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civils denuncien en el judici al
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en la llibertat d’expressió
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El ministre perd els papers en ser qüestionat sobre Catalunya

Ridícul de Borrell

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Demà, a partir de les 11.00 h
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El director signa un film amb imatge
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Burton, en l’estrena del film a París, fa uns dies ■ EFE

Torna Dumbo,
gràcies a Tim Burton
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Ludwig van Beethoven se-
rà l’eix central de la pro-
gramació de L’Auditori
per a la temporada
2019/2020, obrint així
una nova etapa amb l’ob-
jectiu de construir un pro-
jecte artístic “unificat i
transversal”. Amb motiu
del 250è aniversari del
naixement del compositor
alemany, L’Auditori “im-
pregna” els cicles de l’Or-
questra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Cata-
lunya (OBC), Música Anti-
ga i de Cambra del llegat
del músic, sota el paraigua
del Festival Beethoven
250. “Com a altaveu de la
modernitat, L’Auditori
troba en Beethoven una fi-
gura de rellevància en tots
els nivells”, va dir ahir el di-
rector de L’Auditori, Ro-
bert Brufau, en la presen-
tació de la programació.
Ramon Humet i Pablo
Carrascosa són els compo-
sitors convidats a partir
dels quals la sala vol poten-
ciar la nova creació.
L’OBC, per la seva banda,
interpretarà gran part de
la producció simfònica del
compositor, sota la direc-
ció de Kazushi Ono, Jan
Willem de Vriend i Rudolf
Buchbinder.

La temporada oferirà
21 estrenes mundials i 35
estrenes nacionals, i ha
encarregat un total de 23
obres. Una de les estrenes

serà l’òpera Prisoners of
the state, de David Lang,
basada en el llibret origi-
nal de Fidelio, un encàrrec
a institucions com la Fil-
harmònica de Nova York i
el Barbican de Londres.

Una de les grans obres
corals de Johannes
Brahms, Rèquiem ale-
many, obrirà la tempora-
da de l’OBC, que viurà un
altre moment destacat
amb la fusió de l’OBC amb
l’Orquestra Simfònica del
Teatre Mariïnski, que tor-
naran a reunir-se després
de fer-ho el 2017.

Ahir, el director de
l’OBC, Kazushi Ono, va
destacar també el cicle de-
dicat al compositor honga-
rès Béla Bartók, del qual

s’interpretaran dos ballets
i una òpera.

Marató de cambra
Un dels plats forts de la
temporada de Música de
Cambra serà una marató
de 14 hores de concert in-
interromput. Artistes
com el Trio Ludwig, Vera i
Claudio Martínez Mehner,
Miguel Colom o Arnau To-
màs seran els protagonis-
tes d’una jornada que tin-
drà les portes obertes de la
sala 2 perquè el públic pu-
gui entrar i sortir de forma
gratuïta. En el seu con-
junt, la temporada de Mú-
sica de Cambra reunirà les
tres grans escoles de quar-
tet, l’Armida Quartett, el
Calidore String Quartet i

David Oistrakh String
Quartet. El Quartet Ca-
sals, amb formació a L’Au-
ditori, tancarà la tempora-
da amb tres concerts amb
repertori de Mozart.

Pel que fa a la tempora-
da de Música Antiga, Beet-
hoven deixarà el seu segell
en la segona edició del Fes-
tival Llums d’Antiga, que
girarà al voltant del con-
cepte de llibertat, un tòpic
en l’univers del composi-
tor de Bonn. La pròxima
edició, que portarà el nom
de Llibertat. Entre el caos
i l’ordre, se celebrarà el fe-
brer del 2020, amb un car-
tell que inclou l’Ensemble
O Vos Omnes, el col·lectiu
flamenc Graindelavoix, El
Gran Teatro del Mundo o

el Sollazzo Ensemble. A
banda, Jordi Savall segui-
rà amb la integral de sim-
fonies del músic alemany,
i dirigirà, acompanyat de
Le Concert des Nations, la
Passió segons Sant Joan,
de Bach.

En l’apartat internacio-
nal de música antiga, Il Po-
mo d’Oro oferirà un recital
d’àries de Händel i Vinci
amb el contratenor Fran-
co Fagioli, que ve per pri-
mera vegada en solitari a
Barcelona. També debuta-
ran a la capital catalana els
txecs Václav Luks i Colle-
gium 1704, i els belgues
Vox Luminis. La Banda
Municipal interpretarà la
música incidental d’Eg-
mont en el marc del Festi-
val Beethoven 250, que
presentarà companyies
internacionals com l’Or-
questra Simfònica de la
Ràdio de Baviera, dirigida
per Mariss Jansons. Amb
el pianista Evgueni Kissin,
presentaran un programa
monogràfic de sonates i
variacions de Beethoven.

L’Auditori, finalment,
impulsarà la Tarifa Pla-
na 25, un abonament per
als menors de 25 anys
que ofereix accés il·limi-
tat a 300 concerts en
funció de la disponibili-
tat. El pressupost de con-
tractació és de dos mi-
lions d’euros, similar al
d’exercicis anteriors, i la
imatge gràfica de la tem-
porada és a càrrec de l’ar-
tista Perejaume. ■

El compositor alemany “impregna” els cicles de l’OBC, Música
Antiga i de Cambra, en la nova temporada de L’Auditori

Mar Vila / ACN
BARCELONA

Beethoven, el fil

Kazushi Ono, director de l’OBC, ahir a L’Auditori ■ MAR VILA

Els alcaldes del Pallars So-
birà, reunits ahir al ves-
pre, estudiaran practicar
la insubmissió amb l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua
(ACA) i deixar de pagar el
cànon de l’aigua. Es tracta

d’una mesura per mostrar
el descontentament amb
l’informe negatiu que ha
redactat aquesta agència
contra la celebració del
Doctor Music Festival i per
l’excés de normatives res-
trictives. Aquesta mesura
es ratificarà en un consell
d’alcaldes convocat per di-
lluns vinent. En la reunió
per abordar la probable
marxa del Doctor Music
d’Escalarre també es va
aprovar convocar un con-

sell d’alcaldes del Pirineu
per tractar problemàti-
ques conjuntes. Tots els al-
caldes han coincidit a de-
nunciar que les normati-
ves són molt genèriques i
que no preveuen les dife-
rents realitats del país.

Ahir, d’altra banda, la
Plataforma Salvem Doc-
tor Music va mostrar la se-
va “indignació total” pel
segon informe negatiu,
emès dimecres, i la Dipu-
tació de Lleida va acordar

celebrar dilluns una reu-
nió amb tots els grups de la
corporació per mirar de
trobar solucions a la possi-
ble marxa del Doctor Mu-
sic Festival, que s’hauria
de celebrar a Escalarre del
12 al 14 de juliol.

Doctor Music, per la se-
va banda, ha convocat una
roda de premsa per di-
marts que ve en què pro-
bablement revelarà si, fi-
nalment, deixa el Pallars i
va a Montmeló. ■

Els alcaldes del Pallars estudien no pagar l’ACA

ACN / Redacció
BARCELONA

És una mostra de
protesta per l’informe
emès contra
el Doctor Music

Els prats on s’hauria de fer el Doctor Music Festival, del 12 al
14 de juliol ■ ACN

Andrés González Ibáñez,
Andy, guitarra solista i un
dels membres fundadors
de la banda barcelonina
Los Salvajes, tot un refe-
rent dels anys seixanta, es
va morir dimecres a 72
anys d’edat a causa d’un
infart. Va ser el mateix
grup el que va fer-ho públic
a Facebook. “Descansa en
pau, estimat camarada,
ara a col·laborar amb la
gran banda del Paradís”,
van deixar escrit. Andy
González va néixer a
l’Hospitalet de Llobregat,
al barri de la Torrassa, el 4
d’octubre de 1946. Los
Salvajes, que es van ano-
menar inicialment The
Savages, van formar-se a
Barcelona a finals de l’any
1962 amb el guitarrista
rítmic Francisco Miralles,
el bateria Delfí Fernández,
el també guitarrista –i des-
prés cantant– Gaby Ale-
gret i Andy González. Poc
després s’hi va unir el bai-
xista Enric Canals (ex Los
Albas), que seria reempla-
çat per Sebastià Sospedra.
Los Salvajes, que l’any
1964 van anar a forjar-se
en clubs de rock alemany
com, uns quants anys
abans, havien fets els
Beatles, la qual cosa va en-
durir el seu so, van publi-
car diversos EP als seixan-
ta en un estil que es movia
entre el R&B britànic, el
merseybeat i la psicodèlia,
amb els Rolling Stones i els
Who com a principals in-
fluències. González va dei-
xar el grup el 1969 per fer
el servei militar i no va par-
ticipar en la reunió de Los
Salvajes l’any 2013.

Mor Andy
González,
guitarrista de
Los Salvajes

G. V.
BARCELONA
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Gran costellada
Tremp (Pallars Jussà)
Per celebrar la primavera, el
Consell del Corder del Pallars
Jussà proposa sortir a gaudir
de la carn a les barbacoes de
la comarca.
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Tast de jocs
Manresa (Bages)
Nova edició del festival de
jocs de taula amb més de
500 propostes. 30 i 31.

��
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No tots els mesos són
iguals. Al Baix Llobregat,
l’abril és un mes diferent, el
més familiar i divertit de
l’any. Arriba la quarta edi-
ció del SuperMes, una
campanya impulsada pel
Consorci de Turisme del
Baix Llobregat que propo-
sa durant els quatre caps
de setmana de l’abril més
d’un centenar d’activitats
familiars d’oci, cultura i
gastronomia a tota la co-
marca. Entre les propostes

d’aquesta edició desta-
quen els importants des-
comptes que es faran als
principals atractius turís-
tics de la zona, com ara les
coves de Montserrat, els
espais naturals del delta
del Llobregat, el canal
olímpic de Castelldefels, el
Parc Arqueològic Mines de
Gavà, la Catalunya en Mi-
niatura a Torrelles o la
Cripta Gaudí de la Colònia
Güell. Convertir-se en xef
per un dia, viure raids
d’aventura en família o di-
vertir-se fent de pagès són
algunes de les activitats

més originals de la progra-
mació. També destaquen
la Festa de Turisme Fami-
liar del 7 d’abril a Castellde-
fels, la Fira de la Cervesa
Artesana a Begues del 13
d’abril o les 20 Jugateques
als Municipis del Baix Llo-
bregat de cada diumenge.
Són espais on les famílies,
amb infants de totes les
edats, poden compartir
una estona de joc i experi-
mentació mentre coneixen
els valors dels parcs i plat-
ges metropolitans, a més
d’altres continguts relacio-
nats amb la sostenibilitat.

