En llibertat
el dirigent
de l’ANC
detingut a
Madrid

L’unionisme respon
a la manifestació
amb més amenaces
El PSOE promet que “Catalunya mai serà
independent”, el PP insinua la prohibició del
dret de manifestació i Cs carrega contra Torra
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“El judici va de drets
i de democràcia”
LLUITA · “Les
defenses estem
escalant l’Everest sense
oxigen ni piolets ni res”

MARCHENA · “Ordena
molt bé els debats, però
ho fa restringint drets i
genera indefensió”

DEL TORO · “Els relats
artificials s’aguanten
fins que es confronten
amb la realitat”
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Futbol

Triplet de Messi en
una nova exhibició,
contra el Betis (1-4)
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El Barça consolida encara més la
seva posició de força en la lliga i ja és
a deu punts de l’Atlético de Madrid

Tres dels joves allotjats a la casa de colònies de Can Bosc, a Sant Iscle de Vallalta ■ ORIOL DURAN

Buscant un futur millor
Uns 4.000 menors estrangers no acompanyats arriben a Catalunya
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Trapero

L

a setmana passada va acabar, judicialment parlant, amb
la declaració davant
del Tribunal Suprem
d’un dels testimonis
més mediàtics
d’aquest procés contra l’independentisme. Parlo òbviament del major Trapero, que, sense l’obligació de declarar,
finalment va decidir posar-se davant
dels set membres del Tribunal Suprem
i les acusacions per donar la seva versió d’uns fets que ja havien estat explicats des de la banda de Pérez de los
Cobos, Millo, Zoido o el secretari d’estat José Antonio Nieto.
Després d’escoltar la llarga exposició de Trapero, si hi hagués un pèl de
normalitat, hauria de caure aquella
acusació tan estrambòtica de rebel·lió.
El major va posar els punts sobre les is
i va desmuntar, en primera instància, la
violència insuportable que deien que
havia tingut lloc el dia 20 de setembre
del 2017 davant del Departament
d’Economia. Ni turbes exaltades, ni tumults agressius ni persones fugint escalant pels terrats a risc de perdre la
vida. I també va deixar clar que el pro-

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

La declaració de Trapero és,
doncs, un ariet contra
l’acusació de rebel·lió. Però
també un bany de realisme
jecte secessionista (per utilitzar el llenguatge cavernícola) no va comptar en
cap moment amb la complicitat d’un
cos armat format per 17.000 membres. Trapero es va mostrar fidel a la
fiscalia, a la legalitat espanyola, i al·lèrgic a les possibles consignes polítiques
del govern català. Unes consignes que,
va reconèixer, mai van arribar, però
que, si s’hagués donat el cas, ni ell ni
els seus subordinats haurien seguit. El
cap dels Mossos, a més, va demostrar
amb dades la col·laboració des dels
Mossos amb la Guàrdia Civil i la Policia
espanyola a l’entorn de l’1 d’octubre,
una col·laboració que no va trobar reciprocitat. La declaració de Trapero és,
doncs, un ariet contra l’acusació de rebel·lió. Però també un bany de realisme que, sens dubte, haurà fet caure la
bena dels ulls a molta gent. Ni Trapero
ha estat mai un soldat de l’independentisme com ens havien dit polítics i
opinadors mediàtics, ni aconseguir la
independència d’Espanya és tan senzill com se’ns ha volgut vendre. No hi
ha màgia ni dreceres. Benvinguts a la
realitat.

Un terrat a Cadaqués

E

l quadre de Cadaqués que acaba
d’adquirir la Fundació Dalí demostra que hi ha una part important de la pintura del segle XX que
passa pels terrats, fins i tot pels més
decrèpits i ocults. N’hi ha una altra, es
clar, que s’atura a les portes del Liceu,
o almenys del Liceu tal com era fa uns
quants anys, amb molt de vellut i molt
d’or. Però la pintura que va tenir alguna cosa a dir a la modernitat passa,
gairebé tota, pels terrats, amb les seves taques d’humitat a les rajoles, l’explosió de rovell vessant per sota la barana, i aquelles clapes com de salnitre
o d’escuma impreses al mur, o de llepada fugitiva de no se sap què, potser
d’una ala d’ocell o d’una vida passada.
Un dels primers quadres de Picasso és
justament uns Terrats de Barcelona
que va pintar el 1903 des del taller de
la Riera de Sant Joan. D’aquí acabaran
sortint, un moment o altre, els teulats
cubistes d’Horta. Sempre m’ha fet una
gran impressió com els experts descriuen quadres com aquest: que si una
pinzellada per aquí, que si una altra
cap allà, que si hi predomina el torrat
o el verd, que si la composició, amb la

“
Pujols va dir
que la roba estesa

era la cabellera de
les cases

seva “alternança de formes i volums”
(sic), aconsegueix un tal efecte arquitectònic... en fi, res que el més llec en
la matèria no pugui veure pel seu
compte i fins i tot perfeccionar per poca atenció que hi posi.
Aquestes informacions no ajuden a
estimular la curiositat per l’art, i es
perd, en canvi, l’oportunitat d’apreciar
l’encant que anaven guanyant aquells
terrats del tombant de segle, ombrius i
deprimits en mans dels romàntics, però esbatanats al sol al cap de poc, travessats pels fils d’estendre roba (“la
cabellera de les cases”, en deia Francesc Pujols), animats per la bellugadis-

sa de les mans fortes i grasses de les
minyones que tant li agradava pintar a
Joaquim Sunyer. Són les mateixes dones que Josep Carner feia aparèixer
als seus, de terrats, enriolades enmig
de coloms i clavellines, de sedasseries i
cançons, mentre contemplaven els
focs de Sant Joan o l’espectacle dels
aeròstats dominicals. Les mateixes,
també, que pinta Nogués ballant sardanes a plaça, encara amb el davantal
posat, i les que arriben fins a un racó
de Cadaqués perquè Dalí les pinti bregant amb el cop d’aire que s’abat sobre
el seu petit estenedor amb una corba
aèria, una lleu ondulació que és com la
de la terra que serpenteja fins a l’horitzó, o com la del fullatge de les oliveres ja plenes. Aquest raconet esventat
que el jove Dalí va saber veure al camí
que baixava cap a la casa d’Es Llaner,
passat el torrent de la Jorneta, és com
un altre quadre dins del quadre, una
premonició quasi dels paisatges metafísics de De Chirico, una al·lucinació
de joia just abans del migdia atòmic.
Quin bé de déu de terrats batuts pel
sol i la pluja cal que passin per arribar
a un sol quadre així.
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EDITORIAL

A la tres

Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

Ni entrepà ni democràcia

E

n el trajecte per carretera des de
Catalunya fins a Madrid del cap
de setmana hi havia un enorme
dèficit d’entrepans. Les àrees de servei
i els seus treballadors ignoraven que hi
havia una manifestació pel dret a l’autodeterminació i la democràcia, ni a
l’enorme d’Alfajarín, a mig camí des de
Barcelona. Un símptoma del desconeixement dels ciutadans de l’Estat sobre
el que succeeix a Catalunya, i les conseqüències que implica per a ells mateixos la pèrdua de drets democràtics fonamentals i de llibertats, que ja pateixen sense adonar-se’n. D’entrada, el
dret a la informació, cada cop més segrestada en mans dels mitjans públics
o privats estatals que minimitzaven o
tergiversaven la manifestació.
La majoria d’espanyols desconeixien
la convocatòria i els motius. Els madrilenys se sorprenien del color groc i, ja
no diguem, de la conya del Fairy. Quedaven parats del pacifisme dels mani-

“
Les àrees de
servei cap a Madrid

ignoraven la
manifestació,
símptoma del
desconeixement del
nostre problema...
del seu com a Estat

festants i, encara més, del servei d’ordre propi per evitar incidents. I més
preguntes, que es feien els curiosos i els
qui qüestionen el discurs oficial.
Ignorar el problema català és el primer error per no resoldre’l. Instal·lar-se
en la mentida per empresonar els líders

De reüll

del procés com està fent el sistema judicial tampoc resoldrà la demanda ciutadana. El nostre procés, el nostre problema, és cada cop més seu, i no s’adonen que és una qüestió de drets. Quina
inconsciència, seguir afrontant el cas
català des del vessant judicial en lloc de
dur-lo a la mesa política. Al tripartit de
dretes ja li va bé que se circumscrigui a
aquest camp de joc: Ciutadans fitxa el
fiscal de l’Estat que avalava la sedició,
el PP segueix amb propostes repressives... i Sánchez no mourà fitxa –si és
que ho fa– fins després de les municipals.
Però el bloqueig no ens ha de fer perdre autocrítica. Malgrat que una part
de les raons de la desconnexió és la incomprensió estatal, ens cal explicarnos més i contrarestar la mentida, encara que sigui amb imaginació, com els
adhesius amb codis QR des d’on veure
les imatges de policies pegant l’1-O que
es distribuïen per Madrid.

