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“No donem per fet que
l’acusació es desinfli”
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més vídeos en els interrogatoris,
durar el temps necessari; portar una
però no tinc clar que ens deixin” defensa amb presses es fa complicat”
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“La gratuïtat del
transport públic
s’acabarà aplicant
a tot Europa”

El Barça ja pensa en el Lió

Victòria de mínims contra el Rayo (3-1) amb el cap en la Champions
Avui, a partir
de les 8.30 h

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 8.30 h
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La vinyeta

Miquel Berga

Fer

Tauromàquia

L

a tauromàquia
va quedant, no
ho lamento pas, con
un anacronisme.
L’art de matar toros
sembla condemnat
a morir de mort natural. Les grans
passions col·lectives que va despertar, però, perviuran en l’art i la literatura. Un bon llibre fa ressuscitar els
morts. Ara, de llibres realment bons
no n’hi ha gaires. Deixem a banda
les coses de Hemingway que –com
sempre que passen a Espanya– agafen l’aire d’un escenari pintoresc i
violent que suggereix que l’autor ha
de ser “el més valent de tots”, o per
dir-ho en el llenguatge de l’època,
“el més mascle”. Si parlem de toros
no hi ha llibre més memorable que
el que va escriure un sevillà sobre
un altre sevillà. Manuel Chaves Nogales (potser mig oblidat, però periodista i escriptor de culte) va escriure una biografia extraordinària:
Juan Belmonte, matador de toros.
La va publicar el 1935, just abans de
l’esclat de la Guerra Civil, i l’any de
la retirada del torero. El biògraf utilitza la veu de Belmonte com si fos
ell qui ens explica la seva vida. Una
biografia en forma d’autobiografia.
En l’elegància discursiva del narrador, sempre continguda, hi ha una
gairebé imperceptible fusió de les
veus interiors del mateix Chaves
Nogales i de Juan Belmonte. Belmonte s’arrambava a la bèstia com
ningú ho havia fet abans i va arribar
un moment que els aficionats no podien controlar la morbosa expectativa
de la mort del torero, com si per assolir el súmmum del seu art només li faltés morir a la plaça. Amic d’escriptors,
el jove Belmonte s’ho va sentir a dir
fins i tot per Ramón del Valle Inclán:
“¡Juanito, no te falta más que morir en
la plaza!” La seva resposta va ser impecablement torera: “Se hará lo que
se pueda, don Ramón.” El llibre de
Chaves Nogales –a les portes de la
matança general de la imminent
Guerra Civil– suggereix un desplaçament de l’interès per matar el toro
cap a la fatalitat de veure en directe la
mort del torero. Com el risc artístic
que predicava el fotògraf Capa a la
mateixa època: “Si la foto no és bona
és que no eres prou a prop.” Al final,
Belmonte va morir el 1962, tot sembla
que tirant-se ell mateix un tret, com
ho havia fet Hemingway un any abans.
Potser va ser la seva manera de fer el
dol definitiu per Joselito, el seu rival i
amic de tants anys, potser perquè Joselito, ell sí, va saber morir envestit pel
toro a la sorra de la plaça.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Gratis per al país

X

evi Xirgo, el director d’aquest
diari, va ser cridat a declarar dimecres a la tarda a “sala segona”
on se celebra el judici contra els independentistes catalans. Primer va haver
de rectificar com es diu. El tribunal no
sap ni qui crida. Molts cops li escriuen
Xirgu. Es veu que la Margarita Xirgu,
actriu de les obres de Federico García
Lorca morta a l’exili uruguaià, és present al cap de tothom. Va actuar mai la
Xirgu al Coliseum de Barcelona? Em
suggereix la pregunta la insistència
amb què aquest teatre havia sortit el
matí del dia que en Xirgo va anar a declarar. La secretària judicial que es va
escapar pel terrat de la conselleria
d’Economia havia dit que per sortir del
teatre on havia anat a parar després de
saltar un mur s’havia barrejat amb els
actors. Tanta teatralitat... A la cúpula
del Coliseum Ricard Salvat havia mantingut una companyia de teatre pròpia.
Alexandre Cirici hi havia fundat l’embrió del Museu d’Art Contemporani de
Catalunya, el Macba. Tot mig clandestí,
com es feia tot a Catalunya durant el
franquisme.
Xirgo va admetre, perquè és obvi,

“
Els organismes
de l’Estat no
entenen com ens
organitzem

que aquest grup de comunicació havia
acollit publicitat institucional sobre el
referèndum. El fiscal va veure el cel
obert. El cel se li va tancar quan Xirgo
va manifestar que la inserció de l’anunci es va interrompre quan un tribunal
la va prohibir. El cel li va caure tot a sobre quan va dir que l’empresa del diari
no va cobrar res per l’anunci, com es fa
amb qualsevol campanya d’interès positiu per al país. Som de treballar gratis,
quan l’ocasió s’ho mereix. Abans d’en
Xirgo, uns publicistes i dissenyadors
també havien declarat que no van cobrar a la Generalitat per la feina. En
realitat aquest judici posa en evidència

que l’Estat espanyol, amb els seus polítics, els seus magistrats, els seus policies i guàrdies civils, la seva premsa i
les seves elits no comprèn com ho tenim muntat: que fem teatre paral·lel i
acumulació d’obres artístiques a la cúpula del Coliseum; que mantinguem entitats altruistes; que Jordi Cuixart tampoc no cobri per presidir Òmnium Cultural; que aquesta entitat pugui tenir
més de cent cinquanta mil socis, i pujant; que ens estimem tant les nostres
institucions polítiques –cosa inoïda en
altres llocs, on són vistes amb recel–
que el 20 de setembre sortim a defensar-les quan entren a escorcollar-les. I
que ens deixem partir l’espinada per
poder votar. Per això detestem més la
declaració d’Enric Millo, que és català i
sap com ens hem hagut d’espavilar a
falta d’un estat. El judici també posa en
evidència que l’Estat espanyol ens és
incomprensible. El teníem per dèbil. El
trobàvem fins i tot risible. Alguns es
van pensar que seria senzill desempallegar-nos-en. “Ens hem d’entendre”,
“hem de dialogar”... Sí, però parlem
idiomes tan diferents, tot i ser tan pròxims...
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A la tres

“
No em vull ni
imaginar la tensió
que han de patir els
encausats per l’1-O
viar algunes frases amb alguns dels
encausats, i conversar breument amb
alguns altres. Una salutació no dona
per gaire. Però creguin-me que amb
pocs segons tens temps de veure i sentir moltes coses. Els vaig veure bé? Sí.
Però, no s’enganyin, els vaig veure
també cansats, esgotats, preocupats i,
sobretot, molt conscients d’on són. Feien cara de cansats, i no només físicament. El somriure que ens vàrem intercanviar amb algun d’ells va ser més
fruit de l’alegria de saludar-nos que de
res més. Com volen que estiguin bé,

De reüll

HISTORIADOR DE L’ART

Bernat Puigdollers

Rebel·lia
i llibertat

D

estant on són? No em vull ni imaginar
la tensió que pateixen ni el que els passa pel cap en alguns moments. Els vaig
veure bé? Sí. Però conscients d’on
són, de què s’hi juguen, de què ens hi
juguem tots plegats. No es deixin portar (potser hauria de dir enganyar)
per la impressió que puguin tenir després de sentir segons quines declaracions. Perquè una cosa és el que es veu
i el que es diu; o el que diuen, interpreten i magnifiquen les xarxes socials,
les tertúlies i els articulistes; i una altra cosa és el que passa dins la sala.
Que el judici sigui retransmès, i que
veiem les jugades en directe i les interpretem i comentem, no és forçosament sinònim de res. A mi, i suposo
que a vostès també, aquest judici em
té profundament preocupat. I això és
el que hi vaig veure dimecres. Estan
bé? Sí. Però que se’ls vegi tranquils no
vol dir que no estiguin preocupats. De
fet, no pot ser de cap altra manera.