Gran festa inaugural
Per primera vegada, el Su-
perMes celebra una gran
festa inaugural per ence-
tar l’edició del 2019. Serà
el diumenge 31 de març al
parc de Can Mercader de
Cornellà, que es transfor-
marà en un gran escenari
on al matí es faran ple d’ac-
tivitats per a tota la famí-
lia. El plat fort de la festa el
posarà el concert de Reg-
gae per Xics a les dotze del
migdia, que ha creat la
cançó del SuperMes dedi-
cada al Baix Llobregat. La
programació, però, enge-

garà cap a les deu del matí
amb activitats com ara
jocs de fusta gegants, ta-
ller de maquillatge, bom-
bolles de sabó, photocall
amb la Puput Punxetes
–la mascota ambaixadora
del SuperMes– o l’anima-
ció de diferents xanquers.

Dades d’interès
b Dates: tot el mes
d’abril. Diada inaugural el
31 de març al parc de Can
Mercader de Cornellà
(gratuït).
b Més informació:
www.elsupermes.cat

a Una gran festa diumenge a Can Mercader de Cornellà enceta la quarta edició del SuperMes, una
campanya que proposa més d’un centenar d’activitats familiars al mes d’abril a tota la comarca

Disfrutar del mes més
divertit del Baix Llobregat

Redacció
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

El concert de Reggae per Xics és el plat fort de la festa inaugural del SuperMes que es farà diumenge al parc de Can Mercader de Cornellà ■ J. CASTRO

Trons al març,
fred abril i maig

A la 16a edició de la Fira de
l’Oli i la Pedra de Vinaixa
s’hi promocionen els dos
productes més preuats i
reconeguts del municipi:
l’oli d’oliva verge extra i la
pedra natural. A aquests
dos també s’hi suma la pe-
dra seca, reconeguda re-
centment patrimoni mun-
dial per la Unesco.

La fira també serveix
per mostrar altres aspec-
tes interessants de Vinai-
xa, amb exposicions diver-
ses, tallers i rutes sobre la
història de la localitat.
Animeu-vos a participar
dels actes culturals i a gau-
dir de les parades i l’es-
morzar popular. Entre
aquests actes hi ha una ca-
minada popular dissabte, i
al vespre, teatre. Diumen-
ge s’inaugurarà la fira a
2/4 d’11 del matí i al ves-
pre hi haurà un concert de
gòspel a l’església.

16a edició de
la Fira de l’Oli
i la Pedra
a Vinaixa

La força de l’Ebre, la cançó
de Pepet i Marieta que ser-
veix per commemorar els
divuit anys de lluita de la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre, sonarà en directe
en la gran diada ebrenca
que demà es farà al pavelló
1 d’Octubre d’Amposta.
Durant la jornada actua-
ran els principals grups
musicals de la zona i també
hi haurà tallers infantils,
gastronomia, activitats
culturals, animació, infla-
bles, pallassos, la Fira del
Llibre Ebrenc, parades...

Gran festa a
Amposta per
recordar la
força de l’Ebre
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inc la mania (la
dèria, la idea) de

guardar els recordato-
ris de funeral. No en
llenço mai cap. Els tinc
desats en una capsa o,

de tant en tant, me’ls trobo en una but-
xaca de l’americana que fa temps que
no em poso. Hi són tots, però n’hi ha un
que no hi cap, en aquest cofre que
mantinc sense gaire sentit. És el del fu-
neral de la Cristina Cervià. Ella mateixa,
abans de morir, va demanar un favor a
l’Ignasi Esteve i a en Pep Pujol. I molts ja
saben que quan la Cristina et demana-
va un favor, era millor dir que sí, perquè
era insistent i invencible. El pintor i el
poeta van accedir a la petició, tu diràs,
perquè van entendre que aquell encàr-
rec no solament era una mostra d’esti-
mació envers la Cristina sinó el símbol
de l’amor que la Cristina volia transme-
tre a la gent que l’estimava. El recorda-
tori, el tinc en un prestatge, en un espai
privilegiat, perquè hi ha un poema ex-
cel·lent d’en Pep Pujol (una evocació
amb aires de Vinyoli, en alexandrins) i
perquè inclou una aquarel·la de l’Ignasi

Esteve que no és sinó una porció del
mural que va pintar expressament per
a la memòria de la Cristina. No l’he vist,
però m’han dit que s’hi representa una
noia que és a punt de capbussar-se en
el mar. “Un fragment de la Cristina que
cadascú s’endurà a casa”, va dir algun
dels assistents al funeral.

En els versos finals del poema d’en
Pep, l’elegia es torna expansió de l’àni-
ma i lligam profund amb la natura: “Lla-
vors, qui podrà estar-se’n? Ens deixa-
rem endur / pel dolç reclam del blau,
de ser aigua dins l’aigua / sorpresos de
trobar-hi un tros de cel tan pur.” Va ser
emocionant participar en aquesta co-
munió just en el moment en què en la
cerimònia de comiat el mateix Ignasi
deia el fragment de l’Evangeli de Joan
amb què la Cristina volia cloure l’acte:
“Estimeu-vos els uns altres com jo us
he estimat.” Seria injust parlar d’ella no-
més en aquests termes, perquè va ser
una excel·lent actriu, una dona coratjo-
sa i un caràcter indòmit, però també va
ser algú capaç de guanyar-se l’afecte
solidari, rotund, col·lectiu: “el dolç re-
clam del blau”.

T

Keep calm
Josep Maria Fonalleras

Un fragment
d’ella

Cristina Cervià, a més d’una
excel·lent actriu, va ser una
dona coratjosa, un caràcter
indòmit i algú capaç de
guanyar-se l’afecte solidari

e sentit una cosa terrible: l’ad-
vocat de Sandro Rosell supli-
cant al tribunal que el jutja que

el fet d’haver-lo mantingut dos anys en
presó preventiva no sigui un impedi-
ment per absoldre’l i dipositar-lo al
carrer. L’advocat tem que el tribunal,
per orgull, per no reconèixer la desme-
sura i no desprestigiar més la Justícia,
pugui aplicar-li encara més presó i fer
més extensa la injustícia, tot i que en
el seu fur intern trobi Rosell innocent.
Si que anem bé, si s’han de dir aques-
tes coses i si els jutges les escolten
sense ofendre’s ni enviar l’advocat a
passeig.

Sandro Rosell ha tingut la pega de
ser un president del Barça poc esti-
mat. N’ignoro els motius. El futbol em
cau lluny. Mals fitxatges? Pocs gols?
Mala gestió? Una paraula imperti-
nent? Tampoc no sabria detallar per
quin motiu és jutjat. Hi ha diners i co-
missions pel mig. Sigui com sigui, si
hagués estat un president apreciat, els
socis de l’entitat i també molts homes
públics haurien denunciat des del pri-
mer dia i de manera sostinguda la pre-
só sense judici que l’ha afligit. Els més

H

susceptibles hi haurien observat un
atac a Catalunya o a l’independentis-
me i haurien sortit llaços blaugrana
per reclamar-ne la llibertat. El soci del
Barça s’ha mantingut en general en si-
lenci, i els polítics no volen contradir
el soci del Barça. No hi ha hagut “Lli-
bertat Sandro Rosell” al camp.

Quan aspirava a la presidència del
club, Rosell em va convidar a dinar
amb quatre periodistes més. No sé per
què em va escollir, si, com dic, no re-
uneixo cap condició futbolística. Devia
estar mal assessorat. Un moment ens
va dir: “Jo responc exactament a la
imatge del català típic: visc a Barcelo-

na i tinc una casa a l’Empordà i una al-
tra a la Cerdanya.” Llavors em va fer
riure, em va semblar l’expansió d’un
fantasma que no viu en aquest món ni
en el de la majoria de socis. Ara,
veient-lo entrar i sortir dels jutjats
amb molt més que dos anys a sobre i
amb tot embargat, les seves paraules
em susciten entre tristesa i tendresa.

Alguns afirmen que la sentència
contra els independentistes ja està es-
crita pel tribunal del Suprem que els
jutja. Que ens la diguin, si la saben.
L’advocat Jaume Alonso-Cuevillas par-
la d’entre vuit i onze anys, però es pre-
senta de candidat de Puigdemont per
Girona. No han sortit per enlloc els de-
lictes de rebel·lió i sedició. El de mal-
versació, l’estan buscant com desespe-
rats. Alguns porten més de dos anys
tancats. Uns altres menys, però de to-
ta manera un temps desorbitat. La
sentència de presó que s’albira: ¿serà
per justificar aquests anys que porten
acumulats i no ofendre l’orgull del jut-
ge instructor que se’ls va quedar i del
Tribunal Constitucional que no els ha
volgut alliberar? Haurem de veure i
sentir els advocats suplicar?

“De Sandro
Rosell als
independentistes
jutjats

Vuits i nous

La sentència
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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El conflicte entre Catalunya i
Espanya està lluny de tancar-

se i no sembla que l’Estat tingui cap
pressa, ni tan sols voluntat de fer-
ho. Així ho indica, almenys, la inicia-
tiva de l’Advocacia de l’Estat de re-
clamar la imputació de 36 votants
ferits durant el referèndum de l’1-O
que van decidir denunciar la policia,
així com d’ampliar aquesta investi-
gació a altres concentrats que apa-
reguin en vídeos, a qui qualifica de
“massa tumultuària” contra la poli-
cia i als quals pretén acusar de de-
lictes com ara desobediència, resis-
tència a l’autoritat, atemptat con-
tra l’autoritat o desordres públics
amb amenaça de violència.

