Òscar Roca. Director de Prevenció de l’OAC
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Aniversari
amb comptes
pendents
EL PRAT · Deu anys després de
la seva inauguració, la terminal
nova ja s’ha fet petita i encara
espera la connexió ferroviària

FUTUR · L’augment de
passatgers i rutes obliga a
buscar solucions per ampliar la
capacitat de la terminal
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L’assemblea del Comú de Lleida, reunida ahir ■ ACN

ERC s’assegura
l’alcaldia de Lleida
Miquel Pueyo aconsegueix el suport
dels comuns per governar a la Paeria
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L’eurocambra es treu de
sobre el cas Puigdemont

Avions estacionats a la terminal 1 (T1) de l’aeroport del Prat de Barcelona ■ PERE VIRGILI
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Pío Moa al
Suprem

L

es tesis de Pío
Moa estan de moda al Tribunal Suprem
espanyol. Saben de
qui els parlo? Es tracta d’aquell exmilitant
dels Grapo que des de fa uns anys forma part de l’extrema dreta més recalcitrant. Línia Vox, vaja. Però amb importants tribunes per poder exposar
les seves tesis pseudohistòriques. Allò
que se’n diu revisionistes. Els que a
Alemanya neguen l’holocaust, a Itàlia
els criminals assassinats del Duce
Mussolini i que a Espanya tant treuen
importància a la repressió franquista
com als morts de la colonització
d’Amèrica. El món al revés, com escrivia José Agustín Goytisolo i canta Paco
Ibáñez. Però a Alemanya els revisionistes estan perseguits pel Codi Penal...
mentre que a l’Espanya del segle XXI
són elevats als altars pels poders mediàtics i per algun o altre ministre
d’Afers Exteriors amb una incansable
capacitat de posar-se de peus a la galleda.
Una prova més de la penetració de

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

A Alemanya els revisionistes
estan perseguits pel Codi
Penal, però a l’Espanya del
segle XXI són elevats als
altars pels poders mediàtics
les tesis de Moa la vam tenir la setmana passada, quan el Tribunal Suprem
va paralitzar, malgrat els constants
pronunciaments de l’ONU, l’exhumació
de Franco del Valle de los Caídos. I, a
més, va qualificar el dictador de cap de
l’Estat des de l’1 d’octubre del 1936!
Recordem que en aquell moment feia
dos mesos i mig que havia començat
la guerra, que el cap legítim de l’Estat
era Manuel Azaña i que gran part del
territori encara estava sota control del
govern de la República. Revisionisme i
propaganda en estat pur per part de
ses senyories, una de les quals, José
Luis Requero, ha estat recusada per
l’Associació per a la Recuperació de la
Memòria Històrica pels seus vincles
ideològics i d’amistat amb l’advocat de
la família Franco, Santiago Milans del
Bosch. Requero, que té deu fills i és
membre de l’Opus Dei, ha pujat com
l’escuma en la carrera judicial fins arribar a la màxima instància. I això que,
entre moltes altres perles, l’any 2005
va comparar els matrimonis homosexuals “a la unión entre un hombre y un
animal”. M’estalvio més comentaris.

Tres mesos

A

bans era sempre aquí, just a la
boca de la primera paraula que
pensava escriure, i després
m’aguantava la respiració i reapareixia unes ratlles més avall, no pas gaires, perquè retirar-se i esperar no anava pas amb el seu estil. Acabava sent
per tot el text, de fet, reptant-hi, embolcallant-lo, assetjant-lo amb capricioses volutes de fum que s’hi estancaven com una idea fixa que, paradoxalment, es resistís a aturar-se enlloc.
M’agradava per això, també, perquè
ens demoràvem junts a la vora d’una
frase, com si ens asseguéssim a contemplar breument el paisatge. El tabac
hi era sempre, vigilant i compulsiu,
com una eina més del teclat. Ara escriure és aquesta soledat de cos i pensament, aquesta cosa absurda, i l’ansietat, i la repulsió davant la pantalla
en blanc. Aquí, segurament, n’hauria
encès un altre. Un cigarret per asserenar-me, per no plorar. Per posar-hi
perspectiva i poder seguir. A vegades
tenia això de bo, fumar: agafaves l’encenedor, i aquest gest familiar congregava la mínima energia necessària per
neutralitzar la paràlisi i afavorir la re-

“
El tabac hi era
sempre, vigilant i
compulsiu, com una
eina més del teclat

capitulació i la represa. Ara tot és patir, i comptar les hores —que lentes
que passen– i serrar les dents.
Tinc síndrome d’abstinència, ja ho
sé. Me’n faig al càrrec i tiro endavant.
Si depengués de mi, però, ja no escriuria més. Podria dir, com Juan Rulfo,
que se m’ha mort l’oncle Celerino, que
era el que m’explicava les històries, i
deixar-ho aquí. Adeu. Mai més. Tots
els textos em semblen massa llargs i
inconnexos; un disbarat. Abans tenien
l’extensió, posem-hi, d’entre deu i
quinze cigarrets. Apagava l’últim al
cendrer i era com posar-hi el punt final. Ara l’espai de l’escriptura són pra-

deries immenses, sense ni un arbre
per fer-hi ombra. Els dits tamborinegen damunt la taula com enfollits per
l’excés de terreny, incapaços de distingir-hi cap fita, de preveure un acabament. Em rosego les ungles, m’aixeco,
m’assec, mastego un xiclet. Quan fumava, em moria, és veritat. Però hi ha
vegades que desitjaria morir-me vivint, com abans, i no com ara, que visc
a mitges morint-me igual. M’haureu de
perdonar: he passat més anys fumant
que no pas no fent-ho, i tot i així
aquest és el meu primer intent, l’únic
que valdrà. Ho he promès al meu fill, i
a un fill se li ha de respectar la paraula
donada. Aquest cap de setmana ha fet
tres mesos que ho vaig deixar, i ho celebraria fumant. És tan trist, que hi
afegiria, rere el de celebració, un altre
per fer-me passar les ganes de plorar, i
ja van dos cops en un mateix article.
Perquè no et cures mai, pel que n’he
après: seré sempre més algú aferrat a
un consol que no es pot permetre. Però mira, he aconseguit ordir alguna cosa fins aquí sense tabac, o potser només ha estat la corda que l’imprudent
anomena a casa del penjat.
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EDITORIAL

