents, que la ultradreta
més rància i masclista es promogui per pujar al poder, que
la bretxa salarial no decreixi,
que hi hagi una violació cada 5
hores, que portem més de 10
dones assassinades per raons
masclistes des de principi
d’any...). O us fiqueu al cap
que aquest problema és més
gran que cadascú de vosaltres, i que també és la vostra
lluita, o seguirem “molestantvos” tant com calgui. De tota
manera, i per mirar el costat
positiu, avui he decidit pensar
que si els partits d’ultradreta i
els neomachitos s’esforcen
tant en desacreditar aquest
moviment imparable que és el
feminisme, és que ho estem
fent bé i els ha fet mal. No ens
rendirem, som moltes i ho tenim molt clar. Força pel#8demarç.
NEUS G. PARROT
Barcelona
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La frase del dia

“De moment s’han presentat proformes, tuits, un mur i un
pot de Fairy”
Diana Riba, CANDIDATA D’ERC A LES ELECCIONS EUROPEES I PARELLA DE RAÜL ROMEVA

Tribuna

De set en set

Una petita modèstia

El plebiscit
espanyol

Òscar Palau

Julià de Jòdar. Escriptor

E

l que diu el Dant sobre l’“avara
povertà de Catalogna”, al cant
VIII del Paradís de la Divina Comèdia, caldria ser interpretat com a
homenatge als pobles modestos, no pas
en el sentit de gent pobra, sinó de qui té
per virtut la modèstia com a acceptació
d’un seny ordinador i temperat, que,
conscient de la seva petitesa, no especula entre el tot i el no res. La virtut
pròpia de gent que només es pren seriosament aquells que s’ho mereixen i menysté superbs i mesquins. La virtut tenyida d’un rerefons d’ironia amb un
mateix, que no ignora el valor del propi
esforç. Petitesa modesta, però no amb
posat d’esclau.

te, en temps de mediocritat tot es reduïa a un aiguabarreig de mitges tintes:
una mica materialistes i una mica espiritualistes, una mica actives i una mica
passives, una mica catalanes i una mica espanyoles. Plenes, naturalment,
d’una ambició restreta, que algun dia
esclataria per un acte de fe o per art de
màgia. Els mediocres, de petits, no se’n
senten pas; al contrari que els modestos, que, sabedors que són petits, no
s’hi conformen, els mediocres, afirmatius i reivindicatius, es fan sentir molt,
però romanen buits. Tanmateix, i al
contrari que els modestos, els mediocres se senten feliços, i algun dia es desperten fins i tot molt independentistes.

LA MODÈSTIA,

EN TEMPS ACTUALS,

que, entre les classes populars catalanes i els esperits emprenedors que n’emanaven, fou virtut dinàmica, consciència desperta de la infelicitat humana, va derivar progressivament en mediocritat a mesura que es
produïa l’escissió dràstica entre treball
i capital –un forat que l’imaginari de les
classes mitjanes s’afanyava a omplir en
benefici propi–. Instal·lades en el just
milieu, les classes mitjanes catalanes
van romandre en aquell estat de semiconsciència autosatisfeta, panxacontent, propi dels qui no són ni carn ni
peix, mentre es creuen el centre de
l’univers, equidistants de tothom. Es
contemplaven al mirall com uns paons
–cada cop més plomats, però cofois
dels ocels de la seva cua– i, en comptes
de pujar del “poquet” al “molt” del calaix del senyor Esteve, davallaven del
“molt” al “poqueta cosa” de la Barcelona postolímpica.

ÉREM A UN PAS DE LA PÈRDUA del sentit de

la realitat: de la falta de risc i d’inquietud, les nostres classes mitjanes en van
fer patrimoni nacional, històricament
decantat, sòlidament establert. Si, en
temps de modèstia, podien acceptar el
dictat d’un ordre impersonal i abstrac-

Sísif
Jordi
Soler

perduda l’antiga
modèstia, les classes populars han esdevingut mediocres, com les classes
mitjanes que els han servit d’exemple i
de mirall: les classes populars no en són
pas, de paons plomats, però són tractades com les pells de conill d’abans, després de l’arròs a La Floresta o la Conre-

“
Una mica
materialistes i una
mica espiritualistes,
una mica actives i
una mica passives,
una mica catalanes i
una mica
espanyoles

ria. Abans, les nostres classes populars
gaudien del que tenien, amb la consciència que qualsevol incident –provocat pel tirà de les tempestes o per l’amo
inclement– els hi podia arrabassar. Però, per aquesta mateixa raó, gaudien
del valor de les coses aconseguides amb
suor i avara povertà (“no estirar més el
braç que la màniga”). Ara, tot ha esdevingut hipèrbole, èmfasi, excés publicitari. Tot són tendències incoherents,
injustes, desordenades. Per aquest motiu, qualsevol terrabastall fa passar
sense solució de continuïtat les actuals
masses populars de la frivolitat a la tragèdia, de la fotesa a la desesperació, de
la passivitat a no parar quiets. I busquen la veritat en la justa mitjania de
les enquestes. Però la veritat no és pas
una mitjana, sinó moviment contra
l’opinió establerta, el tòpic i les aparences. Se’n fot de la virolla, la veritat, i no
en vol, de soroll, sinó la discreció de la
modèstia. Mentre que les nostres classes populars d’avui –la gran massa urbana– són sorolloses, i sembla que tot
s’ho prenen amb una esportivitat alegre, són la gent més egoista, intransigent i figaflor del món. Hem passat de
ser modestos, de la gasiveria dels pobres –la necessitat conscient i de la inseguretat assumida–, a la mediocritat,
a l’afany d’exhibició dels nou-rics –la
prodigalitat dels indigents, la discreció
dels xerraires.
EN UNA ENTRADA DELS SEUS DIARIS,

Kafka parla de la diferència entre literatures menors i literatures petites. Les
primeres poden donar grans escriptors; a les segones, les fan petites els escriptors petits. Entre els anglesos, els
poetes menors són els que despleguen
una ambició conscientment limitada,
modesta, sense rebaixar-ne la qualitat,
allunyada dels grans temes abstractes i
universals. En podríem prendre nota, i
sentir-nos orgullosament dignes d’una
literatura modesta.

A

manca de coratge polític per entomar la petició d’un
referèndum a Catalunya, Pedro Sánchez no
ha convocat per al 28A unes meres eleccions espanyoles, sinó tot un plebiscit
sobre com l’Estat ha d’entomar al segle
XXI un problema que té de naixement i
que mai ha volgut resoldre més enllà de
la força i de l’“ordeno y mando” disfressat de legalitat. Del conflicte català ja va
anar la campanya andalusa, amb el resultat per tots conegut, i d’això aniran,
és clar, els nous comicis, que són tot
l’exigu botí que ha assolit el sobiranisme
després de gairebé deu anys de mobilitzacions pel dret a decidir i inapel·lables
victòries a les urnes.
Tant Sánchez com els independentistes, de fet, no tenien altre remei que
abocar-se a aquesta nova cruïlla. Era
evident que uns no podien aprovar cap
pressupost amb el vergonyós judici als
seus líders en dansa, i que les mínimes
concessions de l’altre al diàleg ja no tenien més recorregut, per la debilitat
parlamentària del seu govern i la incapacitat de controlar les casposes veus
discordants al seu partit. Per això, de
fet, per a ell i per al PSOE aquest serà
un plebiscit paral·lel. És clar que, després del que ja hi va haver a Catalunya
el 27-S del 2015, ratificat l’1-O i, a la força, el 21-D del 2017, ara és l’Estat el que
ha de decidir si adopta una mirada moderna, democràtica i tolerant o si roman
ancorat en un passat (i un present) autoritari, centralista i abusiu amb els pobles que l’integren. Mirat en positiu, si
mai s’ha d’iniciar un canvi de xip vers
Catalunya és el 28-A, una data en què,
mirat en negatiu, es regala al tètric tripartit Francoenstein, que deia Iceta, una
oportunitat d’or perquè apliqui al país
una política gairebé feudal de terra cremada. Espanya altre cop davant del mirall de la història. O caixa, o faixa.
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Declaració de
la secretària
judicial del
20-S