Les cares de la notícia

Anna Puig

ADVOCAT DE RAÜL ROMEVA I ORIOL JUNQUERAS

Se’n fan
creus

Andreu van den Eynde

Contra una paret

V

a ser impressionant veure el cor de Madrid inundat
d’estelades. Desenes i desenes de milers de
persones al passeig del Prado, amb imatges dels presos
polítics i els exiliats. La Cibeles amarada de groc.
Catalans, però també molta gent vinguda d’altres
pobles de la Península. També madrilenys. Tot plegat
posava la pell de gallina. Un altre dia històric –i quants
en portem, ja?– per a l’independentisme català. La
manifestació d’aquest dissabte va tornar a ser una lliçó
d’educació i de dignitat. Però amb un tret diferencial i
molt important: aquesta vegada ho
Hem rebut
vam fer en territori hostil, mirant als
ulls als espanyols i sense
tants pals,
Estem tan
metafòrics i acoquinar-nos.
desacomplexats, tan convençuts i
literals, que ja hem rebut tants pals –metafòrics i
no hi ha fites literals– que ja no hi ha fites
impossibles impossibles.
Certament, quan es va anunciar
aquesta manifestació a la capital de l’Estat pocs eren els
qui confiaven cegament que tindria èxit. Això ens va una
mica amb l’ADN català. Sempre amb una certa por al
fracàs. Però, després, acabem amb una sobredosi
d’autoconfiança. Perquè no solament complim els
objectius, sinó que els desbordem. Perquè la implicació
de la gent sempre és màxima. I ens convoquen a Madrid
i la resposta és espectacular. I d’aquesta manera
tornem a omplir el dipòsit de força col·lectiva, de
sentiment compartit, de persistència, de convenciment
i, especialment, de dignitat. A l’Estat se’n fan creus.

-+=

És una de les cares del judici de la vergonya i, en
una entrevista a aquest diari, fa el símil que la feina de les defenses és com pujar l’Everest sense
oxigen ni piolets. Una metàfora que exemplifica la
dura tasca a què s’ha de fer front per demostrar
que les acusacions no s’aguanten per enlloc.
OBSERVATORI CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Núria Clèries

Protecció dels drets

-+=

En una societat en què els drets semblen estar a
la corda fluixa és molt necessària la posada en
marxa d’eines que els preservin i ajudin a lluitar
contra els qui els vulneren. L’Observatori Català
de la Justícia en Violència Masclista n’ha de ser
una clau per posar fi a la xacra del masclisme.
PRESIDENT DE L’ESTAT ESPANYOL

Pedro Sánchez

Miren però no veuen

-+=

La classe política espanyola va menystenir ahir la
manifestació que l’independentisme va fer dissabte a Madrid. Senten però no escolten. Perquè els és
igual les raons, els arguments i què ha portat a
aquesta situació. Per molt que (alguns) diguin que
volen dialogar, els fets els treuen la legitimitat.

La vara de
medir de
Marchena
El judici als líders del procés
independentista al Tribunal
Suprem entra aquesta setmana en
una fase en què les acusacions provaran de fer veure que els pacífics
votants de l’1 d’octubre eren “muralles humanes” que es van llançar
contra les forces de seguretat de
l’Estat que pretenien evitar la votació, com ja hem sentit dir a la fiscalia i a algun testimoni, citant frases
del relat construït per Llarena en la
instrucció. De fet, tota la setmana,
la cinquena, estarà dedicada a
aquesta qüestió: per a les tres sessions programades han estat citats
24 guàrdies civils que van participar en l’operació supervisada pel
coronel Pérez de los Cobos.
La negativa del president del
Tribunal a exhibir vídeos, amb el pretext que ja es veuran en una altra fase, condiciona la tasca de les defenses, que no poden contraposar les
imatges reals als testimonis
d’agents de l’operació Copèrnic,
desplaçats a Catalunya al crit d’“‹A
por ellos›”. Els lletrats dels acusats ja
van fer constar la protesta en el seu
moment, protesta que va ser despatxada amb un lacònic “consta en
acta”. Demà veurem com respon a la
carta de queixa que li han enviat de
manera coordinada, però res convida a pensar que seran escoltats.
Marchena ha intentat projectar
una imatge d’imparcialitat que mai
ha estat real i que s’ha anat esmicolant a mesura que ha anat avançant
el judici. Indulgent sense límits amb
la falta de memòria de testimonis
clau com ara Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido i Mariano Rajoy, s’ha mostrat implacable
davant els dubtes i llacunes de Jaume Mestre, fins al punt d’insinuar-li
que podria estar cometent un delicte de fals testimoni. Inaudit, segons
els juristes, i un mal símptoma de
cara al que ha de venir.
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Tal dia
com
avui fa...
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Pensions al carrer
La Marea Pensionista omple els
carrers d’onze ciutats catalanes
per reclamar al govern espanyol
l’increment de les pensions.

Full de ruta

10
anys

La Sagrera
La crisi immobiliària obliga a
recórrer a la disposició
addicional tercera de l’Estatut
per pagar l’estació de la
Sagrera.

20
anys

Corrupció en el COI
Joan Antoni Samaranch surt
reforçat de la crisi del Comitè
Olímpic Internacional (COI)
oberta arran dels casos de
corrupció.

Tribuna

Xevi Sala

Josep Valls Grau. Escriptor

Desobedients
i civilitzats

L

a mobilització popular és el càstig
merescut dels governs injustos i ineficaços. I no és gens difícil trobar exemples
il·lustres que primer van practicar-la i
després van ser absolts per la història.
Al segle XVII, el metge i filòsof anglès
John Locke, un defensor tossut de la
propietat privada –gens sospitós,
doncs, de festejos comunistes–, va argumentar amb solidesa el dret a la
protesta. L’obligació dels estats, deia
Locke, és garantir la seguretat i la llibertat de la gent. Quan els governs fracassen a l’hora de complir aquest deure sagrat, hi afegia, el poble ha de ferse sentir. Com dissabte a Madrid. Més
endavant, ja al segle XIX, als Estats
Units es feia famós el cas d’un altre activista que ara s’estudia a les universitats, Henry David Thoreau. Contrari a
l’esclavatge, Thoreau va negar-se a pagar els seus impostos perquè el govern
tolerava el mercadeig de persones i va
passar una nit a la presó, on va començar a escriure el famós tractat La des-

Quan els governs fracassen
a l’hora de garantir la
seguretat i la llibertat, el
poble ha de fer-se sentir. Com
dissabte en la manifestació
de Madrid
obediència civil. La setmana que acabem de deixar enrere hem viscut una
altra demostració de compromís popular que ha inundat els carrers, sobretot de gent jove, en aquest cas impulsat per la degradació ambiental del
planeta i inspirat per la iniciativa de
Greta Thunberg, la jove sueca que cada divendres s’absenta de les classes i
es planta davant del Parlament a Estocolm per reclamar lleis severes contra
l’escalfament global. Al Tribunal Suprem espanyol demà, dimarts, es reprendrà un judici en què també se la
jutja, la desobediència civil. Comesa,
tal com han exposat acusats i defensors, no només pels que s’enfronten a
penes de presó, sinó pels dos milions
llargs de persones que l’1-O van anar a
votar per expressar una voluntat que
l’Estat els pretenia negar. Llavors el govern espanyol va mostrar la seva pitjor
cara i va respondre a la mobilització
popular amb porres, gasos i bales de
goma. Justament amb allò que la història ha demostrat que mai serveix per
aturar la pacífica desobediència civil.

‘Roma locuta…’

L’

any 1982, el papa de Roma expressava públicament (350
anys després) les excuses de la
Santa Mare Església en l’afer Galileu,
tema de discussió preferit dels viatjants de comerç, símbol recurrent de
les relacions enverinades entre savis i
creients. Les tossuderies obscurantistes del catolicisme oficial, després d’haver blasmat i rebutjat successivament
Descartes, Newton, Voltaire, Darwin (i
molts d’altres que no sonen tant), al segle dinou va entaular una autèntica
guerra contra la modernitat, l’Església
era com un contestador automàtic
amb missatge gravat a l’edat mitjana. I
penso sobretot en l’anomenat Syllabus
Errorum de Pius IX, una llista de vuitanta idees, conviccions polítiques i
teories filosòfiques que el dit papa condemnava amb vehemència, per incompatibles amb la doctrina catòlica.

ENTRE MOLTES ALTRES QÜESTIONS,

hi
condemnava el panteisme, el racionalisme, el socialisme, el comunisme i les
societats secretes, l’escola pública laïcista, la separació de l’Església i l’Es-

tat, i afirmava haver-hi només un matrimoni vàlid, el canònic, bo i pontificant sobre una moral estricta, estrictíssima… una llista que m’agradaria escriure completa si tingués espai. Pius
IX aplegava al seu entorn els catòlics,
però d’alguna forma els aïllava de la resta dels contemporanis. Avui dia, i després de molta sang, suor i cridòries,
l’enfrontament ha esdevingut una mena de coexistència pacífica, amb denúncies i queixes, això sí i encara, per
part del Vaticà. L’Església oficial no té
raons contra un món que fa anys l’ha

“
L’Església i la
societat s’accepten

implícitament però
no es pot pas dir
que col·laborin

sobrepassat, i ha d’observar impotent
com la gent deserta dels temples, passa
dels sagraments, no fa cap cas de les
pastorals i les encícliques (si saben què
són), ni de les directrius de la jerarquia.
L’última mostra de desafecte és aquest
rebuig (sobretot de la part afectada) a
les declaracions papals després del
congrés de bisbes i cardenals sobre
abusos sexuals a menors.
EL MÓN I EL CATOLICISME,

en altres termes l’Església i la societat actual, s’accepten implícitament però no es pot
pas dir que col·laborin. Malgrat tot, qui
sap si la cooperació podria ser ben aviat
una necessitat, en la mesura que hauran de fer front a una amenaça idèntica
que afecta laics i devots: l’alarmant
augment de l’irracionalisme i la intolerància, amb el tràgic agreujant que ara
molta cosa es fa en nom de Déu. Vull dir
de Déu, d’Al·là o de Jehovà, és clar. Per
cert i tornant al principi (això ho penso
pel meu compte), crec que el greu error
de la Santa Mare amb Galileu no fou
condemnar-lo, sinó atribuir tanta importància al problema que tractava.