El jutjat d’instrucció número 7
de Barcelona va rebutjar l’obertura
d’un procediment contra els vo-
tants perquè els va considerar sub-
jecte passiu de l’acció policial, però
la insistència de l’advocat de l’Estat
amb un recurs davant l’Audiència
en els termes citats no només man-
té l’amenaça judicial contra els 36
ciutadans que es van querellar,
sinó que l’amplia sense límits als
centenars de milers de catalans
que l’1-O van viure la indignitat de
ser atacats per la policia als col·legis
electorals mentre participaven en
el referèndum.

La iniciativa és greu. Més enllà
que se’n pugui sospitar la utilitat
tàctica, bé per dissuadir més quere-
lles contra policies o bé perquè el
govern de Pedro Sánchez afronti les
eleccions havent refutat qualsevol
sospita de connivència amb l’inde-
pendentisme, l’amenaça és un fet.
Un fet que alimenta el conflicte ju-
dicial i també el social i que, òbvia-
ment, no recau en el funcionari de
torn, l’advocat Severo Bueno de
Sitjar de Togores, sinó en els seus
superiors jeràrquics, que en última
instància són la ministra de Justícia,
Dolores Delgado, i el mateix presi-
dent del govern, que haurien de do-
nar explicacions de manera urgent.

L’amenaça
de l’Estat

EDITORIAL

o es pot pas negar que els socia-
listes són bons, quan concedei-
xen entrevistes. I que són, so-

bretot, sincers. Els haurien d’entrevis-
tar més sovint. El ministre d’Afers Ex-
teriors espanyol (quin paperàs, minis-
tre!) se’n va al canal de l’emissora ale-
manya DW News i no només s’aixeca a
mitja entrevista sinó que renya el pe-
riodista i l’acusa de mentider. Com
que no li agradaven les preguntes, fa
com els nens petits i s’aixeca de taula.
“Atureu-vos, deixeu de gravar!”, s’ex-
clama. Es treu el micròfon de la corba-
ta i se’n va. Fins que els seus asses-
sors, que no devien ni saber on posar-
se, el convencen perquè es torni a as-
seure –porta’t bé, ministre!– i l’acabi.
“Podries fer millor les teves pregun-
tes”, li acaba etzibant Borrell al final al
veterà periodista de DWNews Tim Se-
bastian. “Jo no soc aquí per fer-li les
preguntes que vol”, li aclareix ell. Hi
ha qui s’exclama, per aquest episodi. A

N “Si el que vol
són entrevistes
amables, ministre,
haurà de fer com
Sergio Ramos
mi, en canvi, em sembla fantàstic, que
Borrell es retrati allà on va, un dia
amb els senadors francesos, un dia
amb el president mexicà, un dia a la
tele alemanya. I si vol entrevistes ama-
bles, que faci com Sergio Ramos i s’au-
toentrevisti, no?. I per bona, també,
l’entrevista d’Iceta al diari Berria. Si
Borrell va ser sincer i es va mostrar tal
com és a DW News, Iceta devia fer el
mateix a Berria. “Si el 65% dels cata-
lans volen la independència, la demo-
cràcia ha de trobar un mecanisme per

fer-ho possible”, els va dir. Una cosa
tan òbvia i ja hi ha muntat, és clar, tot
un sidral al PSOE. És bo, Iceta. No és
el primer cop que li passa, que se li es-
capa un comentari probablement sin-
cer i li piquen la cresta els seus. De la
mateixa manera que està bé que es ve-
gi com és Borrell (això no m’agrada,
m’aixeco i me’n vaig), també està bé
que es vegi què passa quan Iceta diu el
que diu: que ha de córrer a demanar
perdó i a fer piulades a Twitter mati-
sant-ho per deixar clar no només que
no és independentista sinó que és an-
tiindependentista, que no és ben bé el
mateix. Fins i tot la vicepresidenta del
govern espanyol, Carmen Calvo, va ha-
ver de sortir ahir a dir-ho: “Iceta és un
socialista antiindependentista.” No
calia, ministra, tant d’aclariment. Re-
corddant simplement que és socialista
n’hi havia prou. Perquè de socialistes
independentistes, si és que n’hi havia,
ja no n’hi ha. Ni al PSC ni al PSOE.

Iceta & Borrell
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

L’autor d’Eduardo Manostijeras, La novia cadáver i
el remake d’Alicia en el País de las Maravillas ha
recuperat ara un clàssic de Disney estrenat el
1941, Dumbo, i n’ha fet una nova versió en llarg-
metratge amb acció real, amb imatges creades
per ordinador i amb personalitat pròpia.

MINISTRE D’AFERS EXTERIORS

El nou Dumbo

El cap de la diplomàcia espanyola té un discurs i
un caràcter gens diplomàtics. Aquesta setmana,
conflictes amb Mèxic, França, Israel... i ahir es va
aixecar, visiblement alterat, d’una entrevista tele-
visiva a Alemanya perquè no li agradaven les pre-
guntes. Fent amics i deixant empremta.

-+=

-+=

Ara, contra els votants
Severo Bueno de Sitjar

Diplomàcia pírrica
Josep Borrell

-+=

Tim Burton

El funcionari de l’Estat tenia una croada personal
contra la immersió lingüística a l’escola catalana i
ara n’ha engegat una altra –ordenada a Madrid–
per acusar de diversos delictes una trentena de
ciutadans que van anar a votar en el referèndum
de l’1-O. Més judicis i més indignitat.

ADVOCAT DE L’ESTAT

DIRECTOR DE CINEMA

De reüll
Adela Genís

Maternitat
en espera

a joventut s’ha allargassat. Hi ha frases que s’han fet
cèlebres durant els darrers anys. “Els 50 són els

nous 40” o “els 40 són els nous 30”, depenent de la
franja d’edat on es jugui. Es fa esport per sobre de les
nostres possibilitats i el que s’ha anomenat
superaliments comencen a ser habituals en les nostres
dietes. Tot i això, l’edat no perdona i el rellotge biològic,
encara menys. Ho mostrava fa pocs dies un programa
emès per TV3 sota el títol Maternitat en ‘stand by’ en
què es reflexionava sobre els problemes als quals

s’enfronta una dona quan vol ser
mare més enllà de la quarantena.
Les especialistes alerten que no hi
ha prou informació i que moltes
vegades no és possible ser mare ni
amb les tècniques de reproducció
assistida. De fet, les dades
assenyalen que una quarta part de
les dones d’aquesta generació es

quedaran sense tenir fills. Catalunya és un dels països
del món amb la taxa de natalitat més baixa.
Primerament, perquè el primer fill ja arriba tard i moltes
vegades ja és complicat tenir-ne un altre. Fa dècades, en
la quarantena, les dones tenien el tercer o quart fill. En
aquest trencaclosques que s’ha convertit tenir criatures
en ple segle XXI hi ha el mantra de la conciliació laboral i
familiar. Alguns testimonis revelaven que no tenen fills
(o no en tenen més) perquè no hi ha facilitats; un fet que
hauria de fer reflexionar les administracions públiques
perquè un país sense nens és un país amb poc futur.

L

Catalunya és
un dels països
del món amb
la taxa de
natalitat
més baixa

http://epa.cat/c/4lks6s
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L’ONU també intervé en el cas
Puigdemont. El Comitè de Drets
Humans accepta estudiar si
Espanya ha vulnerat els seus
drets polítics.

10
anys

20
anys

Avisa que la xifra serà
“raonablement incòmoda” per
a tothom. El govern creu que no
és la millor manera de tornar a
negociar.

Les represàlies sèrbies pels
atacs de l’OTAN obliguen milers
de persones a buscar refugi als
països veïns o altres zones de
Kosovo.

També hi intervenen Solbes no cedeix Èxode a KosovoTal dia
com
avui fa...

a Junta Electoral Central va re-
soldre la setmana passada que
Generalitat i ajuntaments ha-

vien de treure els llaços grocs i les es-
telades dels espais públics institucio-
nals perquè argumenten que la seva
presència “no garanteix la necessària
neutralitat durant la campanya”, ja
que, diuen, són símbols “partidistes”.
Si hem de parlar de símbols “partidis-
tes”, cal especificar que en el cas que
ens ocupa són de “tots els partits”,
tant els que estan a favor del que re-
presenten aquests símbols com dels
que hi estan en contra, perquè
aquests darrers en les campanyes
electorals se serveixen d’aquests ma-
teixos símbols, amb certs rèdits elec-
torals, per malparlar dels partits so-
biranistes.

SI EVOQUEM SÍMBOLS partidistes, hau-
ríem de retreure a la Junta Electoral
Central que la bandera espanyola
també ho és, ja que si més no per a un
53,12% de catalans no és pas la ban-
dera que els representa (vegeu l’estu-
di de l’analista de dades Joe Brew).

L Però és que, a més, el fet que es crimi-
nalitzi que hi hagi símbols i pancar-
tes en edificis públics és una acció
partidista dels unionistes que atemp-
ta contra aquest fantasma de la “neu-
tralitat”.  Una de les accepcions de
l’adjectiu “neutre” és que “té un ca-
ràcter indefinit” o que una cosa està
desproveïda de tot matís intencional
o afectiu. I jo em pregunto, a la vida
real, ¿quantes coses tenen un caràc-
ter no definit? Si ens cenyim a l’espai
físic de les institucions, és clar que la
bandera espanyola és un símbol amb
un matís clarament intencional,
igual que els símbols de l’exèrcit o del
rei o de l’església.

EN EL CAS CONCRET de la controvèrsia
entre govern català i Junta Electoral
Central, un llaç groc o una estelada
són símbols que representen drets i
llibertats legítims que en cap cas no
són contraris a una suposada neutra-
litat política. I és que drets tan bàsics
com els de la llibertat d’opinió i ex-
pressió, en una situació d’excepcio-
nalitat com la que patim, no han d’es-

tar sotmesos a l’encotillament d’una
“neutralitat” mal entesa per la Junta
Electoral espanyola. La llibertat per
als presos polítics i l’autodetermina-
ció tenen un valor representatiu, in-
clusiu, significats pel Parlament de
Catalunya, veu i mirall d’un poble que
va aprovar diverses resolucions favo-
rables a exposar en els espais públics
tant llaços grocs com estelades, uns
símbols que conviuen amb altres que
políticament no sempre compartim.