Del Toro admet ara
que el jutjat ja
investigava la
rebel·lió abans dels
escorcolls del 20-S

Els puntals
de la
violència

Demà, 8 de
març, Dia de
la Dona
Treballadora

Crida a superar el
2018 i demostrar el
paper de la dona
com a “sostenidora
del món”

El coronel Pérez de los Cobos
durant la seva declaració com a
testimoni al Suprem ■ EFE

1-0 · El coronel Pérez de los Cobos ven el salt a la resistència
activa i als “atacs”a agents OBLIT · Marchena fa dir al militar
a la segona que va ser processat per tortures i absolt TO · La
secretària judicial del 20-S sentia “por” pel “setge” i el “tumult”
David Portabella
MADRID

Després de dues setmanes
del judici al procés guiades
pels al·legats inicials i els
advocats de les defenses
intentant desarticular les
veus governamentals que
alimenten la rebel·lió, la
vista oral es juga ara en el
camp més propici per a les
acusacions: la presumpta
violència però no vista per
televisió des del palau de La
Moncloa, sinó a través dels
ulls d’un coronel de la
Guàrdia Civil, Diego Pérez
de los Cobos, i d’una dona
catalana, Montserrat del
Toro, que actuava com a
secretària judicial el 20 de
setembre del 2017 al registre de la conselleria d’Economia. Si Pérez de los Cobos va exposar de nou les
“agressions” i els “atacs a
agents” l’1-O, Del Toro va
relatar en primera persona la “por” que va sentir el
20-S a l’interior de la conselleria pel que ella veia
com un “setge” que va fer
que demanés fins i tot un
helicòpter per sortir pel cel
i no “pel terrat” i pel Teatre
Coliseum.
Conscient que el dia
abans va tenir un oblit i només amb ell –no preguntar-li si mai ha estat processat, com diu la llei–,
Marchena va començar la

Les frases

—————————————————————————————————

“En la majoria de
locals on interveníem
hi va haver hostilitat,
actituds d’agressió i
escometiments”
Diego Pérez de los Cobos
CORONEL DE LA GUÀRDIA CIVIL
—————————————————————————————————

“Vaig tenir por. Vaig
trucar al jutge
[Ramírez Suñer] i li
vaig dir: «M’has de
treure d’aquí»”
Montserrat del Toro
SECRETÀRIA DE LA COMISSIÓ JUDICIAL
—————————————————————————————————

“No autoritzo a fer un
interrogatori sobre la
convicció ideològica
[de Del Toro], a tots
se’ls ha respectat”
Manuel Marchena
PRESIDENT DEL TRIBUNAL DE L’1-O

segona jornada amb Pérez
de los Cobos com a testimoni formulant la qüestió
de rigor. El coronel va ser
processat per un cas de
tortures al presumpte
membre d’ETA Kepa Urra
a Bilbao i el cas va acabar
amb una condemna de
quatre anys per a tres
guàrdies civils, però ell en
va ser absolt. I així ho va exposar ahir. “Processat en
una ocasió amb sentència
absolutòria”, va dir el coro-

nel quan Marchena complia la llei a la segona.
Segons el coordinador
policial de l’1-O, el balanç
que ofereix de 93 agents lesionats no té ni un sol cas
d’un policia colpejat per un
company ni per un cop, sinó que tots ho són per “escometiments ciutadans”.
“En la majoria de locals on
interveníem hi va haver
hostilitat, actituds d’agressió i escometiments contra
els agents”, va exposar. “Li
consta que ciutadans
–deu, cent, un miler– van
anar a votar amb armes?”,
li va etzibar l’advocat Jordi
Pina. “No en tinc coneixement”, va rebatre Pérez de
los Cobos.
Càrrega sí o càrrega no
El moment tens del dia es
va viure quan Pina va rebatre què entén Pérez de los
Cobos per càrrega, perquè
el coronel sosté que l’1-O
no n’hi va haver cap. “Des
del punt de vista tècnic,
una càrrega és una actuació policial contundent per
dissoldre una manifestació o desallotjar un espai.
L1-O no es va dissoldre cap
manifestació ni es va practicar cap desallotjament”,
va relatar. Quan Jodi Pina
li va voler fer veure que podria incórrer en delicte de
fals testimoni i que està sota jurament, Marchena el

va tallar per dir que això a
la sala ho diu ell i ningú
més.
Resistència passiva o no
De los Cobos va oferir al tribunal el relat de què és resistència passiva i què és
activa. “Passiva és la gent
asseguda i ocupant els accessos, i activa és que es posa dempeus i forma un bloc
humà on es reparteixen
funcions i uns fan fustigaments, agressions i llançaments d’objectes”, va contraposar per afermar la
violència que, segons ell,
van tenir els votants l’1-O. I
no es va desdir dels “encaputxats” que denuncia, si
bé no els va saber situar ni
tampoc va saber dir si podien ser persones amb la
caputxa de l’impermeable
posada perquè l’1-O plovia
en molts indrets de Catalunya. “Si els informes esmentaven els locals on

eren, ho desconec”, va dir
per eludir la qüestió.
20-S: “Treu-me d’aquí”
La veu del dia va ser la de
Montserrat del Toro, secretària judicial el 20-S,
que no va consentir que la
seva imatge fos emesa i es
va veure a la sala i prou.
Amb l’empatia de l’afinitat
gremial, jutges i fiscals van
escoltar Del Toro relatar la
“por” i “ansietat” viscuda el
20-S pel que ella no va veure mai com una concentració festiva sinó com un
“setge” i un “tumult”, que
és precisament la paraula
que apareix al Codi Penal
en l’article 544 que castiga
la sedició. La seva desesperació es va plasmar en una
trucada de nit al jutge Juan
Antonio Ramírez Sunyer,
ja difunt. “M’has de treure
d’aquí, no hi ha sortida”, li
va traslladar al jutge iniciador dels escorcolls, que a

més feia guàrdia.
La veu de Forcadell
El testimoni de Del Toro,
però, va trontollar quan va
afirmar que identificava la
veu de Carme Forcadell a
través dels vidres –no hi
era el 20-S a l’escenari–
però en canvi no escoltava
la música. El jutge Marchena va protegir Del Toro
quan l’advocat Andreu
Van den Eynde va furgar
en l’afinitat a Ciutadans i
les pàgines ultres i pels
m’agrada que els fa a Facebook. “No autoritzo a fer
un interrogatori sobre
conviccions ideològiques,
a tots se’ls han respectat”,
va dir Marchena tallant
Van den Eynde en una sala
on els fiscals i Vox han exigit a acusats i a testimonis dir si son socis de l’ANC
i d’Òmnium abans de posar-los entre Twitter i la
paret. ■
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L’1-O plovia
Mayte Piulachs

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos
és l’actual heroi dels defensors d’una Espanya monocolor per la seva fermesa i seguretat en la declaració
al Suprem. Que no s’enganyin, De los Cobos, com va
admetre ell ahir, no es va moure del despatx (com els
desmemoriats governants del PP) i no va anar a cap
centre de votació a veure les “muralles” de nens i

àvies, ni va comprovar la “virulència dels encaputxats”.
Com sempre, la responsabilitat última la van deixar als
caps d’unitat i a la tropa d’agents vinguts d’arreu de
l’Estat, que primer van engabiar al vaixell dels piolins
perquè piquessin més fort. El penalista Àlex Solà va
donar-li el desllorigador de les caputxes: “L’1-O plovia
a molts llocs de Catalunya. Ho sabia?”

