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S’abaixa el teló
FI · Els presos independentistes
demanen al Suprem que la seva
reivindicació torni a la política

Clam al carrer per una CATALUNYA · El retorn a les
presons catalanes dels polítics
estratègia unitària
jutjats podria ser immediat

Els al·legats finals dels encausats, íntegres
ORIOL JUNQUERAS

JORDI SÀNCHEZ

JORDI CUIXART

JOAQUIM FORN

“Cal tornar al
terreny de la
política, d’on
no s’hauria
d’haver
sortit”

“Una urna
no és cap
amenaça
per a la
democràcia”

“El problema
no és la
desobediència
civil, és
l’obediència”

“Em
mantinc
fidel als
ideals. No és
cap delicte”

RAÜL ROMEVA

JORDI TURULL

JOSEP RULL

CARME FORCADELL

“Avui som
nosaltres,
però demà
pot ser
qualsevol”

“S’ha confós
la crítica, la
discrepància
i la protesta
amb l’atac”

“No hi ha
presons per
tancar l’anhel
de llibertat
d’un poble”

“Aquests
quatre mesos
de judici no
han servit
per a res”

DOLORS BASSA

MERITXELL BORRÀS

CARLES MUNDÓ

SANTI VILA

“La seva
sentència pot
ser el principi
d’una solució
per a molts”

“Tots teníem
clar que no
hi hauria
despesa
pública”

“Estic
convençut
que mai no és
tard per a les
solucions”

“Sempre he
combatut
la llegenda
negra
d’Espanya”

P3

Justícia i política

E

l judici de l’1-O s’ha acabat. Mai s’hauria d’haver celebrat, perquè en democràcia no hi hauria d’haver presos polítics, ni judicis polítics com
aquest. Potser per això és el judici més important
de la democràcia espanyola, perquè hi ha en joc
unes condemnes duríssimes, però també la credibilitat de la democràcia i l’estat de dret. El Suprem
té, doncs, l’oportunitat de protegir-los i enfortirlos retornant a la política un conflicte estrictament polític, que cap sentència farà desaparèixer.
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Una qüestió
nuclear

L

a discussió sobre
si a Catalunya li
convindria o no la independència ha arribat a un punt de bloqueig que moltes persones obliden els motius pels quals
són partidaris d’una opció o una altra.
Comencen a quedar lluny en la memòria aquells temps en què l’independentisme anava eixamplant la base a través de dades i no de pactes. Sovintejaven els estudis que evidenciaven la discriminació territorial de Catalunya respecte del conjunt de l’Estat espanyol
amb independència –perdó– de l’origen, la llengua o l’opció política de cadascun dels seus ciutadans. El cas és
que la precipitació dels esdeveniments
i l’acceleració del procés van polaritzar
les posicions i van començar a desaparèixer dels titulars i articles les notícies
que, d’altra banda, eren un viver per als
partits independentistes. Aquests dies
n’hem tingut unes quantes i han passat desapercebudes. N’hi ha una que
és molt gràfica sobre això que vull dir.
El Tribunal Constitucional s’ha carre-

En “un dels estats més
descentralitzats del món”
les CA no poden cobrar a les
nuclears un impost i revertir
l’esforç econòmic al territori
gat l’impost que va crear la Generalitat
per cobrar a les centrals nuclears instal·lades a Catalunya i dedicar-ne l’import a la revitalització dels territoris on
estan establertes. No només això, sinó
que ara l’administració catalana haurà
de tornar-los els impostos cobrats
aquests anys, que, sumats als interessos de demora, són 35 milions d’euros.
L’argument del Constitucional és que
el govern espanyol ja cobra aquest impost a les nuclears i que, per tant, la
Generalitat ho ha de deixar de fer. El
problema és que, ara fa uns mesos, el
mateix tribunal va donar la raó a Extremadura per una qüestió semblant, en
aquest cas amb les elèctriques. Així,
doncs, el que s’ha presentat com “un
dels estats més descentralitzats del
món” –argument amb què es pretén
desmuntar les aspiracions sobiranistes– no permet a les seves dites comunitats autònomes cobrar un impost
a les nuclears i revertir l’esforç econòmic al territori que les acull. Per cert, el
recurs el va presentar el govern de Rajoy i el de Sánchez no ha fet res per revertir-ho.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Aigua calenta per a la set

U

na cosa és segura: els turistes
pugen o volen pujar a totes les
elevacions que troben al seu
pas, siguin la torre Eiffel, la cúpula de
Sant Pere del Vaticà, l’Empire State,
la Sagrada Família o el Machu Picchu.
Les piràmides d’Egipte tindrien més
prestigi si poguessin ser coronades.
Les de Mèxic fins ara facilitaven l’ascensió. M’han dit que ja no es pot. Notícia fatal. Un turista a peu pla és un
turista frustrat que després no troba
res bé. Jo no sabia que la Gran Muralla
de la Xina s’hagués de pujar. La feia de
passeig sinuós i suau. Hi ha un accés
prop de Pequín. La contemplació des
de l’aparcament on l’autobús diposita
els visitants sembla que bastaria per
fer-se càrrec de la construcció militar
imponent, però tots, també els més
vells, s’imposen l’escalada fins a una
primera torre de vigilància. El pendent és fort, els graons irregulars, el
sol estavella. Què es veu des de la torre
elevada? Pràcticament el mateix que
des de baix: la muralla perdent-se
muntanyes enllà. La baixada és pitjor.
Una barana de ferro vol facilitar la maniobra, però crema i escalda. Algú està

“
Als vàters de la
Xina la posició
sedent és molt
descartada

a punt de caure. Algú rodola i l’ha de
venir a buscar una ambulància.
Tothom es precipita al bar. Hi demano una ampolla d’aigua freda. Els
xinesos manifesten un problema amb
l’aigua freda. Com que pensen que la
que fa passar la set s’ha de servir tèbia
o decididament calenta, amb el te com
a fórmula magistral definitiva, ignoren
l’operació contrària. O no tenen aigua
freda o la venen congelada, sense posició intermèdia. Em van servir una aigua que calculava beure’m d’un glop, i
vaig haver de fer la deglució a petites
dosis perquè l’ampolla contenia un
bloc de glaç que es resistia a fondre’s.

Hauria d’haver optat per la cervesa: és
bona, baixa de grau i la refreden bé.
Observo un home, un xinès, que
després de pujar i baixar el tram de la
muralla opta per ajupir-se: les cames
flexionades, el cul a un pam de terra i
els colzes als genolls. Molts xinesos
adopten aquesta posició quan volen
descansar, també al mig del carrer.
Deu ser per aquest motiu que es troben pocs bancs per seure. A la Xina el
turista estranger és poc comptat. La
condició d’arraulit la traslladen al vàter. La majoria dels vàters públics de
la Xina, tant d’homes com de dones, es
limiten a un forat a terra. La posició
sedent hi és molt descartada. A les habitacions dels hotels l’oferta canvia,
però com que cap cultura tracta bé els
invents que no són seus, sempre hi ha
la cisterna que no vol funcionar i el
desguàs que no acaba d’engolir.
Des que vaig arribar volia pujar a un
edifici alt. Les pagodes esveltes tenen
l’accés prohibit perquè estan molt deteriorades, com tantes coses antigues.
Demà, a Xangai, pujaré a un gratacel
modern, i des d’allà potser podrem donar per acabat el viatge.
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Punt... i seguit

“
Qualsevol
condemna seria

una vergonya i
només el
referèndum pot
ser un punt final
ment tots els recursos per demanar la
llibertat provisional han estat denegats, cosa que no és pas cap bon presagi. De fet, en els seus al·legats finals,
les defenses, a banda de demanar l’absolució dels 9 membres del govern i
dos activistes socials jutjats, demanen
la llibertat provisional dels nou d’ells
que pateixen el càstig preventiu de la
presó. La decisió de la sala també serà

De reüll

una pista.
En tot cas, si el dia 31 de juliol, o a la
tardor, el Tribunal Suprem sentenciés
que no hi ha ni rebel·lió ni sedició, cosa inviable veient els seus escrits contra les llibertats provisionals, i la condemna fos per malversació i, per tant,
a menys anys de presó, seria igualment una vergonya democràtica. I és
que es jutja un govern legítim que,
amb tots els seus errors, va tirar endavant un mandat popular. Sí, a l’altra
banda no es va voler fer política, però
això no és pas responsabilitat dels jutjats. Aquesta ja la decidirem els ciutadans en les eleccions. La sentència,
doncs, serà un punt i seguit perquè
l’objectiu final d’una part molt important dels catalans, en augment des del
2012 per molt que es vulgui dir el contrari, serà exercir el dret a l’autodeterminació. I això és el que s’haurà
d’afrontar si es vol posar el punt final
a aquest conflicte.

Les cares de la notícia

Anna Balcells

F

Premi
accidentat

a un cert temps que segueixo el bloc Coulisses de
Bruxelles, en el qual el periodista francès Jean
Quatremer sotmet a dissecció l’actualitat europea amb
el seu afilat bisturí. Corresponsal des del 1992 del diari
Libération a Brussel·les, Quatremer ha destapat més
d’un escàndol en la seva tasca d’anar posant al
descobert el cantó fosc de la Unió Europea, els dèficits
democràtics que afecten el normal funcionament de les
seves institucions i el silenci còmplice, “de tipus sicilià”,
amb què s’amaguen les males pràctiques a l’interior de
la bombolla comunitària. Amb un
Quatremer
historial així, no és estrany que
no defensa el aquest corresponsal impertinent,
defensor del projecte europeu,
procés català, ferm
s’hagi convertit en un personatge
però critica la incòmode a Brussel·les. El francès
gestió que
va ser notícia la setmana passada
n’ha fet la UE quan l’Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya (APEC) li va
concedir el premi Ernest Udina a la trajectòria europeista
del 2019. A l’acte de lliurament, no hi van voler participar
ni el Parlament Europeu ni la Comissió –que col·laboren
amb l’APEC des de la creació del guardó–en desacord pel
llaç groc i la inscripció a favor del dret de votar gravats en
l’escultura. Una llàstima, la veritat, aquest reconeixement
accidentat a Quatremer –que no defensa
l’independentisme català però que critica la gestió que
han fet del procés Espanya i la UE–, que ell mateix ja s’ha
encarregat d’analitzar, com no podia ser d’una altra
manera, en una de les seves agudes coulisses.

http://epa.cat/c/zzi9va

Justícia i
política

Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat

D

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

EDITORIAL

A la tres
esprés de quatre mesos, o, el
que és el mateix, 52 sessions i,
per tant, 52 trasllats des de la
presó fins al Tribunal Suprem, d’escoltar prop de 500 testimonis, passar dos
dies sencers veient vídeos de forma
descontextualitzada, etcètera, Manuel Marchena va pronunciar ahir el
típic “vist per a sentència”. Tant de bo
sigui veritat i tots aquests dies al Suprem hagin servit, almenys, perquè es
redacti una sentència a posteriori. Això, però, en un judici polític en què el
mateix cap d’Estat ha demanat a jutges i fiscals que arribin allà on no ho
facin els polítics, és molt difícil. En tot
cas, la sentència no marcarà, sigui la
que sigui, cap punt final. Serà un
punt... i seguit que farà que el següent
paràgraf vagi en una o altra direcció.
D’entrada, cal ser conscients que
fiscalia i advocacia de l’Estat demanen
unes penes elevadíssimes de presó per
al govern legítim i també que absoluta-

Accedeix als
continguts del web

+

Les defenses

Guardians dels
fets i dels drets
Davant l’acusació exagerada i pel broc gros de la
Fiscalia en el judici de l’1-O al Tribunal Suprem, els
advocats de les defenses han fet, malgrat les limitacions imposades pel tribunal, una gran feina per
desmentir el seu relat prefabricat, mil·limetrant els
fets, destriant suposicions i interpretacions, senyalant el biaix parcial de la fiscalia, identificant mentides i fent veure, amb proves i amb estratègies no
sempre coincidents, que els escrits d’acusació no
es basen en la realitat i que sobretot no han pogut
ser demostrats després de quatre mesos de judici.

El judici oral de l’1-O s’ha acabat i tot el que hi hem vist reforça la idea que estem assistint a un
judici polític, amb una instrucció,
unes mesures cautelars, uns escrits
d’acusació i unes peticions de pena
que no obeeixen als fets, sinó a un
objectiu polític i d’estat superior:
aplacar un moviment sobiranista pacífic, democràtic, massiu i creixent
que des de Catalunya amenaça la
unitat d’Espanya i l’‘statu quo’ que
alimenta les regions més pobres i els
poders econòmics. I malgrat això, es
tracta del judici més important de la
democràcia espanyola, perquè està
en joc justament la credibilitat de la
democràcia, la separació de poders i
l’estat de dret. Per això mateix, el que
cal exigir d’un Tribunal Suprem és
que respongui a la seva raó de ser,
demostri la independència que se li
suposa i faci prevaler els fets, la veritat i la justícia per sobre de tot.
Aquest judici mai s’hauria d’haver
celebrat. S’hi ha arribat per ànim de
venjança i d’escarment, però sobretot s’hi ha arribat perquè la política
espanyola ha estat incapaç d’afrontar un conflicte estrictament polític i
de sobirania amb arguments i solucions polítiques i pretén liquidar-lo
per la via del Codi Penal, com si es
tractés del terrorisme d’ETA, com si
des d’Espanya no s’hagués defensat
mai que “en absència de violència”
es podia “parlar de tot”. Quatre mesos de judici ens han acostumat a
veure polítics electes empresonats,
acusats, jutjats i insultats per haver
fet política, complert amb els votants
i organitzat un referèndum, però
qualsevol ciutadà que posi la democràcia i els fets a davant de les seves
idees polítiques continua fregant-se
els ulls, amb el convenciment que
cap sentència farà desaparèixer
aquest conflicte polític ni els milions
de catalans que s’hi senten implicats. Marchena, el Suprem, la justícia
espanyola, tenen, ara, l’oportunitat
de retornar a la política la responsabilitat de buscar les solucions.
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Futur del Diplocat
El govern atura la liquidació del
Diplocat. L’executiu aprova
analitzar el futur de l’ens i a
més Torra planteja intentar que
Sánchez dialogui.

Full de ruta

10
anys

Finançament
José Luis Rodríguez Zapatero
s’enroca en 9.000 milions per a
tothom. Govern i CiU tornen a
rebutjar la xifra que anuncia
Salgado.

20
anys

Entrada a Kosova
Els soldats aliats s’endinsen el
dia anterior fins a Pristina, on
es troben cara a cara amb el
contingent rus que se’ls havia
avançat.

Tribuna

Ferran Espada

José Rodríguez. Sociòleg

Colau i les
preposicions

A

tres dies de la
constitució dels
ajuntaments l’escenari de Barcelona encara genera incògnites.
Per mi, la principal és
saber si estem davant d’una operació
de o amb Colau. I en aquest cas la preposició ho dirà i ho determinarà tot.
Perquè una cosa és que l’alcaldessa
hagi vist en l’oferiment dels vots de
Valls-Ciutadans una oportunitat per
mirar de forçar ERC i el PSC a compartir un govern tripartit, i de passada retenir l’alcaldia. I una altra molt diferent,
que socialistes i Valls hagin orquestrat
una maniobra conjunta amb Colau per
repartir-se un conjunt de poder institucional. Ara ja sabem que els famosos
vots de Valls no eren gratis. Segons ha
publicat Nació Digital, el líder de la candidatura de Ciutadans ha exigit al PSC
que tanqui un acord amb Colau abans
de dissabte. Estaríem, doncs, en una
negociació en diferit entre Colau i Valls
mitjançant Collboni? Si BComú estableix un acord previ amb els socialistes, sembla que sí. I caldria esperar si
la contraprestació és que Collboni presideixi la Diputació, Valls obtingui la vicepresidència i alguna alcaldessa important del socialisme metropolità lideri l’AMB. Tot plegat, amb el concurs
dels comuns. Colau té tot el dret a presentar candidatura a l’alcaldia, però ha
quedat clar que el tripartit d’esquerres
és pura ficció. Veure’m què decideixen
les bases un cop descartat el tripartit.
Si s’accepta l’acord amb ERC, que ha
fet una proposta de govern de màxima
coincidència programàtica amb els comuns i que fins i tot ha aixecat el vet
sobre el PSC per explorar el tripartit
que exigia Colau, o si es tanca un acord
amb un PSC que és la part que rebutja
de ple qualsevol opció del tripartit
d’esquerres, i que a més està condicionat per la dreta i els poders fàctics. A
Colau només li queden dues opcions
creïbles: abandonar la candidatura a
alcaldessa un cop certificat el fracàs
del seu projecte de tripartit, o consultar les bases, tal com sembla que
s’acabarà fent. Però aquesta és una
opció que cal fer amb honestedat, posant sobre la taula de la militància tots
els punts del possible acord amb socialistes o republicans. I el que suposa
en cada cas, més enllà que els comuns
retinguin l’alcaldia. Per exemple, quines són les implicacions amb el PSC i
Valls en altres institucions. Veurem
quin és el desenllaç final, però cal que
els comuns prenguin una decisió àmplia i amb tota la informació a l’abast.

Colau, lògica de poder

E

l que està fent Colau amb la possibilitat de ser alcaldessa tot i no ser la
llista més votada, acceptant el suport de Manuel Valls, ens demostra que ha
entrat molt ràpidament en la lògica de poder. No en soc cap purista i no tinc cap problema que els polítics entrin en aquesta lògica. De fet, potser ens aniria molt millor
als independentistes si penséssim en
aquesta lògica més del que ho fem. Tenir
raó i principis és important, però guanyar
les batalles molt més. Per part meva seria
hipòcrita fer una crítica al fet que Colau
pensi a aconseguir el màxim poder possible. Entenc que, si ella vol ser alcaldessa
per damunt de tot, accepti els vots de Ciutadans, del PSC del 155 o del dimoni si cal.
El que trobo bastant divertit de tot això és
que ho faci ella, ja que ha basat tot el seu lideratge en la construcció d’un discurs i un
relat dient que s’allunyava d’aquesta lògica
que formava part de la vella política.