AQUESTA DISCORDANÇA social ens de-
mostra cada dia que la “neutralitat”
no és altra cosa que un invent, un en-
gany dels qui ens volen imposar unes
regles de joc a mida del 155 i de
l’Ibex-35. Aquesta neutralitat és del
tot falsa, com ho demostra el fet de
voler treure llaços grocs i estelades,
que és l’evidència que hi ha presos po-
lítics i exiliats, a més de l’evidència
que la querella presentada pel presi-
dent Torra davant la justícia espa-
nyola serà més que paper mullat.
Prou lliris a la mà. Ens cal desobeir
l’Estat per obeir el poble sobirà.

Joan Abril Español. Filòleg

Llaços neutrals
Tribuna

n diari pot ser
molt antipàtic

quan dedica espai a
les seves pàgines a un
esdeveniment social
per al qual ja no hi ha

entrades a la venda perquè el fet ha
passat o bé les entrades s’han esgotat.
Així que disculpes prèvies a la lectora o
el lector perquè l’article va dedicat a la
Borrell fashion week que s’ha celebrat
del 25 al 29 de març a Madrid i també
en altres ciutats del món. Si no ha vist
cap anunci de la cita a les marquesines
dels autobusos ni a la premsa, no ha
de tenir cap sentiment de culpabilitat,
perquè fins i tot a Pedro Sánchez l’ha
agafat per sorpresa l’esdeveniment. La
desfilada inaugural va arrencar amb
uns estampats d’inspiració asteca en
forma de carta del president mexicà
Andrés Manuel López Obrador al rei
Felip VI perquè Espanya demani perdó
a Mèxic per l’erasmus violent d’Hernán
Cortés. “No. De la mateixa manera que
no demanarem a la República France-
sa que presenti disculpes pel que van
fer els soldats de Napoleó quan van

envair Espanya. Ni els francesos de-
manaran als italians que es disculpin
per la conquesta de les Gàl·lies de Juli
Cèsar”, va replicar el ministre de moda
estant ja de gira a Buenos Aires. Però
la desfilada no es va aturar aquí i aviat
va arribar el prêt-à-porter francès amb
una carta de 41 senadors denunciant
el judici als presos polítics i després la
moda asiàtica de l’assalt a l’ambaixada
de Corea del Nord a Madrid. La Borrell
fashion week avançava amb un èxit de
crítica i públic mundial incontestables,
però al mateix temps corria el risc
d’esdevenir tan colorista i efectista que
el públic oblidés l’alma mater de la ci-
ta. Així que Josep Borrell va acudir al
programa Conflict Zone –el nom ja era
una pista del desenllaç– de la televisió
alemanya DW News i va abandonar el
plató en to irat davant les preguntes
del periodista Tim Sebastian. “Stop
this record! Finish!”, va esclatar Borrell
en la millor tradició de l’artista maldito.
Si per a la Borrell fashion week del
2020 ja no troba entrada, aleshores ja
no serà culpa del diari.

U

Full de ruta
David Portabella

La ‘Borrell
fashion week’

La desfilada va arrencar amb
un estampat asteca, seguia
amb el ‘prêt-à-porter’ dels
senadors francesos i al final
venia el ‘finish!’ a l’entrevista
de la televisió alemanya Espanya: injusta

presó a polítics
catalans
b En els vint dies del judici als
líders del moviment indepen-
dentista, jutjats per haver cele-
brat un referèndum d’autode-
terminació de Catalunya, han
desfilat els responsables de
l’anterior govern i tots han
mostrat, sense pudor, la seva
amnèsia sobrevinguda; els
membres de les forces de se-
guretat han centrat la violència
en les nostres “terrorífiques
mirades d’odi” per argumentar
els delictes de rebel·lió i sedi-
ció, i els tècnics no han pogut
documentar el suposat delicte
de malversació. Si Espanya fos
un estat social i democràtic de
dret, com repeteix Sánchez,
actual cap del govern (que ha
donat suport a la repressió po-
licial i judicial contra Catalunya
per haver qüestionat la unitat
d’Espanya), instaria l’Advoca-
cia de l’Estat a ordenar l’allibe-
rament immediat dels presos

polítics, la Fiscalia sol·licitaria el
mateix, i el Tribunal Suprem, en
veure l’absència de proves
consistents, arxivaria la causa.
Però el Tribunal Suprem se-
gueix beneficiant l’acusació,
impedint que en el judici es pu-
guin veure vídeos dels fets i,
per tant, que no es pugui com-
provar que alguns testimonis
menteixen. Argumenten que
els vídeos ja es veuran al final
del judici, però llavors, descon-
textualitzats, perdran bona
part del seu potencial com a
proves. Això sí, Sánchez conti-
nua amb el seu mantra que “a
Catalunya no hi ha un proble-
ma polític, sinó de convivèn-
cia”. De vergonya.
AMADEO PALLISER CIFUENTES
Barcelona

Que ve la
marquesa!
b Ara ve Cayetana Álvarez de
Toledo Peralta-Ramos, XIII
marquesa de Casa Fuerte, pre-
sentada pel Patit Popular com

a candidata al Congrés dels Di-
putats per la circumscripció de
Barcelona. La seva carta de
presentació és espaterrant;
sense pretendre dissimular
res, ha trepitjat fort i de valent
amb unes manifestacions que
aixequen la destral de guerra
en territori de la colònia: Torra
és com un cabdill; el 23-F com-
parat amb el 20-S i l’1-O fou
una broma; “Tancaré TV3, que
no és la televisió de tots”, i que
se sàpiga mai ha dit res de
TVE, que no ha estat pas un
exemple de pluralitat mentre
ha estat el PP al govern; que no
es pengin llaços opressius (sic)
per a la meitat dels catalans.
En fi, aquesta dona ho porta a
la sang, que deu ser blava per
ser de la noblesa aristocràtica
o per ser de la falange de FAES,
no? Amb Arrimadas i ara Álva-
rez, no sembla que hi guanyem
res amb el canvi o potser a les
dues no els veurem el pèl, que
estaran prou enfeinades per
defensar els valors patriòtics
en la guerra oberta contra l’in-

dependentisme català. Anem
servits!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

Esborrar llaços
grocs
b No em refereixo a la retirada
de pancartes en llocs públics.
Es pot entendre. Però, com se li
explica a un nen que ha dibui-
xat un llaç groc en un mur de la
seva escola que hi hagi algú
que ha ordenat esborrar-lo?
Em recorda una època d’in-
fausta memòria en què els
nostres pares feien mans i mà-
nigues per fer-nos entendre
coses semblants. Els que ho
han manat no deuen tenir fills
petits. Ni poden saber el que
els ha de costar als mestres
explicar el que és inexplicable.
Em sembla, d’altra banda, que
no s’adonen que amb aquesta
mesura han creat més inde-
pendentistes futurs.
MIQUEL PUCURULL FONTOVA
Barcelona

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

El lector escriu



| Punt de Vista | 5EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 29 DE MARÇ DEL 2019

Sísif
Jordi
Soler

embla que el car-
bó s’acaba. Conta-

mina massa, ja no n’hi
ha a moltes mines i
allà on en queda sovint
és molt més costós

d’extreure que no pas fer energia solar o
energia eòlica. Fa un parell de mesos
vaig haver de comprar un cotxe. Com
tanta altra gent, vaig estar setmanes
anant de concessionari en concessio-
nari. Preguntava, escoltava ofertes,
comparava preus, models i cotxes: la
seguretat, la velocitat, el confort, el con-
sum de combustible… També en parla-
va amb coneguts i amics. Tothom em
deia que els cotxes dièsel durarien poc,
m’avisaven que no m’equivoqués. La
majoria dels concessionaris, però, asse-
guraven que durarien tant com els cot-
xes de gasolina. No deien que el dièsel
fos bo, només que el futur era del cotxe
elèctric. I hi afegien que aquest futur no
era tan imminent i que, mentre no arri-
bava, millor que triés un cotxe. Quan em
vaig decidir –per un motor de gasoli-
na–, el cotxe que vaig triar no era enlloc.
Els fabricants no volen tenir estocs, fa
temps que saben que els va molt millor
treballar sota comanda. Exactament,
però nosaltres què decidim? O és més
aviat que la informació i les possibilitats
de triar ens arriben un cop els que de
debò trien saben que l’alternativa els és
rendible i que, per tant, no és un mal
moment perquè canviem. I amb el car-
bó igual. Ha estat després que sigui
massa car que hem sabut que contami-
na i que hem tingut alternatives. Sí, per-
què tot això arriba també quan ells vo-
len. Abans, res de res. Temps de Procés
i de Brexit. Parodiant el castellà, molts
tertulians, columnistes i periodistes
diuen o escriuen que els referèndums
els carrega el diable. I que són perillosos
perquè no es controlen. Doncs això, es-
timat Iceta. Hem d’esperar quinze anys.
No ho controleu encara.

S

De set en set
Xavier Cortadellas

El carbó

Adolfo Suárez Illana, NÚMERO DOS DEL PP PER MADRID

“Els neandertals també practicaven l’avortament:
esperaven que naixessin per després tallar-los el cap”

La frase del dia

“El ‘Brexit’
provoca un
debilitament del
propi concepte
d’Occident com a
referent de valors
per defensar, i posa
en evidència que
era erroni donar per
irreversible la
construcció política
europea

osep Piqué, economista i polític
amb trajectòria distingida, publi-
cà l’any passat un llibre –El mun-

do que nos viene– que fa un ampli re-
pàs geopolític del món d’avui. L’eix
axial de la seva tesi és que estem en un
món postoccidental necessitat que es
basteixi amb urgència un nou ordre
mundial fonamentat en l’equilibri de
poder. No és estrany, per tant, que co-
menci parlant del replegament anglo-
saxó, que suposa un cop duríssim per a
l’ordre liberal vigent des del final de la
Segona Guerra Mundial.