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

LA CRÒNICA

David Portabella

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

La secretària judicial Del Toro va vetar que la seva imatge es veiés per televisió ■ EFE

Ni l’helicòpter
ni el pizzer
El jutjat 13 requereix informació al Parlament
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una parella d’agents policials
vestides de paisà es van presentar ahir al matí al Parlament per un requeriment d’informació del jutjat número 13
de Barcelona que, segons va
avançar TVE, versaria sobre
l’acte de presentació de la llei
del referèndum que es va fer
al Teatre Nacional de Catalunya el juliol del 2017, organitzat pel grup parlamentari de
Junts pel Sí. Els serveis administratius de la cambra tenen
ara cinc dies per respondre-hi,
que és el que el Parlament ha
fet sempre en aquests casos,
segons fonts consultades
ahir. Les agents no van fer cap
escorcoll i van deixar les armes a la porta, tal com estipula el reglament.

Retrets amb Millo
b D’altra banda, JxCat i

ERC van criticar durament
ahir des de la cambra la declaració la vigília de l’exdelegat Enric Millo en el judici al
procés. “Menteixen sense
miraments en seu judicial
per garantir-se un futur laboral”, va lamentar el líder
republicà Sergi Sabrià, que
va postil·lar:“A ERC ho sabíem des de feia temps en el
cas de Millo.” Sabrià, per
cert, també va criticar les
afirmacions “lamentables i
etnicistes” del president andalús Juanma Moreno, que
va dir que es menystenen
els drets dels andalusos a
Catalunya. El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol,
va anar més enllà i va parlar
de “Millo-perjuri” i de “baixesa dels seus còmplices”.
“Els covards que al judici
parlen del Fairy l’haurien de

fer servir per netejar-se la
boca i la pròpia consciència”, va dir en la sessió de
control al president Torra,
que al seu torn va qualificar
les declaracions de dimarts
al Suprem “d’autèntica i
profunda vergonya”.
Les expressions de JxCat
van generar una queixa del
PP, que les veu “insultants”, i
va denunciar la inacció del
president, Roger Torrent,
que va dir que revisaria els
vídeos però que havia detectat “les mateixes expressions” que en altres debats.
Millo va insinuar a Twitter
que denunciarà Pujol. “L’odi
que desprens amb les teves
acusacions calumnioses te
l’hauràs d’empassar, si les
mantens, quan et toqui defensar-les davant d’un tribunal”, li va etzibar. ■ Ò.P.J.

L

a crònica podia arrencar amb el prec
d’un helicòpter des d’un terrat de
l’Eixample o podia arrencar amb el
somni d’una pizza que no arribarà. A l’espera que Manuel Marchena valori si hi ha
articles del Codi Penal per a tot això,
aquesta és la vivència que va relatar al tribunal Montserrat del Toro, secretària judicial del 20-S, que un any i mig després
dels fets va dir per primera vegada que
volia un helicòpter. “Per què no ho ha dit
mai?”, exigia l’advocat Jordi Pina. “És que
jo vaig dir: «Si no puc sortir pel carrer,
doncs que vingui un helicòpter!». Però els
guàrdies civils s’ho prenien a broma, i jo
ho deia seriosament”, va relatar.
El pas de Del Toro de testimoni es va
veure únicament al saló de plens del Suprem, perquè ella en va vetar la imatge
per televisió. Com si mostrés a la sala
com li costava saltar “el mur” d’un metre
del “terrat” –era la segona planta– entre
Economia i el Teatre Coliseum, les sabates
grogues de taló alt de Del Toro feien ahir
un exagerat salt davant l’esglaó d’un pam
que separa la cadira de testimoni del públic. El “salt pel terrat” del 20-S amb un
mosso de genolls fent-li d’esglaó era posterior a saber que no hi hauria pizza. “El tinent em va dir «impossible», que si la

gent veia arribar un pizzer sabrien que era
per a nosaltres...”, va narrar. “A les 16.30
hores apareix un guàrdia civil amb cinc
entrepans i pregunto d’on venen, i l’agent
em diu que d’un mosso que s’apiada de
nosaltres”, hi va afegir Del Toro.
Més enllà de l’helicòpter, del pizzer i de
si l’amabilitat dels Mossos serà valorada
pel tribunal, el que no cap en un titular ni
fins i tot en una crònica és la cara de can——————————————————————————————————————————————————

“Dormim molt poc”, diu Rull. Tots
estan cansats i algun encara veu
el Canal 24 horas ja a la presó
——————————————————————————————————————————————————

sats que fan els presos pel ritme de Marchena. “Estem molt cansats, dormim
molt poc”, admetia Rull en un recés ahir. I
és que molts d’ells, després de no perdre
el fil de res perquè si els afecta n’alerten
l’advocat, quan ja són a la presó veuen el
Canal 24 horas de TVE per saber què es
diu d’ells. Així que el títol de la crònica és
el que és perquè el que no hi cabia eren
els ulls de cansament de Carme Forcadell,
Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Joaquim
Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep
Rull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. ■
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de l’exconsellera Dolors
Bassa, totes dues en presó
preventiva per aquests
fets, feien cara de no donar crèdit al que sentien, i
s’ho comentaven.

Cuixart i Sànchez

Concentració de ciutadans davant d’Economia, el 20 de setembre del 2017, on es veuen agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos a la porta ■ JOSEP LOSADA

Del Toro s’inventa dades de
Forcadell i dels escorcolls
a La lletrada de l’administració de justícia declara que va sentir la presidenta del Parlament el 20-S, quan
és fals a Admet que el jutjat de Barcelona investigava la rebel·lió abans d’entrar a Economia
Mayte Piulachs
BARCELONA

La lletrada de l’administració de justícia del jutjat
d’instrucció 13 de Barcelona, Montserrat del Toro,
en la seva declaració com a
testimoni al Suprem, ahir,
va afegir informació fins
ara desconeguda sobre els
escorcolls al Departament
d’Economia el 20 de setembre del 2017, que ella
dirigia. En certes afirmacions, per alguns juristes,
Del Toro podria haver incorregut en fals testimoni.
En d’altres casos, la funcionària va admetre certes irregularitats de la investigació del seu jutjat
vers l’1-O, amb material
acusatori aprofitat a les
causes del Suprem i a l’Audiencia Nacional.

Els delictes
b Una de les afirmacions
més reveladores ahir de la
lletrada de l’administració
de justícia és que va confirmar que el jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, amb
la querella de Vox que ampliava la primera denún-

cia, investigava els delictes de rebel·lió i sedició, tal
com constava en les resolucions del magistrat per
registrar el 20-S unes quaranta seus oficial i domicilis de 20 càrrecs públics i
funcionaris. És a dir,
abans de la gran manifestació pacífica i de rebuig
als escorcolls –que la fiscalia qualifica com el primer
fet violent per sostenir la
rebel·lió– ja s’investigava
aquest delicte.
El penalista Jordi Pina,
defensor dels exconsellers
Jordi Turull, Josep Rull i
l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez, va informar-la
que aquest delicte havia
estat descartat pel TSJC.
A més, segons l’Audiencia
Nacional, és competència
seva, i quan hi ha aforats i
amb accions a l’estranger
del Suprem. Una competència que qüestionen les
defenses.

Veu de dona
b En el relat d’ahir, a més,
la secretària judicial va assegurar per primera vegada que de l’exterior de
l’edifici d’Economia va

Les xifres

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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despatxos havien d’escorcollar el 20-S al Departament
d’Economia, tot i que es va
ampliar a un altre espai.

hores van durar els escorcolls,
ja que la comitiva judicial esperava els detinguts, i també
s’havien de clonar ordinadors.

agents dels Mossos van
ajudar la secretària judicial a
sortir d’Economia per l’edifici
del costat, el teatre.