AIXÍ I TOT, EN GENERAL els polítics que més

s’amaguen darrere de grans principis i
diuen que volen aportar un gran virtuosisme per sobre d’una suposada vella política
són els primers de caure en les lògiques de

poder quan més els interessa. Mai et refiïs
d’un polític que s’amaga darrere de grans
principis, al final el que demostra és que té
poques polítiques a oferir, i segurament
acaben sent els primers que abandonen
aquests grans principis a la primera oportunitat. Ada Colau segurament intentarà
decorar la seva decisió sota una aura de necessitat de poder seguir sent el govern del
canvi, que sense quatre anys més totes les
polítiques que ha iniciat no tirarien endavant, tot i que aquests canvis han sigut cosmètics. Però utilitzarà, no cal dir-ho, grans
principis per acceptar els vots d’un polític

“
Els que més
purs volen semblar
són els que més
ràpid s’enfanguen
en aquesta lògica
del poder

tan allunyat dels valors que ella diu defensar com és Manuel Valls. De nedar i guardar la roba en sap, del que dubto ara és que
pugui fer-ho davant del tsunami en què es
veurà atrapada. Si el ministre d’Interior
que va expulsar menors d’ètnia gitana i els
socialistes del 155 són el seu suport, li costarà molt vendre això a la seva base electoral. Els quadres dels comuns a Barcelona i
alguns dels seus dirigents van col·laborar
activament en l’1 d’Octubre o han estat
sempre del costat de la democràcia i en
contra de la repressió. El discurs de Colau
vers la immigració és el de “Volem acollir”.
L’ADA COLAU té tot el dret a voler reunir tots
els suports possibles per aconseguir ser alcaldessa, té tota la legitimitat per intentarho. Però si alguna cosa ja ha demostrat
aquests quatre anys és que aquella Colau
dels principis, la que suposava que entrava
a l’ajuntament per lluitar contra les “oligarquies” i governar per les persones comunes, avui no deixa de ser una política
més. Però és que, en el fons, els que més
purs volen semblar són els que més ràpid i
amb més profunditat s’enfanguen en
aquesta lògica del poder.
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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

Difamació
b Acabada la Guerra Civil
s’obrí la veda a les espúries
acusacions contra els desafectes al règim feixista. Companys
de feina, veïns, botiguers, falangistes, alcaldes..., reconduïren
amb la difamació la seva immoralitat, maldat, perversió..., i
per treure’n alguna mena de
benefici. Molts assenyalats ho
varen pagar amb la mort, tortura, presó, exili... Amb la presó,
l’exili, multes milionàries... ho
estan pagant els qui han gosat
aplicar la democràcia per sobre la llei, acusant honrades
persones públiques com una
organització criminal qualsevol.
Durant el franquisme, des de
molts àmbits, es va bregar per
aconseguir la democràcia
(sense qualificatius) per sobre
de la legalitat vigent. Actualment hi ha un cert paral·lelisme: gent immoral, mitjans de
desinformació, bòfia, ultres...
t’aboquen merda, t’apallissen,
et tiren trets..., perquè són in-

capaços d’acceptar la llibertat
sense matisos. La difamació és
l’arma llancívola del covard, del
fanàtic, del gelós, de l’infeliç, del
mediocre, del miserable... que
sap que psíquicament farà
molt de mal; més que una puntada a les parts. Ara bé, per arma contundent, la que va
acompanyada de les clavegueres de la policia política i d’instructors amb ideologia patriòtica. Si cal, Ñ està per sobre de
l’ONU i de qui calgui.
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)

La coherència es
basa en els
principis
b Alfred Adler (1870-1937),
metge i psicoterapeuta austríac,
fou un col·laborador de Sigmund Freud fins que, per divergències relatives a diferents aspectes de la teoria psicoanalítica, se’n va distanciar. Segons
Adler: “És més fàcil lluitar per

uns principis que viure d’acord
amb ells.” Ada Colau va començar a ser coneguda arran de les
seves aparicions en diverses cadenes de televisió. En aquells
temps va aconseguir una certa
notorietat en denunciar temes
de tipus social, en especial els
relacionats amb l’habitatge i
més concretament la problemàtica derivada dels desnonaments. És evident que la seva
particular lluita en la defensa
d’uns principis i el seu discurs
contundent aviat la van convertir en un personatge mediàtic
del qual cal recordar que, en el
seu moment, va dir que no tenia
cap mena d’aspiracions en
l’àmbit polític. En aquest sentit,
és obvi que el temps ha demostrat el contrari i que de la nova
manera de fer política, res de
res; una aprofitada més del sistema. No cal entrar en detalls
sobre la seva ambigüitat permanent (tret característic dels
comuns) al llarg del seu primer
mandat com a alcaldessa, però
el que no es pot passar per alt

és la seva posició actual orientada a mantenir-se en el càrrec a
qualsevol preu. Sens dubte, viure d’acord amb els principis –si
és que se’n tenen– no és fàcil;
en qualsevol cas, la coherència
es basa precisament en això i en
mantenir la dignitat.
JAUME FARRÉS BOADA
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)

La veritat del
procés
b Quina satisfacció escoltar als
advocats defensors dir tota la
veritat, sense odi, després de
tants dies de mentides, odi i
equilibris per deformar la realitat i el dret. Potser els defensors
tenen el judici més fàcil de la
seva carrera, el de més lluïment, encara que l’Estat no els
vulgui escoltar. Però si hi ha
condemna el desprestigi de
l’Estat espanyol serà encara
més gran.
FRANCESC CAPELL
Calders (Moianès)
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La frase del dia

“L’‘establishment’ es tranquil·litzarà quan vegi que som
inclusius amb tothom”
Joan Canadell, PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA

Tribuna

De set en set

Menjar i educar

De ruta
pel Cister

Òscar Palau

Carles Duarte i Montserrat. Director general de la Institució Cultural del CIC

L

a transformació que viu a hores
d’ara el món educatiu és intensa i
profunda. El futur comença a
construir-se des de l’escola. I això comporta deixar enrere rutines fortament
arrelades i dur a terme replantejaments ambiciosos. Refermant la vocació d’acompanyar els alumnes en el camí d’aconseguir desplegar totes les seves potencialitats per gaudir d’una vida
personal i professional plena, l’escola
afronta el repte de donar una resposta
als requeriments d’una societat que
canvia constantment.
i les noves formes d’interacció, la superació de les
segmentacions tradicionals del coneixement, la internacionalització creixent dels vincles, el sorgiment de nous
marcs de referència, de noves professions... exigeixen de l’escola una gran
capacitat ja no tan sols d’adaptació, sinó també d’anticipació.

EL PROGRÉS TECNOLÒGIC

i desenvolupament de competències i posem l’accent en una educació que vacuna contra la passivitat, que assumeix amb naturalitat la complexitat, que estimula
la dimensió expressiva i el sentit crític i
que permet d’interpretar escenaris diversos i de reaccionar-hi amb intel·ligència, criteri i creativitat. Entre els
aspectes en què es visualitza d’una forma notòria l’evolució que s’està produint dins el món educatiu, n’hi ha que
impacten directament sobre els espais.
En primer lloc, cal assenyalar que les
aules han deixat de ser concebudes
com a rengles de pupitres d’alumnes
orientats cap a la pissarra, al costat de
la qual hi ha la taula del professor. Actualment les escoles recorren a espais
que van més enllà de l’aula i que incorporen llocs on els alumnes gaudeixen
de condicions més idònies per al treball
en comú. Però, a més, l’interior de les
aules esdevé d’una gran flexibilitat, a fi

que les taules es puguin combinar de
maneres diferents o es puguin plegar
per deixar només cadires disposades
en forma de cercles, d’amfiteatre...
Si això és d’aquesta manera pel que fa
als espais tradicionalment associats a
l’activitat educativa, cal afegir-hi tot
seguit la relectura que, des d’aquesta
nova aproximació, fem de les altres zones de l’escola, començant pels patis i
acabant pels menjadors. I concretament els menjadors s’estan convertint
en una àrea d’una gran importància
educativa. Em limitaré a referir-me a
algunes qüestions que hi tenen un encaix evident.
D’UNA BANDA, L’EXPLORACIÓ per part dels

alumnes de l’origen dels aliments i la

ARA BÉ, AL COSTAT d’aquests factors cla-

AVUI PARLEM D’ADQUISICIÓ

Sísif
Jordi
Soler

forma de preparar-los i cuinar-los. Però
immediatament hi hem de poder tractar aspectes tan estretament relacionats, com ara les qualitats dels aliments i els hàbits saludables, la sostenibilitat i la gestió de les deixalles (per
exemple en el cas dels residus orgànics
hi ha la possibilitat de derivar-los cap
als horts que hi hagi, també amb una finalitat educativa, dins del recinte de
l’escola). I cal tenir-hi ben presents les
aplicacions que es prevegin des del
punt de vista de les intervencions de
caràcter solidari amb persones i collectius desafavorits, desatesos o amb
problemàtiques específiques. En la mateixa línia, els consells d’infants, integrats per alumnes, poden exercir una
responsabilitat activa, amb una funció
valuosa, per exemple amb observacions i propostes sobre els menús.

“
Fer escola al
segle XXI implica

que totes les
activitats que s’hi
desenvolupen vagin
orientades a un
objectiu confluent:
una educació
integral on l’alumne
sigui el centre i l’eix
de l’aprenentatge

rament vinculats al contingut del menjar, hi podem afegir tot seguit els que
tenen a veure amb l’organització i la
gestió dels espais, incloent-hi aspectes
com parar la taula, on resulta sens dubte educativa la implicació dels alumnes, a fi que el menjador es converteixi
en un veritable espai d’aprenentatge.
En pot ser un exponent l’anomenat
aprenentatge entre iguals, quan, posem per cas, els alumnes més grans tenen cura dels més menuts, sota la supervisió dels mestres.
EN DEFINITIVA en el context del menjador es desenvolupa un ventall ampli
d’accions que convé situar com un
component significatiu d’una visió integral de l’aprenentatge, adequadament alineades amb el projecte educatiu de l’escola. Fer escola al segle XXI
implica que totes les activitats que s’hi
desenvolupen vagin orientades a un
objectiu confluent: una educació integral on l’alumne sigui el centre i l’eix de
l’aprenentatge.

A

quest any en fa
30, diversos actors socials i econòmics de la Conca de
Barberà, l’Alt Camp i
l’Urgell unien forces
per crear la llavors
pionera Ruta del Cister, denominació
que relligava la promoció de tres dels
grans monestirs cistercencs de Catalunya, força propers entre ells: Poblet,
Santes Creus i Vallbona de les Monges.
Gestionada pels consells comarcals
per també donar a conèixer altres
atractius propers, avui es pot dir que la
marca ha funcionat i ha servit per dinamitzar tres comarques d’interior
que no tenen el pedigrí ni l’enorme popularitat turística de la costa, el Pirineu
o la ciutat de Barcelona, però que en
un món que tendeix a la terciarització
de l’economia avui tenen en els ingressos que aporta aquest sector una pota
fonamental per afrontar un futur amenaçat pel despoblament rural.
Això sí, la Ruta necessita un evident
rellançament, perquè el turisme ha
canviat fins a convertir-se en un fenomen de masses global, fet que paradoxalment ha provocat que el nombre de
visitants els últims anys hagi anat inexorablement a la baixa, sobretot entre
el públic jove, amb Poblet, la joia de la
corona, al capdavant, ja que amb prou
feines supera els 100.000 anuals de
mitjana aquest decenni, la meitat dels
que havia assolit en l’anterior i a anys
llum dels més de 2,5 milions que rep,
per exemple, Montserrat. D’aquí que
s’esperi que el modern centre de visitants que va inaugurar ahir, juntament
amb l’ampliació i renovació total del
museu, signifiquin una nova embranzida per atreure turistes a un monument
que és patrimoni de la humanitat, que
manté l’aura espiritual en un entorn
natural tan privilegiat com poc conegut i que a sobre té un pes cabdal en la
història del país. Toca tornar a la Ruta.
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Comencen
les proves
d’accés a la
universitat

Milers de joves van
començar ahir, amb
nervis, les proves de
la selectivitat

Els
ajuntaments
catalans
s’acomiaden

Molts municipis fan
plens per tancar el
mandat i dir adeu
als regidors
que pleguen

Vist per a
sentència

AL·LEGATS Els independentistes catalans demanen al Suprem que torni la seva
reivindicació a la política FERMESA Els presos polítics asseguren que tancats no
s’han desdit de la seva convicció del dret a l’autodeterminació, com el 80% de la
societat catalana TRASLLAT El retorn dels presos a Catalunya ha de ser immediat
Mayte Piulachs
MADRID

Els dotze independentistes catalans van voler usar
ahir el dret a l’ultima paraula per expressar el seu
pensament als set magistrats del Tribunal Suprem, que ara hauran de
resoldre si s’ha demostrat
que van cometre un delicte de rebel·lió “diferent i
sense armes” i malversació de fons públics, com
sosté la fiscalia, o només
un delicte de desobediència per exercir drets fonamentals, com han exposat
les seves defenses. Van ser
al·legats valents i emotius.
L’exvicepresident Oriol
Junqueras va ser el primer
a intervenir perquè és el
que afronta la major petició de pena:. 25 anys de
presó. Va ser breu i directe. Es va definir com a “pare de família, professor i
dedicat de forma tardana
a la política per ser útil, i de
conviccions cristianes” i
va reivindicar que “votar i
defensar la república no és
delicte”. Junqueras va demanar al tribunal que
“tornin la causa a la política” i que serà “pel bé de la
convivència a Catalunya,
Espanya i Europa”.
L’exconseller d’Afers
Exteriors Raül Romeva va
ser més crític amb el procés judicial viscut. “L’acu-

Les xifres

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

52

600

sessions han ocupat la vista
del judici al Tribunal Suprem,
en quatre mesos, del 12 de febrer al 12 de juny.

dies en presó provisional va
anunciar Forn que ha complert tancat. Els Jordis hi són
des del 16 d’octubre de 2017.

sació busca el nostre escarment.” Hi va afegir que
“s’ha creat falsament la
idea que des de Catalunya
s’odia a Espanya” i va aclarir que “el que mou milers
de persones és la defensa
de drets fonamentals davant la frustració, comara
la retallada de l’Estatut
l’any 2010, la incomprensió i la repressió”. Romeva
va recordar que convocar
un referèndum “com volia
el 80% de catalans” no és
delicte i va assegurar al tribunal: “Al banc som dotze
persones, però n’hi ha dos
milions que reivindiquen
el dret a l’autodeterminació.”
L’exconseller de l’Interior Quim Forn també va
defensar que la seva acció
ha estat política, a la qual
va assegurar que es dedica
des dels 16 anys amb vocació “ètica i social”. Forn va
sostenir: “Sóc aquí pel fracàs de la política i d’una
manera no prou flexible
per interpretar la llei.” Va

reiterar, com el seu advocat, que mai va donar ordres al cos dels Mossos en
favor de la independència
de Catalunya o perquè incomplissin un mandat judicial o de la fiscalia.
Per la seva part, l’exconseller de Presidència
Jordi Turull va fer el seu
al·legat mirant dls fiscals i
exposant-los el “relat delirant” que han sostingut
per acusar-los de rebel·lió i
va compartir amb Romeva
que la seva presó i judici és
“un escarment”. Turull va
assegurar: “La resignació
és una paraula que no coneix el poble de Catalunya.
Nosaltres som un instrument pel clam català.”
L’exconseller d’Infraestructures Josep Rull va fer
una de les intervencions
més emotives, sense papers davant i amb un rellotge per no passar-se dels
quinze minuts concedits
pel president de la sala,
Manuel Marchena. El penalista Jordi Pina, que ha

viscut amb intensitat el judici, va fregar-se els ulls
d’emoció. “Amb la presó
ara em priven de veure
com creixen els meus fills
de 6 i 4 anys. No em trauran la dignitat d’explicarlos que vaig defensar unes
idees nobles”, va reblar.
Rull va assegurar que és
un pres polític i que l’han
processat per les seves
“conviccions polítiques i
per no haver-hi renunciat”. Va recordar com
l’exministre de Justícia
Rafal Català va explicar a
la premsa què faria el jutge
Llarena per treure’ls de la
política: empresonar-los i
acusar-los de rebel·lió.
Amb tot, Rull, citant Espri,u es va mostrar esperançat que el poble català
se’n sortirà, com van expressar la majoria d’acusats. L’expresident de
l’ANC Jordi Sànchez va
explicar a la sala que amb
la seva presó provisional
han infligit “dolor” als seus
familiars i amics, que “s’ha
socialitzat a Catalunya però que alhora s’ha transformat en grans mostres
de solidaritat”. L’expresident del Parlament Carme Forcadell també va expressar el seu sentiment,
que se sentia castigada penalment per qui era més
que pels seus actes.
L’exconsellera de Treball i Afers Socials, Dolors

Bassa, va revelar a la sala
que durant el judici s’ha
sentit “indignada i entristida” per les afirmacions
—————————————————————————————————

Catalunya
tornarà a votar,
sostenen els
acusats al Suprem
—————————————————————————————————

de les acusacions perquè
“falsejaven” la realitat. Va
defensar la seva innocència, perquè van complir un
programa electoral.
El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, amb un
somriure constant als lla-

vis va declarar que “no
mostra cap penediment
del que va fer”, que segueix “ la veu de la seva
consciència a defensar
drets fonamentals”. Cuixart va retreure a la fiscalia i a l ’advocacia de l’Estat
que estiguin “al costat de
l’extrema dreta” i que no
deixarà de defensar el dret
a l’autoderminació dels
pobles. “Ho tornarem a
fer”, va reblar Cuixart, i va
insistir que com a president d’Òmnium “no permetrà que ens enfrontem
entre els pobles”.
Finalment, l’exconsellera de Governació Merit-
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La dignitat i el
retrat del rei
Mireia Rourera

Mentre els presos polítics defensaven ahir la seva dignitat i les seves idees davant d’un mur de fiscals i jutges
acusadors espanyols, a la mateixa capital del regne el
vicepresident tercer de la mesa de l’Assemblea de Madrid, el diputat de Vox José Ignacio Arias Moreno, prenia
el relleu al seu antecessor, de Podem. En prendre possessió del seu despatx, el primer “acte institucional”

que va fer, aplaudit pels seus afins, gravat en vídeo i difós a traves del Twitter, va ser despenjar un quadre a favor de la igualtat (“Tots som iguals davant la llei”, deia el
pòster) i substituir-lo per un retrat del rei, el seu rei, el
rei de l’“a por ellos”, que som nosaltres. L’extrema dreta
imparable (que molts blanquegen) té cada dia més poder. I cada cop fa menys gràcia.