A la tres

Carles Sabaté csabate@elpuntavui.cat

En caiguda lliure

A

questa setmana acaba el judici
als independentistes. Quatre
mesos en els quals hem hagut
de sentir-les de tots colors, amb el denominador comú del falsejament sense rubor de la veritat per part de la fiscalia. Desconsola veure com els advocats de les defenses, que demà començaran a argumentar les demandes
d’absolució, confien en un Tribunal
Suprem sense prejudicis i equànime, i
per això s’hi deixaran la pell per demostrar allò que tots ja sabem, saben,
però prefereixen obviar: no hi va haver cap cop d’Estat a Catalunya. Res
més lluny, perquè l’independentisme
va preferir seguir amb l’eterna desunió i encetar un sense rumb, abans
que avançar amb violència. Els al·legats dels acusats seran obviats per un
tribunal que només calcula l’abast de
l’escarment i del seu descrèdit.
El judici més mediàtic i observat de
la democràcia ha posat de manifest

“
El judici ha
airejat les vergonyes
d’una judicatura
més repressora que
garant i que segueix
lluny de la societat

com de repressora pot ser la justícia i
que poc garantista es torna un estat
quan uns quants diputats i eurodiputats en qüestionen el funcionament.
La judicatura és irònica i cruel i el judici no farà altra cosa que eixamplar la
distància entre la cúpula judicial i la
societat que li va confiar impartir jus-

De reüll

tícia. L’Escola Judicial de Catalunya
només acull un 8% d’aspirants a jutge
catalans. Té més tirada entre els llicenciats en dret la defensa dels drets
humans, la lluita per la igualtat i les llibertats –tots lligats a l’exercici de l’advocacia– que no pas l’oposició a jutge i
la integració en un aparell judicial estatal carca i repressor, quan li cal.
Els casos de La Manada, l’eutanàsia
de María José Carrasco o la frivolització de les agressions sexuals ens demostren com de lluny resta ja el poder
judicial dels ciutadans. No estranya
que sigui més important acreditar
qualsevol idioma estranger que el català per accedir a la judicatura. Ni que
el sistema judicial estatal hagi baixat
al lloc 58è del món en independència,
segons el World Economic Forum, per
sota d’Aràbia Saudita o Botswana, i sigui la quarta pitjor justícia europea. I a
més, com les llistes d’èxits musicals...
sembla que seguirà enfonsant-se.

Les cares de la notícia

Anna Puig

MINISTRE DE FOMENT

Renegar de
la campanya

José Luis Ábalos

T1 insuficient

S

ón dies de desmemòria. D’oblit del passat més
recent. O, més ben dit, de les declaracions més
recents. Dissabte que ve es constitueixen els
ajuntaments i aquests són dies de negociacions
intenses per tancar pactes de govern. En moltes
ocasions, més que quadrar programes o accions de
govern, el més complicat és com relligar les paraules
amb els fets per dissimular la incongruència. És a dir,
com vendre a la ciutadania aquella aliança de la qual
durant la campanya se n’havia renegat. D’exemples n’hi
ha uns quants al país. I de diversos
No és
colors polítics. Diguem que la cosa
està força ben repartida.
necessari
de les diversions d’aquests dies
fer el ridícul Una
és analitzar segons quines
amb
declaracions, contraposant-les
equilibrismes amb la més recent hemeroteca. Hi
ha casos en què és un fart de riure.
dialèctics
No està prohibit canviar d’opinió.
Però tampoc és necessari fer el ridícul amb
equilibrismes dialèctics. Menys lírica i un bri més de
sinceritat. És el mínim respecte que es mereixen els
votants: no ser tractats com un ramat de xais ignorants.
Si les circumstàncies obliguen a canviar d’opinió, doncs
s’explica i s’argumenta. Si l’anticrist de la campanya ara
es converteix en el millor aliat per als propers quatre
anys, doncs s’explica i s’argumenta. El problema és que
potser aquests canvis d’actitud i d’opinió no tenen
explicació ni arguments prou sòlids. I em refereixo a
sòlids com a sinònim del bé general.

-+=

La T1 va donar aire a un aeroport del Prat que no
podia créixer malgrat la demanda, però deu anys
han estat suficients per veure que ha quedat petita fins i tot abans que el govern espanyol hagi decidit posar fil a l’agulla per resoldre (el 2022!) la
falta de connexió ferroviària.
DIRECTOR DE PREVENCIÓ DE L’OFICINA ANTIFRAU

Òscar Roca

Prevenir, millor que curar

-+=

La persecució del frau i la corrupció és una obligació, però també és important la prevenció i la monitorització. Això és el que pretén l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) enviant un document de
recomanacions als 948 ajuntaments abans de la
seva constitució, per evitar pràctiques irregulars.
TENNISTA

Rafael Nadal

Imperial a París

-+=

El tennista manacorí ha guanyat per dotzena vegada a Roland Garros, la catedral del tennis sobre
terra batuda, superant de nou en la final l’austríac
Thiem. En 14 participacions des del 2005 a París,
són 93 partits guanyats i només 2 de perduts. Estratosfèric. Nadal suma 18 títols del Grand Slam.