Els caps de la Policía Nacional i de la Guàrdia Civil, avui

b En aquest afany acusatori, la lletrada de l’administració de justícia també
va citar els noms de Sànchez i Cuixart. “El guàrdia
civil em deia Sànchez diu
això, Sànchez diu allò”,
per donar a entendre que
el llavors president de
l’ANC era qui controlava la
seguretat de la zona. També va fer sortir el nom del
president d’Òmnium, i per
primer cop va explicar al
Suprem que es va reunir
amb els agents de la Guàrdia Civil i Sànchez en una
sala. Cuixart, en la seva declaració, va dir que només
va entrar a l’edifici per acomiadar-se dels agents i donar-los la mà.
La funcionària també
va sostenir que els agents
de la Guàrdia Civil que
custodiaven la porta es
van haver de “refugiar” a
l’interior de l’edifici pel
“tumult”, afirmació que
Pina desmenteix amb els
vídeos del carrer que enfoquen l’edifici i estan aportats a la causa.

Els despatxos
b La penalista Mariana
Roig va agafar en fals Del
Toro quan va explicar que
la resolució del jutge ordenava l’escorcoll de quatre
despatxos. En el cas del
responsable de l’oficina de
processos judicials, la comitiva va ampliar els escorcolls a taules adjuntes,
i la funcionària va assegurar que el magistrat “li havia donat permís per telèfon”, però no ho va recollir
a l’atestat, va alertar Roig.

Els “‹destroyers›”

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

El coronel de la Guàrdia Civil i
coordinador del dispositiu policial de l’1-O, Diego Pérez de
los Cobos, va insistir ahir al Tribunal Suprem que els plans
d’actuació de la Policía Nacional i de la Guàrdia Civil per aturar el referèndum a Catalunya
van ser supervisats pel comissari Sebastián Trapote, llavors
cap de la Policía Nacional a
Catalunya, i pel general Ángel
Gozalo, responsable de la

Guàrdia Civil en aquelles dates. Tots dos declararan avui,
en la tretzena sessió del judici
contra els dotze independentistes catalans.
De los Cobos va explicar
que els dos cossos es van dividir el territori català tal com el
tenien abans del desplegament dels Mossos. Trapote i
Gozalo hauran de detallar com
es van escollir els centres on
havien d’intervenir i qui va es-

collir els que hi anaven a votar
càrrecs públics, com el del
president Puigdemont. Pérez
de los Cobos va precisar que
“els caps d’unitat d’intervenció” decidien si actuaven o
avortaven l’entrada. Avui també declararan com a testimonis els comissaris Manuel
Castellví, exresponsable de la
comissaria d’informació dels
Mossos, i Emili Quevedo, de
seguretat.

sentir “la veu d’una dona”,
que cridava “votarem”, i
que aquesta li semblava
que era la de la llavors presidenta del Parlament.
“Em va semblar que era la

veu de Forcadell i també
m’ho va dir un dels
agents”, va sostenir Del
Toro. La penalista Olga Arderiu va aclarir-li que Forcadell no havia intervin-

gut pas, aquella nit, a l’escenari muntat a la Gran
Via, on van intervenir una
periodista i una diputada
d’ERC. Forcadell, darrere
la seva advocada i al costat

b Andreu van den Eynde,
advocat de Junqueras i
Romeva, sempre ha qüestionat la imparcialitat de
la secretària judicial, ja
que a les xarxes socials ha
donat suport a comentaris
de Cs contra independentistes. Marchena no li va
deixar preguntar si feia likes en comentaris d’altres, però sí si era autora
d’un d’ells. “Què es pot esperar d’uns destroyers?”,
afirmava Del Toro. “Això
ho deia contra Esquerra?”, va preguntar-li Van
den Eynde, i la funcionària
va aclarir que eren contra
uns que havien fer “actes
vandàlics” al seu poble. ■
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Aparcament de l’hotel Travé de Figueres a les portes de l’1-O ■ EL PUNT AVUI

Els hotelers neguen
que la policia marxés
per pressions veïnals
a Informàtics, publicistes i dissenyadors gràfics declaren

que no van cobrar res per cap feina relacionada amb l’1-O
Emili Bella
BARCELONA

El director de l’hotel Gaudí
de Reus, Alberto Fraile,
que va allotjar agents de la
Policía Nacional durant el
setembre del 2017, va negar ahir en la seva declaració com a testimoni al Tribunal Suprem que els piolins en marxessin per
pressions dels veïns, sinó
que després d’allargar-los
la reserva, no tenien més
allotjament. Fraile va rememorar dues concentracions de protesta “amb
molta gent” a la porta de
l’establiment amb càntics
com “fora les forces d’ocupació” i va descartar que

197415-1184971T

cap grup municipal li demanés que no deixés allotjar més els agents.
L’altre empresari turístic que va declarar ahir,
l’administrador de l’hotel
Travé de Figueres, Sergi
Travé –que va demanar
que la seva imatge no aparegués en la retransmissió–, no va saber concretar quants agents s’estaven al seu establiment, ja
que durant l’any s’hi allotgen de manera habitual
per les seves tasques a la
frontera. Recorda dues
protestes pacífiques “no
gaire nombroses”, una
d’estudiants contraris als
piolins, i una altra de partidaris de la policia espa-

nyola. A preguntes de l’advocacia de l’Estat, Travé
va explicar que van haver
de desconnectar el telèfon
per la gran quantitat de
trucades que rebien amb
insults, i així ho va traslladar als agents, que van
muntar un perímetre de
seguretat.
Pel Suprem també van
desfilar ahir diversos informàtics, publicistes i
dissenyadors gràfics que
van aclarir que mai van cobrar res de la Generalitat
per cap feina relacionada
amb l’1-O. Els empresaris
Quim Franquesa i Vicent
Nos havien de desenvolupar un sistema de vot electrònic per als catalans a

l’estranger, que mai es va
posar en pràctica. Van
mantenir una reunió preparatòria a l’agost al Palau
de Pedralbes amb almenys Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i
Marta Rovira, però no van
tirar endavant la proposta
per falta de finançament i
de temps. En tot cas, la Generalitat no era qui hauria
pagat el projecte: “Ens van
dir que pagaria una tercera part. Qui era la tercera
part? Això ja no ho sé”, va
relatar Franquesa. “Vaig
preguntar a qui li havíem
de facturar el servei i mai
no vaig obtenir resposta”,
va indicar Nos. I els tractes
es van frustrar.
D’altra banda, qui va
crear l’anunci de la campanya del registre de catalans a l’estranger, Ferran
Burriel, va constatar que
aquesta feina no tenia relació amb el referèndum,
però que, en qualsevol cas,
la Generalitat no va pagar
els 80.000 euros que valia,
i després de reclamar els
diners, va donar-los per
perduts. El fiscal va fer notar la seva incredulitat
perquè després Burriel
continués treballant per la
Generalitat. Al seu torn, la
directora de l’oficina de
Barcelona de l’agència de
comunicació que va comprar espais en mitjans per
a aquesta campanya, Olga
Solanas, va detallar que la
van facturar però que no la
van arribar a cobrar mai.
Finalment, la dissenyadora gràfica del web Pactepelreferèndum.cat, Teresa Guix, recriminada
pel jutge Manuel Marchena perquè no en recordava
els continguts, va declarar
que va renunciar a cobrar
la feina, uns 2.700 euros,
quan la Guàrdia Civil la va
citar a declarar, per no tenir problemes. ■

El director d’El Punt Avui, Xevi Xirgo, declarant com a
testimoni ahir al Suprem ■ ACN