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

Acollir i
respectar, la
meva experiència
amb l’Ismail
b Cada dimecres em trobo
amb l’Ismail. Entendre’ns ens
suposa un esforç als dos, els
gestos ens ajuden, i sovint
riem amb les confusions. Penso en la valentia de la seva decisió de venir aquí, sol, i també
la tristesa i soledat que ha de
sentir en tenir tan lluny la seva
família. Com Iniesta quan en
ingressar a La Masia va explicar com enyorava la seva família. En parlar d’una futura
trobada familiar, sento la seva
emoció, tot i que sap que això
trigarà a arribar. L’Ismail té 17
anys i és un dels anomenats
menors estrangers no acompanyats –MENA– que va arribar a Barcelona fa un any. Està aprenent un ofici i s’esforça
per millorar en la comunicació. Soc la seva mentora, en
un programa pilot de la Gene-

ralitat, i tinc la fortuna
d’acompanyar-lo, de forma
voluntària, en aquesta etapa.
Però també sento una gran
tristesa en veure que es produeixen situacions d’incomprensió en persones que desconeixen com són aquests
nois i el camí difícil que han
hagut de recórrer per arribar
fins aquí. Els diria que els mirin com mirarien un familiar
que vol marxar a cercar oportunitats i ajudar la família. No
us agradaria que estigués ben
acollit i respectat? Tenim una
memòria molt fràgil i no recordem que molts dels nostres van haver d’emigrar per
treballar un futur millor. Visitant el mercat del Ninot, comentant amb l’Ismail els diferents productes, la dependenta de la parada em deia: “Ensenya-l’hi, que sàpiga com
anomenem aquí els mateixos
productes que té al seu país.
Mireu-los sense pressa, que
els vegi bé.” Això és el que no
podem perdre, la nostra tradi-

ció oberta i plural, ni deixar escapar l’oportunitat de seguir
creixent com a societat que
sap compartir i acompanyar
els joves, sigui quin sigui el seu
origen, potenciant les seves
capacitats.
GLORIA LANGREO OROPESA
Barcelona

Un invent per
governar-los
a tots
b Amb motiu del 30è aniversari de la World Wide Web,
Tim Berners-Lee, el seu inventor, va llançar un doble missatge en què analitzava les
virtuts i els perills de la xarxa
informàtica. D’una banda, es
felicitava per la creació
d’oportunitats i les millores
introduïdes en la vida quotidiana, però també denunciava
la fragilitat de l’invent per cometre delictes o com a generador d’odi. Pràcticament,
la meitat de la població mundial té internet, però encara

no existeix cap organisme fiable que reguli, amb un mínim
de control i rigor, part essencial de la informació que hi
circula. Gegants com ara
Google, Facebook i Twitter
han estat durament criticats
per no evitar la propagació
d’informació errònia a les seves plataformes i que ha acabat generant els conceptes
de postveritat i notícies falses.
No interessa. La batalla pel
poder s’aconsegueix erosionant les xarxes de comunicació amb la intenció de redibuixar l’opinió pública. Cada cop
costa més diferenciar entre
realitat i ficció, els cervells
que tramen i planifiquen
aquestes sofisticades manipulacions actuen sota la tutela i la protecció de governs i
multinacionals. Hem de sumar forces, habilitats i coneixements per desemmascarar
les mentides. Tots som víctimes i botxins.
SERGI SILVESTRE OLIVER
Barcelona
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La frase del dia

“Pablo Casado s’hauria abraçat a Tejero el
23 de febrer de 1981”
Gabriel Rufián, DIPUTAT D’ERC AL CONGRÉS

Tribuna

De set en set

Bach, arquitecte de la música

Pedralbes

Joaquim Nadal i Farreras

Míriam Díez Bosch. Directora de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura

E

uropa no es pot explicar sense
Bach, com Bach no es pot entendre sense Luter. Però importa, si
Bach era o no creient? El pastor luterà
Alain Joly defineix com a “obra monumental” La Passió segons sant Mateu
de J.S. Bach, recitada per primer cop el
divendres sant 11 d’abril de 1729 a la
Thomas Kirche de Lipsia. L’obra es va
compondre en un període de temps
considerable, i és el resultat musical
d’un home profundament religiós. El
compositor barroc Bach neix a Turíngia, la terra de Luter, i és des de la fe de
l’Església evangèlica que pensa i compon tota la seva música. Corals, oratoris, cantates, misses i passions, totes
revelen una força espiritual que Joly
defineix tant humana com divina, sublim i complexa. Bach és un compositor universal i la seva obra és un exemple de la culturització del cristianisme,
que, en paraules del filòsof de la Granja
d’Escarp Ferran Sáez, no és res més
que la capacitat que algunes obres de
prestigi i qualitat han tingut per donar
forma a la nostra cultura. La Passió segons sant Mateu de Bach o El Crist de
Velázquez són expressions culturals
en què el missatge cristià ha pres cos al
llarg de la història de la nostra civilització. Són formes de culturització de l’herència cristiana. Ferran Sáez, que a
més de ser professor a Blanquerna acaba de publicar simultàniament tres llibres sobre temes tan diversos com populismes, l’herència cristiana o l’ambigüitat de les pantalles, considera que
Bach encarna una de les realitats més
sòlides del cristianisme: haver configurat la cultura europea. Pot ser que qui
rep la música de Bach no tingui ni la
més pàl·lida idea que aquest senyor era
religiós. No importa. Es pot transportar amb la seva música i no li cal saberho. Nogensmenys, Bach va fer el que va
fer perquè era creient. La seva música
no pretén catequitzar, però negar-ne
l’origen espiritual seria un disbarat i

Sísif
Jordi
Soler

una falsedat. Ferran Sáez escriu que
“cap religió es transmet per telepatia”,
i que “les catedrals avui estan plenes,
però no de fidels”. Els qui mentre em
llegiu estan omplint la Sagrada Família
són turistes en gran part, però ser turista no és un equivalent a ser un robot
insensible a la bellesa i la força de la cultura, sigui cristiana o sigui pagana.
GIOVANNI ARLEDLER, a la Civiltà Cattoli-

ca, la millor revista per seguir les tendències culturals des d’un punt de vista
dels jesuïtes, creu que el pensament de
Bach és cristològic: de fet la creu és un
leitmotiv indestriable en l’obra de
Bach. Bach va néixer ara, un 21 de
març de 1685, i la seva és la família més
musical que coneixem: més de 120
membres de la mateixa saga es van dedicar a la música. Bach ha seduït per la
seva bellesa però també per la tècnica.
Els qui ens vam endinsar en el piano de
petits vam ser entrenats amb Bach des
dels inicis. Les Variacions Goldberg o
els Concerts de Brandenburg formen
part del llegat cultural europeu que
Bach ens ha deixat. Bach és ja nostre i
és indestriable de l’humus cultural i
musical universal, un “arquitecte de la
música”, en paraules del papa Benet
XVI, amant de Bach i de la música que
sap fer apologia de la fe. Amb Bach tenim dues passions completes, La Passió segons sant Joan i La Passió segons sant Mateu, on els protagonistes
són el mateix evangelista que descriu
la narració i Jesús.
BACH ERA CREIENT i crea una música que

reviu episodis religiosos. És molt interessant el cas d’escriptors no especialment religiosos, com el mateix Oscar
Wilde, que ha escrit a De profundis una
de les obres més tràgiques i doloroses
sobre la vida de Jesús, home turmentat.
El també filòsof Ignasi Boada distingeix
entre evangelitzar i culturitzar el cristianisme. Evangelitzar és proclamar

l’Evangeli, mostrar la figura de Jesús
com a origen i sentit de la vida. Culturitzar és mostrar com el cristianisme pot
trobar-se en el nucli de les produccions
culturals de qualitat. O com produccions clau de la cultura, com Bach, són
simplement inintel·ligibles sense el llegat i el missatge del cristianisme. La
culturització del cristianisme constitueix una via privilegiada de transmissió de la serietat del cristianisme.
L’ÚLTIMA PEL·LÍCULA d’Ingmar Bergman
va ser Saraband (2003), tota al voltant
de Bach. Parla de la culpa i de la dificultat del perdó, del càstig, de Déu i de l’absència de Déu. Bergman, fill de pastor
protestant, costa de llegir sense conceptes clau del luteranisme. Amb tot,
Ferran Sáez ens torna a ajudar: ni Saraband ni Persona de Bergman són
obres que puguem definir com a cristianes, però són inintel·ligibles al marge
de conceptes teològics de la tradició
cristiana protestant. Tota la desesperació, la fe perduda i enyorada, la llum i la
foscor excessives, les fiblades de la memòria o la vida sense col són eixos que el
luteranisme explica i que els mestres
Bach i Bergman declinen. Emil Cioran
escriu: “La música de Bach és l’única
raó per pensar que l’Univers no és un
desastre total. Amb Bach tot és profund, real, res no és fingit. El compositor ens inspira sentiments que no ens
pot donar la literatura, perquè Bach no
té res a veure amb el llenguatge. Sense
Bach, jo seria un perfecte nihilista.” El
filòsof Cioran no es commou amb
l’Evangeli de sant Mateu, però La Passió segons sant Mateu de Bach té el poder d’allunyar-lo del nihilisme. Cioran
veia en Bach l’únic “argument” que prova que la creació de l’univers no pot ser
vista com un gran error. No és un aspecte menor, i menys venint d’un filòsof
com Cioran, disseccionador de la futilitat de la vida, freqüentador de l’existencialisme i escèptic recalcitrant.