EL ‘BREXIT’ PROVOCA un debilitament del
propi concepte d’Occident com a refe-
rent de valors per defensar, i posa en
evidència que era erroni donar per irre-
versible la construcció política euro-
pea. Respecte als Estats Units, el reple-
gament es manifesta amb l’elecció del
president Trump, que ha trencat uns
consensos bàsics sobre política exte-
rior, que s’allunya d’Europa. A més, es
constata que els Estats Units seguei-
xen sent necessaris però ja no són sufi-
cients: com diu Madeleine Albright, és
la potència indispensable però no l’úni-
ca. I és obvi que els Estats Units estan
reorientant la seva política exterior
cap a Àsia. Tant de bo que el món anglo-
saxó es reincorpori en algun moment,
però ara toca seguir defensant l’ordre
liberal internacional encara que sigui
sense ell.
La Xina tan sols ha pres del comunis-
me, per reconstruir un Estat desapare-
gut durant dos segles, la vestidura for-
mal però no la ideologia de fons. La fun-
ció del comunisme ha estat pragmàti-
ca, una eina per construir un Estat més
confucià i nacionalista que comunista,
un Estat que busca la seva legitimació
en la seva eficàcia, un Estat que no té
voluntat d’estendre el seu model polí-
tic, sinó d’ampliar la seva influència
global. Estabilitat i ordre en lloc de lli-
bertat i democràcia. La Xina retorna a

J la seva tradició imperial mil·lenària.

L’INTERÈS HISTÒRIC nacional de Rússia
ha estat sempre garantir la seva segu-
retat. Per això, en aquest context, l’ar-
renglerament occidental al Caucas i a
les seves fronteres europees després de
la pèrdua de les repúbliques bàltiques i
de Polònia, i el debilitament de la seva
posició als mars Bàltic i Negre per la in-
dependència d’Ucraïna, han constituït
per a Rússia un autèntic casus belli.
Aquesta és l’última ratio del conflicte
amb Ucraïna. Dit això, Rússia tan sols
pot aspirar a ser una potència regional
de primer ordre però limitada al seu

“estranger”, que és com defineix Rús-
sia la seva àrea d’influència, una zona
que ve a coincidir amb els confins de
l’antiga URSS.

A L’ORIENT MITJÀ hem passat d’un con-
flicte entre Israel i el món àrab a un
conflicte circumscrit a la disputa pels
territoris ocupats entre Israel, Palesti-
na, Síria i el Líban. I al darrere hi ha el
problema de fons: la lluita sectària i
geopolítica per l’hegemonia en el món
musulmà que lliuren xiïtes i sunnites,
amb l’afegitó del fracàs de les “primave-
res àrabs”.

L’AMÈRICA LLATINA comparteix en gran
mesura els valors occidentals. Els seus
sistemes polítics es basen, a grans
trets, en la democràcia representativa
i l’economia de lliure mercat. Pot con-
vertir-se en el futur en un factor essen-
cial per a la defensa dels valors occiden-
tals. No obstant, l’arribada del presi-
dent Trump ha aprofundit l’abandó es-
tratègic d’aquesta zona per als Estats
Units, cosa que ha estat aprofitada per
la Xina, que va penetrant a l’Amèrica
Llatina des de fa temps. Té per això tot
el sentit un titular de The New York Ti-
mes: “Trump parla de murs i la Xina
tendeix ponts”.

I D’EUROPA Piqué diu que està en la cruï-
lla generada per una doble digestió: la de
l’ampliació a l’Est i la de les greus conse-
qüències de la Gran Recessió. Europa
viu una crisi d’identitat. El que semblava
una conquesta irreversible s’ha vist
qüestionada pel Brexit i per la crua ir-
rupció de moviments populistes de ca-
ràcter xenòfob i euroescèptic. Ara bé, no
obstant aquesta deriva, s’ha d’insistir en
la construcció d’una Europa federal que
persegueixi no tan sols un projecte polí-
tic i econòmic, sinó que tingui també
una clara proposta social amb la finalitat
de generar un sentiment de comunitat
compartida entre els seus ciutadans.

Juan-José López Burniol. Notari

El món postoccidental
Tribuna
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Aprova un informe
en què considera
irregulars viatges i
informes fets
durant el procés

Entrevista a François
Calvet, un dels 41
senadors francesos
que van denunciar
la repressió a l’Estat

El Tribunal de
Comptes posa
ara la banya
a Exteriors

“La reacció fa
que tothom
parli ara dels
presos”Nacional

L’exercici del dret a la lli-
bertat d’expressió i de ma-
nifestació es va exemplifi-
car ahir davant dels set
magistrats de la sala d’en-
judiciament del Suprem,
quan una desena d’agents
de la Guàrdia Civil, a pro-
posta de la fiscalia, van re-
latar concentracions ve-
ïnals, cassolades i una per-
formance, en casernes i
hotels on estaven allotjats,
i que es van fer més sono-
res i amb ràbia l’endemà
de l’1-O, com a mostra de
rebuig a les brutals càrre-
gues policials a la caça
d’urnes. Cap intent d’as-
salt als locals i cap agent va
resultar ferit, novament.
Els advocats del dotze in-
dependentistes catalans
van fer-los ben poques pre-
guntes, als agents, en con-
siderar que el que van pa-
tir són expressions empa-
rades en la Constitució.

No obstant això, l’advo-
cat de l’Estat a Barcelona
(que orgànicament depèn
del govern del PSOE), pe-
rò, ha obert la porta a po-
sar en perill drets fona-
mentals quan avala que
votants de l’1-O, que van
denunciar l’excés policial
al jutjat, siguin ara investi-
gats, com a mínim, per
desobediència passiva

greu en el cas de l’escola
Prosperitat de Barcelona.
La fiscalia, l’Ajuntament
de Barcelona i la Generali-
tat ja han tancat la porta a
aquesta proposta per “ge-
nèrica” i que impulsa el
Sindicato Profesional de
la Polícia (SPP) a l’Audièn-
cia de Barcelona. Per l’ad-
vocat de l’Estat Severo
Bueno de Sitjar, “l’autènti-
ca resistència passiva no-
més seria” la que en arri-

bar les forces de seguretat
al centre de votació “les
persones estiguessin im-
mòbils i en silenci”.

En la sessió d’ahir, els
agents de la Guàrdia Civil
van expressar sentiments
de “por”, “intimidació” i
“disgust” per part d’ells,
companys i de les seves do-
nes, xicotes i fills per haver
hagut de sentir insults,
com ara “fora les forces
d’ocupació”i “fills de pu-
ta”, des del carrer i davant
de les seves cases “per part
de companys de feina i de
l’institut”. En la majoria
de concentracions i casso-
lades, que es van produir
del 20 de setembre al 3
d’octubre del 2017 a Cata-
lunya, es van convocar a
través a les xarxes socials i
no excedien de l’hora.

Així, dos agents de la
Guàrdia Civil van assegu-
rar que van patir escra-
ches als hotels de la Seu
d’Urgell, després de la seva
criticada actuació als cen-
tres de votació. “No ha-
víem vist res igual; la nos-
tra actuació va ser molt
humana, per provocar el
menor dany possible”,
s’excusava un d’ells per la
seva intervenció al poble
d’Artesa. A Lleida, tres
membres del cos armat de
paisà van ser seguits, in-
crepats i enregistrats per
un ciutadà, que després va

difondre la seva imatge a
Facebook, i segons van re-
latar, posava “no vull
aquests animals”. El pena-
lista Benet Salellas, de
l’equip del president
d’Òmnium, va fer una de
les poques preguntes de
les defenses: “Al principi
del missatge no posa ‘Cal-
ma, calma, no caiguem en
provocacions’?” Curiosa-
ment, els agents no ho re-
cordaven. Un tinent de la
Guàrdia Civil i responsa-
ble de la seguretat de la ca-
serna de Manresa va defi-
nir com a “performance”
l’acció d’uns 2.000 veïns el
20-S contra els escorcolls
a institucions del govern,
davant d’aquest l’equipa-
ment militar i que el 3-O
van ser-ne uns 15.000 em-
pipats per la seva brutali-
tat l’1-O. Les casernes de
Valls i Gandesa també van
viure protestes al seu da-
vant, i a la d’Igualada “van

llançar un artefacte incen-
diari” en un pati interior,
que va resultar ser una
bossa militar amb roba i
que no va ocasionar danys
ni ferits.

Ferits, culpa del govern
Ahir també van declarar
tres dels cinc agents dels
Mossos ferits lleument (en
un dit o al genoll) en la con-
centració contra la deten-
ció d’un exregidor de Sa-
badell i càrrec de Presi-
dència el 20-S.

Per determinar si els
acusats van cometre un
delicte de rebel·lió o de se-
dició, el Suprem haurà de
valorar si aquests actes de
protesta ciutadana rela-
tats ahir poden o no vestir
aquest risc de violència i
conformar un “alçament
tumultuari” per saltar-se
la legalitat vigent. Per
tant, la sala haurà d’entrar
a valorar els drets de lliber-

tat d’expressió i de protes-
ta, que les defenses temen
que retalli. En el cas de l’es-
cola Prosperitat de Barce-
lona en l’1-O, l’advocat de
l’Estat, en el seu escrit
d’adhesió a la proposta del
SPP, sosté que les perso-
nes que es van integrar en
la “massa tumultuària”
per impedir l’actuació dels
agents de la policia espa-
nyola no es van limitar a
una resistència passiva, si-
nó que podrien haver co-
mès els delictes de resis-
tència, desobediència
greu, desordres públics i
atemptat a l’autoritat.

L’única cosa que els po-
dria eximir de responsabi-
litat penal –indica Severo
Bueno– és que els votants
denunciats demostrin que
“creien tenir el dret a obs-
taculitzar l’actuació poli-
cial” perquè els poders pú-
blics autonòmics els van
fer incórrer en l’“error in-

El dret de
protesta,
al Suprem

Mayte Piulachs
BARCELONA

ACCIONS  Una desena d’agents de la Guàrdia Civil relaten
concentracions de veïns en quarters i hotels per mostrar el
seu rebuig a l’actuació del cos, totes emparades en la llibertat
d’expressió PRESSIÓ L’advocat de l’Estat vol restringir drets

L’advocat de l’Estat a Barce-
lona vol limitar la llibertat
d’expressió, com l’1-O, amb
dos articles del Codi Penal.

Desobediència pas-
siva greu (art. 556)
b Els qui, sense estar a l’ar-
ticle 550, es resisteixin a
l’autoritat o als seus agents,
o els desobeeixin greument,
seran castigats amb fins a
un any de presó.