L’advocada de l’Estat
avala que Junqueras
sigui eurodiputat
a Seoane rebat el fiscal i no veta que agafi l’acta tot i el risc
d’immunitat a El PP hi veu el “no et preocupis” de Sánchez
David Portabella
MADRID

El vicepresident
Junqueras es prepara per
l’al·legat final,ahir al
Suprem ■ EFE

xell Borràs va expressar el
sentiment del poble català
i el va situar amb el “renaixement del catalanisme”,
i va expressar el desencís
del catalans amb l’Oda a
Espanya de Joan Maragall. L’exconseller de Justícia Carles Mundó va assegurar que el judici és “el
fracàs col·lectiu de la política” i va desitjar que els
presos polítics “siguin posats aviat en llibertat i puguin estar amb les seves
famílies”. Abans, l’exconseller d’Empresa Santi Vila va desitjar que l’Estat
espanyol “no entengui la
diversitat com un proble-

ma” i va advocar per reprendre el diàleg. “Vist per
a sentència”, va pronunciar sense floritures el jutge Marchena.
Acabat el judici, el traslladat dels nou presos polítics a penals catalans ha
de ser immediat. El magistrat Marchena ha d’emetre una resolució de la finalització de la vista, amb
el qual les defenses demanaran al Ministeri de l’Interior que els presos siguin
conduits a la presó de Lledoners, que és el seu centre de referència, perquè
ara estan “en trànsit”. Segons fonts jurídiques, Ins-

titucions Penitenciàries
podria fer aquest trasllat
d’ofici i sense rebre la petició, i es podria fer dimarts
vinent, que és quan es
duen a terme les conduccions entre penals espanyols cap als catalans. En
el cas de l’exconseller
Quim Forn, avui serà traslladat a la presó de Brians
2, que és el centre d’intercanvi, perquè dissabte pugui assistir a la constitució
del ple de Barcelona. És
molt probable que Forn ja
es quedi en un centre català si el Suprem no accepta
la seva posada en llibertat,
com a la resta. ■

La por que revela el fiscal
Javier Zaragoza davant la
possibilitat que Oriol Junqueras esdevingui eurodiputat de ple dret i passi a
tenir immunitat no és
compartida per l’advocada
de l’Estat Rosa María Seoane, que no s’oposa que el
Tribunal Suprem l’autoritzi a sortir de la presó per
acudir dilluns al Congrés a
recollir l’acta i acatar la
Constitució davant la Junta Electoral Central. Si el
fiscal hi veu “interferències absolutament irracionals” –ras i curt: el risc que
Junqueras s’escapi del radar judicial espanyol i que
al Parlament Europeu no
se’l suspengui amb la docilitat amb què ho ha fet Meritxell Batet al Congrés–,
l’advocada de l’Estat sosté
que el líder d’ERC ha
d’anar dilluns al Congrés
en les mateixes condicions
de custòdia i limitacions
que el 21 de maig en la
constitució del Congrés
per “no menyscabar la titularitat del dret de participació política” de l’exvicepresident de la Generalitat
i líder republicà.
Seoane, que va rellevar
Edmundo Bal després que
l’ara diputat de Ciutadans
fos destituït per ser devot
del delicte de rebel·lió, arriba a la conclusió en l’escrit
que correspon a la Junta
Electoral Central, i no al
Parlament Europeu, valorar el compliment dels requisits establerts pel dret
espanyol que poden afectar els candidats electes i,
en concret, si Junqueras
queda suspès o no. L’advocada de l’Estat sosté que,
segons la jurisprudència

Rosa María Seoane, advocada de l’Estat ■ ARXIU

Retirada de l’ordre de detenció

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

La defensa de l’expresident
Carles Puigdemont i l’exconseller Toni Comín ha presentat un recurs al Tribunal Suprem perquè deixi sense
efecte immediatament l’ordre de detenció estatal contra tots dos.
Segons va avançar Vilaweb, el fet que avui la Junta

Electoral Central proclami la
llista d’eurodiputats electes
en la circumscripció espanyola en les eleccions del 26M fa que Puigdemont i Comín
ja tinguin la consideració
d’eurodiputats a tots els
efectes; és a dir, amb les prerrogatives d’inviolabilitat i
d’immunitat parlamentària.

del Tribunal de Justícia de
la UE, “el Parlament Europeu no té marge d’apreciació per qüestionar la proclamació d’electes que
efectuï l’autoritat electoral
de l’estat membre”.

tot ho va vincular al “no et
preocupis” que Sánchez va
dir a Junqueras quan el va
saludar a l’hemicicle, tot i
que allò era la resposta del
president a si l’incomodava saludar un pres. La fiscalia veu el risc que Junqueras adquireixi –en espera de sentència– una immunitat que veuria com
un “privilegi”. “El dictat de
la sentència no es pot subjectar a cap condició”, adverteixen els fiscals en el
seu intent que el Suprem
mantingui el líder d’ERC a
la cel·la i el deixi sense escó
europeu. ■

Pressió del PP a Sánchez
El contrast entre la porta
oberta de Seoane i el vet
frontal del fiscal Zaragoza
era llegit pel líder del PP,
Pablo Casado, com una
cessió de Pedro Sánchez i li
exigia que corregís la seva
advocada de l’Estat i que
veti que Junqueras sigui
eurodiputat. Casado fins i
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Les advocades i els advocats defensors Marina Roig, Olga Arderiu, Judit Gené, Mariano Bergés i Joan Segarra, en la seva intervenció d’ahir al Suprem ■ EFE

Les defenses contraposen el
dret de reunió a la rebel·lió

a L’advocada de Cuixart reivindica drets fonamentals a L’advocada de Borràs qualifica l’acusació de
malversació de “postmoderna” a “A Forcadell se li ha aplicat el dret penal d’autor”, sosté Arderiu
Mayte Piulachs
MADRID

Les defenses del president
d’Òmnium, Jordi Cuixart,
de les exconselleres Dolors
Bassa i Meritxell Borràs,
de l’exconseller Santi Vila i
de l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell
ahir van ser força crítiques
amb la fiscalia per haver
“esbiaixat” i “tergiversat”
les proves per poder mantenir l’acusació de rebel·lió
i de malversació de fons
públics, tal com van fer els
seus col·legues dimarts. El
seu discurs punyent va ser
alhora aclaridor de conceptes mal atribuïts per la
Guàrdia Civil i les acusacions.
La penalista Marina

Roig va iniciar l’última sessió del judici al Suprem i va
lamentar que els seus temors s’hagin confirmat, ja
que va assegurar que en el
judici s’ha aplicat el dret
penal de l’enemic. “No hi
ha Constitució sense democràcia, i no hi ha democràcia sense participació
col·lectiva”, va manifestar
Roig, que hi va afegir: “La
defensa de la unitat d’Espanya no pot anul·lar drets
fonamentals com ara els
de reunió i expressió.” I va
recordar que la Constitució es va assolir amb manifestacions de ciutadans als
carrers als anys 70.
La penalista va il·lustrar
la sala sobre el dret de reunió, “que inclou la resistència passiva” i va enume-

Les frases
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“Temíem que en el
judici s’apliqués el dret
penal de l’enemic
i el temor s’ha
confirmat”

“La fiscalia, que
defensa la legalitat,
ha fet un biaix i només
ha exposat el que
perjudica els acusats”

“Bassa no ha posat en
escac l’Estat, ni va incitar
a anar contra el TSJC, ni
va comprometre fons
públics per a l’1-O”

ADVOCADA DE JORDI CUIXART

ADVOCADA DE MERITXELL BORRÀS

ADVOCAT DE DOLORS BASSA

Marina Roig

rar tractats i organismes
internacionals que ho defensen, en advertir que
amb les preguntes plenes
de retrets a testimonis
semblava que la fiscalia no
ho tingui prou clar. “Les
manifestacions
davant
quarters i comissaries són
legítimes i no una amenaça”, va manifestar l’advocada.

Judit Gené

Pel que fa a l’1-O, també
va desacreditar la tesi de la
fiscalia que els ciutadans
van anar a enfrontar-se als
agents, incitats pels acusats. “Tothom sabia que el
TC havia suspès el referèndum i la gent volia votar”.
Va detallar que només en
35 centres de votació dels
2.350 hi va haver incidents
i aquests van ser per les càr-

Mariano Bergés

regues de la policia espanyola i d’agents de la Guàrdia Civil. “No hi va haver
cap acció violenta per tombar l’Estat, tal com va dir el
tribunal de SchleswigHolstein”, va sostenir. Roig
també va exigir el compliment del dictat pel grup de
treball de l’ONU, que demana la posada en llibertat de
Cuixart, en considerar que

el seu empresonament és
“arbitrari”.
L’advocada de l’expresidenta del Parlament, Olga
Arderiu, va ser insistent i
didàctica en repetir com un
mantra i amb distints exemples que a “Carme Forcadell se li ha aplicat el dret
penal d’autor en acusar-la i
jutjar-la pel seu càrrec i no
per les seves accions”. Va
recordar que la lletrada de
l’administració de justícia
que era a la seu d’Economia
va assegurar que va sentirla el 20-S, “quan és fals”, i
també que el tinent coronel
Baena la situï en les reunions de govern i que la
fiscalia afirmi en les conclusions que a la reunió que va
demanar Trapero al govern
va demanar que hi fos Forcadell, la presidenta, que
“no hi va poder anar”, un
afegitó “totalment fals”, ja
que Forcadell es va assabentar d’aquesta petició
del major durant el judici.
Arderiu va insistir que la
presidenta Forcadell va fer
el mateix que els seus companys de la mesa i que encara no entén com ella no és al
TSJC acusada només de
desobediència com ells i no
de rebel·lió, amb la “criminalització” de les seves intervencions públiques, on
sempre defensava el dret a
votar l’1-O amb convicció i
civisme.
La penalista Judit Gené
va ser incisiva i, aprofitant
que el seu company de
despatx Xavier Melero va
qualificar la rebel·lió de la
fiscalia de “postmoderna”, també va sostenir que
l’acusació de malversació
de fons per a l’1-O és “també postmoderna” en no
complir-se el requisit temporal i de competències.
L’advocada va sostenir
que del departament de
l’exconsellera Meritxell
Borràs no hi ha cap partida
qüestionada per l’1-O, i hi
va afegir que la fiscalia
manté partides consignades abans dels fets que es
jutgen.
L’advocat Mariano Bergés també va defensar que
l’exconsellera Dolors Bassa no va impulsar res contra l’Estat ni va induir a la
violència, i va afirmar que
“l’ordre constitucional no
es va trencar, ja que l’aplicació del 155, és un instrument constitucional que es
va dur a terme sense oposició”. I l’advocat Joan Segarra va insistir que no hi
va haver malversació de
fons l’1-O i que tampoc hi
ha partida atribuïdes al Departament d’Empresa de
l’exconseller Santi Vila. ■

|

10 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 13 DE JUNY DEL 2019

Rebels paraules finals

TORN · Junqueras cita Petrarca, Turull etziba al fiscal Cadena que no té “rancor” tot i les “bajanades” i Cuixart li reitera a la
cara la crida a la mobilització IRÒNIC · Sànchez invoca la norma Lamarti per obrir portes DOLOR · Rull evoca el temps robat
David Portabella
MADRID

L’

advocat Jordi Pina publicava el 2002 amb
Jorge Navarro Com
guanyar un judici penal. “Excepte en casos excepcionals no faci ús del dret a l’última
paraula. El lògic és que tot el que
hagi dit el seu advocat sigui correcte (...) La intervenció mai serà positiva i, en canvi, té molts
números per ficar la pota”, avisava. El dia que la causa
20907/2017 arribava al vist per
a sentència, però, ni Pina ni cap
advocat esperava el silenci dels
representats sinó un al·legat final apassionat. Si es jutja una
“rebel·lió postmoderna” ideada
pels fiscals com diu Xavier Meler
o, els manuals clàssics han quedat obsolets.
Quan el jutge Marchena obria
el torn d’última paraula a dos
quarts de cinc de la tarda, Oriol
Junqueras feia que sí amb el cap
i aviat acudia al micròfon per recitar el Canzoniere de Petrarca
–escoltar “entre rimes disperses”– i avisar que “de poc serviria parlar o escriure si ningú escoltés o llegís”. “El millor seria retornar la qüestió al terreny de la
política”, va oferir. I els set jutges

van prendre notes, sobretot Antonio del Moral, tot i que amb
menys frenesí que quan va venir
com a testimoni el tinent coronel Daniel Baena.
Amb la partitura dictada per
Marchena que donava a cada
veu quinze minuts de màxim,
les paraules finals van oscil·lar
entre el fado de Santi Vila i el redoble de bateria de Jordi Cuixart
passant per tots els colors de
l’emotivitat, però sense bri de
ressentiment. El segon va ser
Joaquim Forn, que va evocar els
inicis polítics als17 anys i els 600
dies a la presó per avisar la sala
que no ha canviat: “Segueixo defensant l’autodeterminació. Després de dinou mesos a la presó
els principis es mantenen
ferms”. A Jordi Turull, les “bajanades” del fiscal no li obren “espai per al rancor” i així li ho va
dir a Fidel Cadena. Més directe
amb Cadena era Jordi Cuixart:
“M’acusa de cridar a la mobilització permanent i jo li he dir que
té raó i és així i ho reitero: catalans, catalanes, mobilització permanent pacífica i democràtica
per millorar la societat!”. Melero
no sabia on mirar. També amb
l’emoció a la veu, Josep Rull viatjava al 1359 de les Corts de Cervera per relatar l’origen de la Ge-

Els presos polítics ahir, en l’última sessió del judici al Suprem ■ EFE

neralitat fins al “president legítim Carles Puigdemont”, i va glaçar la sala amb el record a “la
mare que no entén què carai
passa” i a Meritxell Lluís i els fills.
“Vostès m’han impedit veure
créixer els meus dos fills, el Bernat, de 10 anys, i el Roger, de 4.
Però no impediran que els pugui
donar l’humil exemple de compromís perquè el dia de demà
puguin viure en un mon millor”.
Els familiars, el president Quim
Torra, el vicepresident Pere Aragonès, la consellera Meritxell Bu-

dó, el president del Parlament,
Roger Torrent, i els diputats
Laura Borràs i Gabriel Rufián escoltaven sense pestanyejar.
L’emoció evocant el llargs que
es fan 600 dies a presó no va impedir a Jordi Sànchez fer riure la
sala quan va citar un pres de Lledoners com a autoritat en desbloqueig polític. “Té una norma i
vaig dir que el citaria, la norma
Lamarti: «No hi ha porta que es
resisteixi». En democràcia, no hi
ha portes que es resisteixin si hi
ha una majoria de la ciutadania

que ho vol. No diré a què es dedica ell ni per què està pres”, va dir
Sànchez fent riure a juristes i
profans.
El torn final va ser de Carles
Mundó, que amb el seu “mai és
tard per a solucions” va tapar el
fado de Vila. “La fiscalia ens acusa de saber on volíem anar des
del primer dia. Doncs si sabíem
on volíem anar, què malament
ho vam fer!”, va dir Vila. “Vist
per a sentència”, va cloure Marchena al final de cinquanta sessions. “Va, que es l’últim dia de
curs”, deien Dolors Bassa, Carme Forcadell, Cuixart, Sànchez,
Turull als agents perquè flexibilitzessin el cordó policial i els deixessin saludar Montse Bassa,
Bernat Pegueroles, Txell Bonet,
Susanna Barreda i Blanca Bragulat. El Saló de Plens del Suprem, amb el seu fresc de Marceliano Santa María La llei triomfant sobre el mal – la deessa sosté dos cavalls blancs com a símbol de la llei que venç el mal– i el
seu salm Oculi tui videante aequitates (que els teus ulls vegin
l’equitat), va tancar la porta i
amb ella la causa 20907. Escoltades les rebels paraules finals, el
tribunal dirà –el salm sosté que
amb equitat– si veu el cavall
blanc de la rebel·lió. ■

La jutgessa de l’1-O nega
l’organització criminal
a La fiscalia ho

demanava per a 28
dels 30 processats,
excàrrecs del govern

Mayte Piulachs
BARCELONA

La titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona ha desestimat que
28 dels 30 processats per
haver organitzat l’1-O siguin acusats pel delicte
d’organització criminal,
com ha sol·licitat la fiscalia
anticorrupció ara, després
de dictar la resolució de
processament. La magistrada, per contra, manté
la fiança de 5,8 milions
d’euros imposada a disset

dels acusats per malversació de fons. Entre els processats hi ha excàrrecs del
govern, funcionaris i empresaris.
En la resolució, difosa
ahir, la magistrada Alejandra Gil exposa que ni la fiscalia ni l’acusació popular
de Vox no han demanat
cap canvi en el relat d’indicis que pugui encabir el delicte d’organització criminal, i hi afegeix que els acusats tampoc han estat informats que se’ls investigava per aquest delicte, fet
que afecta el seu dret de
defensa. “No resulta de les
actuacions que tinguessin
la infraestructura adequada per realitzar un pla criminal ni que existís un

acord associatiu durador i
no merament puntual”,
sosté la magistrada, que
alhora convida les acusacions a aportar indicis per
poder incloure-ho. La jutgessa tampoc accepta la
petició de la fiscalia per
processar pel delicte de
desobediència la directora
de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, Maria
Àngels Barberà.
Pel que fa a la fiança de
5,8 milions d’euros, la jutgessa considera que és correcta i no accepta, com van
exposar les defenses, que
hi ha 2,1 milions dipositats
als comptes de la causa del
Tribunal Suprem, ja que
les partides són les mateixes. La magistrada argu-

Antoni Molons, amb la seva advocada Judit Gené, citat per la Guàrdia Civil, el 2018 ■ EFE

menta que el seu jutjat “no
està vinculat al que facin
altres jutjats”, i que en l’altra causa (es refereix a la
dels independentistes catalans) hi ha altres persones acusades. Res diu, però, que el contingut de les
partides està duplicat, com

ara els 980.000 euros en
cartes censals de l’1-O suposadament encarregades
a Unipost, que les pèrites
d’Hisenda han descartat el
servei fet a la Generalitat,
que és el que crea el lucre
cessant. “Aquest no és un
embargament sobrant”,

manifesta, i hi afegeix que
si les altres persones són
absoltes podria perillar
aquesta obligació, i fins i
tot hi afegeix que la fiança
la pot imposar la jutgessa
sense petició de les parts i
que pot servir per “pagar
multes i despeses”. ■
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“Ho tornarem a fer”
del dilema d’obeir una suspensió
del Tribunal Constitucional o l’exercici dels drets fonamentals, sí,
es van exercir els drets fonamentals. No sóc expert en drets internacionals; és més, no he ni anat a
la universitat, però hi ha una cosa
que sí que tinc molt clara: quan
una població exerceix la desobediència civil, el que està demostrant és el seu compromís amb la
societat. I això no pot merèixer
cap retret penal. És un acte de coherència i de responsabilitat, i és
un dels instruments més útils que
tenen les societats per avançar.
Estic convençut que hi haurà molt
pocs dubtes entre els demòcrates
de tot l’Estat espanyol que, cada
cop que un col·lectiu exerceix la
desobediència civil, el que està
fent és enfortir els drets i les llibertats de tota la societat. Independentment que tinguin més o menys raó. La desobediència civil,
que ha de ser no violenta perquè
sinó ja no seria desobediència civil, quan no ataca tot l’ordenament jurídic sinó aquelles lleis o
decisions que considera injustes, i
quan a més a més s’accepten les
conseqüències, trobar ciutadans
que en ple segle XXI, quan l’individualisme és a l’ordre del dia, estiguin disposats a practicar-la, no
és motiu de retret sinó de reconeixement. Fixin-s’hi: jo crec que el
problema no és la desobediència
civil: el problema que tenim a la
societat actual és l’obediència civil. L’obediència civil que permet
que els oceans siguin mars de
plàstic, que els refugiats es morin
a les nostres costes... Que es persegueixi la gent que vol salvar
aquests immigrants... El problema
és l’obediència civil de milers de
persones que estan votant governants que permeten que a l’Estat
espanyol es faci un rescat a la
banca de setanta mil milions d’euros i que al mateix temps hi hagi
sis-cents mil desnonaments; o
que a Catalunya, una de les regions més pròsperes d’Europa,
una de quatre persones estiguin
vivint en risc d’exclusió social... I el
problema és la desobediència civil? El problema és l’obediència civil de certs ciutadans que continuen sense protestar davant tanta
desigualtat o davant tants de despropòsits. Per tant, sí, sí, jo crec
que el problema està en l’obediència civil que avui permet i tolera
que demòcrates que estem asseguts en aquest banc siguem acusats per l’extrema dreta, braç a braç, en
connivència, amb el govern de l’Estat espanyol,

“El problema
no és la
desobedièn
cia civil: el
problema
que tenim a
la societat
actual és
l’obediència
civil”
“La meva
prioritat és
aconseguir
que els meus
fills puguin
viure en un
país més
lliure”
“Algú creu
que una
sentència
farà que els
catalans
deixin de
lluitar pel
seu dret a
l’autodeter
minació?”

amb el govern del PSOE que ens
està acusant a nosaltres... El feixisme acusant els demòcrates
que, amb major o menor encert, el
que mirem de fer és defensar els
valors de la democràcia que compartim entre tots.
Per tant, jo el que crec és que
en aquest judici, on tots hem fet el
possible perquè funcionés el millor possible, no hem solucionat
l’arrel de fons, i és que estem obsessionats a buscar un enemic.
Potser la qüestió és que ens han
educat així, o antropològica, no ho
sé, perquè no sóc cap especialista
en això, però sí que és veritat que
no ens ha permès d’anar a l’arrel
del conflicte: hem continuat buscant enemics. Buscant enemics
fins al punt que alguns dels testimonis de la meva defensa tampoc
s’han pogut expressar amb normalitat.
I en aquest sentit crec que això
no és res més que por. Por a escoltar, por a la paraula, por a empatitzar els uns amb els altres i a
conèixer-nos millor.
A mi no em fa res conèixer millor a la gent, les raons dels uns i
dels altres, perquè estic segur que
jo no tinc tampoc la veritat absoluta. En aquest sentit, crec que
hem d’anar a l’arrel del conflicte. I
l’arrel no és cap altre que si continuem actuant amb por difícilment
ens podrem conèixer i conèixer les
raons dels uns i dels altres i acceptar l’empatia mínima necessària per poder resoldre aquest conflicte, que és un conflicte polític.
Ho crec plenament, que és un judici polític.