D

ivendres van ressonar a la nau de
l’església del monestir
de Pedralbes primer
els Goigs en llaor de
Santa Eulàlia i després
el Virolai. L’Ajuntament
de Barcelona amb l’alcaldessa, Ada Colau, va acudir a complimentar la comunitat de monges clarisses. Aquesta trobada es fa normalment el dia de Santa
Eulàlia però enguany s’ha fet el dia de
Santa Madrona. Anna Castellano ens
va recordar que les dues santes són les
patrones medievals de Barcelona, mentre que la Mare de Déu de la Mercè ho
és des de l’època moderna. Tres dones,
va remarcar. I després ens va explicar
les millores de l’any amb la culminació
esplèndida de la restauració de les pintures de la capella de Sant Miquel i la
iniciativa de l’exposició sobre Charlotte
Salomon, pintora jueva alemanya que
va morir a Auschwitz el 1943. Ens va
presentar també la maqueta tàctil per a
invidents de la tomba de la reina Elisenda de Montcada. Per la seva banda l’arquitecte Josep Maria Julià va fer un repàs de les obres fetes i programades: la
restauració magnífica del claustre dels
Gats i per al futur la recuperació de
l’Hort Petit i de les casetes a la baixada
del Monestir. Després, la cordial trobada entre la comunitat de monges i el
consistori i els convidats al refetor i un
esmorzar amb el mató de Pedralbes.
Des de la fundació del monestir i per
expressa voluntat de la reina Elisenda
de Montcada, sempre s’ha mantingut
un lligam inseparable entre el monestir
i l’Ajuntament de la ciutat, que ara té
cura del monument, el restaura, el gestiona i assegura la continuïtat de la vida
monàstica. El futur reclama el reforçament i l’aprofundiment d’aquesta entesa i un acord institucional ampli. Ara és
el moment de definir els fonaments del
futur d’acord amb les clarisses i les institucions i de preveure totes les eventualitats.
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Manifestació
per les
llibertats
a Madrid

Sánchez avisa que
mai no permetrà la
independència i el
PP insinua que les
prohibiria

La vida diària
i reptes dels
MENA a
Catalunya

Els migrants menors
d’edat miren
d’integrar-se, tot i els
constants canvis
d’espai d’acollida

Andreu Van den Eynde Advocat d’Oriol Junqueras i Raül Romeva

“El judici de l’1-O
va de drets i de
democràcia,
no ho oblidem”
ESTRATÈGIA · “A banda de desmuntar l’acusació hem de recuperar la
perspectiva que van imprimir Junqueras i Romeva, fer un judici a l’Estat”
Ferran Espada
BARCELONA

L

a setmana passada el judici va acabar amb la llarga declaració del major
dels Mossos, Josep Lluís
Trapero. Com la valora?
La declaració del major Trapero confirma el que nosaltres
estem defensant fa molt de
temps. Perquè desactiva la peça imprescindible que eren els
Mossos en el relat artificial
que han construït de la violència. Desmunta l’existència
d’un trident govern-Parlament, societat civil i Mossos i
el suposat control del govern
en l’acció dels Mossos. Aquesta
és una construcció fictícia que
està pensada des de fa molt de
temps i cristal·litza en aquest
judici. El cert és que és un relat que gairebé ningú amb una
mica de sentit comú accepta i
la declaració de Trapero confirma aquesta realitat. Que no
és cap altra que els Mossos no
tenien cap tipus de connivència ni fins i tot d’afinitat amb
l’estratègia política. I, des
d’aquest punt de vista, es trenca l’esquema de l’acusació.
Però amb el reconeixement que
els Mossos estaven preparats
per detenir el president Puigdemont i la resta del govern si ho

ordenava el jutge pocs dies
abans de la declaració d’independència, Trapero no atribueix
una responsabilitat al govern?
Sí, és clar.
Per què?
Perquè d’una manera o altra
contribueix a la idea que algun
tipus d’irregularitat o il·legalitat
s’estava fent. Sense especificarho, anímicament Trapero se situa a l’altre costat. I, efectivament, això suposa pressió per
als polítics. Una altra cosa és
que sempre diem que en un judici penal la pressió no té efecte
per si sola. Ha de tenir una traducció jurídica penal. I això en
el cas de la rebel·lió i la sedició
no ho podran construir.
La declaració del comissari
Castellví també s’ha interpretat com a poc favorable als encausats. Els Mossos estan declarant pressionats?
Totes les posicions que defensen els responsables dels Mossos són molt diferents de les
que plantegen els comandaments de la Policía Nacional i la
Guàrdia Civil. Aquests últims
parlen des d’una posició de fortalesa en què no només defensen el relat de l’acusació sinó el
mateix statu quo. Tots els Mossos parteixen d’una posició a la
inversa, de molta feblesa.

Però la declaració de Castellví
s’entreveu molt més dubitativa
que la del major Trapero...
Castellví, a diferència de Trapero, que està encausat a l’Audiencia Nacional, no ha d’assumir una estratègia de defensa.
Ell està com a comandament
dels Mossos en el focus de totes
les mirades i pressions. Actua
com a simple testimoni sabent
que si esquiva determinades
qüestions li poden demanar accions penals per fals testimoni.
És una persona davant un escenari de pressió immens. A mi
em va semblar que traspuava
terror. I, al comissari Quevedo,
tampoc se’l veia gaire tranquil.
Creu que s’ha instal·lat aquesta
sensació en el cos policial?
Sí. Perquè fa la sensació que els
Mossos són uns dels acusats. I
els agents van al Suprem a explicar-se sabent que, als Mossos, se’ls vol implicar en la suposada rebel·lió i no amb la sinceritat i tranquil·litat que caldria.
I això, evidentment, influeix en
la qualitat del testimoni, nerviosisme, etc.
Què vol dir amb el fet que els
comandaments policials espanyols declaren defensant un relat i un ‘statu quo’?
Que en part han de donar suport
a un relat artificial i en part te-

nen una visió esbiaixada de la
realitat. Per tant, la falta de veracitat de la seva declaració té un
component intencional i un altre
de subjectiu de convicció ideològica. El relat de la violència és artificial i l’han de sustentar perquè la realitat no confirma el seu
relat apocalíptic. Però no poden
abandonar el guió d’una acusació de rebel·lió que es construeix
sobre la base d’un aixecament
multitudinari armat irreal. En
aquesta part menteixen intencionadament, exagerant, inventant fets i reinterpretant la realitat per intentar construir una situació de violència generalitzada. Però també hi ha una part de
la declaració fonamentada en el

fet que per a ells el referèndum
és un atac als seus valors essencialistes. I ho viuen com una violència. La qual cosa els fa oblidar
les consideracions tècniques
com el fet que la interlocutòria
de la jutgessa –i la mateixa llei i
els tractats internacionals– diu
que la policia ha d’actuar però
garantint la convivència ciutadana. La policia d’un estat democràtic no pot actuar al marge
dels límits establerts. I això no
ho han entès. I això és antagònic
a la filosofia de la policia catalana, que té molt clar que no pot
atonyinar ciutadans per endurse una simple urna de plàstic.
La declaració de la secretària
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Llegint entre línies
Jaume Collboni
Xavier Miró

Es diu que als polítics se’ls ha de llegir entre línies.
Acostuma a ser en poques frases, de vegades una, on
s’amaga el sentit de les intencions, de la posició de cara al futur: unes poques frases enmig d’un llarg discurs de proclames interessades, electorals, per a consum i aliment de propis i propers. El candidat del PSC
a l’alcaldia de Barcelona assenyalava aquest dissabte

tres escenaris postelectorals. Colau pot perdre l’alcaldia però el seu partit continuar en el govern. Barcelona
en Comú també pot quedar fora del govern. O Colau
pot guanyar per tan poc marge que hagi de gruar per
pactar. El llarg discurs de Collboni deia que el PSC vol i
pot guanyar. La frase clau preparava el PSC per ser a
qualsevol dels tres escenaris.

Andreu Van den Eynde
s’explica, en un moment de
l’entrevista ■ JOSEP LOSADA

judicial Del Toro pels fets del
Departament d’Economia del
20-S també forma part
d’aquest relat?
Sí. El problema de la secretària
judicial és que els relats artificials sempre s’aguanten perquè
són inventats excepte quan es
confronten amb la realitat. I hi
ha determinats elements objectius que posen en crisi el relat
de la secretària judicial. I d’altres que també es desmunten
aplicant el sentit comú i la lògica. Tota ella traspua subjectivisme, hipèrbole i exageració. Només de començar explica que a
primera hora observa un noi
que diu alguna cosa a un policia
que no sent, li exhibeix alguna

cosa davant de la cara que no
veu i creu que li tira una escopinada però no n’està segura. I
amb tot això assegura que en
aquell moment va saber que alguna cosa passaria. És un relat
histriònic que ens situa en la seva vivència d’aquell dia, que potser va ser terrorífica però en tot
cas és subjectiva. I el dret penal
no pot basar-se en subjectivitats.
El delicte d’amenaces no és perquè algú se senti amenaçat. Sinó
perquè objectivament algú amenaci amb un mal futur que sigui
creïble per a un observador imparcial. El testimoni, a més, està
trufat amb fets inversemblants,
com ara que va sentir la presidenta Forcadell al carrer, i amb

paraules manipulades, com ara
quan volen fer passar un terrat
per una teulada.
Com valora l’evolució del judici.
S’ha desinflat l’acusació?
Falta molt. Per definició, els judicis penals fluctuen amb moments més crítics i d’altres
d’alleujament. La construcció
del relat de l’acusació té un punt
de prefabricat que nosaltres intentem discutir amb les proves.
Ara bé, jo vull ser molt previngut a l’hora de donar molta
transcendència a la discussió fina sobre l’interrogatori a curta
distància perquè podria passar
que no tingués cap influència en
el resultat del judici. Sé que

❝

❝

Trapero desactiva la
imprescindible peça
dels Mossos en el
relat artificial de la
violència

Sense concretar-ho,
Trapero posa pressió
als polítics. Però això
no té una traducció
jurídica penal

aquest judici gairebé s’ha convertit en un entreteniment en
què el termòmetre del Twitter
puja i baixa segons les preguntes i respostes de cada sessió.
Però això és molt irreal.

fer protagonista del debat que
estem defensant els drets de la
gent perquè el resultat d’aquest
judici definirà com podem protestar o fer política en el futur. I
això ens està costant molt.