Les cares de la notícia

Carme Vinyoles Casas

eia Rosa Luxemburg que qui no es mou no sent les
cadenes, o sigui que la llibertat que ens constitueix
com a éssers humans no ens ve donada i encara menys
garantida, sinó que es conquereix i es defensa a cada
bateg. Dijous al vespre, els assistents a la tertúlia sopar
celebrada a La Rosaleda de Girona (iniciativa de la
Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la
UdG i de la Federació Catalana de Voluntariat Social)
vam tenir ocasió de conversar amb quatre joves de gran
coratge que havien afrontat, uns anys enrere, l’amenaça
d’un matrimoni forçat o d’unes
Hi ha dones
vacances que no portaven res de
bo. Són la Binta Jadama, la Coumba
que s’han
Baldeh, la Maimouna Kebbe i l’Aya
mogut, han
Sima, i amb el seu testimoni, d’una
mogut tot un claredat commovedora, vam viatjar
món i ens fan al cor de les tenebres de coaccions i
violències patides en solitud i vam
més fortes
eixir a la superfície lluminosa d’una
vida guanyada per la ferma voluntat de ser elles qui
escullin el propi camí amb la mirada neta, responsable
–també alegre– de qui ningú aturarà. Dones que s’han
mogut i han mogut tot un món amb altres dones rebels i
disposades a trencar les cadenes d’una pràctica
tradicional nociva que afecta nenes i joves d’arreu.
Dones referents del projecte Valentes i Acompanyades,
que donen suport a qui ara es troba en situació de risc.
Dones admirables i necessàries que ens regalen un plus
de força i ens ajuden a millorar com a persones i com a
societat. Sense elles tampoc no hi ha revolució.

http://epa.cat/c/qwff66

Congelar els
tipus, un mal
símptoma

Estan bé?

C

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

om que no és el mateix veure-ho
que ser-hi (i creguin-me que és
ben cert), i com que molts de
vostès m’ho han preguntat aquests
darrers dies, sàpiguen que sí, que els
presos polítics –i els que no estan presos però s’asseuen al banc dels acusats– estan bé; que vistes les circumstàncies –els trasllats diaris, les sessions maratonianes de judici,...– estan
bé. Els meus companys de diari David
Portabella i Mayte Piulachs, que són
uns grans professionals i que segueixen habitualment el judici des de dins
de la sala, probablement els en podrien donar més detalls. Jo, com que
dimecres em van convidar a trepitjar
el Suprem, només els puc explicar el
que vaig veure, sentir i pensar durant
la poca estona que hi vaig ser. Vaig poder saludar-los pràcticament a tots
(no els negaré que inicialment estava
més pendent de la fiscalia i l’advocacia
de l’Estat que no pas d’ells), intercan-

Accedeix als
continguts del web

Testimoni valuós

-+=

Juntament amb Aleix Catasús, els dos historiadors
de l’art han coordinat el llibre Art i cultura de postguerra. Barcelona 1939-1962, un testimoni valuós
sobre la resistència de l’art en els temps d’exilis,
depuracions i persecucions, que serà referència
tant per a estudiosos com per al gran públic.
INVESTIGADOR DEL VALL D’HEBRON

Miquel Vila

Curar el Parkinson?

-+=

Investigadors del Vall d’Hebron han descobert el
llindar d’acumulació de la neuromelanina que provoca la malaltia de Parkinson i han aconseguit revertir-lo en animals. Aquesta recerca, recollida en
un article a Nature Communications, suposa un
pas important en la curació de la malaltia.
METGE I PORTAVEU DEL GRUP JANUS

Àlvar Agustí

Experiència per millorar

-+=

La iniciativa d’un grup de professionals de la salut,
associats en l’anomenat grup Janus, es proposa
aportar la seva experiència com a malalts, i per
tant com a pacients, per proposar millores al sistema sanitari. Una iniciativa única a Europa que
ha rebut el suport del col·legi de metges.

La decisió del Banc Central
Europeu de mantenir congelats els tipus d’interès en el 0% pot
suposar una alegria conjuntural per
a aquells que veuran com la factura
de la seva hipoteca, en cas que sigui
d’interès variable, no s’incrementa
com a conseqüència de la decisió
presa pel consell de govern de l’autoritat monetària europea. Però la
resolució del BCE que ajorna la pujada del preu del diner prevista per
després de l’estiu té un preocupant
revers en forma de símptoma preocupant sobre la salut de l’economia a la zona euro, de la qual els catalans formem part.
La necessitat del BCE de mantenir els estímuls té a veure amb el
baix nivell d’activitat creditícia i
l’encara baixa inflació que indica
una activitat econòmica i de consum alentida que no permet enlairar l’economia europea. La qual cosa pot comportar una nova desacceleració que desemboqui en recessió i una crisi fatídica donada la
fragilitat que encara tenen les estructures econòmiques d’Europa.
La congelació del preu del diner, i de
la penalització a la banca amb un
0,4% en els seus dipòsits per part
de Frankfurt, és d’entrada un fracàs
de l’actual president del BCE. Mario
Draghi deixarà el seu càrrec a finals
d’octubre sense haver pogut revertir l’anòmala situació de la política
monetària europea que es viu des
del 2011.
La zona euro continua instal·lada en les mesures d’urgència i els
pedaços sense que l’economia reaccioni de forma favorable. Probablement perquè el que tocaria és
afrontar d’una vegada amb valentia
el problema de fons: la incoherència que suposa disposar d’una política monetària única i no d’una política econòmica unificada més enllà
del control del dèficit.
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Tal dia
com
avui fa...
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Vet a Sànchez
El jutge Llarena s’atribueix
competències polítiques i no
deixa que Sànchez pugui anar
al ple d’investidura adduint que
no ha renunciat al procés.

10
anys

Crisi a Espanya
El president del govern
espanyol ja no desmenteix que
estudia relleus de ministres.
L’equip econòmic en serà el
principal afectat.

20
anys

Cop a ETA
Cau a París José Javier
Arizkuren Ruiz, ‘Kantauri’, el cap
de comandos il·legals,
responsable de 20 morts, junt
amb cinc membres d’ETA més.

Tribuna

Full de ruta
Jordi Grau

Dolors Marín Tuyà. Sociòloga

Va bé el judici
al Suprem?

“E

l judici va molt
bé, no? Els
hauran de deixar anar
després del que hem
vist, no creus?” S’ho
pregunta molta gent
després del que veiem per les televisions des del Tribunal Suprem. I, certament, allà no veus rebel·lió ni sedició
per enlloc. Ni malversació, és clar. Però
una cosa és tenir la raó i l’altra, que te la
donin. Pleitos tengas... ¡y los ganes!
diuen. Ja pots tenir tota la raó, que si
caus en mans de la Justícia hi surts
perdent en la majoria de casos, encara
que acabis guanyant. En aquest cas
queda clar allò de jutge i part, o almenys ho sembla. Servirà d’alguna cosa
que els molt ben preparats advocats de
les defenses desmuntin totes les acusacions? Ho estan fent i els testimonis
de càrrec són imprecisos o directament donen ales a les argumentacions
dels advocats defensors. Però això ja
ho sabíem, que no hi havia hagut cap
violència més que les dels que van picar durant el referèndum. I ja sabem
que allò que van fer els líders polítics

Una crisi d’estat

S

ense por, però sabent d’entrada la
naturalesa política repressiva i
venjativa dels aparells de l’Estat i
la seva voluntat d’escarmentar el poble
català ara i per al futur, estem vivint el
procés a tota una nació i al mateix
temps una crisi d’estat que ens està
convertint en el laboratori polític més
important d’Europa.