Deu anys de
la T1 i sense
llançadora
La contribució de la nova terminal, la T1, al creixement de
l’aeroport recentment batejat amb
el nom de Josep Tarradellas Barcelona-el Prat és innegable. De fet, la
seva construcció, ara fa deu anys,
va ser un baló d’oxigen per a una infraestructura que havia quedat limitada, saturada, a un pas del collapse. La T1, lligada a l’aposta per
noves rutes intercontinentals, ha
suposat un salt endavant pel que fa
a la connectivitat de Barcelona amb
el món, però encara és lluny de ser
un ‘hub’ comparable a Frankfurt,
com s’havia anunciat. En tot cas, és
ben cert que ha facilitat un creixement important en nombre de passatgers. Així, fins al mes d’abril havia assolit 15.033.454 usuaris, xifra
que representa un 6,1 per cent
d’augment respecte del mateix període de l’any passat.
Però l’augment de la capacitat,
de les connexions i de les companyies que hi operen s’ha produït sense
que des de l’Estat s’hagin fet les inversions necessàries per als accessos. L’anunciat tren llançadora des
de l’estació de Sants es farà esperar encara tres o quatre anys. Les
inversions de l’Estat sempre arriben tard, quan arriben. Al contrari
del que ha passat a l’aeroport de
Barajas, que ja fa anys que disposa
del tren llançadora, una obra que es
va acordar al mateix temps que la
del Prat.
Un dels reptes de futur és com
afrontar l’augment de passatgers i
càrrega si es mantenen els índex
del darrer any i mig. El govern aposta perquè els aeroports de Girona i
de Reus complementin el de Barcelona i, de moment, ha trobat bona
resposta en AENA, malgrat que el
seu model de gestió és excessivament centralitzat. Cal esperar que
no hi hagi canvis de rumb o retards
injustificables.
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1
any

Suport de l’SNP
L’SNP, amb els presos polítics
i els exiliats catalans. El Partit
Nacionalista Escocès aprova
la moció amb Clara Ponsatí
de convidada

Full de ruta

10
anys

Finançament
El govern exigeix a Zapatero
el nou finançament. Castells
adverteix que caldrà respondre
si l’Estat no proposa un bon
acord.

20
anys

Relliscada
Felipe González demana
excuses per haver afirmat
que els líders del PP i IU, José
María Aznar i Julio Anguita,
“són la mateixa merda”

Tribuna

Xevi Sala

Xavier Garcia. Periodista

L’economia,
més micro

A

tents a la sismologia dels pactes
postelectorals que està provocant tantes i
tan sorprenents tombarelles entre els aspirants a les alcaldies, hem deixat que
passés massa desapercebuda una notícia econòmica que ens afecta a tots,
independentment de les nostres preferències ideològiques manifestades al
Superdiumenge en què també vam
decidir la composició de l’eurocambra.
L’executiu espanyol acaba d’enviar a la
Comissió Europea les previsions econòmiques per a aquest any i, segons
aquestes dades, resulta que per dotzè
any consecutiu els assalariats perdrem poder adquisitiu perquè el cost
de la vida s’apujarà més que els sous.
És una derrota del conjunt de la societat, però especialment ho és dels polítics que han governat l’Estat espanyol
durant aquesta dècada de butxaques
escurades i esperances frustrades. Polítics que han estat incapaços d’incloure les nostres prioritats entre les seves.
Això sí, gairebé fan que ens sentim

Per dotzè any consecutiu
perdrem poder adquisitiu
perquè el cost de la vida
s’apujarà més que els sous
obligats a familiaritzar-nos amb termes macroeconòmics tan especialitzats com ara dèficit zero o deute públic per entendre les dinàmiques institucionals del sotraguejat projecte europeu. I ens empenyen a celebrar amb
una destapada festiva d’ampolles de
cava el fet que, per primera vegada en
deu anys, l’Estat espanyol s’hagi deslliurat del procediment de dèficit excessiu i de l’estricte control que la Comissió Europea imposa als països que
s’allunyen dels seus objectius de contenció. Això sí –i aquí és a on el cava
s’esbrava–, recordant-nos que l’entusiasta adhesió a les directrius europees requerirà encara noves retallades
per valor de vuit mil milions d’euros.
Mentrestant, la nostra microeconomia
es va empetitint i enguany l’IPC pujarà
un dos per cent i els sous només un
1,9. Un altre titular que ha quedat entelat pels vapors pactistes que monopolitzen l’actualitat: ara resulta que el
PSOE no veu tanta necessitat de derogar la reforma laboral que ha precaritzat els llocs de treball. Acabades les
simpàtiques campanyes electorals,
torna la sinceritat.

A reveure, Joan!