Xirgo: “El Punt
Avui va publicar
gratis l’anunci”
a La campanya de l’1-O es va difondre al

diari i a la televisió per iniciativa pròpia
Redacció
MADRID

El director d’El Punt Avui,
Xevi Xirgo, va explicar
ahir al Tribunal Suprem
(TS) espanyol que el diari
va publicar de manera gratuïta l’anunci del referèndum. En la seva declaració
com a testimoni d’ahir a la
tarda al judici de l’1-O, Xirgo va respondre, a preguntes de la fiscalia, que l’anunci en què es podien
veure unes vies de tren es
va publicar a El Punt Avui i
a El Punt Avui Televisió
sense que hi hagués un encàrrec previ, per iniciativa
del departament comercial. El periodista va detallar que la imatge es va obtenir a les xarxes socials,
ja que “era un anunci que
circulava arreu”.
Sobre el fet que s’inserís

sense cost, Xirgo va indicar que, tot i que no és “habitual”, el diari publica de
manera excepcional sense
ànim de lucre algunes
campanyes que defensen
“valors fonamentals socials, ètics o democràtics”.
En aquest sentit, va posar
diversos exemples, com
ara el Gran Recapte per recollir menjar per a les persones desafavorides. En el
cas de la campanya del referèndum, va insistir, es
compartia “el valor democràtic del dret a decidir”.
Llorach no declara
El penúltim testimoni citat al Suprem va ser la presidenta de la CCMA, Núria
Llorach, que es va acollir al
dret a no testificar perquè
està investigada al jutjat
13. “M’ho recomana el
meu advocat”, va dir. ■
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El Suprem rebutja
un primer recurs
contra el 155
a Veu legal que el president estatal convoqués eleccions
a L’havien presentat vint diputats del Parlament dissolt
Òscar Palau
BARCELONA

El Tribunal Suprem ha
desestimat el recurs contenciós administratiu que
vint diputats del Parlament de l’anterior legislatura, de Junts pel Sí i la
CUP, a més de Germà Gordó, van interposar per demanar que es declarés nul
el decret del govern espanyol que aplicava el 155 i
dissolia la cambra per convocar eleccions. Entre els
demandants hi havia també Roger Torrent, David
Bonvehí, Antoni Castellà o
Benet Salellas, que adduïen que l’ordre governamental no podia tenir valor de reial decret i que la
potestat d’acabar la legislatura catalana correspon,
segons l’Estatut, al president de la Generalitat.
La sentència, a què ha
tingut accés El Punt Avui,
dona la raó als arguments
de l’advocacia i la fiscalia
de l’Estat, i troba que “no
hi ha una relació taxada de
mesures” que es puguin
adoptar a l’empara del
155. “Són les necessàries
per obligar la comunitat
autònoma al compliment
forçós de les obligacions
que la Constitució o altres
lleis li imposin per protegir
l’interès general d’Espanya”, subratlla, per la qual
cosa considera el govern
espanyol “competent” per

dissoldre la cambra un cop
ja havia “substituït legalment” el president català,
Carles Puigdemont. “La
gravetat extraordinària
del que va passar no sembla necessitar més explicació”, talla. La sentència
fins i tot subratlla que en
les eleccions convocades el
21-D “es van respectar les
jurisdiccions electorals” i
les disposicions legals vigents i que tots els partits
hi van concórrer i “no se
n’han qüestionat els resultats”. Així mateix adjunta,
per refermar la seva posició, el reguitzell de pronunciaments del TC contra diversos passos del procés des del 2015. El Suprem evita entrar a analitzar més “plantejaments
d’inconstitucionalitat”, ja
que recorda que la qüestió
ja és sobre la taula del TC
per sengles recursos pendents de resolució presentats per la diputació permanent del Parlament i
per 50 diputats del grup de
Podem al Congrés.
Els partits independentistes i els seus serveis jurídics estudiaven ahir la sentència, si bé avançaven la
seva perplexitat pel poc
desenvolupament dels arguments. Les defenses, a
qui imposen pagar les costes, presentaran probablement recurs d’empara al
TC, per a la qual cosa tenen
ara vint dies de termini. ■

Cs du els llaços a la junta electoral
Parlament. El conseller de
Relacions Institucionals, Alfred Bosch, li responia avançant que el govern no pensa
obligar els funcionaris a retirar cap element de protesta
pel judici. “No direm neutralitat quan el que volen dir és
censura; no prohibirem la lliure expressió perquè no pertoca al govern”, rebatia. “No tenim un problema cromàtic sinó ètic, un problema greu de
drets i llibertats”, concloïa.

864907-1206035Q

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

Cs presentarà avui una denúncia a la Junta Electoral
Central pels llaços grocs i les
pancartes demanant la llibertat dels presos polítics que
pengen a diversos departaments de la Generalitat. “Avui
és el tercer i últim avís que
donem; unes eleccions no
són netes si l’administració
no és neutral com exigeix la
Constitució”, indicava el portaveu Carlos Carrizosa en la
sessió de control al govern al

L’aplicació del decret del 155 va dissoldre el Parlament el 27 d’octubre del 2017 ■ J. LOSADA
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
FERRAN ESPADA
LA CARA I LA CREU
LES FRASES

MONTSERRAT DEL TORO
SECRETÀRIA JUDICIAL DEL JUTJAT 13 DE BARCELONA

Les defenses
planten cara
a les ‘fake’

“Don Vicente” i la
falta de respecte
lingüístic

Les defenses, especialment
els advocats Andreu van
den Eynde i Jordi Pina, han
estat ferms en la denúncia
de les mentides que s’han
pogut sentir els darrers dies sobre l’1-O i
el 20-S per part de responsables policials del govern del PP. I ho han fet amb
valentia davant la bel·ligerància que ha
mantingut el president de la sala. Ahir,
l’advocat Jordi Pina va donar un exemple de determinació quan va rebatre al
coronel de la Guàrdia Civil Pérez de los
Cobos l’afirmació que l’1-O no es va produir cap càrrega policial, i li va recordar
que podia tenir conseqüències penals el
fet de mentir. Marchena va ser molt dur
en defensa del coronel.

La falta de sensibilitat lingüística a l’hora de pronunciar de forma adequada els
noms i cognoms de molts
dels acusats i testimonis per
part del fiscal i la resta de les acusacions
es va transformar ahir en falta de respecte quan a un dels testimonis, l’informàtic Vicent Nos, se li va canviar el nom
i va ser al·ludit en tot moment com “Vicente” o “Don Vicente”. Fins i tot per
part del jutge Marchena. Malgrat que en
la documentació oficial figura amb la denominació castellanitzada, el testimoni
es va presentar com a Vicent. Com va
ser un despropòsit la pronúncia del cognom de la testimoni Teresa Guix o el
del director d’aquest diari, Xevi Xirgo.

“Quan vaig pujar al terrat

vaig entendre per què no era
possible l’arribada d’un
helicòpter per sortir d’allà:
per les moltes antenes que hi
havia. Els agents se’n van
riure quan ho vaig demanar”
“A les cinc vaig sentir un

soroll molt gran, com d’un
tumult. Havia arribat el
senyor Junqueras. No va
preguntar per mi”

LES FRASES

PÉREZ DE LOS COBOS
CORONEL DE LA GUÀRDIA CIVIL

“L’1-O no hi va

haver cap càrrega
policial. No es va
dissoldre cap
manifestació ni es
va fer cap desallotjament”
“La resistència passiva va

esdevenir resistència activa”

QUIM TORRA
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Estem assistint
“La Guàrdia Civil em va dir

a un judici que ha
mutat. De judici
fake a judici de la
vergonya, i en el
qual dia a dia ens endinsem
encara més profundament en
aquestes sorres de la
vergonya, quan semblava
impossible caure més baix”

que no era assumible, per
qüestions de seguretat, sortir
aprofitant el passadís format
per civils de manera
voluntària”
“Vaig tenir preocupació tot

el dia, i de por, en vaig tenir a
partir de dos quarts de deu,
quan vaig veure el que hi
havia a fora, un mar de gent”
“Em van oferir la possibilitat

de sortir per la porta, però jo ho
vaig descartar totalment. Era
inadmissible. Ni com a
persona ni com a professional.
Havíem de sortir tota la
comitiva judicial junta, com
vam entrar”
“Un agent de la Guàrdia Civil
em va dir que era impossible
demanar menjar ni sortir per
comprar-ne. No es podia sortir
ni, encara menys, tornar amb
menjar. Una mossa ens va
portar uns entrepans perquè
es va apiadar de nosaltres”
“[Al jutge] M’has de treure

d’aquí. No podem sortir per
la porta i no hi ha cap opció”