NO S’HA ACABAT el judici, però de tot ple-

gat ja en podem extreure algunes lliçons: la principal, constatar la força democratitzadora i, per tant, desestabilitzadora del règim del 78, que exerceix
l’independentisme combatiu i la insubmissió civil no violenta com a forma de
protesta política; una força que està
fent trontollar tot l’Estat des del seu
sistema judicial aberrant i corrupte,
fins a una monarquia d’orígens indignes, fins a un sistema de partits totalment desacreditat i unes lleis socials
clarament antipopulars i antidemocràtiques; i no es tracta únicament d’estar
demostrant una capacitat de mobilització i d’acció constants, sinó que hi ha
la percepció que s’ha plantat una llavor

Espero equivocar-me, però
voldran fer un escarment
judicial, un avís per a
navegants: deixeu-ho estar o
cap a la presó. Amb tenir la
raó no n’hi ha pas prou

El lector escriu

ara jutjats és allò que els va demanar la
ciutadania en les eleccions, no només
les que els van portar al govern, sinó a
les que va convocar Rajoy amb el 155 a
la mà. Tot això ja ho sabem. Com sabem que la presó i l’acusació per a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez clama al cel i
és de jutjat de guàrdia, si m’ho permeten. I que a Carme Forcadell la jutgen
per haver fet de presidenta del Parlament. Però la llei la interpreten ells. I si
sents alguna televisió espanyola o els
seus mitjans, fins i tot algun dels progres, tot va com ha d’anar perquè hi hagi una sentència duríssima. S’equivoquen un cop més si es pensen que això
arreglarà alguna cosa. Espero equivocar-me, però voldran fer un escarment
judicial, un avís per a navegants: deixeu-ho estar o cap a la presó. S’estan
carregant la seva Constitució i la interpretació de 1978. Torna allò de fer-nos
passar per l’aro i imposar les coses a
hòsties, com va dir el de Vox al Parlament Europeu. El judici va molt bé, no?
Doncs no, no s’ho esperin pas. Amb tenir la raó no n’hi ha pas prou!

b Amb tots els respectes, les
meves diferències amb el vostre article Sr. Jorge Mario Bergoglio només tenen un objectiu, el diàleg que sembla que
vós no accepteu però que no
dubto que no negaríeu, seguint l’exemple de Bertrand Russell, pensador que admiro. Les
diferències, deia, no han de
ser obstacle per parlar. Condemno, com vós, la pederàstia
amb una diferència, que jo l’he
patida acusat per unes alumnes i vaig donar la cara i el problema, solucionat. Buscaven
aprovar sense anar a classe.
Un argument que ha estat
moda aconsellat fa molts anys
pel famós llibre vermell. I en el
temps de la pederàstia acusadora corria pel nostre país. No
pretenc excusar els culpables,
que han de ser jutjats i sancionats. Pot no estar d’acord amb
mi, però la situació actual contra l’Església ajuda molt a am-

que va madurant en la consciència de
la gent honesta en el sentit que aquesta
Constitució tan intocable és un frau,
que aquest judici és una farsa i que hem
d’exigir la seva nul·litat i la fi de tota la
repressió que afecta tanta gent i que
treballar per ser independents d’uns
estats que ens tenen sotmesos a una
depredació constant, humiliats i reprimits en els drets socials i emmudits en
la llengua i cultura és una qüestió que
interessa avui dia tots els europeus. Estem superant amb nota la síndrome de
la por i de la sensació d’impotència induïda que ens diu per tots els mitjans
que fracassarem i que és millor refugiar-se de nou al corral autonomista.
LA SEGONA LLIÇÓ ens ha d’abocar a una
autocrítica ineludible: no hem sabut
aprofitar aquesta enorme força per a
dirigir-la en un sentit d’estat i en un exercici del poder propi: i tampoc no es
tracta únicament d’haver fallat en la famosa unitat en l’acció electoral, sinó
d’estar fallant en la construcció d’una
estratègia conjunta per a desmuntar el
sistema autonòmic i plantejar el nostre

plet segons el dret internacional com a
catalans i no segons el dret espanyol
com uns súbdits rebels del Regne d’Espanya. El judici contra l’independentisme ens està dient que no hem d’esperar
que de les estructures de la Comunitat
Autònoma de Catalunya (CAC), que
són peces de l’arquitectura política espanyola, en puguin sortir unes estructures lliures que ens encaminin cap a la
República Catalana Independent.
ens han de portar a
treballar per una concepció d’unitat i de
lluita des de la base, a promoure una estratègia de lluites socials compartides.
Ara hem tingut un 8 de març de revolta
pels drets de les dones en un món dominat pel patriarcat; ara ve un 1 de maig
pels drets del món del treball i el sindicalisme de classe català; i cada dia és moment de lluita per l’habitatge, per la defensa de la terra en un planeta amenaçat
de mort, pel dret a una sanitat i una educació per a tothom... Que ens diuen que
serem ingovernables? Doncs sí, siguemho per als que ens volen sotmetre i alcemnos amb dignitat i orgull. Sense por.

AQUESTES LLIÇONS

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

Sr. Josep Maria
Uyà, parlem-ne

plificar el ressò. Sr. Uyà, li serè
molt sincer, soc un exsacerdot
secularitzat, i li confesso que
en una entitat religiosa, que
també formen humans, seria
força anormal la no-existència
d’escàndols com aquest. Li
pregunto: què és la llibertat?
Senzillament aquella qualitat
que té la capacitat de reciclatge i amb ella la persona respecta la seva dignitat. He començat dient que semblava,
però per a mi només ho semblava, perquè vós no us vàreu
dirigir al càrrec sinó a la persona i m’ho fa pensar la sol·licitud que li féreu, sabent que,
l’autoritat, la dona el càrrec i
és la persona la que pensa. Sr.
Uyà, pensant i dialogant es
troba la solució als problemes
que atribuïu a l’Església. Només en cito un i la resposta de
l’Església que pensa: Galileo
Galilei, quan quedà sec, qui li
feia de secretari? Un sacerdot
escolapi de l’Església que acuseu d’anticientífica i contrària
a la cultura grega i precisa-

ment l’escolàstica s’emmiralla
en la filosofia d’Aristòtil. Sr.
Uyà, estic segur que vós també defenseu el diàleg, ho he
llegit entre línies. Dialoguem,
que és allò que no deixa fer la
política espanyola i mundial.
JOAN SALA VILA
Granollers (Vallès Occidental)

Fer combregar
amb rodes de molí
b És d’admirar la manera
com els nostres polítics presos responen als interrogatoris; segurs, clars, tranquils, fins
i tot permetent-se alguna ironia. I dic que és d’admirar perquè no ho fan en les millors
condicions, després d’unes
quantes hores de cotxe i sense haver dormit ni menjat adequadament. Val a dir, però,
que ho tenen fàcil; només han
de dir la veritat. I declaren amb
l’aplom i la seguretat que dona
saber que s’està explicant el
que va passar de debò, que no
hi haurà proves que els des-

menteixin perquè la realitat és
la que és, que no han d’estar
pendents que se’ls escapi alguna inconveniència i entrin
en contradicció, perquè no hi
ha contradiccions; declaren
amb la serenitat i la dignitat
que dona saber que el seu és
el relat de la justícia i el sentit
comú i que tothom els entendrà, tothom menys la caverna.
Més difícil ho tenen els fiscals i
l’advocacia de l’Estat, que han
de bastir una història de violència tumultuària sense res
on recolzar-se, sense evidències que l’avalin, amb unes
proves que es desmunten
per si soles. Pobres fiscals! Tenen un mandat impossible.
Però el que té la papereta
més negra és el jutge Marchena. Com s’ho farà per justificar
la sentència exemplar que sí o
sí haurà d’imposar als acusats? Em té molt intrigada
veure els arguments que farà
servir.
GEMMA CEREZO PUMARIEGA
Barcelona
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La frase del dia

“El judici és la crònica d’una sentència anunciada”
Jaume Alonso-Cuevillas, ADVOCAT DE CARLES PUIGDEMONT

Tribuna

De set en set

Aquell 14 de juliol de 1789

Relats

Jaume Oliveras

Lluís Foix. Periodista

L

es revolucions comencen per petites
accions a les quals no es dona cap importància. Les revoltes àrabs esclataren a la ciutat de Tunis el desembre del
2010, quan un jove venedor ambulant fou
desposseït de les verdures que venia al carrer alhora que li van ser bloquejats els diners que tenia al banc. El jove va protestar
de forma radical i es var immolar consumit
per les flames. Centenars de milers de manifestants es mobilitzaren a Egipte, Líbia,
Tunísia i en altres indrets del nord d’Àfrica
provocant la caiguda de governs però sense
promoure la llibertat que gairebé deu anys
després encara no tenen. L’experiència demostra que normalment les revoluciones
no triomfen per la força de les seves idees,
sinó quan aconsegueixen constituir una
classe dirigent millor que l’anterior.
LES REVOLUCIONS de 1848 a pràcticament

tot Europa foren un fracàs. Però deixaren
una petjada que no seria esborrada fins ben
entrat el segle XX. Fou l’any del Manifest
Comunista que seria la guia de Lenin i Trotski per bastir intel·lectualment la Revolució d’Octubre de 1917 a Petrograd. La revolució islàmica de Teheran de 1979 començà uns anys abans a París quan l’aiatol·là
Khomeini enviava missatges clandestins a
la població iraniana reclamant la caiguda
del xa de Pèrsia per instaurar un règim alcorànic. Aquelles paraules messiàniques
germinaren en l’ambient de repressió de la
falsa monarquia protegida pels interessos
dels Estats Units i d’Europa. Tant a Petrograd com a Teheran la pèrdua de legitimitat es va demostrar de la manera més clàssica, quan l’exèrcit i la policia desobeïren
les ordres dels governs de torn.
LES DUES REVOLUCIONS que canviaren la
història moderna foren la Gloriosa de 1688
a Anglaterra i la Revolució Francesa de
1789, que han inspirat fins avui dues pautes de conducta política que s’han instaurat arreu del món. El premi Goncourt de
l’any passat, Éric Vuillard, acaba de publicar un llibre que intenta esgarrapar una

Sísif
Jordi
Soler

mica més en els centenars d’obres escrites
sobre la Revolució Francesa.

rentment tot seguís igual durant unes setmanes.