A

mb aquest títol –impossible de
satisfer, però que indica la voluntat de permanència entre els
qui el vam conèixer i estimar–, ha estat
publicat a Riudoms (Baix Camp), la seva terra natal, un volum de record al
compositor i músic integral Joan Guinjoan i Gispert (1931-2019), que morí a
Barcelona, als 87 anys, el primer dia de
l’any en curs.
AQUEST LLIBRE HA ESTAT IDEAT,

escrit i
editat en el temps rècord de quatre mesos, per part del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (entitat
que celebra els quaranta anys d’existència), sota la coordinació de Maria
Eugènia Perea Virgili, directora de publicacions de l’esmentat centre, la darrera de les quals, el número 34 dels
Quaderns de Divulgació Cultural, és
justament aquest recull de 40 veus que
reten homenatge al compositor i amic
Joan Guinjoan, com diu el subtítol. No
era la primera vegada que, des de Riudoms, es reconeixia la personalitat de
Guinjoan, ja que la revista del Centre
d’Estudis, Lo Floc, amb més de 200 nú-

meros a l’esquena, va publicar, al llarg
de gairebé quaranta anys, un bon grapat d’articles i cròniques que donaven
compte de la progressiva rellevància
internacional del fill il·lustre de Riudoms, que també és la petita pàtria pagesa de Gaudí, ni més ni menys. En
aquest sentit, es poden consultar en
PDF a www.raco.cat una quinzena
d’aquests articles i, també en llibre, cal
tenir en compte, el 2012, el volum
Guinjoan íntim: les arrels del compositor riudomenc, d’Anton Marc Caparó i
Maria Eugènia Perea, uns textos fonamentals –mai fins llavors estudiats i escrits– per localitzar els primers vint
anys pagesos del futur músic.
DESPRÉS, A FINALS DEL 1952, s’instal·la

a
Barcelona i posteriorment a París, d’on
retorna el 1964, que és quan el comencen a conèixer i a col·laborar amb ell bona part dels quaranta relators d’aquest
volum pòstum, entre els quals instrumentistes (germans Claret, Josep M.
Colom, Josep M. Escribano, etc.), dirigents d’entitats musicals (Jordi Roch,
Miquel Badal, Víctor García de Go-

mar), bibliotecàries (Rosa Montalt),
professores (Marta Bou), musicòlegs
(Cèsar Calmell, Joaquim Garrigosa,
Montserrat Icart), compositors (Benet
Casablancas, Carles Guinovart, Josep
M. Guix, Ramon Humet, Joan Magrané), pintors (Joaquim Chancho, també
de Riudoms), científics (Francesc Farré), crítics musicals (José Luís García
del Busto, Jorge de Persia, Miquel Lluís
Muntané), familiars i amics del poble (el
seu fillol, Ton Gispert Guinjoan; l’amic
pagès, Anton Marc Caparó), cantants
(Maria Hinojosa), directors d’orquestra
(Josep Pons, Marcel Ortega, Xavier Pagès-Corella), escriptors (Eugeni Perea,
també riudomenc, Martí Rom i Àlex
Susanna), polítics (Joan M. Pujals), museòlegs (Berta Ribé) i, en fi, periodistes
(Antoni Batista, Manuel Cuyàs, Santiago Vilanova i un servidor).
UN LLIBRE –hauria pogut ser el triple de
llarg, si visquessin els qui ja no hi són–
que pot demanar-se a www.cerap.cat, i
que és un reflex unànime de la personalitat humana i musical del mestre Guinjoan.

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

Un altre símbol
prohibit
b Els qui tenim uns quants
anys constatem que repressions que avui vivim van succeir de manera semblant en
generacions anteriors.
Em vull referir al fet de la
dura repressió que vam viure
els catalans durant la dictadura de Primo de Rivera; i
com un exponent d’aquesta
despietada actitud, la supressió dels Pomells de Joventut,
moviment que aplegava
molts joves amb un compromís doble setmanal: un acte
d’amor cristià i un acte de
servei a Catalunya; i a la prohibició del símbol que demostrava, per part de les noies, la
pertinença a aquest grup, que
ni de lluny tenia una intenció
política: anar cofades amb
una caputxa blanca.
Tots els diaris van publicar
una nota amenaçant amb
una multa els pares que portessin les seves filles a l’esglé-

sia amb caputxeta blanca.
Llaços grocs o caputxes
blanques, els símbols, posen
nerviosos els dictadors.
I avui dia, que amb els llaços grocs volem defensar, en
primer lloc, la llibertat dels
empresonats, seria millor que
tots els qui no els llueixen interpretessin el símbol en el
seu sentit real, sense desenfocar-lo ni imaginar-lo com un
signe subversiu.
MARIA ÀNGELS MANÉN FOLCH
Barcelona

Judici als presos
polítics: més
instints que
intel·lecte
b Les conclusions de la fiscalia, l’advocacia de l’Estat i
l’acusació popular (partit
d’extrema dreta Vox) han estat demolidores, com era previsible, ja que s’ha constatat
que, sustentats per la prevalença de la legislació espanyo-

la, avalada pel rei en el seu
discurs del 3 d’octubre (com
han citat repetidament), els
imputats han de ser acusats
dels delictes de rebel·lió (per
la violència física/psicològica), sedició, pertinença a organització criminal, malversació, desobediència, etc. I també, com a manipuladors, ja
que, segons els acusadors,
banalitzant i menyspreant la
voluntat popular, perquè consideren il·legítims els desitjos
de 2,3 milions de votants, gairebé la meitat del cens català,
als quals ens veuen com dirigits per pseudodelinqüents,
actors de violència física i psicològica. I per tot això, han
sol·licitat una sentència dura i
exemplar perquè no es repeteixi una situació com la jutjada.
Atès que consideren la violència psicològica, crec que és
interessant constatar que,
fent un símil amb la segona
tòpica freudiana, l’acusació
s’ha basat en arguments pri-

maris/instintius i racionals,
però, de cap manera, arguments elaborats intel·lectualment, ja que ha faltat una visió amb gran angular per contemplar la totalitat de la situació. I quan regeix el primari,
sona més a una resposta instintiva que intel·lectual.
AMADEO PALLISER CIFUENTES
Barcelona