Escomesa (art. 550)
b Atempta qui escomet l’au-
toritat o agents i usa la força
contra ells, els intimida greu-
ment o els fa resistència acti-
va greu. Castigat amb fins a
quatre anys de presó.

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

Delictes contra
la llibertat
d’expressió

Concentració contra l’acció de la
Guàrdia Civil a Manresa, el 20-S del
2017, que va acabar davant de la
seva caserna ■ NOEMÍ BADRENAS



EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 29 DE MARÇ DEL 2019 | Nacional | 7

Campanya
empresonada

L’APUNT fer campanya, per què no pot muntar un míting a la
presó, com Podemos ja va fer a Andalusia? Si Sànchez
és cap de llista, per què no pot confrontar les seves
idees amb les d’altres partits en un debat públic a Soto
del Real? Que la justícia espanyola ho tombi és previsi-
ble, però que ni ho acceptin els seus rivals el 28-A parla
molt (poc) de la seva categoria democràtica.Òscar Palau

Arribats a aquest punt, sembla evident que Marchena o
la mateixa Junta Electoral Central s’inventaran qualse-
vol excusa, emparada en la seva sui generis interpreta-
ció de la legalitat, per denegar-les. Però les peticions
d’ERC i JxCat per celebrar actes electorals a les pre-
sons no són tan sols legítimes, sinó políticament irreba-
tibles. Si Junqueras és candidat i no se’l deixa sortir a

vencible” que defensaven
el seu dret a vot i que ac-
tuaven legalment. Sobre
les lesions sofertes pels
“obstruccionistes”, l’advo-
cat de l’Estat considera
que la culpa és del govern

català en impulsar l’acció.
“El fet que la massa tumul-
tuària actués convidada
pels poders públics i auto-
nòmics i altres institu-
cions, cosa que és certa,
haurà de tenir els seus

efectes penals respecte als
responsables d’aquests
poders o institucions, pe-
rò no elimina la responsa-
bilitat penal dels que van
participar en el tumult”,
clou. ■

L’Audiència de Barcelona és
qui ha de resoldre ara la pro-
posta de poder imputar, com
a mínim un delicte de des-
obediència greu, a votants de
l’1-O de l’escola Prosperitat
de Barcelona, com demana el
Sindicato Profesional de la
Policía, amb el suport de l’Ad-
vocacia de l’Estat.

El fiscal de la causa, Diego
Villafañe, refusa aquesta ac-
ció i dona suport a la resolu-
ció del titular del jutjat d’ins-
trucció 7 de Barcelona –que
investiga uns 40 agents de la
policia espanyola per les càr-

regues a les escoles–, en con-
siderar que és una petició
“genèrica” i que en els vídeos
dels fets no es desprèn l’en-
caix del delicte de resistència
greu. En la resolució, el jutge
Francesc Miralles critica la
confrontació d’ambdós go-
verns i sosté que els veïns no
tenien cap prohibició d’anar
als centres i a votar, una acció
–sosté– que tothom sabia
que no tenia cap efecte jurí-
dic. L’advocat de la Generali-
tat comparteix que la petició
“no s’ajusta a dret” i afegeix
que se sol·licita gairebé un

any després de la declaració
dels agents com a investi-
gats, els quals van ser denun-
ciats per ciutadans que ara
demanen imputar. L’advocat
de l’Ajuntament de Barcelona
també qualifica “com una es-
tratègia de defensa dels
agents investigats”, que ara
es vulgui criminalitzar un
grup de votants. I el tinent
d’alcalde Jaume Asens va de-
manar “al govern de Sánchez
que deixi de torpedinar la in-
vestigació perquè les vícti-
mes de l’1-O mereixen justícia
i reparació, no persecució”.

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

El fiscal i l’Ajuntament, contra la imputació de votants

La investigació oberta el
2017 a alcaldes de tot Ca-
talunya, una setantena,
per la seva possible partici-
pació en el referèndum de
l’1-O ha quedat limitada “a
sis o set”, segons dades fa-
cilitades ahir pel fiscal su-
perior de Catalunya, Fran-
cisco Bañeres. Des del
2014 que el fiscal superior
no compareixia a la cam-
bra catalana i ahir ho va
fer per donar compte de la
memòria d’activitat del
2017 i intentant, a més a
més, passar de puntetes
del que va comportar des
del punt de vista judicial
tot el procés independen-
tista pel que fa al nombre
de diligències i instruc-
cions obertes pels fets
d’octubre.

Ahir, però, els grups in-
dependentistes li van re-
treure el paper de la fisca-
lia al llarg del procés. “Braç
repressor” i “col·labora-
dors de la causa general
contra l’independentis-

me” van ser alguns dels re-
trets que li va fer el diputat
de JxCat i membre de la
mesa Eusebi Campdepa-
drós. El parlamentari
també va preguntar al fis-
cal sobre la querella al pre-
sident Torra, però Bañe-
res no va contestar en
tractar-se d’un cas obert.
El republicà Jordi Orobitg
va acusar-lo de crear “inse-
guretat jurídica” entre els
alcaldes i va anar més en-
llà assenyalant que alguns
procediments “no s’han
ajustat a llei”. Per part de
la CUP, el diputat Vidal
Aragonès li criticava la
manca d’actuacions de la
fiscalia per investigar les

denúncies presentades
per ciutadans per la vio-
lència exercida per la poli-
cia durant l’1-O.

Bañeres va tirar pilotes
fora i es va referir tan poc
com va poder als fets de
l’1-O. Només va admetre
que hi va haver un debat
entre els fiscals de Catalu-
nya a l’hora d’establir un lí-
mit en la participació dels
alcaldes en el referèndum.
Concretament, es va deba-
tre si l’actuació podia ser
constitutiva de delicte en
tant que es col·laborava en
una activitat declarada il-
legal o bé la participació
obeïa a la llibertat ideològi-
ca de l’individu. Final-
ment, es va decidir que no-
més es portarien davant
del jutge els casos en què
es constatés “la participa-
ció activa” de l’alcalde, va
explicar. De moment, s’ha
donat a conèixer que és el
cas dels alcaldes d’Agra-
munt i diputat d’ERC, Ber-
nat Solé i els de Collbató,
Molins de Rei, Castelló
d’Empúries i la Bisbal
d’Empordà. ■

a El fiscal, que no compareixia a la cambra des del 2014,
afirma que aquests edils van participar-hi de forma activa

La fiscalia denuncia
sis alcaldes dels 70
investigats per l’1-O

Emma Ansola
BARCELONA

“Les forces de
seguretat actuaven a
l’empara d’un mandat
judicial, tenien una
ordre”
Francisco Bañeres
FISCAL SUPERIOR DE CATALUNYA

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

La frase

El fiscal superior ahir a la comissió de Justícia de la cambra catalana ■ ACN
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LA TERTÚLIA

“L’Estat intenta imposar
un relat públic i aprofiten
el judici, on els guàrdies
repeteixen fins a la sacietat
que van ser víctimes d’un
hostigamiento”

“Els policies volen fer
veure que els assetjats
van ser ells l’1-O, quan
va ser al revés”

SERGI TARRÉS
ASSESSOR POLÍTIC

“La maquinària de
l’Estat continua activa,
però la gent és molt
persistent i valenta”

ANNA PUIG
PERIODISTA

“Els agents intenten
transmetre que van tenir
por. No s’ho creu ningú.
Només inflen el relat, si
bé això no té res a veure
amb els encausats”

“Des de Catalunya
no estem demanant
res que no sigui
normal al segle XXI”

L’ENTREVISTA MÍRIAM NOGUERAS

i ha un clam multitudi-
nari de ciutadans cata-
lans que volen, de mane-

ra pacífica i cívica, assolir la inde-
pendència.” Així ho posa en relleu
Míriam Nogueras, vicepresidenta
del PDeCAT i número 3 per Barce-
lona de JxCat al Congrés, el 28-A.

“H
Iceta ha plantejat que si el 65% dels
catalans volen la independència, la
democràcia ha de trobar un meca-
nisme per habilitar-la. Què en pensa?
Qui ens diu que no som ja el 65%?
Tot i això, no em crec Iceta. Pedro
Sánchez va deixar molt clar que
mentre governés el PSOE, Catalu-
nya mai seria independent.

Tornarien a investir Sánchez?
La gent ens ha votat perquè vol que
Catalunya esdevingui un estat in-
dependent. No perquè fem presi-
dents espanyols ni amb l’objectiu
que siguem aquell partit que eviti
que les dretes governin. A Escòcia
van poder celebrar un referèndum
pactat. Els resultats van ser molt
ajustats, i aquí mai ningú va parlar
de trencament. Des de Catalunya
no estem demanant res que en el
segle XXI no sigui normal.

Va de número 3 a la candidatura
que encapçala Jordi Sànchez. Quin
és el valor que creu que aportarà?
Que els nostres companys a la pre-
só encapçalin llistes en diverses de-
marcacions és la màxima expressió
de la situació de conflicte que es viu
entre Catalunya i Espanya.

Sànchez proposa a la resta de can-
didats un debat a la presó. Merit-
xell Batet, però, ja ha dit que no.
La proposta de Jordi Sànchez és le-
gítima. Els que van amb la bandera
de demòcrates socialistes tornen a
ignorar els drets polítics que hau-
rien de tenir els nostres represen-
tants que estan a la presó i a l’exili.

D’altra banda, creu que el PDeCAT
ha d’acabar integrat a la Crida?
La Crida és la transversalitat que
clama la gent. Esperem que totes
les formacions polítiques indepen-
dentistes s’acullin a aquest parai-
gua, el qual ens ajudarà a fer l’es-
print final. La unitat és la força que
ens portarà a culminar el procés
cap a la independència.

Ferran Espada

FOTO: JOAN SABATER

L’ILLA DE ROBINSON

QÜESTIONS TÈCNIQUES

“Els relats dels agents no es
poden lligar amb els acusats”

 la sessió d’ahir al Suprem hi va haver una llarga desfi-
lada d’agents, que van explicar haver rebut insults

per part de la ciutadania i alguns també van assegurar que
havien sigut víctimes d’escraches organitzats. L’advocada
Núria Angulo destaca que cap d’aquests testimonis va des-
criure episodis que es puguin lligar amb els in-
vestigats. “Han sigut relats d’incidents. Poden
ser o no uns fets punibles per a les persones
que hi van participar directament, però no te-
nen cap relació amb els encausats.”