A ‘14 JUILLET’ descriu les petites coses, les

LA VIGÍLIA DE L’ASSALT

accions de personatges anònims, el cultiu
del descontentament a la França dels Borbons i la misèria que es vivia en un país que
té una riquesa natural formidable però que
l’administració dels afers públics del qual
era gestionat per corruptes, ganduls i gent
que tenia una feina que no servia per a res.
Vuillard recrea l’estampa de revolucionaris desconeguts que començaren a plantar
cara a dos propietaris de fàbriques que enmig de la misèria general plantejaren rebaixar el sou als seus treballadors. Es va sentir
per primer cop el crit de “morin els rics” i a
continuació una multitud destruí les mansions dels dos fabricants, Réveillon i Henriot, sense que quedés cap de les sumptuositats que adornaren aquelles cases burgeses. La repressió fou sagnant aquell abril de
1789, ja que va causar la mort de més de
tres-centes persones.
LA FORÇA VA REPRIMIR la revolta però uns

mesos després, el 14 de juliol, fou la Bastilla, el penal on anaven a parar els castigats
per la justícia però sobretot els que d’alguna manera desafiaren l’autoritat del rei.
Era el símbol que representava el vell règim
que era sacsejat per les idees de la Il·lustració i per la gana generalitzada a tot França
en anys de collites molt minses. Quan cau
la Bastilla, on només hi havia sis presos, la
Revolució havia triomfat, encara que apa-

“
Sense un
rerefons de crisi
econòmica i social
la Revolució no
hauria triomfat
tan de pressa

al penal l’Ajuntament de París es reuneix per formar un
grup de seguretat per mantenir l’ordre,
una milícia armada, per protegir una burgesia atemorida. De bon matí el rei Lluís
XVI surt a caçar a uns vint quilòmetres de
París com si no passés res. La reina Maria
Antonieta va anar al Trianon a buscar caputxines. Al vespre, el monarca va escriure
en el seu dietari: res.

VUILLARD DESCRIU amb tot detall com era

la vida en aquella cort de Versalles en la
qual entraven i sortien centenars de paràsits i aprofitats. Sense un rerefons de crisi
econòmica i social la Revolució no hauria
triomfat tan de pressa, tot i que els monarques no serien guillotinats fins al gener i octubre de 1793, a la plaça de la Concòrdia,
Lluís XVI, i a la ja plaça de la Revolució, Maria Antonieta. No és un a història romàntica com la clàssica de Jules Michelet o les
moltes obres sobre la Revolució. Potser el
més valuós d’aquesta peça de gran qualitat
literària és el seguiment dia a dia d’aquells
esdeveniments protagonitzats per individus sense drets que canviaren el curs de la
història de França i d’Europa.
DESPRÉS DE TOTES les convulsions, els can-

vis, les morts i els fracassos que culminaren en la derrota de Waterloo el 1815, Napoleó deixà escrit que s’havia acabat la novel·la de la Revolució i que era necessari començar la història per tal de veure el que hi
ha de real i de possible en l’aplicació dels
principis, i no el que hi ha d’especulatiu i hipotètic. Seguir un altre camí no seria governar sinó filosofar. L’autor ens diu que no
està clar si aquell 14 de juliol de 1789 va
ploure o no al capvespre. El que és indubtable és que hi va haver una pluja de papers,
“en volar tota mena d’arxius judicials, registres, demandes no ateses, llibres de
comptabilitat i documents que representaven l’antic règim”.

T

res setmanes de
judici al Tribunal
Suprem permeten un
esquema del perquè
d’un diàleg trencat. I
tot es resumiria en un
sac de despropòsits si no fóra que hi ha
gent que porten a l’espatlla cinc-cents
dies de presó provisional i es disputen
sentències que sumen més de doscents anys.
Amb totes les matisacions que calgui, fonamentalment ens trobem davant cinc relats ben diferenciats. El primer és el relat dels acusats, sustentat
en els drets cívics i democràtics i fonamentat en la cultura de la no-violència.
És un relat de gran contingut i que denota un clar convenciment dels asseguts en les banquetes dels acusats. La
fiscalia, i també les entranyes de l’Estat,
proclama el relat que no hi ha res per
sobre de la llei i que la bíblia constitucional no permet més interpretació que
la feta pel poderós centralisme. Dos relats oposats impossibles de compaginar.
El segon relat presenta una variant
precisa: la culpabilitat dels comandaments dels Mossos en un procés de
manifesta rebel·lia. Curiosament
aquest relat és mantingut per testimonis de dubtós currículum, amb judicis
que parlen d’exercicis de violència. I el
quart relat és el del no relat, el mantingut en la desmemòria: “no ho sé”, “no
ho recordo”, “no en tinc constància”. No
es pot mentir però es pot haver perdut
la memòria.
El cinquè relat és impropi dels testimonis, que fins podrien acabar imputats. És el relat sostingut en la mentida.
N’hem vist clars exemples, que han de
ser detectats i denunciats. Hi poden
haver divergències d’interpretació i fins
errors no volguts, però la mentida com
a arma llancívola és imperdonable. Repasseu algunes declaracions i, fàcilment, detectareu els grans mentiders.
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Torra
intervindrà
en la marxa
de Madrid

El president català
encapçalarà una
àmplia delegació
institucional i de
partits dissabte

Tensió per la
llista de JxCat
per als comicis
espanyols

Liderada per
Sànchez i Borràs, el
PDeCAT la debat
avui en un consell
nacional decisiu

Marina Roig Advocada de Jordi Cuixart

“Insistirem a exhibir
més vídeos durant la
celebració del judici”
LIMITATS · La defensa de Jordi Cuixart considera que Manuel Marchena aplica massa restriccions
en els interrogatoris als testimonis de l’acusació OPACITAT· Els advocats recorden que el Consell
d’Europa va demanar una investigació de les càrregues policials que l’Estat no ha fet
Xevi Sala
GIRONA

L

a seva és una de les cares
de la defensa del judici a
l’1-O que ja ens resulten
familiars després de la
quarta setmana de judici.

Aquesta també deu ser una popularitat que convé gestionar.
Sí, perquè el fet de sortir cada
dia a la televisió et dona un grau
d’exposició elevat. Fa un any i
mig que la meva vida professional se centra en aquest tema.
Abans tenia la vida d’una advocada penalista a Barcelona com
qualsevol altra.
I a partir d’ara com serà, aquesta vida?
No sé si canviarà forçosament.
Sempre dic que vull tornar a
una vida normal, també en
l’àmbit familiar. Tenir diversitat de clients i no dedicar-me en
exclusiva a un cas.
Gràcies a vostè fins ara s’ha pogut exhibir a la sala del Tribunal
Suprem el primer vídeo de violència explícita dels cossos de
seguretat espanyols. El primer i
per ara l’últim perquè el president de la sala, Manuel Marchena, n’ha restringit de manera
severa les exhibicions.
Sí. Amb aquest vídeo no volíem
només reflectir la violència policial negada per l’expresident del
govern, sinó veure l’actuació
exemplar de la ciutadania, en

❝

Entenc que
s’està fent una
interpretació
restrictiva de la llei
d’enjudiciament

❝

Sempre dic que
després del judici
vull tornar a la vida
normal, també
familiar

met als testimonis esplaiar-se,
també en les preguntes. No sé si
es veu prou bé a la televisió, però quan aquests interrogatoris
surten del que haurien de ser,
les defenses fem cares i gestos
fins que el president decideix
tallar la fiscalia. A vegades és el
mateix tribunal el que decideix
intervenir-hi, és clar, però creiem que hi ha més permissivitat
amb l’acusació que amb la defensa.

tant que nosaltres portem la defensa de Jordi Cuixart. Intentarem durant els pròxims interrogatoris que es vegin més vídeos,
tot i que és una batalla que no
tinc clar que puguem guanyar.
En qualsevol cas, el president
de la sala insisteix que hi haurà
un tràmit documental en què es
veuran els vídeos i més tard o
més d’hora confio que ho podrem fer. Però, que d’aquí a un
mes i mig la sala vegi un vídeo
sense tenir el testimoni a davant per veure la seva reacció,
no és el mateix.

restrictiva tenint en compte
que parlem d’un article d’una
llei que data de l’any 1882 i que
no s’ha reformat, tot i que des
d’aleshores hi ha hagut diferents constitucions i s’han signat tractats internacionals en
què es dona prioritat per damunt de tot al dret a la defensa.
Per tant crec que aquestes imposicions en els interrogatoris
més enllà de les qüestions que
prèviament els hagin pogut
plantejat les acusacions sí que
suposen una limitació dels
drets.