L’Estat i els
presos polítics
b No pot ser que un diputat
elegit pel poble sigui destituït
per les Corts per a les quals
el poble l’ha elegit a les urnes.
El rei, que a Catalunya havia
de jurar la Constitució abans
de ser investit, ha de concedir una amnistia i els presos i
els exiliats han de ser alliberats de tot càrrec. Si l’Estat
vol la pau política amb els catalans, no hi ha cap altre camí.
MONTSERRAT PAGÈS I PARETAS
Barcelona
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“L’Estat espanyol està preparat per seguir la seva dinàmica
repressora”

La frase del dia

Oleguer Presas, EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

Tribuna

De set en set

En absència de violència...

Joan B. Culla

Albert Botran.

A

questa setmana es tancarà el judici contra els nostres presos i
preses polítiques. Tots aquests
mesos han familiaritzat bona part de la
nostra societat amb la naturalesa i el
funcionament del sistema judicial espanyol. La raó d’estat impregna les acusacions de la fiscalia i l’advocacia, fent
evident que la seva necessitat d’escarment preval damunt la protecció dels
drets civils i polítics. Un biaix ideològic
que també mostra qui hauria de ser el
més escrupolós i equànime, el jutge
Marchena, per la manera com ha tractat de forma desigual els testimonis cridats per la defensa respecte als de
l’acusació. Aquests darrers, a més, policies en la seva majoria, també ens han
demostrat com de fiables poden ser els
informes policials com a font per a la
instrucció d’un suposat delicte. Escoltant les seves descripcions sobre els
dies d’octubre –hiperbòliques, fantasioses i en molts casos directament falses– queda clar el paper que juga un altre dels pilars de l’ordre polític espanyol com són les forces de seguretat.
s’obre un altre procés judicial. Deixeu-me fer un incís
per dir que, d’ençà de la Transició, a Catalunya els processos lligats al conflicte
basc ens els miràvem de reüll. Probablement perquè una majoria de la nostra societat interpretava que l’excepcionalitat
de la lluita armada provocava una resposta també excepcional per part de l’Estat.
Tan sols el tancament d’Egunkaria el
2003 va despertar una solidaritat sensiblement més ampla. S’encenien les alarmes sobre com s’instrumentalitzava la
retòrica antiterrorista per afectar greument drets civils com la llibertat de premsa. Per cert, en relació amb aquest cas, val
la pena recordar que finalment l’Audiencia Nacional va absoldre els cinc directius
del diari processats i que més endavant
Estrasburg va condemnar l’Estat espanyol per no haver investigat les tortures

MENTRESTANT AL PAÍS BASC

Sísif
Jordi
Soler

Joaquim Nadal i Farreras

Historiador i exdiputat al Parlament de Catalunya

que havia patit Martxelo Otamendi. Però
el cas és que, de resultes d’aquells fets, el
rotatiu va desaparèixer i ningú els va indemnitzar.
es pot parlar
de tot, deien, però amb el judici al procés
català hem vist que la repressió de l’Estat
no depèn del component armat del conflicte. Qüestionar la unitat d’Espanya és
el veritable problema a ulls dels sectors
que controlen l’Estat, en particular el poder judicial. Només així s’entén, reprenent el fil del que volia explicar, el procés
judicial que s’ha obert contra 47 persones
implicades amb la solidaritat amb els presos bascos. Es tracta del procés 11/13.

EN ABSÈNCIA DE VIOLÈNCIA

RECORDEM QUE ETA va anunciar la fi de la

lluita armada el 2011. Dos anys després
es van produir les primeres detencions
d’aquest macrosumari perquè l’Estat espanyol, si alguna cosa ha fet en relació
amb el conflicte basc, ha sigut posar traves a la pau. Els detinguts són principalment membres d’Herrira, una associació

“
...es pot parlar
de tot, deien, però
amb el judici al
procés català hem
vist que la repressió
de l’Estat no depèn
del component
armat del conflicte.
Qüestionar la unitat
d’Espanya és el
veritable problema

que va néixer en el context de resolució
del conflicte per vehicular les demandes
dels presos i els seus familiars, un component important per tal que el procés de
pau pogués prosperar. Per exemple, reclamar la fi de la dispersió, l’alliberament
d’aquells que tenen malalties greus i també denunciar la doctrina Parot, que permetia allargar de forma excepcional les
penes als presos i que finalment va ser eliminada pel Tribunal d’Estrasburg.
AL COSTAT DELS MEMBRES d’Herrira, en el

macroprocés també seran jutjats 14 advocats dels presos així com altres professionals que feien tasques solidàries, com
ara els metges i psicòlegs que elaboraven
els informes de salut dels empresonats
per poder sol·licitar-ne els canvis de règim o l’alliberament. Les penes van dels 8
als 21 anys per acusacions com la pertinença a organització armada i l’enaltiment del terrorisme.
que treballava per
posar els fonaments d’una nova època,
basada en el tancament de la lluita armada i en la integració dels presos en el procés de pau. Però el poder judicial els vol
atropellar perquè poc importen les circumstàncies. De la mateixa manera que
poc importa que en els nostres dies d’octubre hi hagués o no violència. “Les penes
tindran una doble finalitat, de càstig i
també dissuasiva, perquè mai més ningú
s’atreveixi a atemptar contra l’orde constitucional”, deia Vox en les conclusions
del judici, expressant allò que no s’atreveixen a expressar la resta d’acusacions.