En

Núria Angulo

ANÀLISI

“Que vulguin imputar votants
denota nerviosisme de l’Estat”

n dels aspectes que s’intenten criminalitzar en el ju-
dici per l’1-O és el dret de manifestació, així com el de

concentració i la llibertat d’expressió. El lletrat Jaume Alon-
so-Cuevillas qualifica “d’aberració jurídica” que l’advocacia
de l’Estat demani investigar ciutadans per haver format
una “massa tumultuària” davant els col·legis electorals per
impedir a la policia requisar les urnes i les paperetes. “Que
es vulguin imputar votants denota que l’Estat està molt
nerviós. Es veuen ferits en el seu orgull. El judici farsa cada
dia es va evidenciant amb més claredat.” D’altra banda,
l’advocat considera “incomprensible” que el ministre d’Ex-
teriors espanyol, Josep Borrell, abandonés un plató durant
una entrevista a la televisió alemanya, després
que el periodista li preguntés sobre el percen-
tatge de ciutadans que voldrien canvis a la
Constitució. “Ja es poden gastar milions a
promocionar la marca Espanya. No s’entén
la pèrdua de papers de Borrell.”

 U

Jaume Alonso-Cuevillas

Una cinquantena de llistes
de vuit comarques dife-
rents (Selva, Cerdanya,
Maresme, Baix Empordà,
Osona, Gironès, Ripollès i
Alt Empordà) han consti-
tuït un grup polític nou,
Independents de Catalu-
nya (IdC). La formació

considera que les candi-
datures que treballen al
marge dels grans partits i
fora de l’àrea metropolita-
na de Barcelona són me-
nystingudes, i per això vo-
len que se’ls prengui en
consideració.

Independents de Cata-
lunya es considera un “mo-
viment municipalista que
vol posar veu a les necessi-

tats dels pobles de Catalu-
nya”. Neix des de la Selva,
on Independents de la Sel-
va ja es va presentar fa
quatre anys en una dotze-
na de pobles. Ara IdSelva ja
té alcaldies a la comarca i
un diputat a la Diputació
de Girona.

La descentralització és
una de les vies perquè el
país avanci, consideren.

Expliquen que les llistes
independents de poble
“som entre el 17 i el 20% de
les llistes que participen en
les eleccions municipals”.

IdC reclama, a més, una
llista electoral nova, “amb
llistes obertes, dobles vol-
tes i altres possibilitats”.
Afirma que més d’un 10%
dels comptes municipals
són per “a elements que no
ens pertoquen”. Dels mu-
nicipis que han contribuït
al naixement d’IdC hi ha,
entre d’altres, regidors
d’Arbúcies, Viladrau, Sant
Hilari, Alp, Llívia, Bellver
de Cerdanya, Tossa, Lloret
i Vilablareix. ■

Independents de
Catalunya, en marxa
J.F.
BARCELONA

Una imatge de la presentació d’ahir al migdia del grup
d’Independents de Catalunya, a Barcelona ■ CEDIDA
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LLUÍS MARTÍNEZ
PER LLOGAR-HI CADIRES

Que els fets no ens espatllin el titular
Per als partits i els mitjans que consi-
deren que l’esquerra, quan és al go-
vern, és una usurpadora, les declara-
cions de Miquel Iceta a Berria han es-
tat com aigua de maig. Tant li fa que el
polític català sortís a matisar que ell
no havia parlat de cap referèndum.
Per això, la presentació del programa
electoral del PSOE va ser rebuda amb
acusacions. “Sánchez amaga el seu
pla per a Catalunya”, denuncia La
Razón. “Sánchez silencia que el pri-
mer problema d’aquest país segueix
sent el desafiament independentis-
ta”, es queixa El Mundo. L’ABC li fa
un retret: “La unitat d’Espanya no
forma part de les seves prioritats.”

L’autèntic Estat profund
queda al descobert
Amador Pérez destaca que amb el
judici “veiem que els veritables
homes d’Estat són els suboficials i
oficials subalterns [...] exposats a
la ira dels més exaltats [...] i que
se’n senten orgullosos”.

Ramon Pastrana dona aquest
consell: “Si els qui demanen diàleg
dialoguessin abans de proposar
iniciatives fracassades que con-
dueixen a la malenconia, els jut-
ges treballarien menys.”

Haver-ho pensat
abans de fer-hi res

Bastonada a la burra
blanca... i a la negra
Un desencisat Bernardo Vicente
escriu: “No ens podem refiar de
cap clan polític i menys d’aquells
que no els disgusta o que pretenen
trencar la nació, ni dels que fins
ara han tingut majoria d’escons.”

Després de llegir els titulars d’alguns mit-
jans queda clar que Quim Torra és un
ferm candidat a la Medalla al Mèrit del
Treball. Perquè presideix un govern i en-
cara treu hores per manipular la història.
Aquesta és una obsessió d’alguns mitjans,
entre els quals hi ha OKdiario. Per a ells
només hi ha una història objectiva: la que
es va quedar fixada al segle XIX i que enca-
ra podem llegir a l’Enciclopedia Álvarez.

Martell d’adoctrinadors

Davila, a El Faro de Vigo, comenta l’ascens de l’extrema dreta.
Diversos articulistes reflexionen i no n’acaben de treure l’entre-
llat. Bé, n’hi ha prou llegint opinions de persones –que es declara-
rien allunyades del feixisme– sobre López Obrador per entendre
que les arrels són fondes. “Hernán Cortés, feixista”, ironitza El
Mundo. “Perdonar antigues atzagaiades”, afirma La Opinión de
Coruña. “A López Obrador li envio el mateix perdó que jo dema-
no a Itàlia”, llegim a El Correo Gallego. “Brams d’ase...”, conclou
La Región. “¿Què hi ha al darrere de la cortina de fum de López
Obrador”, es pregunta una perspicaç La Voz de Galicia.

Les arrels de l’ascens feixista

L’organització Ciutadans,
mentre manté l’hermetis-
me sobre quines candida-
tures municipals presen-
tarà i la seva composició,
continua centrada en la
retirada de símbols pen-
jats en dependències mu-
nicipals a les comarques
gironines. Ahir van fer pú-
blic que la junta electoral
de zona de la Bisbal d’Em-
pordà ha resolt, a instàn-
cies del partit taronja, que
set ajuntaments del Baix
Empordà –la Bisbal, Fora-
llac, Palafrugell, Santa
Cristina d’Aro, Palamós,
Sant Feliu de Guíxols i
Torroella de Montgrí– tre-
guin “pancartes, llaços
grocs, estelades i qualse-
vol altre signe o símbol que
contingui missatges parti-
distes que pugui haver-hi
en dependències munici-
pals i que vulneri el princi-
pi de neutralitat política
de les institucions públi-
ques”.

La resolució arriba gai-
rebé dues setmanes des-
prés que un primer ajun-
tament de la comarca, el
de Castell-Platja d’Aro –on
el partit té representació–
rebés l’ordre de retirar
pancartes i llaços, acatada
per l’alcalde, Joan Giraut,
sense resistència, però

amb la idea de tornar-la a
penjar passats els comicis.
Pel que fa als municipis
afectats per la segona ona-
da, ahir a la tarda, només
els alcaldes de Sant Feliu
de Guíxols –Carles Motas,
de la formació local TSF– i
Santa Cristina d’Aro, Xa-
vier Sala (ERC), avança-
ven haver rebut la comu-
nicació i haver traslladat
ordres a la brigada per
treure les pancartes. En el

cas guixolenc, també ar-
riaran l’estelada en un pal
sitaut davant del consisto-
ri, en ser col·legi electoral
el 26-M, però no pas la que
oneja al passeig.

Altres alcaldes encara
no han mogut fitxa. A Pa-
lamós, l’alcalde, Lluís Puig
(ERC), apostava per no
treure res fins que els arri-
bi la notificació formal. I a
Palafrugell, Josep Pifer-
rer, també republicà, ex-
plicava que aquest matí
resoldran amb la resta del

a La junta electoral de la Bisbal insta
set consistoris de la comarca a retirar
símbols en dependències municipals

La croada de Cs
contra llaços i
pancartes creix
al Baix Empordà

E. Agulló / J. Trillas
LA BISBAL D’EMPORDÀ

La pancarta, en anglès, al balcó de l’ajuntament de la Bisbal,
a mitjan mes ■ E.A.

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

La xifra

7
municipis més del Baix Em-
pordà han de retirar llaços,
pancartes i estelades dels edi-
ficis, segons la junta electoral.
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI

Excés de zel d’una agent de policia

“Vam rebre puntades de
peu, cops, empentes... No
vam haver d’usar les
defenses”

AGENT 12143
MOSSO D’ESQUADRA

“Es va posar en marxa una
mena de performance davant
la caserna. Va crear certa
intranquil·litat. No hi va
haver cap llançament contra
l’edifici”

“Van penjar una estelada i
quan va acabar la
concentració la van
despenjar i van anar-se’n”

TIP G97659-Y
TINENT DE LA GUÀRDIA CIVIL.
CASERNA DE MANRESA

“Vaig sortir a treure cartells i
se’m van encarar, amb els
ulls desorbitats”

TIP G99880-L
SERGENT DE LA GUÀRDIA CIVIL.
CASERNA DE VALLS

“No vaig veure ni analitzar el
que ens varen llançar. Em
van dir que era un paquet de
roba militar encès”

TIP G57387-Z
GUÀRDIA CIVIL. CASERNA
D’IGUALADA

“Portaven una pancarta amb
una cara travessada amb una
ratlla en diagonal, que volia
dir que els deixéssim parlar...
o alguna cosa així.”

TIP S24635-E
GUÀRDIA CIVIL

“No havia vist mai aquelles
cares d’odi. I això que la
nostra intervenció va ser
molt humana, lleugera...”