Veiem que tot sovint vostès
protesten i com el president de
la sala diu que consta i que en
pren nota. Per als que no som
experts juristes, què significa
realment això? Quin valor efectiu té una protesta, si és que en
té algun?
Sí, en té, sobretot si existeix la
possibilitat d’acudir a una segona instància. En aquest cas no
hi ha segona instància però sí
que es pot recórrer al Tribunal
Constitucional. Aleshores és
imprescindible haver deixat
constància de la protesta per
poder fer les al·legacions corresponents.

Marchena també ha endurit les
exigències per permetre preguntes que la defensa pot fer
als testimonis convocats per
les acusacions. Això entra al
terreny de la vulneració dels
drets dels acusats?
Entenc que s’està fent una interpretació de la llei d’enjudiciament criminal absolutament

Aquests darrers dies hem vist
que s’estrenava Àlex Solà, que,
juntament amb vostè i Benet
Salellas, forma l’equip encarregat de la defensa de Jordi Cuixart. En el cas de Solà, Marchena també s’esforça a marcar-lo
molt de prop.
Ens trobem que en els interrogatoris de les acusacions es per-

En les primeres jornades del judici hi havia la sensació general, més o menys compartida,
que Marchena actuava de manera força correcta. Ara que
hem acabat la quarta setmana
es pot mantenir el mateix?
Formalment es manté aquesta
idea però és evident que estem
encotillats i les defenses ente-

nem que no tenim prou marge
de maniobra. Pel que fa als visionaments dels vídeos, per
exemple, no comparteixo els
criteris de la sala perquè a vegades és imprescindible que el testimoni els vegi per fer notar la
seva contradicció. El tribunal
hauria de ser més generós.
De marge de maniobra no n’hi
ha gens pel que fa al feixuc
trasllat diari dels presos i les
maratonianes sessions del judici. Tot plegat debilita les possibilitats de preparar bé la seva
defensa?
Sí. Podríem entendre que, amb
el volum de testimonis previst
que hi ha, les sessions ho siguin,
de maratonianes, però és evident que el calendari del judici
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Retratats per la
realitat
Òscar Palau

Per si no hi estava prou, l’exdelegat Millo es va retratar
del tot en penjar dos segons de vídeo que provaven
que Jordi Cuixart tenia la comitiva judicial engabiada al
seu gust el 20-S. Òmnium publicava poc després la seqüència sencera, en què es veia el contrari: que just havien acabat la feina i volia garantir que sortissin amb
normalitat. És l’habitual tàctica espanyolista: tergiver-

sar fets puntuals o convertir anècdotes en el pa de cada
dia. Pot ser que algun policia fos lesionat l’1-O, és clar;
un fet aïllat amb què pretenen fer passar per violent un
procés exemplar i tapar les seves garrotades generals.
La realitat és palmària, però ja en tenen prou per fer calar el fals relat. Serà prou imparcial el Suprem per rendir-se a l’evidència? Temo saber la resposta.

❝

L’advocada de Jordi Cuixart,
Marina Roig ■ ACN

❝

Fer constar
les protestes és
imprescindible
per presentar
després al·legacions

Es pot dir que
les defenses hem
aconseguir un nivell
de coordinació
raonable

està condicionat per les eleccions. És clar que com més aviat
acabi el judici més aviat ells tindran la possibilitat de tornar a
casa però això no pot ser a costa
de vulnerar el seus drets. Per a
ells, ens consta, no seria cap
problema que el judici durés
tres o quatre setmanes més per
poder-se defensar com cal. El judici hauria de durar tot el temps
necessari.

mava part de l’estratègia conjunta?
En un procediment amb tants
advocats com aquest la coordinació no és senzilla perquè cadascú té la seva manera de treballar i de veure les coses. Els
advocats hem buscat aquesta
coordinació de bon principi i
crec que des del punt de vista
operatiu l’hem aconseguit de
manera raonable.

Un judici amb presses és un judici just?
Es fa molt complicat, sincerament, portar una defensa amb
presses. Sobretot si les raons de
les presses són que tenim unes
eleccions al davant. Hem batallat per tenir al dia el calendari
del judici, per saber qui interrogarem més enllà de la setmana
següent, i ens està costant molt
obtenir-ho.

Des de la seva perspectiva de
defensora dels drets civils i
també des de la seva condició
de dona, què li sembla la presència de Vox a la sala amb toga?
Un esperpent. Vam demanar la
seva expulsió del procediment
durant la instrucció. Crec que
des d’un punt de vista jurídic i
processal no estan aportant res
i crec que s’està veient clarament que el seu únic objectiu
és utilitzar el procediment com
a plataforma electoral, tenint

En les primeres jornades del judici va semblar que mancava
coordinació entre les diferents
defenses. És cert o això ja for-

Passa a la plana següent
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❝

❝

No donem per fet
que es desinfli
cap acusació,
queda molt judici

Demà farem al
comissari Castellví
les mateixes
preguntes que
teníem preparades

Ve de la plana anterior

tat tingui.

en compte que els plantejaments del seu programa són
contraris al que es reconeix a la
Constitució i als tractats internacionals.

En la seva intervenció Jordi
Cuixart va pronunciar aquella
frase que ja és famosa en el
sentit que la seva prioritat ja no
és sortir de la presó sinó denunciar la vulneració de drets
per part de l’Estat espanyol. Això facilita les coses o al revés?
Aparentment una declaració
com aquesta ens pot donar més
tranquil·litat, als advocats, però
personalment a mi el que em
dona és més responsabilitat.
Quan tens un client que posa els
drets de la col·lectivitat davant
els seus drets individuals el que
provoca és que t’esforcis més.
No només per Jordi Cuixart, insisteixo, sinó també per la ciutadania, perquè sempre hem dit
que aquest procediment pot
marcar un abans i un després
per al dret a la protesta. Pot sortir molt mal parada, la societat.
Aquesta és la nostra responsabilitat.

En la intervenció inicial, el seu
representat, Jordi Cuixart, va
posar l’accent en la desobediència civil. Es desinfla l’acusació de rebel·lió i sedició o és
massa aviat per descartar-ho?
És aviat. Tot just hem començat
la part rellevant dels testimonis. Queda molt judici. Nosaltres no donem per fet que es desinfli res, però sí que estem convençuts que la nostra versió
dels fets és la que s’ajusta a la
realitat.
En total desfilaran a la vora de
cinc-cents testimonis, que han
de guardar els justificants dels
desplaçaments per poder reclamar després que se’ls abonin.
És cert que fins al final no se
sabrà qui els ha de pagar?
Teòricament els testimonis han
de ser rescabalats pel Ministeri
de Justícia, hi tenen dret. Però
si hi hagués una hipotètica condemna caldria veure què reclamaria el Ministeri.
En cas d’una hipotètica condemna, doncs, podria passar
que, a més, els presos polítics
haguessin de compensar cinccentes persones?
Normalment les costes inclouen els honoraris dels advocats
i procuradors i dels pèrits. No
s’hi sol incloure el tema dels
desplaçaments, però és cert que
un volum de cinc-centes persones no és habitual. Ja veurem
què decideix al final el tribunal.
La lletrada secretària judicial
Montserrat del Toro va oferir
una declaració plena de contradiccions.
Cal tenir en compte que hauran
de venir a declarar els guàrdies
civils que eren presents en el registre, també altres testimonis
proposats per la defensa que
també hi eren. Repeteixo que
queda molt judici.