EN DEFINITIVA, GENT

basca i
catalana continuen mantenint diferències, el procés 11/13 també té una finalitat exemplaritzant: recordar al món
abertzale que, malgrat el cessament de la
lluita armada, l’Estat pot continuar aplicant la repressió. El 14 de setembre ens
esperen a la gran manifestació solidària a
Bilbao.

MALGRAT QUE LES CONJUNTURES

“L

a idea de publicar unes memòries als seixanta-sis
anys em provocava
una certa recança”,
afirma Joan B. Culla,
però ha dissipat tots els dubtes i s’hi ha
llançat de ple. La història viscuda. Memòries (Pòrtic, 2019) és un llibre contingut i
ponderat com el seu autor. Per començar Culla certifica que, malgrat la seva joventut, els canvis de paradigma, de cultura, de maneres de fer i de pensar, el
descrèdit de la política i la devaluació del
periodisme a ritme de piulada són arguments suficients, de sobres, per emprendre aquestes memòries.
Espectador atent, Joan B. Culla va saber des de molt jove escoltar, aprendre,
preguntar, escriure, ensenyar i transmetre un pensament i una opinió madurs i
contrastats. Sense cap renúncia a la recerca de les seves arrels, a l’explicació de
la seva infantesa, l’autor ens transporta
de forma imperceptible pel camí d’un recorregut iniciàtic. El descobriment de
l’Hemeroteca de la Casa de l’Ardiaca, les
intermitències acadèmiques convulses
de la carrera, el desenvolupament d’una
sensibilitat crítica de les joves generacions d’historiadors i les primeres eines
desenvolupades dibuixen el marc de
l’aprenentatge de l’adolescència.
Resseguim la sortida al món de Culla,
de París a Lisboa, de Venècia a Grècia, i
els contactes amb el món dels partits
polítics dels anys trenta, objecte d’estudi,
i la descoberta d’una època que el portaria a conèixer Max Cahner, Casanellas o
Pierre Vilar, i també Josep Tarradellas a
l’exili. I molts polítics Catalunya endins i
Catalunya enfora.
Docència a l’Autònoma, periodisme a
l’Avui, a TV3 i Catalunya Ràdio, a El País
amb final de ruptura, establiment de recursos de debat i de pensament catalanista, un bon coneixement d’Israel, molt
acreditat, configuren el bagatge d’una
experiència de vida que es llegeix amb
gust i profit.
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L’eurocambra es treu de
sobre el cas Puigdemont

aEls eurodiputats electes de JxCat i ERC posen contra les cordes el procés espanyol per adquirir
l’actaaL’aparell del Parlament Europeu nega que hi hagi “un marc europeu” per resoldre el problema
Natàlia
Segura
Brussel·les
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Més de dos milions de persones van voler que Carles
Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín els representessin a l’única institució escollida democràticament a la Unió Europea en les passades eleccions europees del 26-M.
La seva particular i polèmica situació judicial ha
fet aflorar una problemàtica que posa contra les cordes el sistema per triar els
membres de l’eurocambra
i, en especial, el procediment espanyol per proclamar els representants escollits a les urnes.
En el cas de Junqueras,
el Tribunal Suprem ha de
decidir primer si el deixarà anar a recollir l’acta,
com ja va fer després de les
eleccions espanyoles, i si
podrà participar en la sessió de constitució del Parlament Europeu del 2 de
juliol a Estrasburg. Per a
Puigdemont i Comín el
problema és que la Junta
Electoral Central (JEC)
sosté que han d’anar presencialment a Madrid a jurar la Constitució per poder assumir el mandat.
Una mesura que els dos
implicats rebutgen al·legant la imprecisió de la llei
electoral espanyola i també perquè el procés per

La data

—————————————————————————————————

17.6.2019
és la data de la convocatòria
perquè els eurodiputats electes vagin a Madrid a jurar la
Constitució

Comín i Puigdemont, el 29 de maig passat, quan no se’ls va deixar entrar al Parlament Europeu ■ ACN

agafar l’acta és diferent del
d’altres estats de la Unió
Europea (UE).
Pilota a Madrid
Des de l’aparell de l’eurocambra s’insisteix que ells
no tenen res a veure amb
aquest embolic perquè les
eleccions europees se celebren per “encàrrec” als estats membres. Fa poc el
portaveu de la institució,
Jaume Duch, defensava
que tot “es juga a Madrid” i
que “no hi ha marc europeu” per resoldre aquesta

qüestió. “No entraré en informes, o tribunals de justícia, o qui pot fer què, perquè no depèn del Parlament Europeu i no hi ha
posició que jo pugui expressar”, va dir.
És cert que cada estat
de la UE organitza les eleccions regint-se pels seus
marcs electorals, però
existeix, de fet, una “llei
electoral” europea del
1979, que va ser reformada en diverses ocasions,
en la qual s’estableix un
conjunt de “regles comu-