JORDI CALVÍS

Faig ús d’aquesta darrera paraula
no tant per defensar-me, que això
ja ho han fet els meus advocats, ni
per intentar cap reducció de la
condemna, sinó bàsicament per
reafirmar-me en tots els exercicis
de drets fonamentals que s’han
estat reprovant durant tot aquest
judici. Bàsicament perquè responen a un interès superior i, és clar,
a la veu de la veu de la meva consciència. La veu de la meva consciència sempre ha actuat amb coherència i amb el compromís social de la meva vida més pública.
En aquest sentit, ho voldria reivindicar un cop més. I a la fiscalia,
dir-los que no hi ha cap tipus de
penediment; que tot el que vaig
fer ho tornaria a fer, perquè estic
convençut que és el que havia de
fer. En aquest sentit, un altre retret
a la fiscalia: van dir que no s’acceptaven les conseqüències del
que s’estava fent, i no és cert. Jo
accepto totes les conseqüències
del que vam fer. Accepto els actes
i les seves conseqüències. Jo vaig
anar a declarar als tribunals el 6
d’octubre del 2017, i hi vaig tornar
a anar el 16 d’octubre, i mai he eludit la justícia. Perquè aquesta és la
meva manera de ser i d’actuar. La
d’aquell que està actuant en base
a la seva consciència. Tots els
meus actes van ser públics. I el dia
que em van interrogar com a pres
polític, els vull advertir que això va
ser un altaveu immillorable.
Estic convençut que els meus
companys i jo mateix no estem
d’acord que estiguem a presó, però també és cert que hem detectat que això és un altaveu, que això ens permet de denunciar de
manera encara més contundent la
vulneració dels drets fonamentals
i la manca de democràcia que patim els ciutadans de l’Estat espanyol. No renunciem a aquesta
condició de presos polítics. El que
estem veient, i és molt probable
no tots pensem igual, és que
aquest és un judici a la democràcia. Perquè en realitat el que estem fent és exercir els nostres
drets fonamentals, uns drets que
hem après amb el pas de la humanitat, després de conquestes
que ha aconseguit la nostra societat i que nosaltres estem utilitzant.
No em vull fer repetitiu perquè

ja s’ha comentat, però és cert que
el resultat d’aquest judici dependrà de la qualitat democràtica de
l’Estat espanyol. I que no només
afectarà Barcelona, sinó també
Vallecas, Pamplona o Vigo. Perquè
el que es penalitzi a Barcelona,
s’haurà de penalitzar també a Madrid. Estic convençut que en la
resposta a aquest intent de penalització, un cop més, tots els demòcrates de l’Estat espanyol ens
unirem en defensa del que sempre hem defensat, que és la democràcia i la llibertat d’expressió.
Voldria aprofitar també aquest
altaveu que és el judici per fer
també un reconeixement als votants de l’1-O, a aquests dos milions tres-centes mil persones que
van sortir al carrer amb una actitud pacífica i democràtica, i prenent un compromís. I aquest compromís s’ha de valorar. Perquè no
és fàcil fer una acció pacífica i democràtica sabent també que s’estava picant a gent innocent. La
gent va sortir amb determinació, i
per això diem que serà un dia que
durarà anys.
Un altre retret dels senyors de
la fiscalia que he anat escoltant
durant tot el judici des de la tercera fila on m’asseia és que vaig fer
crides a la mobilització permanent. És que és veritat! I quan
t’acusen d’una cosa que és veritat
que has fet, què has de dir? Doncs
que sí. Que ho vaig fer. I és que
tinc l’obligació moral, si m’ho permeten, de tornar-ho a fer avui
aquí: Catalans, catalanes! Mobilització pacífica, democràtica, permanent i cívica, i que mai defalleixi! I sempre amb aquesta voluntat
de millorar la societat. Si aquest
és el retret penal que se’m fa a mi,
o a qualsevol altra ciutadà, doncs..
malament anem en aquest país.
Sí, senyors fiscals, mobilització
permanent. I dret de protestar davant tots els poders de l’Estat. És
el que vam fer el 20 de setembre
de manera pacífica i democràtica.
Sí, una protesta. Perquè no estàvem d’acord amb una decisió. Però ens limitàvem a fer el que pot
fer un ciutadà corrent, que és protestar. I és el que sembla que es
vulgui posar en qüestió en aquest
judici: que la gent deixi de protestar. No! No deixarem de protestar!
No deixarem de protestar perquè
és el motor d’avançar, allò que fa
progressar les societats. Hem de
protegir aquest dret perquè els
nostres fills també puguin protestar.
Han parlat també de la desobediència civil. Sí. És una desobediència civil en tota regla. Davant

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

JORDI CUIXART
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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a partir d’ara amb enemics, perquè jo no tinc cap enemic. I per això refuso d’odiar ningú. I refuso de
dir que no sento cap tipus de retret cap a ningú. El que sí que vull
dir és que mai renunciaré a ser feliç, i també que he descobert que
jo no vaig néixer per odiar ningú.
Hi ha un intent de deshumanitzar el moviment en favor de l’autodeterminació i de l’independentisme català, i crec que és responsabilitat de tothom dir que és una
opció legítima que mereix tot el
respecte, com qualsevol altra opció. (....) Però estem en una causa
col·lectiva i del que estic convençut és que de la decisió d’aquest
tribunal en traurem tots una lliçó
en relació amb el que fa referència
a la lluita en ple segle XXI, de ciutadans que amb tota la humilitat
del món han decidit no renunciar
que el seu país pugui decidir el
seu futur.
Els vull fer partícips que la meva prioritat com a president
d’Òmnium Cultural no és no és
sortir de la presó, tot i que entenc
que la presó és il·legítima perquè
no soc culpable de cap delicte. La
meva prioritat és continuar avançant i treballar en la resolució del
conflicte polític i aconseguir que
els meus fills (...) puguin viure en
un país més lliure.
I em sembla que aquesta és
una aspiració que unifica tots els
éssers humans.
I acabo amb dues consideracions més. Estic convençut que
aquest país no caurà en la frustració. Hem superat situacions més
adverses i hem sigut capaços d’aixecar el cap davant de fets encara
més negatius. Som un país d’immigrants, un país on els seus ciutadans van decidir fa més de quaranta anys que la llengua catalana
seria la seva llengua vehicular a
les escoles per aconseguir que
tothom tingués les mateixes oportunitats... (...) Estic convençut que
no caurem en la frustració, i que
no deixarem de lluitar pel dret a
l’autodeterminació. Continuarem
lluitant lliurement i pacíficament
per decidir el nostre futur.
Perquè... fixin-s’hi: si la violència policial no va poder fer res
contra milers de persones l’1-O, algú creu que una sentència farà
que els catalans deixin de lluitar
pel seu dret a l’autodeterminació?
Estic convençut que no, que continuarem lluitant pacíficament per
poder exercir el dret a l’autodeterminació. I acabo: e, jutgen perquè
sóc el desè president d’Òmnium
Cultural, i em jutgen per manifestar-nos. Les dues coses són un honor. I ho dic sense cap acritud ni
tampoc cap prepotència; amb tota la serenitat del món. Estic convençut que ho tornarem a fer, que
ho tornarem a fer i que ho aconseguirem fent-ho com ho hem fet
fins ara: pacíficament, serenament, però amb tota la determinació del món.
Moltes gràcies.

“Cal tornar al terreny
de la política”
La sala em dona ara la paraula per segon i
últim cop en aquest judici. I si alguna cosa
he d’agrair al tribunal és precisament el
fet d’haver-me donat veu després de tant
de temps d’haver-ne estat privat. Parlar i
escoltar és la base de qualsevol entesa.
Si em permeten una anècdota personal
els explicaré que al Liceu italià, on vaig estudiar, els meus companys i jo –com tots
els estudiants italians– vam aprendre
pràcticament de memòria el primer sonet
del Canzoniere de Petrarca. Els primers
versos del qual diuen més o menys així: “A
vostès, que escolten en rimes disperses
les meves paraules...”.
Aquella va ser la primera vegada que
un autor conegut i en llengua vulgar es dirigeix directament als seus lectors i als
que escoltaran la lectura dels seus poemes. És una apel·lació directa que naix de
la consciència que de poc serviria parlar o
escriure si ningú escoltara o llegís.
Amb aquest mateix esperit, amb
aquestes últimes paraules, intento dirigirme a tots vostès i a tots aquells que vulguin escoltar-me.
Jo, fonamentalment, soc un pare de família i un professor. La meva dedicació a la
política ha estat tardana i ha nascut, com
la meva vocació docent, de la voluntat de
servei, de la voluntat de ser útil, de la voluntat d’intentar construir un món més
just i més lliure... un món millor.
És difícil precisar quan adquirim de manera plenament conscient les nostres
conviccions polítiques. En aquest cas, les
meves conviccions democràtiques, cíviques, pacífiques i republicanes. O fins i tot
les meves conviccions cristianes. Però són
conviccions que tinc i que mantinc. I que
comparteixo amb tots aquells que creuen
que votar o que defensar la República des
d’un parlament no pot constituir un delicte. La voluntat de diàleg, de negociació i
acord, des del respecte als drets humans i
a les llibertats fonamentals mai hauria de ser un delicte.
Tots els meus llibres, articles, discursos o accions demostren el meu
compromís irrenunciable amb la
bondat i amb el respecte a la dignitat humana. Tots aquells que em
coneixen, incloent-hi, evidentment,
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les acusacions presents en aquest judici,
segur que són perfectament conscients
d’això.
Qualsevol polític, com qualsevol persona, comet errors. Però sempre he evitat
aquella mala política que nega el diàleg, la
negociació i l’acord. I que, entenc, que els
ha traspassat a vostès la responsabilitat
de dictar sentència.
Crec, sincerament, que el millor per a
tothom, per a Catalunya, per a Espanya,
per a Europa, per a tothom, seria retornar
la qüestió al terreny de la política, de la
bona política. D’on mai hauria d’haver sortit. Retornar l’afer al terreny del diàleg, la
negociació i l’acord.
Mentrestant, el meu treball ha de ser el
de contribuir sempre, mitjançant també el
judici de les urnes, a promoure la democràcia, la convivència i el bé comú.
Moltes gràcies per la seva atenció.

JORDI CALVÍS

erquè del que es va parlar des
el primer dia va ser del dret a
autodeterminació. I en qualsevol
tre delicte o en qualsevol altra
rim dubto que es parli del dret a
autodeterminació. I el que vull dir
mbé és que davant d’un conflicpolític i la por de la paraula ninú aconseguirà que ens enfronm entre els pobles, entre els dirents pobles d’Espanya. Per
oltes recollides de signatures
ue faci el PP contra l’Estatut, per
olt que intentin dur-nos policies
e tots els racons d’Espanya, mai
o aconseguiran.
Més del setanta per cent dels
utadans de Catalunya avui tenim
s arrels en d’altres parts d’Espaya i del món sencer, i considerem
s pobles d’Espanya pobles gerans, com els pobles d’Europa, i
ai aconseguiran la confrontació,
erquè junts hem construït el que
vui és la societat catalana, una
ocietat molt diversa, molt transersal i on la gent es pregunta
olt poc pels seus orígens i on, en
anvi, sí que es pregunten molt
obre on volen anar conjuntaent. I aquesta és la realitat d’un
aís ni millor ni pitjor que els ales, però que ha confirmat
questa realitat. Per tant, jo em
omprometo, com a president
Òmnium Cultural, que no ens
nfrontem entre pobles germans
e diferents pobles d’Espanya.
El senyor fiscal parlava també
el rei com un detonant. Deia: el
i va haver de pronunciar el 3
octubre un discurs d’un enorme
alat. Sí, sí. D’un enorme calat i
enorme decepció, n’estic conençut, per a molts espanyols deòcrates i per a molts catalans
emòcrates que sense anar a vor l’1-O van veure com el rei reunciava al seu paper de concòra, i que el que estava fent era
valar la brutalitat policial. I és que
s imatges de la brutalitat policial
e l’1-O són molt potents; són
nes imatges que duraran anys a
ment de la societat catalana. I
n aquest sentit penso també que
a ser una oportunitat perduda, la
e no denunciar aquesta violència
er part del cap d’Estat.
Vaig estar molt content l’altre
a, tot i que segur que no els precupa massa la meva felicitat,
uan els senyors de la fiscalia fialment deien que sí, que hi havia
agut mil ferits... Home! Ja era ho! Ho lamento. I ho lamentaré
empre, que hi haguessin també
3, o 93, policies que també van
er ferits. Ho lamento. Però que es
conegui que hi va haver mil fets és un exercici de responsabilit per part de la fiscalia. I ara el
ue seria molt convenient és que
fiscalia ajudés a aclarir els fets
ue van provocar aquests ferits.
El que vull compartir amb voss, en aquests tres minuts que
m queden, és que refuso de viure
ense esperança, de deshumanitar la meva vida... I refuso també
ue les meves relacions i la meva
anera de sentir s’hagin d’establir
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“Avui nosaltres, demà qualsevol”
de vista el dia dels interrogatoris inicials. No hi tornaré, però sí que vull
recordar una cosa que em sembla
central en el trajecte d’aquestes compareixences: sempre he defensat,
sempre defensaré, que l’exercici del
dret a l’autodeterminació s’ha de fer
sense violència. No trobaran mai una
afirmació meva en un sentit diferent,
mai. I ho repeteixo, i ho repetiré tantes vegades com faci falta. De la mateixa manera que insisteixo i apel·lo a
aquelles persones que amb tot el dret
del món opten, defensen, l’opció
d’una Espanya unida, que entenguin
que amb la força, amb la repressió no
convenceran els que o bé se senten ja
expulsats de l’Estat per la raó que sigui, o bé aposten, per vies cíviques i
pacífiques, per una República catalana. No és la força o la repressió el que
farà que aquelles persones canviïn
d’idea. No passarà. Només aquelles
relacions que es basen en el respecte
mutu, en el reconeixement mutu, són
duradores. Ho vaig dir llavors i ho reitero. Però és que, a més, són les úniques per les quals val la pena lluitar.
Perquè mai, mai, mai, una relació basada en la imposició, l’insult, en
l’amenaça, en la repressió, en l’ús de
la força, ha arribat a algun lloc, almenys a algun lloc bo. Aquesta relació,
tard o d’hora, s’esquerda, i s’acaba
trencant. Per això, insisteixo que la
solució, que existeix, davant d’aquesta situació davant la qual ens trobem,
s’anomena política. I més enllà, democràcia.
I és que nosaltres som polítics i
polítiques fent política. Res més. I
tampoc, res menys. Els que haurien d’haver entès això en el seu
moment no ho van fer, per les
raons que fossin, i els van traspassar a vostès, els jutges, la
responsabilitat que els pertoca. I ara ens trobem en un escenari en què vostès han de
decidir, és la seva funció, el seu
paper. L’únic que demano és
que siguem conscients que en
aquesta banc no estem assegudes només 12 persones, hi estan assegudes més de dos milions de persones que se senten, a
través de la nostres persones, concernides. Concernides amb el que
ens ha dut fins aquí i també concernides amb el que succeirà amb la
seva decisió. I que esperen
que aquesta decisió sigui
valenta. Aquestes persones, repeteixo, no canviaran el que pensen, en
funció del que passi en
el judici. I per això, i acabo, passi el que passi,
seguirem amb la mà
allargada, a tothom,
pensi com pensi, amb el
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verb serè, fins i tot davant dels que
ens insulten. Amb una mirada global,
intentant respondre, resoldre, donar
resposta, a aquelles qüestions globals, amb les nostres creences republicanes. Creences en la justícia, la llibertat, la igualtat, la fraternitat, per
resoldre aquells problemes que ens
afecten a tots. I seguirem mirant als
ulls de les nostres filles i els nostres
fills amb dignitat, amb la mateixa dignitat que milers, milions de persones
a tot el món es baten cada dia per defensar els drets fonamentals. No els
d’uns quants, els de tothom.
Finalment, acabo amb una reflexió
que va expressar també en la seva intervenció final l’advocat i amic Van
den Eynde, que faig meva, i que voldria que fos el colofó: que ens trobem
davant d’una oportunitat. Vull veure,
veig, una oportunitat. Una magnífica
oportunitat, una oportunitat que pel
bé de tots i totes hauríem de poder
convertir en una resposta que ens
permeti seguir avançant. Òbviament,
des de la confiança, el respecte i el reconeixement de les opinions de cadascú.
Moltes gràcies.