Marina Roig, juntament amb Benet Salellas, durant una jornada del judici ■ EFE

Aquesta setmana hem pogut
escoltar també Sebastián Trapote, excomissari de la Policía
Nacional a Catalunya, i Ángel
Gozalo, excap de la Guàrdia Civil també a Catalunya, que van
alinear-se perfectament amb la
tesi de la rebel·lió.
Van venir amb la lliçó molt ben
apresa i això ha marcat el seu
testimoni. Pensem que hi ha
molts policies espanyols i guàrdies civils implicats en els diferents procediments oberts i jo
crec que la declaració dels excomandaments anava en la línia
de fer una defensa preventiva
d’aquests procediments. Per
exemple, el coordinador policial, Diego Pérez de los Cobos,
ostenta la condició d’investigat
en un procediment a Lleida. No
se l’ha citat però la querella està
admesa a tràmit. En qualsevol
cas, es tracta d’intentar aclarir
qui va ordenar les càrregues policials i per tant aquestes declaracions s’han de valorar des de
la seva perspectiva de defensa.

Gozalo va matisar-ho. Va parlar
de llenguatge prebèl·lic però va
admetre que ell no va veure
tanta organització entre la resistència passiva de la gent, ni
tampoc muralles humanes.
Hi ha un discurs, una línia argumental, que consisteix a parlar
de violència genèricament.
Quan intentes fer aterrar
aquests testimonis als fets és
quan apareix la realitat. Aleshores alguns es mantenen fidels a
aquest discurs més genèric i
d’altres es relaxen i surt la veritat. Que la gent feia cadenes
amb els braços, que s’asseia a
terra, és una cosa que no té res
a veure amb l’agressivitat.
D’aquestes declaracions dels
comandaments dels cossos estatals se’n desprèn una reflexió
que és la següent. Més enllà de
la indefensió dels acusats, es
detecta també la indefensió patida pels ciutadans. Ells insisteixen molt a veure comportaments violents de la gent però

no han obert ni un sol expedient per investigar comportaments indeguts dels seus
agents.
Quan es van veure aquelles
imatges de les càrregues arreu
del món, el Consell d’Europa
va manar a l’Estat espanyol que
es fes una investigació. No s’ha
fet. També s’ha de recordar que
es va desatendre la resolució de
les Nacions Unides en què es
reclamava la tutela dels drets
de Jordi Sànchez en la seva condició de diputat. Tampoc s’ha
fet.
En casos en què no es fa cas del
Consell d’Europa hi ha mecanismes sancionadors previstos?
En principi no perquè es tracta
d’informes que provenen d’organitzacions pels drets humans, del Consell d’Europa,
com dèiem, o dels relators de les
Nacions Unides, que no tenen
caràcter vinculant més enllà de
la vinculació moral que cada es-

En l’última jornada d’aquesta
setmana, la de dijous, van passar dues coses molt destacables. La primera és que el president de la sala va decidir tallar
per la meitat la declaració del
testimoni Manel Castellví, excomissari d’informació dels
Mossos d’Esquadra, fet que vol
dir que fins demà, dilluns, les
defenses no el podran interrogar. La segona cosa és que, responent a preguntes de la fiscalia, Castellví va explicar que els
Mossos van advertir el govern
de la Generalitat dels problemes d’ordre públic que es podrien donar.
A aquest testimoni, se’l va veure
molt nerviós. Quan la fiscalia interroga imposa un relat i des del
principi estem veient que, si entres en aquest relat, la sensació
que dones és que l’estàs assumint. Potser aquest és un dels
problemes de l’interrogatori
que vam veure dijous. Però
aquesta mateixa persona va testificar en la fase d’instrucció i el
contingut no difereix gaire. Demà li farem les mateixes preguntes que teníem preparades. ■
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Llonganisses vs. Suprem
CELEBRACIÓ · Òmnium convoca una “botifarrada suprema” al Poblenou com a resposta al “judici
vergonyós” TERRITORI · L’entitat obre seu al districte de Sant Martí i ja arriba als 160.000 socis

TRES
PREGUNTES

M. Moreno
BARCELONA

C

130138-1206142Q

entenars de persones van
participar ahir en una
“botifarrada suprema”
convocada per Òmnium
Cultural, que responia d’aquesta
manera al desenvolupament del
judici que està tenint lloc al Suprem. Durant la vista s’ha arribat
a discutir el pressupost per a actes de l’entitat, que de manera
interna, en un correu electrònic,
s’anomenaven “llonganisses”, i
el seu president, Jordi Cuixart,
encausat davant del tribunal després de superar els 500 dies en
presó preventiva, va haver d’explicar que el que els fiscals intentaven emmarcar en la sedició o
la rebel·lió no era altra cosa que
una frase col·loquial de l’entitat.
Poc abans del dinar, Marcel
Mauri, vicepresident d’Òmnium,
definia l’acte davant la premsa
com una “protesta irònica”, que
s’anirà repetint arreu del país,
per “totes les mentides i la falta
de garanties del judici, en què
hem vist les limitacions de les
defenses per interrogar els testimonis i en què, amb Twitter i
amb anècdotes, intenten construir un relat de violència, quan
la violència durant l’1-O només
la va posar la policia”.
A banda de demanar “la indispensable unitat estratègica als
partits republicans i sobiranistes”, Mauri va avisar: “Si limiten
la manifestació, ens manifestarem; si tallen la llibertat d’expressió, ens expressarem, i si
prohibeixen el dret a l’autodeterminació, el que farem serà
exercir-lo.”
El dinar, guarnit amb les canòniques mongetes en un migdia
de març en què les temperatures

“Al judici del
procés les
cartes estan
marcades”
Marcel Mauri
El president d’Òmnium ha
estat entrevistat a El Punt
Avui TV. Aquí un petit extracte de la conversa.
Un moment de la botifarrada popular organitzada per Òmnium al Poblenou ■ ACN

suaus van acompanyar la jornada, va anar precedit d’un debat
moderat per la directora de Ràdio la Mina, Núria Arnau, i en
què va participar el mateix Mauri, així com la directora de l’Observatori DESC, Irene Escorihuela, i la monja teresiana i activista social Viqui Molins.
Va ser precisament la importància dels drets civils el tema
amb què Mauri va obrir la taula
rodona. Va denunciar el “judici
vergonyós” a què s’estan enfrontant tant el president d’Òmnium
com la resta de polítics i líders
empresonats. “Hi ha una gran
vulneració de drets, no tan sols
el que estem veient amb ressò
mediàtic, sinó també els de músics, mestres i sindicalistes.” És
per això que, va subratllar, faran
“botifarrades supremes”, i aquesta és la primera, en honor de Jordi Cuixart i de tots els presos i
preses”, va dir.
El vicepresident d’Òmnium va
instar a potenciar una consciència col·lectiva contra la retallada
de drets, i va alertar que “el judici

que estem patint contra la democràcia podria establir una jurisprudència que afecti els drets fonamentals”. Mauri va retreure
als fiscals i a la judicatura espanyola que “manipulin i facin la
lectura contrària” del que en realitat era “una defensa de principis”, fent al·lusió als fets del 20 de
setembre i de l’1 d’octubre del
2017. També va celebrar el valor
del teixit social català, que “fa
xarxa col·lectiva” entre entitats,
i va assenyalar que l’acte d’ahir
coincidia amb la constitució de
la junta d’Òmnium a Sant Martí,
l’últim districte de Barcelona que
li faltava a l’entitat per establir-se
de manera oficial i que fins a la
setmana passada funcionava a
través d’una gestora.
“La xarxa associativa del país
–va proclamar Mauri– és la millor eina contra l’extrema dreta,
que ja hi era, però que està tornant, ara com a acusació popular, amb la complicitat dels poders de l’Estat. En un moment
del seu parlament, Mauri, mentre feia notar als assistents que

una veïna agitava un domàs reivindicatiu des del balcó, va remarcar que “el concepte de desobediència civil és redundant,
perquè sempre és la lluita pacífica davant de les lleis injustes”.
“Quan la injustícia esdevé llei,
el nostre deure és desobeir”, va
abonar Irene Escorihuela, abans
de denunciar que, “amb l’excusa
de la crisi econòmica”, s’ha produït una brutal retallada de
drets, “que ha anat des de la
cobertura de la salut dels immigrants fins a la retallada de pensions, les reformes laborals, la
Lomqe i les noves lleis en matèria
d’habitatge”. “Tot plegat –va reblar– ha fet créixer la pobresa i la
precarietat, juntament amb el
retrocés de drets civils i polítics,
començant pel dret a la protesta”, per la qual cosa cada cop són
més necessàries les xarxes de solidaritat i les respostes coordinades. Finalment, Viqui Molins, recordant la seva experiència com
a activista, va destacar que “molt
sovint és millor demanar perdó
que permís”. ■