SERGI SABRIÀ
PRESIDENT DEL GRUP PARLAMENTARI D’ERC

“Ahir vam veure
Javier Ortega Smith, durant la conferència pronunciada ahir al Parlament Europeu ■ EFE

L’advocat de l’acusació popular Javier
Ortega Smith es va absentar ahir del judici per participar en la polèmica conferència al Parlament Europeu sobre Catalunya en qualitat de secretari general

del partit d’ultradreta Vox. Malgrat algunes protestes, la conferència es va celebrar. Paral·lelament va haver de gestionar la detenció d’un dirigent de Vox a
Lleida per abusos sexuals a menors.

el pitjor de la
política, la que es
capaç de mentir
sense miraments
en seu judicial per intentar
garantir-se un futur laboral.
En el cas de Millo, a ERC ho
sabíem de fa temps”

LAPSUS OPORTÚ

D’INCÒGNIT

MAQUINÀRIA JUDICIAL

L’oblit de Marchena sobre el
cas de tortures del coronel
Pérez de los Cobos al País Basc

La secretària judicial Del
Toro, sense imatges però
amb sabates grogues

El jutjat 13 no s’atura i envia
policies al Parlament
mentre declara la secretària

El president del tribunal, Manuel Marchena, va aprofitar la segona declaració
de Pérez de los Cobos per formular una
pregunta obligada als testimonis i que
curiosament dimarts se li va oblidar en
el cas del coronel, ja que no li va demanar
si havia estat mai processat. El que no li
va preguntar és per què va ser jutjat. Va
ser per suposades tortures durant la seva etapa al País Basc i va ser absolt. El va
defensar l’advocat Fuster-Fabra.

El tribunal va ordenar ahir que no es facilités cap imatge de la secretària judicial
del jutjat número 13. El fiscal va instrumentalitzar la decisió per justificar una
suposada necessitat de protecció de la
testimoni pel fet de viure a Catalunya. Argument que va ser protestat i replicat per
l’advocat Jordi Pina. No es va poder veure
la cara, però sí que sabem com anava vestida: abric blanc, vestit vermell i, curiosament, sabates de taló de color groc.

La maquinària del jutjat número 13 de
Barcelona no s’atura, i mentre la secretària judicial d’aquest jutjat declarava
ahir al Suprem, des del 13 s’enviava la
policia judicial al Parlament per requerir informació sobre l’acte de presentació de la llei del referèndum al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el juliol del
2017. Els agents no van fer cap escorcoll
i van demanar documentació sobre les
subvencions als grups parlamentaris.

LA CONFERÈNCIA POLÈMICA

L’advocat de Vox, al Parlament Europeu
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L’ILLA DE ROBINSON

GISELA PLADEVEYA

L’ENTREVISTA ANTONIO BAÑOS
car-se tots, tipus Monty Python,
i van marxar per pensar durant
quatre minuts què havien de fer.

“Mantenim activament
la denúncia antifeixista”

I quan van tornar?
Em van dir que quedava clar que
jo no volia contestar a cap pregunta. Vaig respondre que de la
presidència sí. Però ja no hi va
haver manera de reprendre l’assumpte. Durant els quatre minuts, vaig aprofitar per saludar
els presos. Tots em van comentar que estaven esgotats, que no
dormien, que no menjaven en
condicions. La seva situació és
inquisitorial i poc justa.

Igor Llongueres
er dignitat democràtica i antifeixista.” És
l’argument fonamental que el 27 de febrer passat va
esgrimir el periodista i exdiputat
de la CUP Antonio Baños per deixar clar que es negaria a contestar a les preguntes de l’advocat
de l’acusació popular exercida
per Vox. Baños estava citat al
Tribunal Suprem com a testimoni en el judici per l’1-O contra els
líders independentistes.

“P

Va optar per no contestar a Vox.
Quin va ser el motiu?
Bé, ho vam decidir tant l’Eulàlia
Reguant com jo, perquè en principi no érem testimonis importants per a les defenses. La nostra no declaració no perjudicava,
ja que les possibles preguntes
que ens haurien formulat podien
ser contestades per altres persones. Això ens facilitava el fet de
dur a terme aquest gest polític,
pensat per denunciar una cosa
que trobem escandalosa i que
continua funcionant amb massa
normalitat. No entenem que un
partit que està en contra dels
drets humans estigués interrogant-nos. La millor manera de

FOTO: MANEL LLADÓ

denunciar-ho era no admetre
que pogués exercir l’acusació.
Va semblar que s’acollia a una
proposta de Marchena. Quin embolic hi va haver al final?
El que s’ha dit com a “doctrina
José Luis Moreno”, pel fet que el
president d’una sala del Suprem
faci de ventríloc de la ultradreta.
Jo al principi no ho vaig entendre. Creia que el que succeïria és
que les preguntes de Vox, que ja
estaven escrites, serien passades
al president del tribunal i que ell

les llegiria. Així fèiem callar Vox.
No em vaig adonar fins a la segona pregunta que el que feien era
simplement duplicar les veus i
que el lletrat de Vox continuava
parlant. És a dir, ell em preguntava i jo acabava responent. En
aquest punt, vaig posar de manifest que, precisament, jo estava
fent allò que no volia fer. Es van
enfadar molt. Actuar de ventríloc no estava previst i un dels
membres del tribunal va començar a esbroncar Marchena. Ni entre ells ho tenien clar. Van aixe-

Què ha passat amb la multa de
2.500 euros i amb els cinc dies
que tenien per repensar-s’ho?
Ens havien explicat com funcionava de manera normal el fet de
no declarar. En principi hi ha un
apercebiment, després et posen
una multa allà mateix i, posteriorment, t’adverteixen que pots
incórrer en un delicte de desobediència. En canvi, va començar el
número de ventrilòquia, el d’escapisme... Els cinc dies de penediment eren ridículs. Tant Reguant
com jo teníem el gest polític clar i
no ens en penedim. La primera
idea és recórrer contra la multa
per defecte de forma i, si s’escau,
també el procés de desobediència. Mantenim de manera pública
i activa la denúncia antifeixista i
feminista. El nostre gest pot ser
puntual o anecdòtic, però la seva
presència és permanent i no ho
hem de deixar passar.