Cuixart veu un estímul a la
república si els condemnen
Redacció
BARCELONA

El president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart,
adverteix al Tribunal Suprem que si es confirmés
una condemna per als líders independentistes això seria “un gran incentiu
per continuar avançant
cap a una democràcia ma-

nes” per efectuar els comicis arreu del bloc.
Malgrat llençar la pilota
a les autoritats espanyoles, l’encara president de la
cambra, el popular Antonio Tajani, es va prendre la
molèstia abans de les eleccions d’encarregar un informe sobre aquesta problemàtica al jurisconsult
de la institució. En les conclusions del document
s’assegura que “la presència a Madrid és necessària”
per adquirir l’acta. “Si ell
fos arrestat fent això, les
autoritats espanyoles encara li podrien donar permís per fer-ho”, deia l’in-

dura i consolidada en forma de República”. Així ho
expressa al final d’una carta publicada ahir a La
Vanguardia coincidint
amb el 600è dia que és “un
pres polític” per haver
exercit drets fonamentals, civils i polítics. Hi afegeix que la sentència seria
una “trista notícia per a les
llibertats col·lectives” i en

l’escrit comença recordant
que en les societats democràtiques “només la pressió ciutadana és capaç de
canviar l’immobilisme” a
què tendeix la legalitat i
l’estat de dret, recordant
casos de pressió exercida a
través de la desobediència
civil que van permetre a les
dones exercir el dret a vot.
Per això considera que vin-

Tornarà la pilota a Luxemburg?
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

forme que en cap moment
mencionava el nom de
Puigdemont o de Comín.
Tant la figura del jurisconsult autor del text
d’aquest informe com la
del secretari general de
l’eurocambra que va vetar
l’entrada com a eurodiputats electes a l’expresident
i exconseller el 29 de maig,
van ser criticades per la seva vinculació política amb
el Partit Popular Europeu.
Tres dels catorze vicepresidents de la mesa de l’eurocambra van demanar
públicament explicacions
a Tajani per una decisió
que és inèdita a la cambra i
que el president va prendre de comú acord amb
Klaus Welle, secretari general del Parlament Europeu i membre de la CDU
alemanya. ■

El que no aclareix l’informe
de l’eurocambra sobre la immunitat i l’adquisició de l’acta
és quines són les opcions que
el Tribunal de Justícia de la
Unió Europea es pronunciï
eventualment sobre aquest
cas. Si tots tres presenten recurs a decisions de la JEC
que els impedeixin estar el 2
de juliol a l’eurocambra, podrien demanar als tribunals
espanyols que es plantegi

una qüestió prejudicial a
aquest alt tribunal amb seu a
Luxemburg per considerar
que el cas planteja dubtes sobre si la JEC aplica la llei electoral espanyola respectant
els principis que marca la
normativa europea. Els tribunals d’última instància estan
obligats a sol·licitar aquesta
pregunta prejudicial al TJUE,
si aquest no s’ha pronunciat
ja sobre el mateix cas.

cular l’1-O, l’“acte de desobediència més massiu
d’Europa” dels últims trenta anys, amb algun tipus de
violència o un cop d’Estat
“és tan escandalosament
fals com deshonest”.
Cuixart assegura que
perseguir els que qüestionen les lleis “suposa contradir l’esperit de qualsevol constitució democràtica”, i recorda que el mateix
tribunal va crear doctrina
amb una sentència el 2009
on reconeixia que la desobediència civil podia ser
concebuda com un mètode legítim de dissidència
davant l’Estat. ■

El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, en la seva declaració
al Suprem, el 26 de febrer passat ■ ACN
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Els comuns de
Lleida opten pel
canvi i votaran
ERC a l’alcaldia

aL’exdiputat i candidat republicà Miquel Pueyo serà
l’alcalde amb el suport també de JxLleida aL’assemblea

deixa la porta oberta a entrar en el govern de la Paeria
Redacció
BARCELONA

L’assemblea del Comú de
Lleida va decidir ahir al
matí donar suport al candidat d’ERC a l’alcaldia de
Lleida, Miquel Pueyo, el
pròxim 15 de juny, dia del
ple de constitució dels
ajuntaments. Amb aquest
nou suport, Pueyo és el
candidat amb més probabilitats per agafar la vara
d’alcalde després que
Junts per Lleida ja expressés la seva predisposició a
donar-li suport com a cap
de la llista més votada.
L’aval dels comuns al
candidat republicà obre la
porta a arrabassar la Paeria al PSC després de 40
anys de govern socialista.
El partit va quedar al darrere d’ERC en les eleccions municipals amb una
diferència d’un miler de
vots, aproximadament, si
bé van obtenir el mateix
nombre de regidors. La
possibilitat d’un canvi a
l’alcaldia ha estat un dels

al·licients principals perquè el Comú s’afegís a ERC
i JxLl. Tanmateix, l’assemblea també va voler
entrar a fons en el contingut del programa i ahir,
després d’apreciar “coincidències
programàtiques” amb ERC, van optar
finalment per donar el sí a
Pueyo. “Hem revisat el
programa d’ERC i hem
constatat una àmplia
coincidència i una voluntat i predisposició per incorporar totes aquelles
propostes que des del Comú de Lleida considerem
prioritàries”, va assegurar
aquesta formació a través
d’un comunicat fet públic
després de l’assemblea.
Al govern, potser també
L’acord del Comú no acaba amb la investidura de
l’alcalde republicà. L’assemblea també va optar
per mantenir la porta
oberta i “seguir explorant i
negociant” un possible
pacte que permeti als comuns, amb dos regidors,

entrar a formar part del
govern de la Paeria. Per
primer cop, un tripartit
(ERC, JxLl i comuns) entraria a governar la capital
lleidatana. Ara, però, els
comuns esperen tenir noves reunions per acabar de
concretar un pla de treball
que impliqui l’adopció de
polítiques socials i donar el
sí definitiu.
En les últimes eleccions
municipals, ERC i el PSC
van empatar a set regidors, encara que els republicans van vèncer en vots;
JxLleida, la marca local de
JxCat, va aconseguir sis
representants, Cs 3, els
comuns 2 i el PP 2 més.
ERC, JxLleida i els comuns sumen 15 vots sobre un total de 27, per la
qual cosa Pueyo tindria
majoria per ser alcalde. El
suport dels comuns a Lleida trenca el que semblava
que podia ser una tendència dels comuns a decantar-se més cap als socialistes que els republicans a
l’hora d’establir pactes