“Ens trobem
davant una
oportunitat”

JORDI CALVÍS

En primer lloc, vull fer meves les reflexions que han fet totes les defenses i,
especialment, les del meu advocat, el
senyor Andreu Van den Eynde, així
com les paraules del meu company i
amic Oriol Junqueras. Reitero, des
d’aquesta oportunitat que se’m dona
de nou, l’expectativa que tenim després d’un judici llarg i, a vegades,
avorrit, que el tribunal pugui examinar
els fets que s’han exposat sense
atendre a les exageracions i tergiversacions que s’han produït per part de
les acusacions. I ho diré sense subterfugis: per part de les acusacions s’ha
buscat, al llarg de tot el judici, escarmentar, castigar, una ideologia. I això
em preocupa personalment, preocupa molt a Catalunya, però és que preocupa molt més enllà, pel que hem
pogut constatar en moltes ocasions.
Tant les hipòtesi, com els plantejaments, com els interrogatoris, s’han
fonamentat en un rerefons ideològic,
en un biaix en absolut dissimulat, que
s’ha vist ratificat en uns informes finals, en els quals es fan servir uns adjectius que volen dibuixar una realitat
que en cap cas ha existit. No per repetir-la mil vegades, una mentida es
converteix en veritat.
I en concret, vull referir-me, perquè
és molt dolorós, a un concepte concret, que és la instrumentalització del
concepte d’odi. Les acusacions han
volgut construir un marc mental fonamentat en l’existència d’un odi contra
Espanya, d’un odi irracional contra
allò espanyol, contra l’Estat; però és
que des del meu punt de vista, tal
com hem demostrat i argumentat, és
fal·laç i, a més, és irresponsable. És
fal·laç perquè no han pogut aportar ni
una prova, ni una, que demostri
aquest odi per part dels que estem
aquí asseguts al banc dels acusats. Ni
una. Zero. Però és que, a més, si escoltessin, alguna vegada, si tinguessin
el detall d’empatitzar amb els dos milions de persones que fa anys que es
manifesten de forma cívica, pacífica,
democràtica... expressant el seu desig, legítim, de formar part d’una República catalana, si llegissin els milers
de cartes que ens envien contínuament, i que llegim a la solitud de les
nostres cel·les, comprovarien, sense
cap marge d’error, que no és pas, en
absolut, l’odi, el que mou a totes
aquestes persones. En absolut.
Però és que, a més, és irresponsable. És irresponsable perquè l’odi mai
ha construït res, mai ha solucionat

res. L’odi només engendra més odi i
només serveix per alimentar els que
viuen de l’odi. Per això, reitero una vegada més, i ho han dit les defenses i
ho hem explicat de mil formes, que
allò que mou milers, milions de persones, avui, i cada dia més, com segurament saben pels sondejos i les enquestes, és ni més ni menys que la
frustració que es va generar, per exemple, l’any 2010 davant d’una sentència, incomprensible, del Tribunal
Constitucional vers l’Estatut, la incomprensió de veure com l’Estat segueix sense oferir una resposta política al que sens dubte és un problema
polític, la indignació a les respostes
repressives continuades, a aquell
aporellismo incomprensible i injustificat en qualsevol estat de dret.
I, per això, hi ha una ferma defensa, sense embuts, dels drets fonamentals: del dret a la reunió, del dret
a l’expressió, del dret a dissentir, a
protestar... i això és el que, per a mi,
ha de dur a tota aquella gent que ens
ha vist aquests dies, aquests mesos, i
que ens veuen també avui, a entendre
que aquesta és una causa que ens
afecta a tots els que volem construir
un món molt més respectuós entre
les diversitats.
Apel·lo, insto, a tots els demòcrates de l’Estat espanyol, i més enllà,
que puguem, conjuntament, construir
una realitat en què no hi hagi judicis
polítics, en què no hi hagi presos i
preses polítiques, perquè avui som
nosaltres però demà pot ser qualsevol. Si avalem això, demà pot ser
qualsevol.
Vam fer un referèndum, el vam fer,
perquè entenem que en una situació
de conflicte el que cal fer és posar els
mitjans per escoltar a tothom. Aquesta era la meva convicció i ho segueix
sent. Permetre que tothom es pugui
expressar. I ho vam fer com ho vam
fer perquè no vam poder fer-ho d’una
altra manera, perquè tot i que el 80%
de la població de Catalunya insisteix
que aquesta ha de ser la solució, no
hem pogut trobar els mecanismes
per poder-ho fer d’una forma acordada amb els poders de l’Estat. Repeteixo: el 80%, on hi ha molta gent que
vol votar que sí i va votar que sí i molta gent que vol votar que no i va votar
que no, i molta gent que no ho té clar.
Depèn.
Però el fonamental aquí segueix
sent una cosa que les acusacions han
intentat negar i que les defenses han
expressat, per mi, de manera claríssima: que fer un referèndum, fins i tot
si ha estat declarat il·legal, no és, amb
el Codi Penal a la mà, no és delicte.
No ho és. No ho és. Per això estem on
estem i aquesta és la realitat.
Respecte al dret d’autodeterminació, vaig explicar quin era el meu punt
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“Em mantinc fidel als ideals”
i els manaments judicials. Mai no van
rebre ni per part meva ni per part del
govern cap instrucció per deixar de
complir les seves obligacions com a
política judicial. Les meves declaracions a favor de la celebració del referèndum mai van interferir en les obligacions de la policia, només expressaven el meu suport al compromís
polític del govern.
El ministeri fiscal va començar el
seu informe de conclusions afirmant
que no es persegueixen idees polítiques. Permeti’m que posi en dubte
aquesta afirmació. El ministeri fiscal
s’ha esforçat a convèncer-nos que això és així, però la realitat dels fets el
desmenteix. En la interlocutòria del
dos de febrer de 2018 el jutge instructor justificava la meva permanència
en presó, fins i tot després d’haver renunciat a la meva acta de diputat,
dient concretament que era degut al
manteniment de les meves idees polítiques sobiranistes. En la interlocutòria el jutge reconeixia que aquest
ideari és l’expressió de la meva legítima llibertat ideològica però que, a
causa de la coexistència de les meves
idees, i cito textualment, amb un context en el qual no hi havia certesa que
hagués desaparegut la intenció d’assolir la independència de Catalunya,
resolia que devia continuar en presó
preventiva. Em condemnen, per tant,
per les meves idees. Avui torno a sollicitar la llibertat. He donat suficients
proves de la meva voluntat de col·laboració. Aquesta ha estat sempre
la meva intenció i als meus actes em remeto. El 2 de novembre vaig anar a declarar
a l’Audiencia Nacional. En
aquell moment ja coneixia el contingut de la
querella presentada per
la fiscalia. Vaig tornar

“Faig política
des que
tenia disset
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de Brussel·les i vaig anar a declarar.
Vaig rebre la querella en un dia festiu
amb menys de vint-i-quatre hores
d’antelació abans de la citació i sense
gairebé disposar de temps per reunirme amb el meu advocat. I, malgrat això, hi vaig anar, convençut que era la
meva obligació. Hi vaig anar per explicar la meva actuació, convençut com
encara ho estic ara que no vaig cometre cap delicte, assumint com sempre
he fet la meva responsabilitat amb
tots els actes que vaig realitzar en
l’exercici del càrrec de conseller de
l’Interior de la Generalitat de Catalunya.
És cert que em mantinc fidel als
meus ideals, no crec que això sigui
cap delicte. Puc haver comès errors,
però en cap cas he obrat comprometent la seguretat dels ciutadans. Continuo creient i lluitant per la democràcia, la llibertat i la justícia. Continuo
defensant el dret a l’autodeterminació de Catalunya, el diàleg i el respecte a la pluralitat com a única via per a
la resolució dels conflictes. Fujo de la
intolerància i la condemno, com qualsevol actitud o acció de violència.
Després de dinou mesos a la presó
aquests ideals i principis polítics es
mantenen ferms. Avui estic més convençut que mai que només des del
diàleg serem capaços de resoldre el
conflicte polític que tenim plantejat.

JORDI CALVÍS

Bona tarda. Les meves primeres paraules són per subscriure tot el que
ha dit la meva defensa i per agrair la
feina dels meus advocats, Xavier Melero i Judit Gené, també la de tots els
membres de la defensa, que han fet
una tasca molt important. També a
les nostres famílies, que ens han
acompanyat al llarg de les cinquantadues sessions al Tribunal Suprem, i
encara més a les persones que des
del primer dia que vaig entrar a la
presó, farà gairebé sis-cents dies, ens
han donat el seu suport i la seva estima. Ara passaré a exposar algunes
consideracions en aquest al·legat davant el tribunal.
Faig política des que tenia disset
anys motivat pel desig de canviar les
coses per un compromís ètic i social i
per una voluntat de millorar el país i la
societat on visc. He participat al llarg
de la meva vida en infinitat d’iniciatives culturals, cíviques i socials impulsades des del teixit associatiu català.
Sempre he fonamentat aquest compromís personal en uns valors democràtics i de respecte a la persona com
a eix de tota actuació. Potser els sorprendrà que expliqui això en aquesta
introducció, però per a mi és important deixar clars els principis que
sempre han impulsat la meva actuació política i personal i dels quals mai
m’he desviat.
Segona consideració. Nego rotundament que la meva actuació com a
membre del govern de Catalunya tingués com a objectiu liquidar la Constitució i atacar l’ordre constitucional
emprant la violència, com aquí s’ha
afirmat. Si avui estem davant aquest
tribunal és per un fracàs de la política
i com a càstig al desafiament polític
que va representar l’organització del
referèndum de l’1 d’octubre, que tenia
l’aval d’una majoria molt qualificada
del Parlament de Catalunya i també
el suport molt majoritari de la societat catalana. El govern sempre vam
pensar que hi havia una altra manera
d’interpretar la llei, que no està fossilitzada, i que una interpretació més
flexible permetria d’arribar a un acord
que conduís a una sortida pactada a
les nostres reivindicacions. Aquesta
voluntat de pacte es va manifestar reiteradament abans i després de la celebració del referèndum. Desgraciadament, les nostres demandes mai
van trobar respostes per part del govern espanyol. Són innombrables els
intents per arribar a un acord per es-

tablir una negociació o simplement
encetar un diàleg amb l’Estat. No
m’allargaré enumerant-los perquè al
llarg d’aquest judici crec que se n’han
pogut escoltar molts exemples. En
cap moment vam amagar la nostra
voluntat de celebrar el referèndum.
Sempre es va actuar amb una total
transparència, com ja s’havia fet durant la consulta del 9 d’octubre.
L’1 d’Octubre va ser més que un referèndum, va ser una manifestació de
valors democràtics, de ciutadania i de
dignitat. Aquest tribunal ha pogut escoltar molts testimonis que van anar
a votar. No es votava contra res ni
contra ningú. Va ser una manifestació
a favor de les llibertats de la democràcia i del dret a decidir. Els ciutadans van anar a votar no pas abduïts
pel govern de la Generalitat, com s’ha
volgut fer entendre. Ho van fer amb
plena consciència de la seva voluntat
d’exercir el dret de votar. Vostès han
pogut escoltar expressions d’alguns
testimonis quan deien: va ser el dia
més important de la meva vida, no
l’oblidaré mai. Això és el que expressa
la gent quan li pregunten què va sentir l’1 d’octubre, una data que marcarà
moltes generacions de catalans. Va
ser un fet extraordinari i de gran valor
democràtic que més de dos milions
tres-centes mil persones participessin en un referèndum malgrat tots
obstacles que els van imposar aquell
dia. Quan això passa els governants
tenen el deure de preguntar-se quines són les raons, quin és l’origen de
la mobilització, quins motius porten
tanta gent a expressar els seus sentiments i els seus anhels. Els governants responsables no haurien de reaccionar judicialitzant un conflicte
polític, sinó buscant solucions.
Em refermo també sobre el caràcter pacífic del referèndum i de totes
les concentracions i manifestacions
que es van produir durant els mesos
de setembre i octubre. Mai es va animar ni fomentar cap acte de violència, sinó tot el contrari. Sempre s’ha
actuat amb la màxima exigència cívica i pacífica. Aquesta ha estat una
constant del govern i de la societat en
general. No es tracta d’una opció estratègia, es tracta d’una convicció arrelada en la societat catalana, que
sempre ha rebutjat qualsevol expressió de violència. L’1 d’octubre es va
votar en vora dos mil centres. Durant
el judici, tant els testimonis com les
imatges que hem vist, es refereixen a
menys d’una vintena de centres on es
van produir incidents al territori de
Catalunya. Incidents que, provinguin
d’on provinguin, condemnem, però
que en cap cas poden entelar el caràcter pacífic de la votació.
El cos de Mossos d’Esquadra sempre va complir les ordres de la fiscalia
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“S’ha confós crítica amb atac”
“Volíem
diàleg i el
govern
central ens
ha assegut al
banc dels
acusats”
“L’1-O no hi
havia
masses, ni
turbes. Érem
persones. I
hi havia
ciutadans
exercint de
ciutadans”
“Com a
diputat i
conseller,
m’he dedicat
al pacte i a
l’acord”
“La societat
catalana és
adulta. Té
criteri propi.
I la violència
mai ha
format
part del
seu codi de
conducta”

hem insistit amb aquesta voluntat del
poble de Catalunya a solucionar-ho a
través d’una taula de diàleg. I el govern central la va voler afrontar asseient-nos al banc dels acusats. La Política (en majúscules) i el dret penal
com a última ratio, en aquest conflicte de Catalunya, han passat a millor
vida. I no, precisament, per nosaltres.
I com ja vaig dir, a Catalunya la paraula resignació, no la coneixem. Tallantnos el cap a uns quants de nosaltres,
no s’escapçarà l’independentisme. Ni
menys encara es traurà la voluntat de
tants i tants catalans de decidir el seu
futur polític. Només un mínim coneixement de la història de Catalunya,
dels continus i cíclics embats a les seves institucions del govern que venen
de molt enrere, cap a la seva llengua,
cultura, etcètera... Tothom sap que no
és així com es resoldrà aquest conflicte. I molt menys escapçar la seva
voluntat de ser i de decidir del poble
de Catalunya. Els que estem aquí asseguts som simples instruments del
clamor que es viu a Catalunya. I no al
revés, com han pretès relatar les acusacions. Hi ha afirmacions que fan
molt de mal. La societat catalana,
pensi el que pensi, és una societat
adulta. Té criteri propi. Té massa crítica. Insisteixo en el que vaig dir en el
meu interrogatori: els catalans no són
xais, i la violència mai, ni per acció ni
per omissió, ha format part del seu
codi de conducta. Com tampoc ha format part mai de
la meva conducta, ni en
formarà part mai. I

mai és mai. I qualsevol acte, per aïllat
que sigui, no només violent, també
els incívics, han merescut i mereixen
el nostre retret. Però que de l’excepció minúscula es vulgui fer la regla general és un insult a la societat catalana
Com vaig dir, davant d’una realitat,
i una realitat tan extensa com aquesta, un polític té l’obligació i el deure de
poder-ho ponderar tot per decidir
com actuar. Tenint en compte totes
les variables de l’equació. És el que
vam fer. És el que jo vaig fer. El que no
és just és, a aquestes alçades, intentar introduir variables al marge
d’aquell context, variables que en
aquell context no existien. Fixin-se en
aquell moment: desig acumulat a Catalunya de poder decidir el seu futur
polític, ratificat eleccions a eleccions;
mobilitzacions increïbles a Catalunya
absolutament pacífiques des de feia
molts anys; compromís públic i evident de fer cas al mandat de les urnes; realitat jurídica que fer un referèndum no era delicte; possibilitat de
fer compatibles les diligències judicials; ni un sol cas d’incitació a la violència; el precedent de com va ser la
consulta de la jornada del 9-N i, sobretot, el caràcter cívic i pacífic permanent que hi ha a la societat catalana. Pensin el que pensin. I, a partir
d’aquí, és com es va actuar. No com
s’explica que preteníem, ni tots
aquests relats que es
pretenen introduir.
I, a partir

JORDI CALVÍS

President, senyora magistrada, senyors magistrats del Tribunal, en primer lloc, voldria fer meves les paraules del meu advocat en l’informe oral
d’ahir i en tots els seus escrits i voldria fer ús d’aquest al·legat final, davant de tots vostès, des del meu respecte a tots als que estem aquí per
manifestar la meva absoluta i total
discrepància amb les acusacions. I
dic respecte i discrepància, discrepància i respecte, perquè és el que
sempre ha format la meva vida particular i la meva activitat política. I com
que estic aquí per la meva activitat
política, vull començar per aquí. Per a
mi, no és fútil.
Entenc que una gran part de l’origen del mal de les acusacions cap a
nosaltres és perquè confonen discrepància, crítica, protesta, amb atac i
falta de respecte. I aquesta lògica de
confondre la crítica amb la falta de
respecte o amb l’atac només existeix
en mentalitats molt poc segures de si
mateixes o en mentalitats autoritàries. Mai existeix en sistemes segurs
de si mateixos o en mentalitats d’arrels democràtiques. Al llarg de la causa, hem vist com s’han assimilat crítiques al govern central com falta de
respecte i atac a l’Estat (està escrit).
Hem vist com s’ha assimilat crítica al
Tribunal Constitucional o a decisions
judicials amb atac o falta de respecte
al sistema judicial. Crítiques o protestes davant de la policia, amb atac a la
policia. O, encara pitjor, expressions
que són plenament habituals en l’escalfor del debat de la retòrica política
s’interpreten per part de les acusacions com a crides a no sé quina retorçada incitació a la violència. Hi ha
milers d’exemples tant en els escrits
com en el que s’ha manifestat en
aquesta sala per part de la fiscalia. O
és això (que es confon o es vol confondre crítica amb atac) o és que, directament, als independentistes
se’ns vol aplicar unes regles del joc
diferents de la resta de mortals. O les
dues coses alhora. Que es la meva íntima opinió.
Tot els hi ha valgut, a les acusacions. No per saber què va passar o
com va passar o per què va succeir
sinó perquè es perpetuï (s’ha dit aquí)
un escarment que, com algú va dir,
guillotini l’independentisme. Costi el
que costi. Encara que aquest “costi el
que costi” consisteixi a retrocedir
moltíssims anys i en el que és l’efectiva expressió de drets i llibertats fona-