TIP C34336-U
GUÀRDIA CIVIL

“Passaven vehicles de
bombers per davant de la
comandància, ens feien
gestos i ens insultaven”

TIP C88411-I
GUÀRDIA CIVIL DESTINAT A GIRONA

“No recordo haver enviat
cap whatsapp que digués:
fem que Lleida sigui Calella;
a cantar havaneres”

ALEXANDRA PERALTA
MOSSA D’ESQUADRA

“Desconec si en els informes
dels Mossos es parla de massa
per referir-se a la gent”

AGENT 11836
MOSSO D’ESQUADRA

que se’l traguessin, però poc després el
mateix tribunal, que ja el primer dia es
va pronunciar a favor que es poguessin
exhibir, va dir que havia estar un error
perquè la policia era nova.

LA CARA I LA CREU

L’excés de zel d’una agent de la Policía
Nacional va provocar una sorpresa des-
agradable a algunes persones del públic,
que van entrar al Suprem amb un llaç
groc. La funcionària els va comminar

LA SORPRESA

Manuel Marchena en un moment de la sessió d’ahir, la 24a del judici ■ EFE

Marcatge
implacable a les
defenses

Intent d’assalt,
‘performance’ o
manifestació

Després d’escoltar el testi-
moni de catorze guàrdies ci-
vils i mossos d’esquadra
proposats pel ministeri fis-
cal en la sessió d’ahir, conti-

nua sense acreditar-se la violència ne-
cessària per a sustentar el delicte de re-
bel·lió. El “clima insurreccional” descrit
dimarts pel tinent coronel de la Guàrdia
Civil Daniel Baena contrasta amb la de-
claració del tinent de la caserna de Man-
resa, que va parlar de performance.
Fins al mateix fiscal Fidel Cadena se li va
escapar “manifestació” per referir-se a
l’habitual “massa tumultuària”.

Manuel Marchena continua
sotmetent les defenses a un
marcatge implacable, fet
que contrasta amb la lliber-
tat de moviments que con-

cedeix a les acusacions. El president del
tribunal deixa que la fiscalia condueixi
la declaració dels seus testimonis amb
preguntes que ja porten implícita la res-
posta i, pel contrari, talla de soca-rel i
amb males maneres les defenses quan
intenten posar-lo en contradicció. “Se-
nyor Pina, siguem seriosos”, va etzibar
ahir a l’advocat per impedir una pregun-
ta a un dels guàrdies civils.

LES FRASESLES FRASES

EMILIGISPERT
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El ministre d’Afers Exte-
riors, i cap de la diplomàcia
espanyola, Josep Borrell,
va perdre els papers en ser
interrogat sobre el procés
català en una tensa entre-
vista en el programa Con-
flict Zone (Zona de conflic-
te) de la cadena alemanya
en anglès DW emesa dime-
cres a la nit. Borrell desqua-
lifica repetidament el pe-
riodista –Tim Sebastian,
un reconegut i experimen-
tat ex de la BBC– i arriba a
aturar l’enregistrament,
fet a Madrid, abans que,
poc després, els assessors el
convencin de reprendre-la,
segons informa un rètol du-
rant l’emissió, que respec-
taria la seqüència íntegra.

Borrell ja s’incomoda
quan Sebastian li comença
preguntant per la pre-
sumpció d’innocència, i per
què una “àvia” com Carme
Forcadell ha de ser en presó
preventiva quan no està
condemnada. El ministre
admet que hauria preferit
que el jutge hagués trobat
“altres vies” per evitar que
escapés, però davant la in-
sistència, etziba: “Els jut-
ges són independents; pot-
ser si Puigdemont no ha-
gués fugit hauria adoptat
altres mesures.” El presen-
tador no es dona per satis-
fet, i li pregunta si creu que
tenir-la tancada 15 hores

en una cel·la és la manera.
“Pari. Si continua així para-
ré aquesta entrevista.
M’entén? Vostè no m’està
interrogant, m’està entre-
vistant. Vostè no és la poli-
cia i jo no soc objecte de cap
interrogatori. Faci’m les
qüestions correctes i dei-
xi’m parlar. Tornem a co-
mençar”, li retreu, al quart
minut, aixecant el dit i amb
cara d’odi.

El periodista, però, con-
tinua, i tot seguit li recorda
fets com que l’Estat espa-
nyol és al fons dels ràn-
quings internacionals en
independència judicial o els
molts juristes que diuen

que no hi ha hagut rebel·lió
a Catalunya, com la matei-
xa justícia alemanya en el
cas de Carles Puigdemont.
Borrell, que ja aquí l’acusa
de ser “molt esbiaixat”, es-
clata quan li recorda que
l’expresident va dir que el
seu nomenament no era un
gest per desescalar. “Té la
més lleugera idea del que
està parlant?”, retreu, en to
fatxenda, quan admet el
periodista que no sap per
què ho va dir.

El ministre segueix i ex-
plica que l’Estat no pot con-
cedir el dret a l’autodeter-
minació a Catalunya per-
què la Constitució no ho

permet, i Sebastian li pre-
gunta per què no obren un
debat per esmenar els arti-
cles que ho impedeixen.
“Podrien haver anat al Con-
grés i presentar una pro-
posta per reformar la Cons-
titució, però no ho van fer,
com van fer els bascos”, ex-
posa Borrell. El periodista
insisteix que un estudi del
Centre d’Estudis Sociolò-
gics diu que un 70% d’espa-
nyols volen algun tipus de
reforma de la Carta Magna,
i en aquest punt l’entrevis-
tat decideix aturar l’enre-
gistrament. “Està mentint
constantment! Pareu
aquesta gravació. No, no, fi-
nal”, tanca.

Aràbia i Gibraltar
A la tornada, Sebastian
no li pregunta més sobre
Catalunya però la conver-
sa manté la tensió, ja que
surten qüestions com els
dèficits en llibertat d’ex-
pressió o la venda d’armes
a l’Aràbia Saudita. Borrell
acusa diversos cops el pe-
riodista d’“ignorant”,
“mentider” i d’estar “mal
informat”, i fins i tot se’n
riu. Després de preguntar-
li, sense resposta, “per què
li fa por el diàleg” en fò-
rums internacionals sobre
la sobirania de les aigües
de Gibraltar, Sebastian
retreu al ministre si l’Es-
tat fa prou per lluitar con-
tra la corrupció a gran es-
cala. “Podríem fer més, i
vostè també podria fer mi-
llor les entrevistes”, li etzi-
ba, moment en què Sebas-
tian la dona per finalit-
zada, i Borrell es queixa
que la propera vegada li
faci “preguntes menys
esbiaixades”. “No soc aquí
per fer-li les preguntes que
vol”, respon l’entrevis-
tador, abans que el minis-
tre s’aixequi i marxi preci-
pitadament sense donar-li
la mà. ■

Borrell perd els papers en ser
qüestionat sobre Catalunya

Òscar Palau
BARCELONA

a Acusa el periodista d’ignorant, fa veure que marxa i l’han de convèncer de quedar-se a l’entrevista
d’una televisió alemanya a Li preguntava per la presó de Forcadell i la reforma de la Constitució

Des de l’Equador, on es troba
de viatge oficial, Borrell va
afirmar, arran de la polèmica,
que va aguantar massa amb
el periodista alemany: “Jo
crec que prou paciència vaig
tenir”, va declarar el ministre
que, sense fer acte d’esmena,
va afegir: “Probablement no
hauria ni tan sols d’haver-li
donat l’oportunitat de conti-
nuar l’entrevista en una sego-
na part”. A més, va tornar a
deixar clar el seu caràcter as-
senyalant que “a aquesta
mena de personatges, de

Un moment de la tensa entrevista entre Tim Sebastian i Josep Borrell, en què aquest li aixeca el dit ■ DW CONFLICT ZONE

tant en tant se’ls ha de parar
els peus”.

La vicepresidenta, Car-
men Calvo, i la ministra de
Política Territorial, Meritxell
Batet, van defensar ahir el pa-
per de Borrell a DW. “No po-
dem donar per bo que al nos-
tre país existeixin presos polí-
tics i que algú està en una
cel·la d’aïllament per idees,
perquè no és veritat”, lamen-
tava Calvo, per qui Borrell “no
pot acceptar com a membre
d’un govern el que no és veri-
tat”.

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

Ell respon que va aguantar massa

Només els sobiranistes
–ERC, Front Republicà i
els comuns– han acceptat
la proposta, llançada ahir
pel candidat de JxCat al
Congrés, Jordi Sànchez, de
fer un debat a la presó de
Soto del Real, on està re-
clòs. Sànchez ho va dema-

nar a tots els caps de llista
en una carta en què lamen-
ta la “paradoxa” de no po-
der fer campanya i aclareix
que no proposa “un acte
electoral dins la presó”, si-
nó “un debat obert, lliure i
plural”, moderat per qui
pactin les llistes, amb co-
bertura informativa i que
fins i tot pot ser abans de la
campanya.

“Jordi, d’acord amb això
de fer el debat, en parlem a
Soto del Real quan arri-
bem”, va revelar l’ACN que,
en un recés del judici, li va
respondre el número u re-
publicà, Oriol Junqueras,
tancat amb ell. També el
candidat dels comuns, Jau-
me Asens, ho va acceptar
via Twitter. “Cap mur ens
hauria d’impedir debatre i

avançar”, va dir. Albano
Dante-Fachin, del FR, va
respondre pel mateix ca-
nal: “Compta amb mi.” El
PSC encara valora si res-
pon a la carta, però fonts in-
ternes van avançar a l’ACN
que refusaran la proposta.

La candidata del PP,
Cayetana Álvarez de Tole-
do, sí que va respondre en
una carta publicada a Twit-

ter, en què ho rebutja pels
“greus delictes” pels quals
està processat. “La seva
presència a les llistes em
produeix el mateix rebuig
moral i polític que m’hauria
produït la candidatura de
Tejero o Milans del Bosch”,
va etzibar, mentre va avan-
çar que proposarà al PP un
canvi en la legislació per im-
pedir que els processats per
delictes greus siguin candi-
dats. Sànchez ja ho va la-
mentar i va dir que sempre
el trobaran “disposat”. “El
diàleg té més sentit i és més
necessari com més dis-
tants siguin les posicions”,
va cloure a Twitter. ■

Sànchez proposa un debat a la
presó i el PP el compara amb Tejero
Ò.P.J.
BARCELONA

Jordi Sànchez, aquesta
setmana en el judici ■ ACN
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