QÜESTIONS
TÈCNIQUES

Doble vara en
la ideologia

L

a lletrada judicial Montserrat del Toro va sol·licitar que no es pogués veure la seva imatge en la seva
declaració al Suprem, i el
tribunal ho va acceptar.
L’advocada Núria Angulo
diu que és un dret que ha de
valorar el president de la
sala: “En judicis tan mediàtics, molts testimonis no hi
voldrien anar, per això hi ha
aquesta mesura de protecció, que ha d’estar basada
en fets.” Li sorprèn que es
concedís a Del Toro, “de qui
coneixem la seva identitat” i
“la seva imatge circula a les
xarxes”. Creu que es va coartar d’alguna forma el dret
d’informació que tenim
tots. També pensa que estava “molt autosuggestionada”: “Deia que el 20S no
s’acostava a la finestra per
por” i, en canvi, “suposava
haver sentit Forcadell”. Angulo veu correcte que no li
preguntessin sobre la ideologia personal, si bé “hi ha
una doble vara, perquè es
va demanar a alguns acusats si
eren de certes
associacions”.
NÚRIA
ANGULO

119001-120514L

LA TERTÚLIA
“Emocionalment, es fa

“Els testimonis de les

“Del Toro va relatar els

“No hem sentit res amb

difícil per als catalans
seguir el judici. No hem
de menystenir, però, les
accions massives que
realitzem com a poble”

acusacions són l’Estat.
És complicat de pair”

fets com si hagués estat
en una guerra. I respecte
al petit mur que va saltar,
com si fos una alpinista
que puja a l’Everest”

què es pugui sostenir la
sedició ni la rebel·lió”

ANNA ARQUÉ

Portaveu de l’Internacional
Commission of European Citizens

ROGER HEREDIA

Membre del secretariat
nacional de l’ANC
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PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

Els violents de Millo
Les declaracions de l’exdelegat d’Espanya Enric Millo i la violència centren part de les opinions de la premsa.
La Vanguardia retreu a Millo la seva
“sorprenent insistència en l’existència d’un clima de violència a Catalunya.” El Periódico reparteix llenya a
tothom: “El tribunal dirà si hi va haver rebel·lió [...], però el que segur que
ha sobrat, per tot arreu, va ser la barra.” A El País hi llegim: “Millo va concretar ferides dels guàrdies [...]. Però
no en va oferir, ni li’n van demanar,
acreditació indubtable.” L’ABC, que
torna a posar el judici en portada,
l’aboca pel broc gros: “La força de l’Estat és legítima; la dels rebels, no.”

La intervenció de la Guàrdia Civil contra gent que estava a
fora del pavelló de Sant Julià de Ramis, l’1-O ■ LLUÍS SERRAT

Un jutjat gironí
citarà aviat els
investigats per
les càrregues
a Els Mossos indagaran els canals de

comunicació alternatius que la policia
espanyola va fer servir durant l’1-O
Redacció
GIRONA

Els Mossos: ells en
tenen la culpa

No cal fer medicina per
diagnosticar malalties

Encara ens queden
culpables per acusar

És la consigna del dia. Encarna Samitier ho explica: “Pérez de los Cobos [...] va deixar clara la seva conclusió: el dispositiu de la direcció
dels Mossos anava dirigit a facilitar la consulta, no a impedir-la.”

Marian Rebolledo es posa la bata
blanca i diu: “Aquest trauma collectiu que arrossega part de la societat catalana per la violència de
l’espanyol opressor hauria de ser
tractat per bons psiquiatres.”

Ernesto Sánchez Pombo s’erigeix
en jutge i es pregunta: “¿No hi ha
prou episodis de rebel·lia i irresponsabilitat en la trajectòria de
l’expresident [Mas] perquè passi
de testimoni a acusat?”

Per carnaval, no tot s’hi val

Hi ha coses amb les quals no es pot fer
broma ni en carnestoltes. Tret que a qui
toqui el rebre siguin els independentistes. S’escandalitza OKdiario perquè en
el carnestoltes infantil de Sant Cugat del
Vallès un cantant va substituir la tornada “¡Que viva España!” per la d’“¡Esto no
es España!”. I és que “en cap moment es
va avisar que la festa adoptaria un deix
independentista”, escriu la cronista.

A la recerca del “senyor X”
Si els GAL estaven comandats per un tal “senyor X” que mai es va
esbrinar qui era, el nom del cap del dispositiu de la Policía Nacional i de la Guàrdia Civil que va intervenir als col·legis electorals
sembla que va pel mateix camí incògnit. No és Rajoy ni Sáenz de
Santamaria, ni Nieto, ni Pérez de los Cobos. En aquest acudit de
Ricardo, Rajoy confia en la televisió per assabentar-se’n.

El jutjat d’instrucció número 2 de Girona està previst que a partir de l’abril
comenci a citar a declarar
els guàrdies civils i els efectius de la Policía Nacional
investigats per les càrregues que hi va haver durant el referèndum de l’1O del 2017. La querella
col·lectiva que es va presentar arran dels fets es dirigeix contra els agents
que van actuar als col·legis
electorals de la capital girona, Sant Julià de Ramis i
Aiguaviva; els seus comandaments i els responsables polítics del dispositiu.
S’hi denuncien tortures,
lesions i delictes contra els
drets individuals. El lletrat
Albert Carreras, membre
del col·lectiu d’advocats
voluntaris pel dret de defensa, posa de manifest
que “per fi aquest assumpte s’ha començat a desencallar”: “És una bona notícia per als més de doscents ferits, ja que sembla
que s’estan obrint coses
dins del procediment.” I és
que cal recordar que
aquesta querella es va admetre a tràmit el maig de
l’any passat.

Precisament a mitjan
febrer, els advocats voluntaris van entrar un escrit
de queixa al jutjat criticant que la instrucció arrossegava greus dilacions.
Entre altres motius, perquè encara no s’havien citat a declarar com a investigats la dotzena d’agents
que els ferits per les càrregues havien identificat
(amb fotos o amb el número de TIP que van aportar
en les denúncies).
Pràctica transcendental
Segons va informar l’ACN,
la jutgessa instructora ha
canviat fa poc. Arran de la
queixa presentada pels
advocats voluntaris, des
del jutjat es va emetre una
interlocutòria en què s’indica que la declaració de
tots aquells identificats
–també comandaments–
és una de les “diligències
transcendentals” que cal
dur a terme. En paral·lel, i
atenent també a una petició dels lletrats voluntaris,
el jutjat ha encarregat als
Mossos d’Esquadra que investiguin els canals de comunicació alternatius que
la Policía Nacional i la
Guàrdia Civil haurien fet
servir durant el dispositiu
del referèndum. ■
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El Parlament insta l’Església
a denunciar tots els abusos
a La cambra se solidaritza amb les víctimes i reclama a les institucions que actuïn per evitar i
destapar agressions a Cinc casos arriben a la comissió episcopal de Girona per l’exrector de Vilobí
Ò.P.J.
BARCELONA

El ple del Parlament va fer
ahir una declaració institucional de suport a les
víctimes d’abusos sexuals
infantils,
consensuada
per tots els grups, que condemna específicament les
actituds que pretenen
“restar gravetat” als comesos per alguns sacerdots, per la qual cosa insta
les autoritats eclesiàstiques a “comunicar a la justícia ordinària” tots els casos de què tingui coneixement. La petició arriba
després que en els darrers
mesos han sortit a la llum
nous casos de persones ja
adultes que van patir abusos sexuals durant la infància, fet que “ha de fer
reflexionar” sobre la importància de la seva detecció, abordament, denúncia i visibilització. El text
condemna genèricament
les agressions i els abusos
contra els infants, i expressa la solidaritat amb
les víctimes i els seus fami-

Els presidents Torra i Torrent, ahir amb els portaveus de tots els grups i representants d’entitats en suport als menors ■ ACN

liars. A més, insta les institucions i els organismes
competents que col·laborin amb la justícia i actuïn
per prevenir-los i denunciar-los, ja siguin en els
àmbits familiar, escolar,
religiós o del lleure infantil
i juvenil. La declaració la
va llegir el secretari primer de la mesa, Eusebi

Campdepadrós,
abans
que els portaveus dels
grups es fessin una fotografia conjunta a les escales amb representants
d’entitats que defensen els
drets dels infants.
Precisament ahir es va
saber que cinc presumptes víctimes han denunciat l’exrector de Vilobí

La xifra

La declaració

549

“El Parlament
condemna les
paraules i actituds que
pretenguin restar
gravetat als abusos
sexuals comesos per
alguns sacerdots”

—————————————————————————————————

denúncies per presumptes
abusos a infants es van presentar a Catalunya al llarg del
2017.