I com et defenses d’una acusació artificial?
La defensa no pot ser només de
curta distància. Ha de tenir
sempre la perspectiva que
aquest judici va també d’una altra cosa a banda de desmuntar
l’acusació. Una perspectiva que
Junqueras i Romeva han volgut
imprimir des del principi. I gairebé ens estem oblidant d’això.

Com van decidir que no respondrien a les acusacions?
No hem fet res artificial. Va partir del cor dels meus clients. Jo
tenia una idea tècnica de com
havíem de fer-ho. I tenim casos
històrics que indiquen que en
un judici polític no pots anar només a defensar-te, sinó que has
d’anar a denunciar. Però al final
tot ha respost molt a la idiosincràsia d’ells dos. Romeva és una
persona que no vol eludir cap
responsabilitat i té moltes ganes d’explicar les seves arrels
pacifistes i de cultura de la noviolència, a més de la seva perspectiva internacional. I Junqueras porta per bandera la fraternitat i els valors. I és una persona que no entra en detalls perquè la seva vida és de grans
principis. I el plantejament simplement va ser que calia traslladar les seves personalitats i
pensaments a aquest judici.

De quina altra cosa va aquest
judici?
Aquest és un judici sobre el bé
comú, la democràcia i els drets
de la gent. Hem de recuperar
aquesta perspectiva. Perquè la
dinàmica de l’agenda i el control
del jutge Marchena, i la perspectiva mediàtica, han invisibilitzat el que ha de ser un judici a
l’Estat. Si no ens quedarem
amb si la sentència diu que això
va passar o no va passar. I ja sabem que no va passar ni la violència ni cap de les coses per les
quals els encausats estan a la
presó. O que un document com
l’Enfocats és una invenció i ja
veurem d’on surt o si és un document que la Guàrdia Civil va
col·locar durant l’escorcoll. Tot
això és evident digui el que digui
la sentència. I és clar que hem
d’interrogar detalladament els
testimonis. Però tot això no
capgirarà el judici. Per això l’important és si es pot fer una protesta davant d’Economia o no.
Per això hem de recuperar el
plantejament pel qual Junqueras i Romeva no van voler respondre a les acusacions. Per no
entrar en aquest joc. Perquè
nosaltres tenim l’obligació de

En vista d’aquests components
la seva relació amb Junqueras i
Romeva ha traspassat la d’advocat i clients?
En part sí. També perquè comparteixo una part dels seus
ideals. Sobretot la visió oberta
que tenen de l’independentisme i
la perspectiva realista, pràctica i
autocrítica. Hem acabat sent
col·legues en aquesta aventura,
però com a advocat he de fer esforços per no confondre’m.
Aquest és un judici que marcarà
emocionalment diverses generacions. Imagina’t els que estem
allà.
Passa a la plana següent
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Andreu Van den Eynde Advocat d’Oriol Junqueras i Raül Romeva
Sí que ho poden ser. Tot i que
tenim un problema per poder
explicar-nos. Jo he comptabilitzat desenes de microvulneració
de drets però cal veure com expliquem a Estrasburg que tot
plegat sumat ha generat una
gran situació d’indefensió. Això
és molt complex.

Ve de la plana anterior

Aquests ideals, els ha heretat
del seu pare i la seva mare, militants trotskistes exiliats? Tinc
entès que el seu pare era Arturo
Van den Eynde, que en la lluita
antifranquista era conegut com
a Aníbal Ramos i va ser fundador
del PORE (Partit Obrer Revolucionari d’Espanya).
Sí. He viscut molt la política a
casa fora de l’òptica de partits.
Més centrat en els principis i els
valors, la solidaritat, i també la
teoria política, l’ètica i el compromís. Des d’un moviment que
no era ortodox i que defensava
l’autodeterminació des de l’esquerra. Això em connecta molt
bé amb els plantejaments de
Junqueras i Romeva de defensa
de l’autodeterminació des de
posicions democràtiques, de
progrés social i d’igualtat, i no
des d’una perspectiva estrictament nacionalista.
Vostè ha estat l’advocat més
crític amb el jutge Marchena. I
ara diverses defenses vau presentar divendres una queixa
col·lectiva contra el vet a la visualització de vídeos durant els
interrogatoris. Marchena limita
la seva actuació?
Les defenses hem cregut oportú
que havíem d’exposar com veiem la manera que té Marchena
de portar el debat. I la qüestió
dels vídeos ha estat el tema de
consens, tot i que en el meu escrit vaig més enllà perquè parlo
de qüestions com ara la restricció dels interrogatoris. Marchena ordena molt bé els debats però ho fa restringint drets. Jo li reconec la capacitat que té per gestionar la complexitat però el problema és que utilitza uns paràmetres que de vegades generen
indefensió. I un d’aquests és no
permetre’ns confrontar el relat
dels testimonis amb unes proves
que de vegades són necessàries,
com són els vídeos dels fets.
Per què creu que ho fa?
Suposo que per anar ràpid i per
evitar que les defenses no condicionem la seva agenda i les seves normes. Però hi ha límits.
Què vol dir amb la restricció
dels interrogatoris?
El Suprem ha creat una nova
doctrina segons la qual les defenses només podem preguntar
sobre allò de què ha parlat el
testimoni a iniciativa de l’interrogatori de la part que l’ha demanat. I això trenca l’esquema
de la defensa perquè el fet que jo
no cregui oportú demanar un
testimoni no em pot limitar a
interrogar-lo en l’abast que consideri oportú. Aquesta és una
doctrina estranya en qualsevol

Posi-me’n un exemple.
Doncs la dificultat per provar
que la investigació al govern no
arrenca al Suprem, sinó que està investigat des del principi del
2016 pel mateix guàrdia civil,
que no és cap altre que el tinent
coronel Baena, un senyor amb
un biaix ideològic claríssim.
Una investigació autoritzada
pel fiscal Zaragoza llavors a
l’Audiencia Nacional. Això és un
any abans que comencés la causa del jutjat 13 de Barcelona. I
després es manté una investigació paral·lela durant mig any de
caire secret. És a dir, la investigació al govern de la Generalitat
es fa de manera secreta durant
anys, amb total indefensió, i
s’inicia com una causa general
contra l’independentisme sense
cap vinculació amb cap delicte.
Jo vull demostrar això però no
puc fer-ho si no ens han deixat
aportar les proves del jutjat 13 i
estic convençut que no em deixaran preguntar res sobre això
al senyor Baena.

L’advocat d’Oriol Junqueras i Raül Romeva, fotografiat abans de l’entrevista divendres ■ JOSEP LOSADA

El termòmetre del
Twitter puja i baixa
segons com va cada
sessió. Però això
és molt irreal

❝

Marchena ordena
molt bé els debats
però ho fa restringint
drets i genera
indefensió

❝

❝

judici dels que he vist en la meva vida. I això Marchena ho fa
per lligar curt les defenses amb
una bona excusa, que és garantir la igualtat d’armes entre nosaltres i l’acusació. Però fa una
igualació a la baixa. I per sobre
de la igualtat hi ha el dret a la
defensa. Si vol igualar que ho faci a l’alça deixant-nos preguntar

a tots, defenses i acusacions, sobre el que creguem oportú.

car una pregunta de l’acusació!
En el meu escrit li recordo que
l’únic límit que té el president
d’un tribunal és que no pot
substituir l’acusació.

Tampoc sembla gaire igualitari
si després com va fer amb Trapero Marchena fa ell les preguntes prohibides al fiscal?
No hi ha cas més evident que
aquest de substitució de la funció acusatòria. És que va repes-

Les defenses, en el
judici de l’1-O, estem
escalant l’Everest
sense oxigen ni
piolets ni res

Aquestes qüestions poden ser
importants en el procés al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg?