mentals. Encara que aquest “costi el
que costi” sigui interpretant les normes i les regles de joc de manera diferent si és per a uns o per a uns altres. Escoltar com van sentir la setmana passada, en boca de la fiscalia,
que fer un referèndum és i serà delicte encara que s’hagi despenalitzat,
senyories, fa pànic. Les facultats de
Dret i el Congrés de Diputats ja poden
parar màquines perquè el principi de
legalitat ha passat a millor vida. I és
que, tota l’acció de les acusacions ha
destil·lat aquest propòsit d’escarment
“costi el que costi”.
I tot això, revestit amb una falta de
rigor sobre fets, dates, persones,
llocs, organigrama, coneixement del
funcionament de l’administració de la
Generalitat de Catalunya o del Parlament que, sincerament, fa posar vermell. I això que afirmo, el tribunal ho
pot comprovar perfectament perquè
no és una qüestió d’opinió, és de
constatació. Hem sentit expressions
en aquesta sala, a tall d’interrogatori,
parlant d’urnes, de manifestacions,
de protestes, de declaracions d’un o
d’un altre, de cartells a fanals que,
sincerament, la gent de la meva generació, que ja som una mica granadets,
jo pensava que només ho hauríem de
conèixer pels llibres i per la història.
Senyor president, senyors membres de la sala, en aquest judici també està en joc l’amplitud que donem
als drets i llibertats fonamentals. Per
a nosaltres i sobretot per als nostres
fills. Perquè fer-se amb el relat, la interpretació de la fiscalia, els puc assegurar que retrocediríem a temps pretèrits. Perquè és inaudit que de la suma d’actes absolutament legals, lícits,
de la suma de reunions absolutament
habituals en política, o actes que, segons el legislatiu no mereixen retret
penal, o la suma d’actes que consisteixen en l’exercici de drets i llibertats
fonamentals es pretengui construir
un dels delictes més greus que té el
Codi Penal. No ens enganyem més.
Anem al fons de l’assumpte. L’origen
de tota aquesta causa i els fets jutjats
només tenen una arrel i és política. I
en aquesta sala alguns pretenen dilucidar un problema polític amb solucions penals. I les realitats polítiques,
un polític les ha d’afrontar, i sobretot
aquelles que són tan sòlides i esteses
com la voluntat del poble de Catalunya a decidir sobre el seu futur polític.
No es poden ignorar. No es poden
prohibir com a tals. I encara menys,
es poden castigar. Nosaltres sempre
hem apostat pel diàleg, per buscar un
acord. Sense diàleg és impossible arribar a un acord. I el govern de l’Estat
sempre ens va oferir o el silenci o el
menyspreu davant d’aquesta realitat,
l’amenaça com a bandera, i la resignació com a camí. Tot i així, nosaltres
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a peu de carrer. Mai viuré prou anys per poder agrair tant a tantes persones.
I gratitud infinita a la meva família (a tota). És el millor regal que m’ha brindat la vida. Ho deixo aquí. Ja saben el que els vull
dir.
Acabo amb compromís. No vull enganyar ningú. Vaig arribar a aquest banc com
a acusat per la meva activitat política. I sí,
per les meves idees. I sí, perquè després de
sortir de la presó per primer cop, no vaig
renunciar a la meva activitat política. Vostè
buscava diferències entre els que estem
asseguts més al davant i els que estan al final: és aquesta. Estic aquí per les meves
idees i perquè no vaig renunciar a la meva
activitat política. I no ho dic jo. S’ha escrit
indissimuladament durant la instrucció.
I mirin, la política, l’he viscuda i la visc
com una vocació. Cadascú té la seva. Jo
l’he viscuda com una vocació des de molt
jove. Vocació de servei als altres. Soc un
enamorat de Catalunya i li he dedicat els
millors anys de la meva vida a treballar, honestament, en el que he cregut que era millorar el benestar i el progrés dels ciutadans de Catalunya. Evidentment que, com
a humà que soc, amb tots els encerts i
moltíssims errors que es puguin trobar. Però les meves conviccions són molt profundes. Però el fet que les meves conviccions
siguin molt profundes és el que sempre
m’ha ajudat a entendre que hi hagi gent
que tingui les mateixes conviccions, tant o
més profundes, en un sentit contrari al
meu. Durant tots els anys que he tingut
l’honor de ser diputat al Parlament de Catalunya m’he dedicat bàsicament a una cosa (en poden ser testimonis totes les forces polítiques): M’he dedicat al pacte i a
l’acord; discrepància i respecte. És al que jo
m’he dedicat. I quan vaig tenir l’honor de
ser conseller de la Presidència de la Generalitat, vaig arribar per a això mateix, també: respecte i discrepància, acord i voluntat
d’acord.I sí, senyories, he arribat a aquesta
bancada dels acusats, defensant pacíficament i democràticament la independència
de Catalunya. Soc independentista, no ho
amagaré. Ho soc i ho seré. Defensant el
dret a l’autodeterminació de Catalunya. Ho
he defensat, ho defenso i ho defensaré. Però també defensant que no hi ha un camí
per al diàleg; el diàleg ha de ser sempre el
camí. I m’aixecaré d’aquest banc, acabarem aquest judici i els puc assegurar que
estaré més convençut i més compromès
que mai amb aquests ideals, amb aquests
objectius, amb aquestes actituds. Amb
aquesta manera, la meva, d’afrontar la política. Més compromès que mai. Amb Catalunya, amb la voluntat dels ciutadans de
Catalunya i més compromès que mai amb
l’exercici dels drets i llibertats fonamentals.
Perdonin-me l’emoció. Moltes gràcies per
la seva atenció. I em sumo als millors desitjos al magistrat per la seva jubilació.
Moltes gràcies.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Moltes gràcies, president. Bona tarda i
bona tarda a tots els membres del tribunal. Jo els anuncio que la meva intervenció serà força curta. Parlar després de les
nombroses intervencions que m’han precedit té l’inconvenient que algunes de les
coses que jo podria dir ja s’han dit i jo no
les reiteraré, però té de bo que podré ser
més breu.
Jo participo de la idea, compartida per
moltíssima gent, que aquest judici és el
resultat d’un fracàs de la política. Que
una qüestió que té l’origen en una base
de naturalesa clarament política s’hagi
——————————————————————————————————————————————————

“Aquest judici és el resultat
d’un fracàs de la política”
“Crec en la política i en la
justícia, perquè són elements
essencials per enfortir una
societat democràtica”
“Davant d’una realitat que
demana solucions dialogades
i pactades, espero que tothom
estigui a l’altura”

car camins que ens acostin a les solucions. Enrocar les posicions o conduir els
temes a carrerons sense sortida és, sempre, al meu entendre, un camí equivocat.
I és el meu desig que el resultat de la
sentència que ha de dictar aquest tribunal també hi contribueixi. Estic convençut que mai no és tard per a les solucions. El meu desig més sincer és que
davant d’una realitat social que reclama
solucions dialogades i pactades tothom
sàpiga estar a l’altura del moment.
Vull acabar amb un sincer agraïment a
totes les persones que a Catalunya, i
també aquí a Madrid i en molts indrets
d’Espanya, ens expressen el seu afecte i
la seva solidaritat davant la dura situació
personal amb una petició, en el meu cas,
de set anys de presó. En tot això hi pateixen més que nosaltres mateixos els nostres pares grans, els nostres fills, les nostres parelles, els nostres amics, els nostres veïns.... Per això, de tot cor, els en
dono les gràcies a tots.
I les meves últimes paraules en aquest
judici són per expressar el desig, estic segur que compartit per milions de persones, siguin les que siguin les seves idees,
que volen que els nou companys i companyes que avui encara són a la presó
puguin sortir en llibertat, puguin tornar a
casa seva i puguin abraçar la seva família.
Sens dubte seria la millor notícia per a
ells i també seria la millor notícia per a
tots. Moltíssimes gràcies.

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

convertit en un procés penal és un fracàs
col·lectiu si creiem que la funció de la política és escoltar la gent i proposar solucions. Traslladar els temes polítics als tribunals fa un flac favor a la política i segurament no ajuda gens a la justícia.
Jo crec en la política i crec en la justícia, perquè totes dues són elements essencials per enfortir una societat democràtica. Així ho he entès sempre i així ho
he practicat, ja fos exercint com a advocat o fent la funció de conseller de Justícia, respectant sempre el paper que té
cadascun dels poders.
Estic segur que som a temps de bus-

JORDI CALVÍS

d’aquí l’1-O. Però com es va viure l’1 d’octubre en més del 98% dels punts de votació?
Expliquem-ho. Molts testimonis ho han dit.
Jo hi era. Les acusacions, no. Aquella jornada va ser viscuda pels ciutadans amb il·lusió. Es va viure amb emoció. Es va viure
amb sentit de comunitat. Es va viure amb
la sensació de participar en alguna cosa
gran, que s’havia perseguit, durant molts
anys de manera cívica i pacífica. Va ser una
jornada d’afirmació. A favor de, no en contra de. A favor d’exercir de ciutadans. Durant molt anys ens omplíem la boca de què
volien o no volien els catalans. Aquell dia,
per fi, cada ciutadà tenia l’oportunitat sortint de casa, de manera lliure, individual, cívica, pacífica, de deixar clara la seva posició. Amb una papereta com a únic instrument posant una creu en un “Sí” o un “No”,
o deixant-la en blanc. No hi havia masses,
ni turbes, ni tan sols hi havia gent. Érem
persones. I hi havia ciutadans exercint de
ciutadans. Això va ser l’1-O, en el més del
98% dels punts de votació.
I allà on alguns han volgut dir, parlant de
mirades d’odi, jo li puc assegurar com ho
han dit alguns testimonis, de milers i milers
d’ulls brillants, d’emoció que els produïa
poder participar en aquell referèndum. No
hi va haver muralles humanes de violència
passiva. Davant de la desproporció d’algunes actuacions policials, el que hi va haver
a Catalunya van ser muntanyes de dignitat
democràtica. Això va ser el que va passar
l’1 d’octubre. I no un relat que, sincerament,
com vaig dir en l’interrogatori de les acusacions del ministeri fiscal, un relat que em
sembla delirant del que va passar.
Vull acabar aquest al·legat, si m’ho permet el tribunal, amb unes paraules de gratitud i de compromís que ho he subscrit,
ho he dit i vull reafirmar-ho davant de tots
vostès. Gratitud i compromís perquè és el
que omple el meu ànim. I és tanta la gratitud i el compromís acumulats durant tots
aquests mesos de presó que no hi ha espai
per a res més. No hi ha espai ni per al rancor ni per al ressentiment contra res ni ningú per bajanades que s’hagin dit sobre
nosaltres en tots aquests mesos. I per injusta que sigui aquesta presó de tants mesos que acumulem. Gratitud, en primer
lloc, als nostres advocats i advocades, per
la seva qualitat professional, per la seva humanitat: han anat molt més enllà del que
se’ls pot exigir a àmbit professional. Infinita
gratitud a les milers i milers de persones
que no han deixat que ens sentim sols en
cap moment. Que ens han transmès tota la
seva força. Que ens han donat suport i que
ens han reivindicat. I encara més gratitud
per com ho han fet. Pel seu activisme positiu, sempre pacífic, per alta que fos la seva
indignació de tal situació. El seu suport en
forma de milers i milers de cartes, concentrant-se de manera constant en places, pujant muntanyes, corrent quilòmetres, fent
castells davant de les presons, concentrant-se davant de les presons moltíssima
gent donant-nos el “Bona nit”, fos Nadal,
Cap d’Any, etcètera. Fent concerts, cantant,

“Mai no és tard per
a les solucions”
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“Una urna no és una amenaça”
demanen quatre, em diuen que em
declari culpable, no ho soc, però això
em garanteix sortir i no em jugaré a la
ruleta russa que un tribunal em condemni a 11 anys. Els demano, doncs,
que facin que Espanya avanci en qualitat democràtica i de justícia i segueixin les instruccions que han fet organismes internacionals sobre l’ús correcte de la presó preventiva.
En aquest judici hem vist d’una
manera sorprenent que el que es volia evitar, que era una concepció política, ha entrat de ple en el judici i ho
ha fet, per si algú en tenia dubtes, en
bona part pel ministeri fiscal. Només
cal escoltar la darrera intervenció del
fiscal Zaragoza. Crec que és una evidència que fonamentalment hem
parlat de política i de drets fonamentals. I és injust per a aquest tribunal
que hagi de resoldre un problema de
naturalesa estrictament política. Crec
que vostès no tenen la solució al problema que els ha caigut a sobre. El
poder judicial no pot resoldre un problema polític. Però vostès tenen la
responsabilitat de no agreujar la crisi
política. Una responsabilitat que no
és menor. No m’agradaria estar en la
seva pell, però és evident que avui tenim un problema polític que ha estat
irresponsablement traslladat al poder
judicial i hauran de dir alguna cosa.
Tant de bo, com deia Andreu Van den
Eynde, la seva sentència serveixi per
ajudar a resoldre el que la classe política del moment no va ser capaç de
resoldre.
Però el més sorprenent d’aquest judici ha estat la negació de la realitat, la
negació de la veritat per part de les
acusacions, particularment per part
del ministeri fiscal i de Vox. Deia una
autora, per a molts de referència, Hannah Arendt, que “la veritat, encara que
resulti impotent i sempre surti derrotada en un xoc frontal amb els poders
establerts, té una força peculiar. Facin
el que facin els que exerceixen el poder
són incapaços de descobrir-ne o inventar-ne un succedani viable. La persuasió i la violència poden destruir la
veritat, però no la poden reemplaçar”.
L’1 d’octubre no va ser una jornada de
violència. Ho podran dir mil vegades i
més alt del que jo ara parlo, però no
podran convèncer la gent que el va
viure que allò va ser una jornada de
violència, perquè la violència no hi va
ser present, si no és que vulguem
transmutar el concepte de violència en
un concepte eteri. L’1 d’octubre va ser
una gran jornada, una gran expressió cívica de desacord polític, de
descord polític, fins de dissidència política. Alguns
l’hem definit com un
gran acte de desobediència el més important d’Euro-

“A Catalunya
avui hi ha
més capital
social que fa
uns anys”
“És injust per
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política”
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dubte la
profunditat
dels valors
democràtics
i dels drets i
llibertats”
“L’urna no és
l’instrument
d’un cop
d’estat. Mai”

pa, si considerem que hi van participar
més de dos milions de persones. No sé
si va ser un acte de desobediència en
la mesura que cap tribunal va prohibir
votar els ciutadans, però va ser un acte
d’afirmació de dignitat, Això és el que
vostès hauran de jutjar. I valorar fins a
quin punt és legítim el dret a la protesta i fins i tot a la dissidència. Fins a quin
punt és necessari i imprescindible per
a una democràcia que hi hagi entitats
socials, moviments ciutadans, ciutadans que no són de cap partit, que no
participen de les institucions, que vulguin ser membres actius de la vida política d’un país. Que difícil un país que
perd la capacitat i el nervi per tenir una
societat activa. Han de ser molt conscients, segur que ho són, que de la seva sentència se’n derivarà, també, la
lectura sobre el límit de drets fonamentals polítics, democràtics, liberals.
Sobre el dret de reunió, el dret de manifestació, el dret a la dissidència. I això
és fonamental no només per als 12
que estem al banc dels acusats, sinó
per al futur de la democràcia a Catalunya i a Espanya.
Vegin que en un conflicte polític territorial al qual la Constitució del 78 no
dona resposta i que després de molts
anys ha sortit amb l’anomenat a Catalunya procés d’autodeterminació, hem
passat a un conflicte també de drets i
llibertats. Avui ningú pot negar que no
només està en dubte el futur polític
d’Espanya i Catalunya com una unitat
única, sinó que també està en dubte la
profunditat dels valors democràtics i
dels drets i llibertats. No és casualitat
que organismes que ens mereixen el
màxim respecte

JORDI CALVÍSa

Fa 2.500 anys Sòcrates va dir “és millor patir una injustícia que cometrela” i penso que aquestes paraules
avui són difícilment millorables per
descriure la situació que moltes persones vivim, i jo particularment, davant d’aquesta situació que ens ha
sobrevingut des de l’octubre del 2017.
És impossible, també, que aquestes
paraules millorin qualsevol definició
d’uns principis que han estat definitoris del meu compromís cívic i social:
els de la no-violència. Durant aquestes llargues setmanes que hem estat
en aquesta sala hem sentit en reiterades ocasions parlar de violència i hem
sentit banalitzar la violència i crec que
si avui ens assisteix algun dret als que
som acusats és defensar uns principis que alguns hem tingut com a propis des que vam iniciar la nostra activitat política. Jo mai he estat el que
se’n diu un polític professional, però
des que tinc ús de raó m’he considerat una persona amb una alta vocació
política i sempre l’he dirigit a través
d’associacions civils, d’entitats,
d’ONG, de moviments socials, perquè
he pensat que era una forma amb la
qual jo podia aportar el que pensava
que podia afegir valor a la realitat social i política del país i era on realment
em sentia còmode: en l’activisme social. En un activisme compromès
amb uns valors democràtics que
emanen d’un principi liberal de la democràcia, del respecte, del diàleg, del
reconeixement a l’altre, de l’alteritat.
Però des de la convicció que no hi ha
ni idees ni principis que hagin de ser
silenciats per por d’un poder que
amenaça els drets i les llibertats, com
el dret d’expressió, el de manifestació
o de reunió. La no-violència és la millor expressió on els valors cívics, personals, les conviccions de respecte a
l’altre, al que pensa diferent, fins i tot
al que t’oprimeix, són fonamentals i
que mai les teves idees han de prevaldre per la força sobre les idees dels
altres. La no-violència no és indiferència, no és passivitat, no és quedar-se
amagat davant el temor i l’amenaça
d’un estat repressiu, d’una violència
d’estat. La no-violència és assumir
efectivament les conseqüències, com
ho va fer Sòcrates, i assumir-les encara que siguin injustes i causin dolor.
Assumir-les sense voler generar dolor
a l’altre: ni al poderós ni al dèbil. El
respecte a l’altre és fonamental en la
no-violència. I crec que això és el que
vàrem viure a Catalunya l’1 d’octubre.