Com veu la declaració de
Jordi Cuixart al judici?
Amb força coratge, dignitat i contundència davant
del tribunal. Per això el
tenen tancat fa més de
setze mesos, perquè volen
limitar el seu lideratge,
que és imparable.
Han presentat queixes
sobre el calendari i les limitacions a la defensa...
La mateixa existència del
judici i el fet que Vox sigui
acusació fan que, tot i que
vulguin donar imatge
d’equanimitat, sapiguem
que, al judici, les cartes
estan marcades.
Enric Millo va fer un relat
molt dur com a testimoni.
És coherent amb la trajectòria política d’un personatge de trist record, que
va faltar a la veritat al Suprem i després va fer un
mal ús de les xarxes.
—————————————————————————————————

‘L’illa de Robinson’

—————————————————————————————————
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La capçalera de la manifestació de dissabte a Madrid tindrà segurament una fotografia molt similar a la que ja es va fer a Barcelona el 16 de febrer passat ■ JUANMA RAMOS

Torra encapçalarà a Madrid
la mobilització pels presos

a Participarà en la manifestació de dissabte, que també reclamarà l’autodeterminació, amb una
nodrida delegació institucional i dels partits sobiranistes a La marxa anirà d’Atocha a la Cibeles
Ò. Palau / J. Panyella
BARCELONA

El president de la Generalitat, Quim Torra, participarà dissabte vinent a Madrid en la manifestació organitzada per reivindicar
el dret a decidir, denunciar la vulneració de drets
fonamentals i demanar la
fi de la repressió a presos i
exiliats polítics, rere el lema L’autodeterminació
no és delicte, el mateix que
en la mobilització a Barcelona el 16 de febrer passat,
coincidint amb la setmana
d’inici del judici al procés.
Torra, segons han confirmat a El Punt Avui fonts
properes, té previst parlar
a Madrid, si bé encara no
està confirmat en quin format ni en quin moment de
la mobilització, ja que l’organització encara no ha
tancat el programa i dependrà també en bona
part de qüestions de seguretat. En tot cas, es treballa en un format similar a
la marxa del febrer. “L’objectiu del president és denunciar el judici i donar

suport als presos; en cap
moment ha tingut cap
dubte de ser-hi”, exposaven les mateixes fonts. El
president participarà al
matí en diversos actes oficials a Ponent, com ara la
inauguració de la Fira de
Sant Josep de Mollerussa,
i es desplaçarà a la tarda
en AVE a Madrid, on en
principi no té a l’agenda
cap trobada específica
amb cap dels partits ni
col·lectius d’arreu de l’Estat que hi participaran.
Torra encapçalarà una
àmplia representació institucional del país en què
segurament també hi haurà el president del Parlament, Roger Torrent. Hi
seran igualment destacats
membres del govern, com
ara la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. El vicepresident Pere Aragonès, això sí, no ho decidirà
fins a l’últim moment, ja
que està de baixa per paternitat. Junts per Catalunya hi enviarà una representació que inclourà gairebé tots els diputats al
Parlament, i la d’ERC tam-

La data

—————————————————————————————————

La xifra

—————————————————————————————————

16-03-19 50
A les 6 de la tarda començarà la marxa pel centre de Madrid. En total, l’acte durarà
entre hora i hora i mitja.

Vora mig centenar de collectius i entitats de Madrid favorables al dret a decidir
s’afegiran també a la marxa.

La frase

—————————————————————————————————

“Probablement la
batalla catalana es
guanyarà només quan
la mobilització sigui a
l’Estat espanyol”
Benet Salellas

EXDIPUTAT DE LA CUP

Mig centenar de col·lectius de l’Estat hi faran costat

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

Quasi mig centenar d’organitzacions socials i polítiques
de Madrid s’han sumat a la
convocatòria de la manifestació que el dissabte 16 de
març recorrerà el cèntric passeig del Prado de la capital
espanyola per reclamar el
dret a l’autodeterminació.
Sota el lema ‘No hi ha democràcia sense dret a decidir’, el
cartell que convoca la marxa,
amb una fotografia de la plaça del Sol plena de gom a
gom, és una invitació a omplir
els carrers de la capital espanyola, com ja han fet altres
vegades aquests moviments,
però en aquesta ocasió per

fer costat a la causa democràtica del sobiranisme català. El cartell anunciador, que
ja s’està difonent fa dies a través de les xarxes, recull en ordre alfabètic la multitud de
col·lectius que fan costat a la
convocatòria.
En l’organització de la
marxa destaca la delegació a
Madrid de l’Assemblea Nacional Catalana, Izquierda
Castellana, Coordinadora
25S, Madrileños por el Derecho a Decidir o Marchas por
la Dignidad. Al seu costat hi
haurà, per exemple, Vallekas
Decide, que l’any passat va
congregar més de 7.000 per-

sones en un referèndum sobre la República i el dret a decidir, o La Comuna, una associació que fa anys que treballa per tal que siguin reconeguts els drets de les persones
represaliades pel franquisme
i perseguits els seus botxins.
Els col·lectius anticapitalistes i antirepressius i altres
moviments de l’esquerra alternativa també hi seran representats, de la mateixa manera que col·lectius de ciutadans d’altres parts de l’Estat,
com ara Euskaldunes en Madrid, Galegos Sobiranistas en
Madrid i, evidentment, Catalans a Madrid.

bé es preveu molt nombrosa. Precisament, ahir, el
diputat i candidat a l’alcaldia de Barcelona, Ernest
Maragall, anunciava en un
tuit que hi anirà en un dels
busos del partit, i convidava tothom a afegir-se a
l’expedició. “Que retroni la
veu que volen ignorar! Demostrem que som imparables!”, subratllava. També
s’espera que la CUP, igualment entre les impulsores
de la marxa juntament
amb Òmnium i l’ANC, hi
enviï representants.
La delegació institucional i política s’unirà a la de
les organitzacions locals i
als milers de manifestants
que es preveu que es desplaçaran expressament
des de Catalunya, sigui
amb autocars noliejats per
a l’ocasió, sigui amb tren o
vehicles particulars. La
manifestació de dissabte
arrencarà a les sis de la
tarda i farà un recorregut
de menys de dos quilòmetres entre Atocha i la plaça
de la Cibeles, on es faran
els parlaments finals. Des
de fa dies, l’organització
de l’acte treballa amb la
delegació del govern a Madrid, responsable de la seguretat, per garantir el
normal desenvolupament
de la concentració. Els detalls tècnics els ha centralitzat l’ANC, que vol que la
marxa surti puntual i duri
tot just una mitja hora,
abans de l’inici d’un acte final que inclourà els parlaments i que s’allargarà entre mitja hora i una hora
més com a màxim. ■
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Montero deplora
tant un 155
permanent com
el dret a decidir
a La ministra d’Hisenda crida l’independentisme a
abandonar l’“actitud inconstitucional” a L’andalusa

proclama que estima Catalunya i es declara del Barça
Emili Bella
BARCELONA

La ministra d’Hisenda i
candidata del PSOE per
Sevilla el 28-A, María Jesús Montero, va advertir
ahir l’independentisme i el
tripartit de dretes (PP,
Ciutadans i Vox) que és
tan
“inconstitucional”
l’exercici del dret a l’autodeterminació com pretendre aplicar un 155 perenne. “Les dues posicions
són mentida”, va sentenciar en un acte de precampanya a Barcelona acompanyada per la ministra i
candidata del PSC per
Barcelona Meritxell Batet
i l’alcaldable a la capital,
Jaume Collboni.
Montero va instar l’independentisme a abandonar l’“actitud inconstitucional” i a deixar de “demanar ingerències en la
separació de poders” quan
exigeix gestos amb relació
als presos polítics. “El govern d’Espanya ni vol ni
pot entrar en aquest debat”, va opinar. “Quan
amenacen de saltar-se la