Quin paper juga el jutjat 13 en
tota aquesta causa? Tot el que
l’envolta és molt estrany...
Per començar vaig presentar un
escrit al jutge Llarena per reclamar que no es podia fer la investigació al Suprem i continuar la
investigació del 13 alhora. Que
calia que s’ajuntessin els dos
procediments. Doncs aquest escrit ha desaparegut. He demanat diverses vegades que l’escrit
torni a la causa i que en tot cas
rebutgin resoldre’l però que no
pot desaparèixer. I no responen. D’altra banda, la majoria
de les defenses no saben res de
la causa d’aquest jutjat 13 i s’enfronten a tota un prova de càrrec sense conèixer ni com s’ha
generat, ni si hi ha prova de descàrrec, ni res. Es dona la casualitat que jo també estic present
en la causa del 13 perquè defenso el senyor Josep Maria Jové,
encausat pels fets d’Economia
del 20-S, i per això sé el que ha
passat en aquest jutjat.
I què és el que ha passat?
Que tot és nul. Jo no demano a
Marchena conèixer la documentació del 13 sinó uns papers en concret que sé que demostren que la instrucció és
nul·la. I també me’ls deneguen.
Estem escalant l’Everest sense
oxigen ni piolets ni res. ■
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Queda en llibertat
el dirigent de
l’ANC detingut
a Després de passar la nit a la comissaria, el jutjat de Madrid

Redacció
MADRID

Jordi Alemany, el secretari nacional de l’ANC que va
ser detingut dissabte a
Madrid, va quedar ahir en
llibertat provisional sense
càrrecs. La Policía Nacional el va arrestar al costat
de l’escenari que l’Assemblea estava muntant amb
motiu de la manifestació a
favor del dret a l’autodeterminació de Catalunya,
que va tenir lloc a la capital
espanyola. Després de passar la nit de dissabte a diumenge a la comissaria,
Alemany va ser traslladat
ahir al jutjat de guàrdia, a
la plaça de Castella. Un
cop el jutge va decretar la
seva posada en llibertat,
va ser rebut a la seva sortida per la presidenta de
l’ANC, Elisenda Paluzie, i
pel vicepresident, Pep
Cruanyes, que li van traslladar tot el seu suport.
El jutge de guàrdia de
Madrid va indicar al secretari nacional de l’ANC que
s’ha de presentar demà al
jutjat d’instrucció 4 de Girona. És el primer investigat que va ser citat per
aquest jutjat gironí per les
mobilitzacions que hi va
haver durant l’aniversari
del referèndum de l’1-O.
Alemany no es va presentar a declarar, el 7 de
març, i el jutge va ordenar
que fos arrestat i conduït
al jutjat. D’altra banda, la
candidata d’ERC a l’alcaldia d’Olot, Anna Barnadas, va denunciar que 3 joves amb simbologia feixista la van insultar i van estirar-li una bufanda groga
dins el metro de Madrid,
quan es dirigia a la manifestació. Barnadas va explicar a l’ACN que hi havia
grups repartits en diferents línies del metro que
es dedicaven a intimidar
els manifestants independentistes. En el seu cas, va
haver de canviar de comboi per evitar que els incidents anessin a més. ■

178740-1206876L

va deixar ahir Alemany en llibertat provisional sense càrrecs

Alemany, davant dels jutjats de Girona, on es va negar a entrar el 7 de març ■ EL PUNT AVUI
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Sánchez, ahir, abans de donar lectura al seu informe polític davant del comitè federal del PSOE ■ J.J. GUILLÉN / EFE

Sánchez avisa que Catalunya
amb ell no serà independent
a El PP insinua que prohibiria manifestacions independentistes com la de Madrid, en contra del que
diu la Constitució, i després recula a Artadi denuncia el “xantatge” de veure el dret com a concessió
David Portabella
MADRID

La primera manifestació
de l’independentisme a
Madrid que va deixar un
clam a favor de la llibertat
dels presos a Cibeles ha
deixat un ressò que ahir
recorria tots els partits. Si
Pedro Sánchez advertia
que amb el PSOE en el govern i amb ell de president
“no hi haurà mai independència de Catalunya”, el
PP es va veure obligat a
matisar la insinuació que
Pablo Casado a La Moncloa prohibiria marxes
com la de dissabte, en contra de l’article 21 de la

Constitució.
En la cita del comitè federal del PSOE, Sánchez
va voler ser rotund en el
seu informe polític. “Amb
un govern del PSOE mai es
produirà la independència
de Catalunya. Convivència
sempre, independència
mai”, va prometre. Si l’independentisme viatjava a
Madrid a elevar el clam
contra el judici als presos,
Sánchez va capgirar la tesi
de la convocatòria perquè
la democràcia que “permet” manifestacions als
carrers és la mateixa que
jutja els polítics “que trenquen les normes i la legalitat constitucional”.

L’advocat de l’Estat defensor de l’acusació de rebel·lió, a Cs
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ciutadans continua fitxant en
el mercat polític d’hivern, i ahir
el seu líder, Albert Rivera, va
presentar la incorporació d’Edmundo Bal, l’advocat de l’Estat
que creia ferventment en l’acusació de rebel·lió i que el novembre del 2018 va ser destituït
pel govern de Pedro Sánchez.

Després de reclutar l’antic
vicepresident global de Coca
Cola Marcos de Quinto –que
era admirador de Podem– com
a dos de Cs per Madrid en les
generals, Rivera situa Bal de
quart també per Madrid, lloc
que assegura ser diputat al
Congrés. “És un dels dies més

especials des que vaig entrar en
política”, va explicar Rivera, qualificant d’“heroi”qui volia demanar 25 anys de presó i no
acusar per sedició. “Em van
destituir perquè volien que
mentís. Em sento especialment
còmode en aquest projecte”, va
assegurar Bal.

La imatge inèdita del
centre Madrid inundat
d’estelades ha sacsejat la
política. El més molest va
ser el número tres del PP,
Javier Maroto, que és de Vitòria i que la mateixa nit ja

insinuava un vet al dret de
manifestació. “Això està
passant ara mateix a Madrid. Carmena a Madrid i
Sánchez a La Moncloa ho
permeten. Amb Casado això no tornarà a succeir

mai!”, prometia Maroto.
“Lamento que si governa la
dreta només es podran manifestar els que pensin com
ells, és molt preocupant”,
rebatia el líder del PSC, Miquel Iceta.

Tot i el sentit inequívoc
del que va dir, el vicesecretari d’organització del PP
volia convèncer ahir que el
partit no pensa restringir el
dret de manifestació en
funció del convocant. “No
volem prohibir manifestacions. El que mai volem tornar a veure és polítics que
permetin o avivin la fractura del nostre estat de dret”,
es va desdir. A Màlaga, on
presentava l’experiodista
Pablo Montesinos com a
cap de llista al Congrés, Casado menystenia la marxa
com una “punxada” i desafiava Quim Torra: “Si és
tan valent”, que imiti el lehendakari Ibarretxe i porti
el seu pla al Congrés a escoltar “si la sobirania nacional
vol trencar Espanya o defensar-la”. “No volien referèndum? Doncs referèndum el 28 d’abril: o Sánchez amb Torra, Puigdemont, Batasuna i Podem o
el PP rescatant Espanya de
la independència, de la ruïna econòmica i de la indignitat d’estar als peus del
que volen trencar Espanya”, va dir Casado.
El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va denunciar
que Sánchez no digui “ni
piu” de la marxa de l’independentisme. “El que ha
fet malament Espanya és
donar a Torra les claus del
nostre país”, sosté Rivera.
La consellera de Presidència, Elsa Artadi, es va indignar amb qui presenta la
marxa del 16-M a Madrid
com a concessió. “És un
xantatge dir a la gent que se
li continuaran eliminant
drets si s’expressen amb llibertat”, va dir Artadi.
“Qui deia que no es podia
omplir la Cibeles?”, ironitzava Gabriel Rufián (ERC),
que alerta Sánchez que no
tindrà cap suport si el seu
és “el PSOE de Borrell i
Lambán”. Després de trobar “saludable” manifestar-se a Madrid, el dirigent
de Podem Rafael Mayoral
aposta ara per un “diàleg
ampli tant a Espanya com a
Catalunya per parlar de
l’Espanya del futur que volem”. A la marxa hi van acudir comuns com ara Gerardo Pisarello, però ningú de
Podem. ■

Les frases

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

“L’independentisme
governa contra
Catalunya, contra
cadascun dels catalans
i les catalanes”

“Referèndum? Doncs
el 28-A: Sánchez i
Puigdemont i Torra, o
PP i rescat d’Espanya
de la independència”

“Hi ha d’haver un
diàleg ampli a
Espanya i a Catalunya i
parlar de l’Espanya del
futur que volem”

“El que ha fet
malament Espanya és
donar a Quim Torra
les claus del nostre
país”

“És un xantatge dir a
la gent que se li
continuaran eliminant
drets si s’expressa
amb llibertat”

“Lamento que si
governa la dreta
només es podran
manifestar els que
pensin com ells”

Pedro Sánchez

Pablo Casado

Rafael Mayoral

Albert Rivera

Elsa Artadi

Miquel Iceta

SECRETARI GENERAL DEL PSOE

PRESIDENT DEL PP

SECRETARI DE SOCIETAT CIVIL PODEM

PRESIDENT DE CIUTADANS

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA

PRIMER SECRETARI DEL PSC
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ANÀLISI

Jordi Panyella

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

El rei que sí que va mediar

Redacció
BARCELONA

D

esprés de l’èxtasi, la ressaca,
el mal de cap, el retorn al
vertigen de la crua realitat.
Acabada de dissoldre la gran manifestació de dissabte venia de gust
plantejar als que havien anat a Madrid una pregunta de difícil resposta: I després d’això, què? La prudència aconsellava no fer-ho, perquè a molts dels manifestants es
quedava encara un llarguíssim camí de retorn a casa amb autocar, i
era millor deixar-los marxar amb el
gust dolç de la conquesta de la Cibeles, que no pas enredar-los en el
laberint amarg dels dubtes.
Però sempre hi ha el dia després, i per a aquells que hi van fer
nit, aixecar-se amb l’ànim encara
independentista a Madrid, un diumenge al matí a primera hora, va
servir per descobrir fins a quin
punt la ciutat de carrers acabats
d’esbandir a cop de mànega d’escombriaire, havia girat full amb facilitat d’un dissabte de penitència i
continuava inalterada i inalterable
al clam dels catalans. Inalterada i
sense ruboritzar-se, perquè la capital que fa pocs dies s’encenia com
una teia d’espanyolitat indignada
quan el terme “mediador” va sonar
com a via d’exploració en el conflicte sobre el dret a l’autodeterminació de Catalunya, celebra aquests
dies una singular exposició d’un rei