Assemblea del Comú, ahir al matí; a l’esquerra, al fons, el candidat Sergi Talamonte ■ ACN

municipals, com s’ha rubricat a Sabadell, al Vallès
Occidental, i com sembla
que podria passar a Barcelona si finalment Colau
rep els vots del PSC i de la
plataforma de Manuel
Valls per accedir a l’alcaldia el pròxim dissabte.
L’altre focus està posat en
Tarragona. ■

Les frases

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

“Tot i tenir
divergències
ideològiques en
aspectes crucials,
volem seguir
explorant i negociant
un pacte de govern”

“El vot és favorable al
canvi i permetrà tenir
un pacte d’investidura
fonamentat en un
acord d’esquerres”
Laura Bergés

PORTAVEU DE LA COMISSIÓ
NEGOCIADORA DEL COMÚ DE LLEIDA

Maragall diu que no ha pogut teixir
una relació de confiança amb Colau
Redacció
BARCELONA

El candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona, Ernest
Maragall, va admetre, ahir
en una entrevista a RAC1, que no ha “tingut temps
de construir la relació de
confiança” amb Ada Colau
perquè “tingui sentit una
majoria de govern pro-

gressista i republicana”.
Tot i així, va assegurar que
espera que dissabte vinent
s’imposi l’“aritmètica natural”i pugui ser escollit
alcalde. En cas que, finalment, sigui la líder de
BComú qui ho assoleixi
amb el suport de PSC i de
Manuel Valls, Maragall va
dir que es quedarà “quatre
anys a l’oposició”: “No tinc

cap altre compromís que
la meva passió per aquesta
ciutat.”
El republicà va retreure
a Colau que no li hagi respost l’oferiment de parlar
sobre un govern bilateral
que li va fer divendres i ho
fes a través d’una roda de
premsa l’endemà mentre
“és evident” que negocia
amb el PSC. Per això, li va

recordar que si accepta el
vot de Valls, que “tota la
ciutat sap que és l’única
manera perquè sigui alcaldessa”, en “dependrà” tota
la legislatura. Maragall va
demanar als qui entenguin que posar Barcelona
en “una cistella de pactes i
contrapactes” arreu “és la
pitjor manera de dirigir la
ciutat”. ■

Ernest Maragall durant la roda de premsa que va fer
dimecres passat ■ NAZARET ROMERO / ACN

|

12 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 10 DE JUNY DEL 2019

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

Marc Cerdà Domènech

OPINIÓ

Ambientòleg. Va ser membre de la llista de CUP Capgirem Barcelona

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

El paper (climàtic) que tot ho suporta

Un dia de contaminació a la ciutat de Barcelona ■ ANDREU PUIG

apliquen més capitalisme per resoldre la crisi ambiental capitalista i cada dia més persones migren per motius climàtics arreu
del planeta.
En aquesta deriva, situar el debat climàtic en la primera línia de
la campanya electoral a Barcelo-

na ha estat una necessitat. Necessitat per destapar el rentat de
cara dels costos ecològics del capitalisme per part de Cs, el PP i
JxCat. Allò que anomenem capitalisme verd. L’oxímoron del creixement sostenible que en essència vol dir més consum i més

emissions. Necessitat per dilucidar les contradiccions de la reforma ecològica proposada per Barcelona en Comú i ERC: el Green
New Deal. Al capdavall, l’antagònic menys cotxes però més infraestructures viàries, menys
emissions però més terminals de

creuers. Necessitat per situar sobre la taula des de la CUP polítiques de planificació de la reducció de les emissions amb un objectiu: emissions zero l’any 2050.
La política municipal és la nostra darrera trinxera per sortir
d’aquest atzucac ecològic i climàtic en què ens trobem. Per això,
les polítiques climàtiques i ambientals no poden ser una estratègia electoral per arreplegar vots
com hem vist, sinó eines per bastir projectes municipalistes, humanistes i ecologistes. Aquest
mandat serà clau per complir
amb l’objectiu de reducció del
40% de les emissions l’any 2030.
D’aquí a quatre anys, quan la crisi
climàtica i ecològica sigui més virulenta, els partits que governin
l’Ajuntament de Barcelona hauran de passar comptes amb unes
veïnes cada dia més conscienciades i que possiblement no perdonaran ni errors ni incoherències
perquè ens hi va la vida i el futur.
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er primer cop, la crisi climàtica s’ha situat en el centre
del debat polític de les eleccions municipals que s’han celebrat recentment a Barcelona. Mèrit dels moviments ecologistes
que incansablement segueixen
dibuixant la cartografia de l’emergència climàtica que vivim. I és
que en la batedora d’aquest sistema desigual que devora i malbarata béns naturals, segueix consolidant-se una crisi ecològica i
climàtica sense precedents.
Fins ara, tota l’estratègia institucional i política ha fracassat. Ni
els Protocols de Kyoto ni els
Acords de París han frenat l’increment de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle. I a casa nostra, propostes com el Pla de Clima de Barcelona o la llei de canvi
climàtic al Parlament de Catalunya han demostrat ser tractats
de bones intencions. El paper tot
ho suporta, però les persones i el
clima, no. I, amb una bena als ulls,