legalitat, saben que no ho
permetrem i ho vigilarem.
Els que demanen en les seves proclames aquestes
qüestions estan enganyant i mentint els ciutadans; els prometen impossibles”, va insistir. Segons
Montero, algunes persones de bon cor cauen en
aquest “parany” que els
para l’independentisme.
La ministra considera
tant les dretes espanyoles
com l’independentisme
tapen amb el debat territorial els “problemes reals”
de la gent.
Llàgrimes als ulls
“Estimo profundament
Catalunya”, va assegurar
la dirigent del PSOE del
155 com si de la campanya
del PP pel 27-S es tractés.
Tot seguit es va declarar
seguidora del Barça. Tant
ella com Batet es van dedicar a realçar com una gran
cosa que la candidata del
PSC oficiés en català la roda de premsa del govern
espanyol després del consell de ministres que es va

celebrar a Barcelona –Batet va recordar que Montero ho va viure “emocionada amb llàgrimes als
ulls”–, fins al punt que
l’andalusa es va aixecar
ahir de la primera fila i va
pujar a l’escenari per
agrair-li la glossa i fondre-s’hi en una abraçada.
“Som humans, també;
sembla que et dediques a
la política i ja no ets un ésser humà. Doncs sí, som
éssers humans, amb els
nostres sentiments, sensibilitats, amors, el nostre
petit cor, amb dolors i sentiments”, va defensar Batet. Montero –que va marxar de l’acte abans que la
catalana hagués acabat el
seu discurs– va assegurar
que tant “aquí com a Andalusia, si la dreta en té
l’oportunitat, farà govern
amb Vox”. En tot moment
va referir-se a Catalunya
com una comunitat autònoma i quan parlava de
país es referia, és clar, a
Espanya. Batet va avançar
que Montero tornarà per
fer més campanya. ■

La política interessa al
61% dels joves catalans
Redacció
BARCELONA

136209-1206074Q

La població jove de Catalunya és activa i compromesa en política i en els afers
públics, tot i que prefereixen les noves formes d’activisme i mobilització no
convencional. Aquesta és
una de les principals conclusions de l’Enquesta de

Participació i Política
2017 (EPP), promoguda
pels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència. L’EPP estableix una classificació
de quatre grups de joves de
16 a 29 anys en funció de
les seves pràctiques de
participació política. Es

distingeixen entre associats (12,7%), que han
col·laborat en alguna entitat o associació; multiactivistes (17,5%), que presenten els nivells de participació en pràcticament
totes les variables; connectats (30,9%), que tenen alta participació però
de manera privada, i, per
acabar, passius (39%). ■
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Tensió al PDeCAT
per la llista del
28-A amb JxCat
a El consell extraordinari del partit posa a debat avui una

candidatura on la consellera Borràs podria ser número 2
a Ampli aval de les bases de la Crida a Sànchez com a líder
E.B. / Ò.P.J.
BARCELONA

El dirigent de la Crida i del PDeCAT Jordi Sànchez, en una imatge d’arxiu ■ EFE

La configuració de la llista
de Junts per Catalunya a
les eleccions espanyoles i
els objectius que ha de tenir a Madrid estan tensant
les costures del Partit Demòcrata, després que el
nom de l’actual cap de files
de JxCat al Parlament,
Jordi Sànchez, a la presó,
s’hagi proposat com a cap
de la llista el 28-A per Barcelona, amb la consellera
de Cultura, Laura Borràs,
de número 2, i Jordi Turull
i Josep Rull com a caps de
cartell a Lleida i Tarragona, respectivament. L’exconseller exiliat Lluís Puig
ho seria a Girona. A la llista de Barcelona hi aniria
també Míriam Nogueras,
vicepresidenta del PDeCAT, mentre que a Rull el
podria acompanyar el coordinador d’organització i
diputat al Congrés Ferran
Bel. El diputat i líder de la
JNC, Sergi Miquel, podria
ser el número 2 a Girona.
Tot plegat, això sí, està
pendent de les converses
tant dins del PDeCAT, que
ahir va reunir part de l’executiva i que aquest matí
celebra un consell nacional extraordinari per ratificar la candidatura, com
entre el PDeCAT i l’entorn

La frase

—————————————————————————————————

“No ens fa por sumar,
però no estem
disposats a perdre la
nostra identitat ni
personalitat”
David Bonvehí

PRESIDENT DEL PDECAT

de Puigdemont, amb la
presó i Waterloo com a escenaris de decisió. En cas
d’acord, avui es podria celebrar un acte de JxCat.
Un dels debats de fons
en què no es posen d’acord
és quin paper han de tenir
a Madrid els diputats de
JxCat. Si bé tots tenen clar
que la prioritat és el diàleg
per exercir l’autodeterminació en un referèndum,
la discussió és si la tàctica
per instar-lo és bloquejar
sistemàticament la governabilitat a l’Estat o per
col·laborar-hi
d’alguna
manera, com hi apostava
ahir Sànchez, entrevistat
per l’ACN.
Però també hi ha sobre
la taula la progressiva dissolució del PDeCAT dins
de JxCat, que ja va començar amb les eleccions al
Parlament. La vella guàrdia neoconvergent censura que s’estigui duent a
terme la mateixa operació

que el 21-D per aigualir el
partit. Els històrics Carles
Campuzano i Jordi Xuclà,
o la mateixa expresidenta
del PDeCAT Marta Pascal,
podrien ser així a la corda
fluixa. La formació de David Bonvehí considera que
està perdent representació i poder dins de JxCat,
tot i que la marca pertany
tot just al mateix PDeCAT.
“No ens fa por sumar per
construir projectes transversals, però no estem disposats a perdre la nostra
identitat ni personalitat”,
deia Bonvehí divendres.
Mentrestant, la Crida,
que formalment ha decidit presentar-se el 28-A, a
petició de Sànchez ha sotmès en les últimes hores a
votació telemàtica donarli permís per liderar la llista de JxCat. El sí va imposar-se clarament amb
7.932 vots, un 81% del total; el no va obtenir 1.725
suports (un 18%), i 94 fundadors van votar en blanc
(1%). El president Quim
Torra, un altre dels impulsors del moviment, aplaudia ahir la tria de Sànchez.
El sudoku es completa
amb la perspectiva que la
consellera Elsa Artadi, que
ja va estripar el carnet del
PDeCAT, sigui la número 2
de Quim Forn a les municipals a Barcelona. ■

Presos, familiars i govern, pedrera del 28-A i el 26-M

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

La presó i el govern seran les
pedreres dels caps de llista
independentistes a les eleccions de l’abril i el maig, junt
amb alguns familiars dels
presos. El president d’ERC,
Oriol Junqueras, serà el número 1 pel Congrés i a les europees, a més de ser el candidat de l’Aliança Lliure Europea a presidir la Comissió; la
parella de Raül Romeva, Diana Riba, farà tàndem amb ell
a Europa, i ahir es va saber
que la germana de l’exconsellera empresonada Dolors
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Bassa, Montse Bassa, serà la
cap de llista d’ERC per Girona
a les estatals. Amb Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull
presentant-se per al Congrés
i Quim Forn a Barcelona, cinc
dels nou presos polítics concorreran als diversos comicis.
Després de la marxa d’Ernest Maragall per ser l’alcaldable d’ERC a la capital, el govern necessitarà una altra remodelació si es confirmen les
baixes de Borràs i Artadi, que
fa setmanes va admetre que
el seu nom era sobre la taula

a Barcelona. L’espai postconvergent ha de decidir com ordena noms com el seu, l’exconsellera Neus Munté, que
va guanyar les primàries del
PDeCAT, o Ferran Mascarell,
si acaben anant a la llista.
Mentrestant, ahir Comunistes de Catalunya, grup
d’EUiA liderat pel diputat processat Joan Josep Nuet, va
desmarcar-se de la llista dels
comuns i aposta per un acord
amb ERC a través de la plataforma Sobiranistes, d’Elisenda Alamany i el mateix Nuet.