El cartell anunciador sobre l’exposició d’Alfons XIII i la seva mediació en el conflicte de la Gran Guerra ■ ELPUNTAVUI

dels espanyols que, oh, meravella,
va fer de mediador en causes humanitàries en la Gran Guerra de
1914 a 1918.
La mostra, que s’exposa al Palacio Real, recull la correspondència
d’Alfons XIII amb autoritats militars
en conflicte per auxiliar ciutadans
belgues, alemanys o francesos
atrapats en la cruesa del xoc bèl·lic.
I precisament la tasca de “mediació humanitària” del monarca és la
que s’exalta en el cartell que anuncia la mostra, una mediació que
molts catalans van trobar a faltar

en el besnet d’aquest Borbó, el dia
que Felip VI va mirar fixament a
una càmera de televisió, va tancar
els punys amb ràbia indissimulada
i va decantar-se per sempre més
per un dels dos bàndols de l’Espanya en conflicte.
El Madrid que exerceix de capital d’estat s’ofèn quan se li proposa
una mediació amb la Catalunya rebel perquè la considera una cosa
pròpia, un afer intern, com el pare
que diu que al seu fill el renya ell i
ho arregla amb una plantofada. I
res més lluny de la realitat, perquè

Lapremsa
mundial
destaca el
civisme

dissabte va poder constatar com
els és d’estranya i difícil d’entendre
la realitat catalana. Tan difícil però
també tan fàcil com comparar les
banderes que engalanen molts balcons del Madrid, teles sòbries, d’un
vermell encès, taurí, i d’un groc eixut, de terra castellana, d’una tela
antiga, de tradició, res a veure amb
les estridents i novíssimes banderes comprades a correcuita a qualsevol basar de Barcelona per disfressar d’espanyolitat la capital
d’un país que dissabte va anar a dir
adeu a Espanya. ■

La premsa europea i internacional es va fer ahir ressò de la protesta independentista a Madrid destacant la manifestació com a
“massiva” i “pacífica”. El
diari britànic The Guardian va destacar el fet que
la marxa es va fer “sense
incidències” i que hi havia
“una forta presència de seguretat” per evitar “possibles confrontacions amb
grups d’extrema dreta
amargament oposats a
l’independentisme català”.
La BBC també va informar de l’absència d’incidents i va dir que la protesta va ser organitzada per
“més de seixanta grups de
la societat civil d’arreu
d’Espanya”. Altres mitjans europeus, com Süddeutsche Zeitung, Der
Strandard i Euronews
també es van fer ressò de
la mobilització. The New
York Times va remarcar
que la manifestació va ser
“la primera protesta separatista gran” que hi ha hagut a la capital espanyola, i
en termes similars es va
pronunciar la cadena Al
Jazeera. ■

Ni 18.000, ni 120.000
RECOMPTE · Sumar els assistents a una manifestació com la de dissabte a Madrid és fàcil MÈTODE · Ja fa uns anys, el
col·lectiu Contrastant va ensenyar els periodistes a fer números DEBAT · L’organització i la policia mai coincideixen en la xifra
J. P.
MADRID

D

es del pecat original
d’assignar un milió de
persones a la històrica
manifestació de l’11 de
setembre de 1977 a Barcelona,
qualsevol concentració del
món catalanista, primer, i sobiranista, després, que no sumi
molts zeros sembla que sigui
poca cosa. I tant li fa que dissabte a Madrid hi haguessin
18.000 persones manifestantse, segons va anunciar la policia, o 120.000, segons va proclamar l’organització. El cert
és que va ser un esdeveniment
històric, multitudinari i de
gran càrrega política, com ahir
es va encarregar de certificar la

premsa mundial.
Però polèmiques al marge, hi
ha un sistema ben fàcil per poder recomptar actes de masses
com el d’ahir. La fórmula la va
ensenyar el col·lectiu Contrastant, ja dissolt, que a principi
de segle va demostrar que les
xifres que difonien els diaris sobre l’assistència de gent a la Fira d’Abril eren radicalment falses i inflades. Del recinte del
Real, de la Fira, la gent de Contrastant va passar a comptar
manifestacions tenint per base
l’àrea que ocupava la protesta,
en metres quadrats, i la densitat. Aquesta última xifra
l’aconseguien distribuint gent a
peu de carrer perquè no en tot
l’espai d’una manifestació hi ha
el mateix nombre de gent.

Banderes comuneres van compartir protagonisme amb les estelades i altra
simbologia independentista en la manifestació de dissabte ■

Prenent com a base aquest
mètode, en el moment culminant de la manifestació, a dos
quarts de set de la tarda de dissabte, la gent s’estenia al llarg
de 600 metres entre Cibeles i
l’entrada al Jardín Botánico, a
tocar del museu del Prado, i en
una amplada de 17 metres, fet
que suposa 10.200 metres quadrats. La gent va quedar quieta, escoltant els parlaments;
per tant, la foto resultant és fixa. A la meitat d’aquest espai,
la concentració arribava a les
quatre persones per metre
quadrat, i a l’altra part la densitat era la meitat. Una multiplicació fàcil dona com a resultat
que dissabte a Madrid s’hi van
manifestar almenys 30.000
persones. ■
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TANTXTANT
Josep Maria
Llaurador
Economista

—————————————————————————————————

Les realitats

E

Jaume Asens i Ernest Urtasun escoltant Ada Colau, en la presentació de les tres candidatures d’ahir a les Cotxeres de Sants de Barcelona ■ ACN

Asens, contra el bloqueig de
JxCat i la “retòrica” d’ERC

a Els comuns es presenten per defensar l’autogovern “regenerant” l’Estat, en la presentació dels
candidats a Crida a la mobilització de Colau davant la coincidència dels alcaldables a voler fer-la fora
Carles Sabaté
BARCELONA

Els comuns van posar ahir
en marxa la maquinària
preelectoral amb retrets a
la resta de formacions polítiques, sobretot a JxCat i
les seves intencions de bloquejar iniciatives al Congrés dels Diputats i contra
ERC, a qui acusen de feblesa en el seu republicanisme i de pactar massa cops
amb el PDeCAT. L’acte
que s’havia programat fa
mesos a les Cotxeres de
Sants per reproduir el de
fa quatre anys, que va significar el desembarcament d’Ada Colau a la política barcelonina, va reconvertir-se, ahir, en presentació de la mateixa candidata i alcaldessa, però
també de llançament del
candidat en les generals i
tinent d’alcalde, Jaume
Asens. L’advocat accedeix
a la campanya del 28-A
amb la intenció de “dur el
municipalisme del canvi a
les institucions de l’Estat”.
Asens recordava ahir que
caldrà tenir ben present
en aquesta campanya la
“memòria dels republi-

Les frases

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

“Soc la principal font
de consens del país:
tots volen fer-me fora
de l’alcaldia de
Barcelona”

“Què volen bloquejar
a Madrid? Recuperaré
el republicanisme
popular de
Companys”

“Som l’Europa dels
joves que lluiten pel
medi ambient i no la
que reivindica el
feixisme, com Tajani”

Ada colau

Jaume Asens

Ernest Urtasun

ALCALDESSA DE BARCELONA I
CANDIDATA A LA REELECCIÓ BCOMÚ

TINENT A. BARCELONA I CANDIDAT EN
LES ELECCIONS GENERALS

EURODIPUTAT I CAP DE LLISTA DELS
COMUNS AL PARLAMENT EUROPEU

Urtasun demana unitat “perquè ens anirà bé”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El candidat a les eleccions
europees, Ernest Urtasun, va
fer l’única referència en l’acte
d’ahir, davant de 1.200 persone, a la situació viscuda la
setmana passada amb la
marxa de Joan Josep Nuet i el

grup de Sobiranistes, de l’òrbita d’En Comú Podem. Urtasun va demanar unitat perquè “amb la capacitat de gestió demostrada” en els últims
anys, “ens anirà bé” el cicle
electoral. A escala europea,

l’eurodiputat aposta per blindar els drets fonamentals en
qualsevol àmbit, les polítiques en defensa del medi
ambient i el feminisme, enfront de l’alternativa global
neofeixista.