—————————————————————————————————

El líder de Vox
a Lleida, acusat
d’abús sexual
a Detingut per delictes

contra la llibertat i per
haver abusat de
discapacitats
Redacció
BARCELONA

Els Mossos d’Esquadra
van detenir ahir al matí a
la capital del Segrià José
Antonio Ortiz Cambray,
de 53 anys, militant i líder
de la formació d’ultradreta
a la província de Lleida,
acusat d’un delicte contra
la llibertat sexual per haver abusat de persones discapacitades majors d’edat,

tot i que no es descarta que
pugui haver-hi també víctimes menors d’edat. Ortiz, que passarà a disposició judicial abans que acabi la setmana, es guanyava
la confiança de les víctimes per poder, posteriorment, mantenir contacte
amb elles.
Les persones presumptament agredides estan
tutelades per la Fundació
Alosa. Van ser membres
de la mateixa fundació els
que van detectar missatges de WhatsApp fora de
lloc entre els dos denunciants i Ortiz. Vox, per la
seva banda, no va tardar a

Exterior de la Fundació tutelar Alosa, fundació d’on són membres els abusats ■ ACN

reaccionar i fonts del partit van afirmar que Ortiz
era únicament un militant
de base i no un líder del
partit. No obstant això, Ortiz, que en les eleccions
municipals del 2011 s’havia presentat com a candidat per Plataforma per Ca-

talunya, es va presentar
per Vox a les llistes per al
Senat en les eleccions generals del 2016. A més, el
mateix Ortiz va ser l’encarregat de presentar una
denúncia per un delicte
d’odi, en representació de
la formació política, pels

ninots amb les sigles dels
partits espanyols que aparegueren penjats en un
pont de Lleida la setmana
passada. En la mateixa línia, en una imatge penjada
a les xarxes socials de Vox
Lleida a finals de gener, es
presentava Ortiz com a

d’Onyar, mossèn Tomàs
Pons, davant la comissió
del Bisbat de Girona que
n’investiga presumptes
abusos a menors entre els
anys seixanta i vuitanta.
Des de principis de febrer,
de fet, ja s’han recollit més
d’una dotzena de testimonis sobre el cas, entre els
quals el del mateix capellà,
que ara té 91 anys i que viu
retirat a Arbúcies, els
quals serviran de base a
l’informe que s’enviarà al
Vaticà, en què no es descarta encara que apareguin més casos.
Es preveu que el document es trameti a la Santa
Seu a mitjan març. Fonts
del Bisbat van explicar
ahir a l’ACN que la Congregació per la Doctrina de la
Fe hauria de trigar poc llavors a emetre una resolució sobre el cas, que podria
comportar que se li retiri
el ministeri. En paral·lel,
segons va avançar també
Catalunya Ràdio, el Bisbat
posarà els fets en coneixement de la fiscalia, tot i
que els delictes ja podrien
estar prescrits.
La comissió, integrada
per un capellà, un assistent i una psicòloga, ha
parlat amb les cinc víctimes, que haurien patit tocaments i abusos per part
de mossèn Tomàs, mentre
la resta de testimonis amb
qui ha contactat són gent
vinculada al poble, al col·legi Bell-lloc del Pla o a altres
llocs on va estar, com ara
Siurana d’Empordà. ■

president de la formació al
territori. Tot i això, el partit d’extrema dreta no es va
quedar de braços plegats i
va anunciar ahir mateix
que suspenia de militància
Ortiz fins que “s’aclareixin
els fets o es pugui prendre
una decisió fonamentada”,
i que portarà el cas al comitè de garanties per haverse presentat davant l’opinió pública com a president de la formació a la
“província” quan, asseguren, el partit no disposa de
cap estructura organitzativa al territori lleidatà i el
comitè estatal, màxim òrgan de decisió, va denegar
la proposta per presidir la
gestora de la demarcació.
Van aprofitar, també,
per remarcar que una de
les seves propostes polítiques és l’enduriment de les
penes per determinats delictes, entre els quals s’inclou el delicte d’abusos
contra la llibertat sexual,
de què s’acusa Ortiz ■
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La Crida no es presentarà el
28-A en fallar l’intent d’unitat
a Hi podria anar sola o amb JxCat i el PDeCAT, però ho descarta per “no fraccionar més l’espai
independentista” i no “hipotecar” el seu ideari transversal a Farà un altre intent per les europees

tència electoral és difícil
que la Crida pugui jugar en
aquest terreny”. I és que
l’associació impulsada per
Carles Puigdemont, com
JxCat, no sembla estar disposada a entrar en la batalla de la confecció de llistes,
en la qual també estan posades les dues ànimes del
PDeCAT, la més partidària
i propera a Puigdemont i la
que aposta per una estratègia més moderada a Madrid, representada per
Carles Campuzano. La
Crida, des dels seus inicis
ha fet un esforç per desvincular-se d’aquells que la
consideren un nou intent
de refundació de l’espai
postconvergent. I, sense
dir-ho obertament, com sí
que ha fet altres vegades,
Morral va deixar entreveure que l’horitzó com a “pa-

La frase
—————————————————————————————————

“Renunciem a
presentar una
candidatura més.
Aniria en direcció
contrària a la unitat”
Toni Morral
SECRETARI GENERAL DE LA CRIDA

El secretari general de la Crida Nacional, Toni Morral, donant explicacions ahir als mitjans ■ EFE/MARTA PÉREZ

Jordi Alemany
BARCELONA

130138-1206142Q

La Crida Nacional per la
República no es presentarà en solitari ni gairebé segur amb cap formació independentista als comicis
espanyols del 28 d’abril en
no prosperar, com d’altra
banda ja era d’esperar, la
idea de fer una candidatura unitària i transversal de
l’independentisme disposada a fer efectiu el mandat de l’1-O. Així ho va comunicar ahir el seu secretari general, Toni Morral,

en nom del govern de l’associació, que també està
inscrita al registre com a
partit per poder-se presentar a eleccions, després del
no d’ERC, la incògnita de
la CUP, que ho decideix diumenge, i quedar només
l’opció de presentar-se en
solitari o en coalició amb
JxCat i el PDeCAT.
Sobre la primera opció,
Morral va ser rotund en
descartar-ho en considerar que suposaria “una
candidatura més per fraccionar encara més l’espai”,
una iniciativa que aniria

en contra del model d’unitat que defensa el seu ideari. I sobre la segona opció,
tot i que en la consulta telemàtica entre associats, adherits i fundadors, un 91%
dels vots van apostar perquè la Crida participés en
una confluència electoral
si altres organitzacions
polítiques acceptaven la
confluència, com és el cas
de JxCat i el PDeCAT, Morral va explicar que ho veia
“molt complicat” perquè
els partits estan fent les
llistes, hi ha poc temps i
“en un context de compe-

JxCat i el PDeCAT encara negocien
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tot i estar convocat per avui
al vespre un consell nacional
del PDeCAT amb l’objectiu de
perfilar definitivament els
noms de la candidatura que
amb la fórmula de JxCat –el
PDeCAT la té registrada–
s’ha de presentar en les eleccions espanyoles del 28
d’abril, ahir al vespre no estava clar que finalment s’acabi
realitzant.
Després de la reunió, ahir,
de l’executiva no es va tancar

cap acord i encara es negocia
entre els diferents actors les
posicions i els noms de la llista conjunta, en la qual han de
confluir els diferents interessos de les formacions i també
la representació de les dues
ànimes del PDeCAT en posicions rellevants de la llista
per darrere dels noms dels
presos polítics que generen
consens per a Barcelona, Tarragona i Lleida –Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull.

raigües de la unitat de l’independentisme” seran les
pròximes eleccions al Parlament, tot i que també la
promouran per a les europees del 26 de maig.
Morral va defensar la llibertat dels associats de
presentar-se a títol individual en altres candidatures i va deixar per a més
endavant la decisió de si
demanaran el vot per una,
dues, totes les candidatures independentistes que
es presentin, o per a cap.
Però, com a actor polític, la
Crida sí que els farà arribar
propostes de continguts. ■