I crec que aquesta és també la meva
modesta trajectòria en l’activisme social i polític que vaig començar els
anys 80. Però com deia Sòcrates, de
vegades, quan tens aquesta actitud
has de patir injustícies, i no nego davant d’aquest tribunal que em considero víctima d’una injustícia, d’un dolor que han causat els poders de l’Estat. Per a molts aquest judici ha estat
llarg. A tota aquesta gent els invito a
pensar com ha de ser de llarg 604
dies tancat en una presó. I això causa
dolor. La presó causa dolor. A la persona que pateix la presó, però sobretot als teus familiars. Als meus pares,
a l’Oriol, a l’Abril i a la Clara i a la Susanna. És un dolor més gran que el
que pateixes en estar tancat a la presó. A Catalunya, aquest dolor ha estat
socialitzat. La societat ha viscut amb
dolor la nostra presó. I aquest dolor,
de manera paradoxal, ha generat
frustració, certament, però també els
majors valors de solidaritat en milers
de persones que viuen a Catalunya. I
hi ha hagut aquesta capacitat per
capgirar el dolor i generar valors cívics, de cohesió social, de compromís
públic. Em sento orgullós avui de formar part d’una societat que ha superat el dolor amb voluntat de solidaritat. Avui afirmo que a Catalunya avui
hi ha més capital social que fa uns
anys, que hi ha més confiança interpersonal i vull que també ho valorem i
que donem valor a aquesta realitat, a
aquesta força cívica, associativa, a
aquesta cultura cívica de Catalunya,
malgrat aquest dolor que vivim des
de l’octubre del 2017.
La presó m’ha ensenyat moltes coses. Una la vull exposar davant
d’aquest tribunal, per convidar-los a
vostès, que tenen capacitat d’influència en els òrgans judicials i també davant de l’opinió pública, i als legisladors que en prenguin nota. No
m’afecta a mi perquè la meva presó
preventiva haurà acabat d’aquí a unes
setmanes o uns mesos, vostès sabran. Però crec, i assumeixo la crítica
de no haver-ho vist abans, que hi ha
una enorme injustícia a Espanya: l’ús i
abús de la presó preventiva. Un abús
que és utilitzat sovint pel ministeri fiscal per aconseguir beneficis a posicions amb elements probatoris molt
dèbils. Perquè presos que estan en situació de privació de llibertat després
18, 24 o 36 mesos, amb penes elevadíssimes, que de la nit al dia el ministeri fiscal els ofereix una rebaixa de
penes que els permetrà sortir immediatament en llibertat si accepten la
invitació a canvi de declarar-se culpables, quan potser no ho són... Això es
produeix. Perquè, al capdavall, les
persones fem un càlcul d’oportunitats, de costos i beneficis. I la gent diu
fa dos anys que soc a la presó, me’n
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urna no és l’instrument
d’un cop d’estat. Mai. A Catalunya hi haurà urnes i votarem i ho farem amb un
acord amb l’Estat espanyol,
perquè és el més civilitzat,
que ens permet mirar al futur, l’acord polític, per votar
el que volem ser quan siguem grans.
Potser jo no veuré la independència del meu país,
o potser sí, però del que estic segur és que espero
veure que a aquest acord
s’hi arribi a través d’una votació d’un dret legítim com
han fet els escocesos o els
quebequesos.
Des que estic a la presó
he fet servir una frase que
no és meva encara que la
gent s’ho pensa. Aprofito
per dir-ho perquè no em reclamin drets d’autor. És del
poeta Joan Maragall i diu:
Llum als ulls i força al braç.
Jo els desitjo a vostès tota la
llum per a aquesta sentència. I els desitjo a tots els
que han fet possible que
avui estiguem aquí d’una
manera digna i serena, als
meus conciutadans, tota
aquesta força per seguir
mantenint la mateixa dignitat que hem mantingut fins
ara.
Per acabar, vull donar
les gràcies a les meves defenses, a Jordi, a Anna, a
Quico, a Míriam, a Ramon,
a tota la gent que ha col·laborat amb l’equip i a la resta de defenses. Ahir vaig
dictar un tuit que deia que
són grans professionals,
però millors persones. I jo
els ho agraeixo. M’agradaria donar les gràcies a les
acusacions, però suposo
que comprendran que no
és just agrair quan et demanen 17 anys de presó,
però sí que els desitjo el
millor, perquè a pesar que
ens separa una enorme
distància amb tota l’actitud
que he vist aquí, estic convençut que la majoria de
les acusacions –no sé si totes– quan a la nit tanquen
el llum són conscients que,
en consciència, no han fet
el que tocava, que han forçat elements, figures retòriques per defensar una
posició que no era justa.
Confio que, finalment, la
justícia arribi. Moltes gràcies.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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President, membres del tribunal, no sé si en preparar
aquest al·legat he trobat les paraules adequades, del que
estic segura és que començo amb les millors. El meu pare sempre deia que si es llegien els discursos de diputats
catalans a les Corts espanyoles d’abans molts d’ells continuaven sent d’actualitat. I sí, tenia raó. I seguia: “És així
perquè a finals del segle XIX el Renaixement cultural va
obrir el pas al naixement del catalanisme polític, reivindicant antigues llibertats. És a partir d’aleshores que el catalanisme polític es va articular amb partits que van proporcionar les noves demandes de llibertats del segle XX.”
Crec que és pertinent ara el poema de Joan Maragall de
finals del segle XIX, la seva Oda a Espanya, que dona la
seva visió de la realitat catalana amb Espanya. Aquest
poema comença amb una demanda, una súplica: “Escolta, Espanya, la veu d’un fill que et parla una llengua no
castellana.” I acaba, després de no sentir-se escoltat,
amb un desacord: “Adeu, Espanya.”
Catalunya és una realitat històrica, política, cultural i lingüística, Catalunya és una nació, una nació sense estat
que ha reivindicat el seu dret a ser, a existir. Quan hi ha
hagut democràcia s’han buscat fórmules per donar resposta a aquesta realitat; totes elles han tingut un major o
menor grau d’acceptació, però fins avui totes van ser
destruïdes o ofegades per la irrupció de dictadures. En
aquesta última etapa, després de la llarga nit de la dictadura, es va recuperar la Generalitat a l’exili, es va introduir el concepte de nacionalitat històrica a la Constitució
acceptant d’aquesta manera que existeixen realitats nacionals com la catalana. Tot i així, la voluntat de millorar el nostre autogovern persistia i amb el temps els
catalans ens vam dotar d’un nou Estatut que va tenir, després de negociacions, l’acord del Congrés
dels Diputats i l’aval del poble de Catalunya. Però
en aquesta ocasió tampoc va poder ser. I això va
comportar insatisfacció per part de milions de
persones a Catalunya, manifestacions pacífiques cada 11 de Setembre, un canvi substancial en els resultats electorals de les últimes
convocatòries que ha portat majories independentistes al Parlament de Catalunya i
al Congrés dels Diputats.
Jo vaig entrar en política –concretament
en política municipal a la meva ciutat de
l’Hospitalet– per donar resposta a les necessitats de les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya, treballant per la cohesió social, la vertebració territorial, la
defensa de la nostra llengua, els drets i llibertats, la igualtat d’oportunitats, en definitiva: deixar el meu país una mica
millor de com el vaig trobar. Aquest va
ser i ha estat el meu objectiu fins l’últim dia del meu exercici públic. El nostre capítol, podríem dir, és un més en
aquesta història de supervivència del
nostre país, Catalunya.
Emulant Joan Maragall, demano ser
escoltada. Com a societat madura rei-

vindico de forma pacífica i democràtica poder votar i decidir el nostre futur sense imposar res a ningú; al revés,
escoltant a tot el món, i a partir d’aquí, decidir. D’aquí el
nostre programa electoral de la desena i onzena legislatura; en tots es preveia la necessitat que els ciutadans
poguessin participar en el disseny del seu futur. D’aquí
també el nostre programa de govern, que no va ser discutit ni per la Junta Electoral Central ni per cap altre estament; d’aquí la nostra voluntat de fer un referèndum
pactat, dialogat. I això és el que s’ha fet, sense despesa
pública. Tots i cada un de nosaltres teníem molt clar que
no hi hauria despesa pública, que no exposaríem a ningú.
Fer-ho, ho sabíem, era exposar funcionaris i treballadors
públics i a això, evidentment, no hi estàvem disposats.
Aquesta era la meva ferma voluntat i estic segura que
també era la dels altres membres del govern.
D’altra banda, i com vostès saben, jo no estic acusada de
rebel·lió però jo vaig estar a Catalunya en aquelles dates,
lògicament, i a Catalunya no hi va haver clima de violència ni d’insurrecció. Des del meu punt de vista hi ha un
conflicte polític, que no és poc. A més, tinc i he tingut una
gran relació amb els meus companys de govern i a cap
d’ells els va passar pel cap –ni tan sols ho van pensar–
utilitzar la violència per aconseguir cap objectiu. Penso
de la mateixa manera respecte a Jordi Sànchez, Jordi
Cuixart i Carme Forcadell, persones que haig de confessar que el major contacte que he tingut amb elles ha estat en aquesta sala, en aquest procés judicial. Com saben, jo no estic en política activa ni hi tornaré; per tant,
això que diré no és per mi. Algú hauria de tenir en compte i penso humilment que també aquest tribunal, que hi
ha nous polítics, que en vindran de nous i que l’anhel
d’una bona part del poble de Catalunya de decidir el seu
encaix en l’Europa moderna continuarà. Soc positiva i
vull pensar que en democràcia sabrem
trobar entre tots el
camí d’una solució adequada,
dialogada i que
ens pugui satisfer a tots. Moltes gràcies.
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quan parlen de Veneçuela,
Ucraïna, Rússia, Turquia,
l’Índia, hagin donat la seva
opinió sobre persones que
avui estem aquí, davant
seu. Parlo d’Amnistia Internacional, del Pen Internacional, del Grup de Treball
de l’ONU... Han de ser molt
conscients que el debat
avui no només és sobre el
dret a l’autodeterminació,
que també ho és i que és
l’origen del problema i on
hem d’anar a buscar la solució. Però el problema avui
també va de drets i de llibertats, d’afectacions a
drets polítics fonamentals.
Jo, que no vaig ser mai
polític professional, estant
a la presó em vaig presentar a unes llistes, primer al
Parlament i després al
Congrés dels Diputats. He
renovat el meu compromís
i ho faig avui davant de vostès i de la gent que ens està
veient. Crec en la política
feta des de la ciutadania i
des de les institucions. I he
viscut el que considero una
limitació dels meus drets
polítics. Però no m’importa
des del punt de vista personal, m’importa com a valor. No com a anècdota, sinó com a risc de categoria.
Aquesta afectació als drets
polítics i a les llibertats que
en aquest procés es posen
damunt la taula.
Vull acabar amb una
afirmació d’optimisme. A la
presó es coneixen moltes
persones i moltes normes i
lleis no escrites. Vaig agafar
el compromís amb una
persona que vaig trobar a
Lledoners de dir una cosa.
Aquesta persona té la norma Lamarti, que diu que no
hi ha cap porta que finalment es resisteixi. No els
diré a què es dedica...
Aquesta metàfora de la
porta que no es resisteix és
la que vull portar aquí. En
política, en democràcia no
hi ha portes que es resisteixin si hi ha una majoria de
la ciutadania que ho vol.
Estic al cent per cent convençut que a Catalunya la
majoria aconseguirà obrir
una porta democràtica,
amb una urna, que no pot
ser mai una amenaça a la
democràcia. Una urna no
pot ser mai, mai, una amenaça a la democràcia. La

“No hi va haver
despesa pública”
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“No hi ha prou presons
per tancar l’anhel de
llibertat d’un poble”
Senyories,
Jo també voldria començar aquestes paraules amb una voluntat de gratitud, d’agraïment. Primer, cap als
nostres advocats: al Jordi, al Kiku, a
l’Anna, a la Míriam. A més de ser uns
extraordinaris professionals, uns extraordinaris tècnics, sobretot el més
important és que ens han obsequiat
amb un bàlsam d’humanitat, amb un
bàlsam de sensibilitat. Avui, més que
ser els nostres advocats, són els nostres amics. També una gratitud a les
nostres famílies, a la meva família. Ells
han sofert i han respectat el meu
compromís polític durant molts anys,
i han patit. A la meva dona, la Meritxell, que ha de tirar endavant dos
nens petits. A la meva mare, la marona, que pateix molt i que no entén
gens què carai està passant aquí i
què estem fent. Als meus germans, a
la resta de la família, als amics que
sempre hi són. I també una gratitud
infinita al poble de Catalunya. Quin
immens honor servir aquest poble,
aquesta gent que és capaç d’aixecarse cada dia somiant un horitzó millor
per a ells i per als seus fills.
Dit això, m’agradaria comparèixer
aquí amb molta convicció i amb una
tranquil·litat extraordinària. He donat
la cara, he respost a les preguntes de
la fiscalia i de l’advocacia de l’Estat. I,
sobretot, una tranquil·litat absoluta
de consciència.
Hi ha algunes preguntes que s’han
de formular en aquest judici. És un judici sobre idees o és un judici sobre
fets? Com afronta la política un problema de naturalesa política? I la més
important i rellevant: quina es la reacció d’un estat de dret davant el repte
democràtic que s’està plantejant en
aquests moments a Catalunya i a Espanya?
I temo que les respostes no són
gaire positives, no són gaire bones.
Amb relació a la política, hi ha un escenari de negació de la política, de
negació del diàleg. I sobre la reacció
de l’estat de dret, temo que existeix

una certa tendència a exceptuar el
sistema de drets i llibertats.
A mi m’acusen i em demanen 16
anys per quatre coses. Quatre.
La primera, haver firmat un full de
ruta, que és la base d’un programa
electoral.
La segona, haver-me reunit en diverses ocasions per preparar el procés d’independència de Catalunya,
sense explicar quan, com, ni amb
quin propòsit concret es feien cadascuna d’aquestes reunions.
La tercera, avalar la decisió del
meu equip de no autoritzar l’atracament d’un vaixell al port del Palamós.
Bàsicament, el que he fet és avalar
aquesta decisió de naturalesa tècnica, protegir-la mitjançant les xarxes
socials, defensar la viabilitat econòmica del port de Palamós, denunciar
el risc per a les exportacions en el
port de Barcelona. He fet això i ho he
fet amb tot el convenciment.
Crec que he actuat de manera raonable i de manera seriosa com a conseller de Territori i Sostenibilitat.
I la quarta acusació, basada en una
entrevista absolutament manipulada
per la fiscalia. Aquesta manipulació,
senyories, és impròpia d’una fiscalia
seriosa en un estat de dret solvent i
homologable. És inadmissible. Aquestes són les quatre raons. En elles, bàsicament, s’apunta a drets. Drets a la
llibertat ideològica, a fer un programa
electoral. Llibertat d’expressió, pronunciar-me a través d’entrevistes o
tuits. Dret de reunió. Aquests són els
elements bàsics. Setze anys de petició de presó.
Però jo no estic processat per rebel·lió, com s’ha apuntat, només per
aquestes raons. Sinó que intueixo, i
tant de bo m’equivoqui, que estic processat per rebel·lió bàsicament perquè no he renunciat a la meva activitat política. Aquesta és la raó. Una raó
consistent.
Vam comparèixer davant aquest
tribunal quan se’ns va demanar. Vam
comparèixer davant del tribunal local
després de deixar-nos en llibertat per
primera vegada a signar cada setmana. Però l’objectiu era bàsicament
que, en la mesura que havíem continuat fent política i en la mesura que
érem diputats del Parlament de Catalunya, quedéssim suspesos en la qualitat de diputats.

I això és una percepció o una intuïció vaporosa? No, no. El ministre de
Justícia del regne d’Espanya, l’anterior ministre el senyor Rafael Catalá,
en una entrevista a Espejo público l’1
de febrer, va apuntar terminis de la
nostra suspensió i de com es faria la
instrucció. Amb aquest objectiu, que
fóssim simplement suspesos, i per això calia reingressar a presó i un acte
de processament ferm per rebel·lió.
Això no és normal que passi. Un estat
de dret fort no necessita aquests instruments per protegir-se de no sé
quines amenaces.
Segona reflexió que voldria compartir amb vostès. Amb relació a la
Constitució. La fiscalia, amb molta
contundència, ha dit que nosaltres
hem atacat el cor de la Constitució.
Permetin-me fer una aproximació
amb relació a la Constitució i Catalunya, des d’una posició molt subjectiva. Catalunya, com a nació, existeix
abans que la Constitució. La realitat
institucional catalana existeix abans
que la Constitució. El 1359, es va
crear la Generalitat de Catalunya a les
Corts de Cervera. Però hi ha una dada
que és poc coneguda. L’any 1978 el
territori de l’Estat espanyol on la
Constitució va obtenir el suport més
gran va ser Catalunya. El 91% dels
catalans van votar llavors a favor de
la Constitució. Més que Madrid,
més que Andalusia, més que les
Castelles, més que Galícia, més que
Extremadura. El territori on aquella
Constitució, que per a molts catalans era un punt de partida, era un
pacte d’estat, era un acord amb una
idea bàsica i fonamental. Avancem
cap a la democràcia, recuperem drets
i llibertats, però hi havia una contraprestació evident, es reconeix la realitat nacional de Catalunya i el dret a
Catalunya a recuperar aquell autogovern que havia estat liquidat durant la
Guerra Civil.
La pregunta és què ha passat perquè en les darreres eleccions, les europees, el 49,7% dels catalans votin a
favor d’opcions clarament independentistes. Aquesta és la pregunta i
aquesta és la reflexió. Aquí hi ha un
problema polític i es pot solucionar
políticament. Quin és l’element que
ha provocat aquesta situació? La sentència de Tribunal Constitucional de
l’any 2010. D’un Tribunal Constitucio-

“La
democràcia
es defensa
amb
democràcia
i els drets,
amb més
drets”
“L’onada de
llibertat és
imparable,
perquè
l’esperança
és més
poderosa
que la por i
perquè
després de
nosaltres
sempre en
vindran
més”
“Els forts
pacten i els
febles
imposen”

nal desprestigiat, incomplet perquè faltaven magistrats, que en aquella sentència diu dues coses. Si vostès els catalans se senten nació, aquesta no és
la seva Constitució. Molts catalans creien que sí. Si vostès se senten nació
són nació, aquest no es el seu Estat.
Molts catalans creien que sí. Si l’Estat
espanyol renuncia a ser l’Estat dels catalans, molts catalans creuen que Catalunya té el dret a construir-ne un de
propi per garantir el progrés, la justícia
i el benestar. I com es fa això? Democràticament, pacíficament.
Permetin-me compartir una anècdota que vaig viure al meu poble, a Terrassa. Debat sobre el mecanisme mitjançant el qual podíem sortir d’aquesta
situació, que és mitjançant un referèndum. Persona A, catalanoparlant: “No
podem fer un referèndum, no podem
votar. Som propietat d’Espanya.” I s’aixeca un altre senyor, un català d’origen
extremeny, un senyor gran d’aquells
que havien lluitat durant l’època de la
Transició, i va dir: “Nosaltres no vam
tenir por de la dictadura. Tindrem ara
por de la democràcia? Jo no sé què votaré. No sé si votaré sí o votaré no. Però jo vull decidir i vull votar.” Aquesta és
l’onada que inspira l’1-O i aquest és el
mandat que vam rebre el govern de
Catalunya, el govern del president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont.
Aquesta és la idea. Els forts pacten i els
febles imposen. El Regne Unit o el Canadà saben que tenen alguna cosa interessant a oferir als escocesos i als
canadencs. I per això votar no és cap
amenaça i busquen els mecanismes
dins del seu marc jurídic polític per
buscar aquesta expressió de voluntat.