cans que ja van cridar el
No passaran”, per evitar
que, si bé el PSOE intenta
exhumar el cadàver del general Franco del Valle de
los Caídos, “ens el podem
trobar que governi a La
Moncloa” amb el tripartit
d’extrema dreta. Asens retreu a JxCat que airegi la
intenció de “bloquejar;
bloquejar què, al Congrés,
la rebaixa dels lloguers o

de les taxes universitàries,
o la millora en la dependència?” Els comuns es
proposen regenerar l’Estat des del reconeixement
de Catalunya i “defensant
l’autogovern, amb un republicanisme efectiu i no
retòric”, retreia a ERC. El
tinent d’alcalde es va atrevir a reivindicar-se com a
hereus del “catalanisme
de Macià i Companys”,

símbols d’ERC.
També l’alcaldessa Ada
Colau va retreure als republicans, i al PSC, que “fan
el joc a la dreta”, que per a
ella representen les candidatures de Manuel Valls i
Elsa Artadi: “Em sorprèn.”
Colau lamentava: “Tots estan disposats a ajuntar-se
contra natura només per
fer fora aquest govern.”
En aquest sentit, va recla-

mar de republicans i socialistes més “altura de mires” davant l’auge de l’extrema dreta, i els insta a
buscar “aliances i diàleg”
després de les municipals
del 26-M.
Si bé Asens havia centrat en ERC les crítiques,
Colau va preferir lamentar
que el cap de llista del PSC,
Jaume Collboni, estigui
disposat ara a fer-los fora
de l’Ajuntament, després
d’haver-hi pactat durant
mig mandat. “Entristeix
el camí triat pel PSC”, sentenciava l’alcaldessa. I per
a Artadi –que no pas Joaquim Forn, el pres cap de
llista–, una clara referència: “Quina proposta té per
a Barcelona, després que
el seu govern de la Generalitat ha contribuït a reduir
les inversions a la ciutat?”
Pel que fa al programa
electoral, Colau insistirà
en les polítiques socials i
d’ajut a l’habitatge i a les
famílies, i aprofundirà en
la gestió pública dels serveis municipals, un àmbit
ja iniciat en aquest mandat, i en l’ampliació de les
places en escoles bressol,
per exemple. ■

n diverses classificacions de les malalties
mentals, la gravetat
d’un trastorn es diagnostica pel fet que el malalt estigui o no en contacte amb la
realitat. En les lleus, com la
depressió, el malalt pot arribar a fer una vida prou
normal; tothom té un cert
grau de neurosi, que no
passa d’això mentre els
que l’envolten ho suportin.
Per contra, les psicosis,
com l’esquizofrènia, són
greus perquè el malalt viu
la “seva” realitat –amb allucinacions incloses–, cosa
que no li permet fer vida
normal.
En el judici del procés al
Suprem, a part del barroquisme general –com una
realitat “superior”–, també
es viuen dues realitats.
D’una banda, els fiscals i
l’advocada de l’Estat van
desesperats, amb preguntes del dret i del revés, per
trobar qualsevol detall que
demostri alguna cosa, uns
testimonis clau amnèsics i
uns altres que expliquen
unes situacions que, des
d’aquí, malgrat la tragèdia
que significa tenir gent engarjolada, són fins i tot còmiques i delirants. Però no
estan sols, perquè la claca
de la seva premsa amplifica qualsevol fotesa, encara
que l’endemà s’ho hagin
d’empassar.
De l’altra banda, a més
d’uns acusats i els seus advocats, que expliquen amb
prou naturalitat els esdeveniments de l’any passat, tot
i saber que s’hi juguen la llibertat, hi ha uns testimonis
que parlen de la seva feina
–cadascú de la seva i totes
prou diverses–, sense escarafalls ni frases recargolades. Tampoc no estan sols,
perquè el 20-S érem més
de 40.000 persones i l’ 1-O,
més de dos milions, que podríem explicar què passava
a la Rambla Catalunya i als
diversos punts de votació.
Potser hi ha mentides
pel mig en una farsa general, però no hi ha tants psicòtics entre la població. Fer
entrar el clau per la cabota
no canviarà la realitat. Però,
si triomfa el relat inventat,
potser estarem davant
d’una bogeria col·lectiva.
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JxCat descarta pactar amb
els comuns a Barcelona

a Presenten Ferran Mascarell, que anirà de número quatre de la llista, amb Elsa Artadi i Neus
Munté a Asseguren que un acord amb ERC igual com el que tenen al govern de Catalunya és vàlid

facció per formar part del
projecte per aconseguir
una Barcelona “amb més
democràcia, més justícia,
més paritat i més benestar”. “Les persones s’han
de posar al servei de les
idees i nosaltres tenim
idees per fer d’aquesta
una de les millors ciutats
del món”, va assegurar
Mascarell. Artadi va valorar l’experiència de Mascarell com a conseller i
com a regidor a l’Ajuntament de Barcelona, on va
formar part del PSC.
Interrogats per la possibilitat d’arribar a pactes
amb altres forces, Artadi
va valorar el pacte existent al govern català amb
ERC i va recordar que
l’aposta de Junts pel Sí a

La frase

—————————————————————————————————

“Un futur govern
amb els comuns no és
un canvi per
a la ciutat”
Elsa Artadi

NÚMERO 2 DE LA LLISTA DE JXCAT A
L’ALCALDIA DE BARCELONA

Ferran Mascarell, que ocuparà el número 4 de la llista de JxCat a l’alcaldia de Barcelona, amb Elsa Artadi i Neus Munté, números 2 i 3, respectivament ■ M.M.

Marta Membrives
BARCELONA

Junts per Catalunya aposta per un canvi a Barcelona. És per això que descarten un pacte amb Barcelona en Comú, tal com va explicar ahir Elsa Artadi, número dos de la llista encapçalada per Joaquim Forn,
durant la presentació de
Ferran Mascarell, que ocuparà el número quatre de
la candidatura, acompanyat també de Neus Munté, que anirà en el número

tres.
Els tres representants
de JxCat van posar amb
un cartell amb la foto de
Quim Forn i el lema “Barcelona al centre de tot” i
van destacar la importància del cap de llista, amb
qui Artadi va explicar que
estan en contacte diàriament. La número dos de
JxCat a l’alcaldia de Barcelona va explicitar la voluntat del “rigor pel lideratge i
per tirar endavant una
ciutat per les persones”.
Tot i que no van voler deta-

llar qui més formarà part
de la llista, Neus Munté va
remarcar que els pròxims
dies hi haurà anuncis de
noves incorporacions “per
arribar allà on en Quim no
pugui per la seva injusta
posició de pres polític”.
Tots tres van deixar clara
la voluntat d’afegir perfils
diferents a la candidatura
de JxCat.
El delegat del govern a
Madrid, Ferran Mascarell, que feia alguns mesos
que postulava l’alcaldia,
va destacar la seva satis-

Maragall defensa pactar
amb el grup de Colau
Efe
BARCELONA

El candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona, Ernest
Maragall, aposta per un
govern municipal que
aglutini independentistes
i comuns, el que ha definit
com “el bloc del 80%” de la
societat catalana en defensa de les llibertats i con-

tra la repressió. “La nostra
aspiració és assolir la posició central i principal, que
ens permeti articular
aquesta amplíssima majoria”, va remarcar en una
entrevista concedida a
l’agència Efe. El candidat
d’ERC es mostra convençut que la seva força té “totes les possibilitats” d’acabar en el primer lloc a les

eleccions del maig i “aconseguir aquest rol central”
en una futura coalició amb
els comuns. En aquesta
majoria de govern, Maragall no veu cabuda al PSC
de Jaume Collboni, a causa del posicionament dels
socialistes en relació amb
l’empresonament dels líders independentistes jutjats al Tribunal Suprem

Remodelació aquesta setmana
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La remodelació del govern de
la Generalitat provocat per la
sortida de les conselleres
Laura Borràs, que anirà de
número dos a les llistes al
Congrès, i d’Elsa Artadi, que
ocupa el número dos a la llista per l’alcaldia de Barcelona,
es farà aquesta setmana o, a
tot estirar, a principis de la vinent. Així ho va explicar ahir
Artadi, que va assegurar que
no tenia constància que la re-

modelació pogués anar més
enllà de les dues conselleres
que pleguen. “De la part que
depèn dels nostres socis de
govern no ens han confirmat
que hi hagi canvis”, va assegurar referint-se a les conselleries amb titulars d’ERC. La
consellera de Presidència no
va voler avançar cap nom i va
explicar que els canvis corresponen al president de la
Generalitat, Quim Torra. ■

per l’1-O i, en general, amb
la seva oposició frontal al
procés sobiranista.
Tot i la voluntat de pactar amb Colau, el candidat
d’ERC considera que no
ha estat una bona alcaldessa “des del punt de vista de la gestió concreta de
la governació de la ciutat”,
encara que això “no vol dir
que s’hagi fet tot malament, ni de bon tros”. El
que sí que ha retret a l’actual equip de govern dels
comuns a l’Ajuntament de
Barcelona és que hagi “governat des de la ideologia”.
La candidatura de
JxCat, que lidera Joaquim

Forn amb Elsa Artadii
Neus Munté, l’ha situada a
l’espai del “centredreta”
sobiranista. Pel que fa al
seu company en el PSC,
Ferran Mascarell, que ocupa el número quatre de la
llista de JxCat, Maragall
creu que es tracta d’una
opció “coherent” perquè,
assegura, “ja fa temps que
va fer el viatge cap al centredreta” i va arribar fins i
tot a ser conseller en els
governs d’Artur Mas.
De Manel Valls ha assegurat que “ no serà alcalde
de Barcelona, ho sap ell i
comença a saber-ho gairebé tothom”. ■

les anteriors eleccions al
Parlament de Catalunya
era la mateixa estabilitat
que venia de governs anteriors i la que hi ha ara al
govern amb Junts x Catalunya i ERC. “La majoria
és aquí i no entenem per
què el govern de la capital
de Catalunya ha de ser diferent de la fórmula amb
la que governem Catalunya des del 2012”, va explicar l’encara consellera
de la Presidència. És per
això que va descartar rotundament els possibles
pactes amb els comuns.
“Un futur govern amb els
comuns no és un canvi per
a la ciutat”, va concloure. ■

Ernest Maragall, candidat
d’ERC a Barcelona ■ ACN