JORDI CALVÍS
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Els febles imposen. Imposen el no
diàleg i, en aquest cas, que una qüestió
política s’estigui substanciant com una
qüestió d’essència bàsicament penal.
Hi ha un locutor, un gran radiofonista
espanyol que diu: “Els problemes no es
prohibeixen, els problemes es resolen.”
Dues reflexions finals, senyor president.
La primera. Quan vaig comparèixer
en el meu primer interrogatori em van
preguntar quines converses vaig tenir
amb els visitants estrangers el dia 1-O.
Jo no vaig tenir temps d’explicar-me.
Eren eurodiputats de colors polítics diferents: socialdemòcrates, democratacristians, lliberals, verds... Ells deien:
“Aquest procés, el que passi a Catalunya i Espanya, és molt important.” Ens
van venir a visitar a la presó i també
ens van dir que el que passi en aquest
judici és molt rellevant, perquè Espanya és un país important de la Unió Europea. És un gran estat de la Unió Europea. En funció de quina sigui la seva
sentència amb relació als límits de
drets i llibertats, davant una Europa assetjada per l’extrema dreta, això pot tenir unes conseqüències absolutament
negatives i nocives. Vostès tenen
l’oportunitat, i aquesta és la seva altíssima responsabilitat, de dir quins són
els límits dels drets i llibertats. Si una
visió restrictiva, com el que planteja la
fiscalia, del dret de manifestació, del
dret de reunió, de la llibertat d’expressió, o una visió potent. La democràcia
es defensa amb més democràcia, i els
drets, amb més drets.
I acabo. Fins ara, amb les seves resolucions i amb el meu empresonament, vostès han decidit que jo no pugui veure créixer els meus dos fills. Al
Bernat, de deu anys, i al Roger, de quatre. Però sigui quin sigui el sentit de la
sentència que acabin dictant, no impediran que els pugui deixar una cosa extraordinàriament valuosa, la dignitat
d’haver defensat unes idees legítimes i
unes idees nobles. No impediran que
els pugui donar un testimoni. Un humil
testimoni del nostre compromís, de la
nostra lluita democràtica, tenaç, infatigable, apassionada, per aconseguir
que el dia de demà ells puguin viure en
un país millor, en un país lliure, en una
República catalana on sigui simplement impossible que algú pugui ser
empresonat per haver defensat pacíficament els seus ideals.
Fem nostre l’universal we shall overcome, ens en sortirem, perquè aquesta
immensa onada de llibertat i esperança és imparable, perquè l’esperança és
més poderosa que la por, perquè després de nosaltres sempre en vindran
més. No existeixen prou presons per
tancar l’anhel de llibertat d’un poble.
Així de senzill. Així de transcendent.
Acabo amb unes paraules de Salvador Espriu. En l’Inici de càntic en el
temple feia una apel·lació que avui i
aquí val la pena recordar. Deia: “Ara digueu: «Nosaltres escoltem les veus del
vent per l’alta mar d’espigues.»” Ara digueu, ara diguem [sic]: “Ens mantindrem fidels per sempre més al servei
d’aquest poble.”
———————————————————————————————————————————————————————————————

“Pot ser el principi
d’una solució”
Arribem al final de més de cinquanta jornades de judici, amb anades i
vingues, en el meu cas, des de la
presó d’Alcalà Meco, vostès des del
carrer. Tots cansats, tots amb la vista posada en el que passarà ara. Però, a més d’aquestes anades i vingudes, amb 478 dies de motxilla
d’un empresonament en una cel·la
a la presó. Com m’he sentit? Doncs
és un judici que durant les jornades
a vegades m’ha indignat, d’altres
m’ha escandalitzat i altres cops
m’ha entristit. La majoria de les vegades m’ha entristit. Tot degut a la
vista de les acusacions, argumentacions de les acusacions que és veritat que han parlat de fets, fets que
poden haver estat veritat o que han
estat falsos, sense tenir-ho en
compte. Han parlat de la intensitat
d’aquests fets i de la intencionalitat,
però mai, ni un sol cop, han parlat
de drets o de vulneracions de drets
a molts dels ciutadans. És veritat
que no tinc formació jurídica, ni
molt menys el nivell de qualsevol de
vostès, però haig de dir en la meva
opinió que parlar d’un desordre públic determinat, d’una persona en
concret i en particular en un moment donat, no hauria de poder ser
imputable a una rebel·lió ni d’un govern legítim ni d’una organització
civil. Que parlar del decret d’uns
serveis essencials, d’una vaga convocada formalment en temps i forma amb el suport dels sindicats però també amb l’acord de les patronals no hauria de poder ser induïda
a prova d’acusació com han fet les
fiscalies. O bé d’un error o bé una
falsedat, probable i comprovable fàcilment que ha estat a l’exposició
pública no podria ser considerada
prova efectiva com es pretén. No sé
si estem en un judici polític, no sóc
jo qui ha de dir-ho, però sí que puc
afirmar que davant l’exposició
d’aquests arguments de la fiscalia
estem en un judici que té un gran
fons polític. Davant seu hi ha una
persona que, com he dit, no té formació jurídica. És una persona que
de professió és professora. Em considero republicana, feminista, independentista i demòcrata. El meu
compromís social i polític em ve del
meu pas pel sindicalisme, en aquest

cas la Unió General de Treballadors.
Mantinc aquestes idees i conviccions més enllà que abans d’entrar
a presó vaig deixar la meva acta de
diputada i, per tant, no he tornat a
les eleccions i no tinc cap representació política institucional. Però
continuo sent la mateixa. A partir
d’aquesta premissa voldria informar-los i dir-los clarament tres
idees: primer, nego els fets que
m’han estat imputats. Soc innocent
i ho vull dir amb veu clara i alta. Cap
de les proves presentades que facin
referència a una actuació meva delictiva han pogut ser comprovades.
Han estat els advocats defensors i
en especial l’argumentació del meu
advocat defensor Mariano Bergés, a
qui agraeixo no només la seva professionalitat, sinó l’acompanyament
que m’ha fet personal durant tot
aquest difícil temps de presó que
les han desmuntades, les han desacreditades i, per tant, aquestes
acusacions no tenen fonament. El
segon que els volia dir, durant els 22
mesos del càrrec de consellera del
govern de la Generalitat, que jo crec
que és el major honor que pot tenir
qualsevol persona de ser servidora
pública, ho he fet honestament. He
fet de servidora pública de manera
que fos pel 100% dels ciutadans.
M’he encarregat de la conselleria de
Treball, Afers Socials i Famílies i l’he
liderada intentant acordar els millors avenços socials per a tots els
ciutadans. Hem aconseguit un
avenç social que en les darreres
eleccions gran part dels programes
polítics portaven. A Catalunya ho
hem aconseguit, un acord de tots
els partits. Ho dic així, perquè
aquesta és la meva forma de ser:
intentar acordar. Tampoc podíem
desobeir, i en el meu cas personal
no volia desobeir la demanda del
80% de la població que volia votar.
Això és el que hem fet, perquè així
ha estat el mandat democràtic, i
desobediència hauria estat presentar-nos amb un programa i no complir-lo, nosaltres l’hem complert.
Vull dir que la meva mentalitat
negociadora del sindicalisme si algun dia, si en
algun moment, hi va
haver tensió política, sempre vaig
creure que era
un conflicte polític transitori i la
nostra manera
d’avançar era
aconseguir negociar. Per tant,

“Com m’he
sentit?
Doncs és un
judici que
durant les
jornades a
vegades
m’ha
indignat,
d’altres m’ha
escandalitz
at i altres
cops m’ha
entristit”
“Nego els
fets que
m’han estat
imputats.
Soc innocent
i ho vull dir
amb veu
clara i alta”

molt lluny del que alguns ens han
acusat de posar en escac un ordre
constitucional. Finalment, sempre,
sempre, he rebutjat la violència i
mai l’he promoguda, però es veritat
que no trobaran res exactament, ni
una paraula, ni una argumentació,
ni a les xarxes ni en cap entrevista,
que faci referència a la violència o
que la promogui. Per tant, en tot
cas, el que hi haurà són paraules de
diàleg i democràcia. És per això que
aspiro a una sentència absolutòria i
al mateix temps demano la meva llibertat per esperar la sentència a
casa.
Però senyories, hi vull afegir una
cosa que per mi és important. Pertanyo a la generació dels que tenim
60 anys, que a Catalunya escoltàvem dels nostres avis com ens explicaven alguna cosa que en deien
el procés a Catalunya. Alguna cosa
difícil i complicada, que potser en
els llibres no estava escrit. Tots sabem que la història no s’escriu en
els llibres, perquè a vegades els llibres d’història els escriuen els poderosos i els vencedors. Però si que
es transmet per versió oral dels
nostres ancestres. Jo no voldria per
res del món que la meva neta de
quatre anys, que es diu Senda, hagi
d’escoltar res referent a un procés a
Catalunya o com d’horrorós podria
ser un procés contra Catalunya. Les
generacions que venen depenen de
la seva sentència. La seva sentència, senyories, no només determinarà l’etapa final de la meva vida, no
només determinarà el que pugui fer
a partir d’ara, sinó que pot ser el
principi d’una solució per a moltes
persones. Els demano que pensin
en això, els demano i els faig reflexionar que la seva sentència no serà
només la meva llibertat, sinó que
serà la llibertat en majúscula de
moltes generacions. Moltes gràcies
no només per haver-me sentit, sinó per haverme escoltat.

JORDI CALVÍS
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“Aquests quatre mesos no
han servit per a res”
persona que havia tingut un lapsus
va ser amb mi. Però crec, senyories,
que la prova que demostra l’esforç
extraordinari i aquesta fèrria voluntat d’incriminar-me es refereix a un
fet del qual també ha parlat aquest
matí la meva advocada, però jo tinc
necessitat de dir-ho. Es diu que no
vaig poder assistir a la reunió del
dia 28. Fals, ningú em va convocar a
aquesta reunió. Mai hi vaig ser convocada. Em vaig assabentar d’aquesta reunió en aquesta sala. És
clar que no m’hi van convocar perquè tots sabien que no tenia res a
veure amb el govern perquè tots els
acusats i tots els testimonis han dit
que mai em vaig reunir amb el govern, que no vaig prendre part de
cap decisió, però la fiscalia diu que
no hi vaig poder anar. Com pot ser?
Que l’únic que es canviï en l’escrit
d’acusació sigui una altra falsedat.
Això és greu i és extraordinari. Mirin, senyories, és cert que com a
presidenta del Parlament he
defensat que la paraula al
Parlament ha de ser lliure i
ho continuaré defensant
perquè la llibertat d’expressió és l’essència
de la democràcia. No
podem convertir la
mesa del Parlament
en un òrgan censor
que decideixi de què
es pot o no parlar
perquè, si ho féssim,
estaríem coartant els
drets i les llibertats
dels ciutadans. La
censura no ha d’entrar
al Parlament. No ho ha
de fer. I precisament
per preservar que el debat, la paraula i el vot siguin lliures per a tots els diputats i diputades existeix la inviolabilitat parlamentària, per
preservar aquesta llibertat,
perquè tots els diputats i diputades puguin parlar i votar lliurement. Aquesta inviolabilitat parlamentària
és la que tenien i tenen
els diputats i diputades
del Parlament, la que
teníem els membres de
la mesa en les nostres
decisions polítiques i
aquesta inviolabilitat
és la que aquí invoco
perquè és la base
de la llibertat dels
vots perquè es pu-

“La meva
conducta ha estat
la mateixa que la
dels meus
companys de
mesa”
“La llibertat
d’expressió és
l’essència de la
democràcia”

gui parlar de tot. És la base també
de la separació de poders. I ho continuaré defensant perquè ho crec
fermament, senyories.
Espero que tinguin en compte
totes aquestes circumstàncies i espero que jutgin els fets comprovats
i no les falses especulacions que
obvien la realitat perquè sí, no només jo, hi ha molta gent que està
convençuda que estic aquí per ser
qui soc, per la meva trajectòria política no pels fets, però també espero
que es repararà aquesta situació.
Moltíssimes gràcies.

“Espero que jutgin
els fets
comprovats i no
les especulacions”

JORDI CALVÍS

Senyories, quan vaig declarar per
primer cop davant d’aquest tribunal
el mes de febrer era ja molt difícil
sostenir i entendre per quin motiu i
amb quines proves jo estic acusada
del delicte de rebel·lió mentre que
els meus companys i companyes de
mesa estan acusats del delicte de
desobediència i seran jutjats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Avui, després de 447 dies de
presó injusta i després de quatre
mesos de judici en què hem vist totes les proves i hem escoltat els testimonis, resulta totalment incomprensible.
Tal com han demostrat les proves documentals i testificals, la meva conducta ha estat exactament la
mateixa que la dels meus companys i companyes de mesa. No
existeix cap declaració, cap fet que
difereixi del dels meus companys
tant dintre com fora de la mesa. El
meu vot ha estat tan important o
tan poc important com els seus, tan
necessari o tan poc necessari com
els seus. No existeix cap acte, cap
piulada, tant que s’ha parlat de piulades, cap correu, cap trucada telefònica, cap whatsapp que justifiqui
que jo estigui separada de la resta
de la mesa del Parlament. El ministeri fiscal en dues ocasions diferents, en la declaració del senyor
Sànchez i durant la testifical del senyor Jané, va manifestar que l’activitat i l’actuació de l’Assemblea durant l’any 2015 no era objecte
d’acusació i que ni tan sols li interessava. Entenc que per això no van
acudir a testificar les altres organitzacions que van signar el full de ruta. Entenc, doncs, que estic sent jutjada com a presidenta del Parlament de Catalunya, però totes les
tramitacions que vaig fer van ser
conjuntament amb els membres de
la mesa o van ser adoptades pel ple.
La meva conducta va ser exactament la mateixa que la dels meus
companys, com demostren les actes de la mesa i les transcripcions
de les sessions plenàries del Parlament. Per tot això, afirmo que estic
sent jutjada per la meva trajectòria
política, per ser qui soc, no pels

meus actes, no pels meus fets. Prova d’això són els desesperats i els
descarats intents d’alterar i canviar
la realitat per sostenir l’acusació o
les acusacions contra mi, com per
exemple atorgar-me funcions que
com a presidenta del Parlament no
tenia perquè el reglament no ho
permet. Les iniciatives parlamentàries són dels grups parlamentaris,
del govern, dels ciutadans però mai
de la mesa. La mesa del Parlament
complim en tot moment el reglament del Parlament, tal com han
testificat totes les persones que
han passat per aquí, tots els testimonis ho han dit. Vam defensar la
llibertat d’expressió, el dret d’iniciativa, el dret de participació política
de tots els diputats i les diputades.
Aquesta és la realitat. Vull dir-los,
senyories, que durant aquest judici
s’ha realitzat un extraordinari esforç, observat per totes les persones que han seguit aquest judici,
per visibilitzar-me, perquè sortís el
meu nom com més cops millor. A
veure on podem col·locar-la, per diferenciar-me de la mesa, per incriminar-me amb falsos testimonis i
sense cap prova. Sembla, senyories,
que aquests quatre mesos de judici
no hagin servit per a res. Han passat per aquí totes les proves documentals, tots els testimonis, totes
les proves testificals. No han servit
per a res. Les acusacions tenien
l’oportunitat de canviar el seu escrit, que aquells fets que s’havia demostrat durant el judici que no eren
veritat, no es tornessin a posar, però és que els han mantingut. Es
manté en l’escrit d’acusació que jo
vaig ser presidenta de l’Assemblea
des de l’any 2011 fins al 2015, però
és que jo ho vaig ser des de l’abril
del 2012 fins al maig del 2015. Es
manté en l’acusació que jo vaig fer
una piulada sobre els Mossos d’Esquadra, sobre la qual, quan la fiscalia m’ho va preguntar, vaig dir que
era rotundament falsa i vaig demanar que es mostrés i em van dir que
no, que no la trobaven. Per descomptat que no la trobaven perquè
no existeix, però aquesta piulada es
manté. Es manté que vaig fer crides
a ocupar els col·legis, fals. No vaig
fer cap crida. Tots recordaran que el
tinent coronel Baena va intentar situar-me en una reunió, però quan, a
preguntes de la meva defensa, li va
preguntar en quina reunió i com
era, va dir que havia tingut un lapsus. Quina casualitat, amb l’única
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“Res de llegenda negra a Espanya”
l’excel·lentíssim senyor fiscal– analitzar i comprendre totes les seves tessel·les.
Potser no és una reflexió –segur
que no ho és– jurídica. Segur que no
és ni política. Només és acadèmica
pel meu antic paper com a professor
d’història contemporània a la Universitat. Compte, doncs, a no cometre
l’error de l’anacronisme, del presentisme, de creure que hi ha una seqüència lògica entre esdeveniments
quan sabem com van acabar aquells
esdeveniments.
Hem reconstruït des del 27 d’octubre retrospectivament una línia argumental que ens porta fins a aquella
data, però jo els puc assegurar que
enlloc estava escrit que les coses acabarien com van acabar el 27 de setembre. Què hauria passat si s’hagués imposat la tesi de convocar
eleccions? Si com va afirmar el lehendakari Urkullu, el dia 26 molts vam
anar a dormir convençuts que compliríem amb la legalitat. I que convocaríem eleccions i que tots ens donaríem una nova oportunitat per asserenar-nos i per tornar a canalitzar una
discussió institucional, política, pròpia
d’una societat madura. O per què el
programa electoral de les eleccions
de setembre del 2015 ningú el va impugnar? O per què el fatídic, el desgraciat dia en el Parlament, dies 6 i 7
de setembre, d’infausta memòria, ho
hem dit públicament molts i crec que
avui tots hi estem d’acord. Per què en
aquell moment no va suposar la suspensió o l’aplicació de l’article 155 de
la Constitució i la suspensió de l’autogovern ja en aquelles dates, 6 i 7 de
setembre? Perquè en aquells moments cap persona bona, raonable,
sensata, volia creure que això podia
acabar en despropòsit. I les persones
il·lustrades, raonables, que n’hi havia,
dialogants, pactistes, que n’hi havia, a
Barcelona i a Madrid, volien donar
una enèsima oportunitat al diàleg, a
la negociació, a l’acord.
Això al final no va ser possible, però crec honestament que cometríem
un error de presentisme, d’anacronisme, si a pilota passada, quan veiem el
despropòsit en què vam caure, doncs
ara diguéssim que des del primer dia
van saber on volien arribar. Doncs per
saber on volíem arribar que malament que ho vam fer.
Segona reflexió i
amb això acabo. Jo
no comparteixo la
idea que Espanya,
com a democràcia,
com a estat de dret,
no sigui un estat de
dret, una democràcia
homologable a les democràcies del seu entorn. Espanya com a

“Per saber
on volíem
arribar, que
malament
ho vam fer”
“Per aquesta
lleialtat a la
Constitució
he rebut
també els
meus cops a
Catalunya”
“Vam
intentar
l’acord fins a
l’últim dia,
fins a l’últim
minut”
“El president
Puigdemont
no estava en
condicions,
no podia o
no volia
convocar
eleccions”

democràcia ha de tenir les seves limitacions, els seus defectes, els seus
fantasmes, també té els seus punts
forts, les seves virtuts. En aquest sentit, sempre he combatut la llegenda
negra. Estem en una cruïlla, de nou, el
2019. En una cruïlla en la qual podem
entroncar amb la pitjor de les nostres
tradicions o amb la millor de les nostres tradicions, la tradició liberal, que
arrenca com a mínim amb les Corts
de Cadis de 1812.
En aquesta bona tradició els mals
governs només són un mal negoci
dels homes, però no són una metafísica, que havia dit Jaime Gil de Biedma. En aquest sentit, em quedo –i
amb això acabo– amb la reflexió del
professor Santos Julià. Res de llegenda negra a Espanya, res de fatalitats
que impedeixen que puguem ser una
democràcia avançada, moderna, on
la diversitat, també nacional, sigui un
valor i no un problema. Res de fatalitats, però a la nostra història massa
retrocessos.
Confio, tinc plena confiança, en la
justícia, tinc plena confiança en
aquest tribunal i espero que vostès,
amb la seva sentència, formin part de
la solució i no agreugin un problema
en el qual mai ens hauríem d’haver ficat. Moltes gràcies.

JORDI CALVÍS

Moltes gràcies, excel·lentíssim senyor
president, excel·lentíssima senyora,
excel·lentíssims senyors, autoritats,
senyores i senyors.
Començaré el meu al·legat final
amb una pregunta retòrica. Patint i
empatitzant amb el dolor dels al·legats que acabem de compartir, assistint al testimoni de tantes persones i
tantes famílies trencades, que pateixen, d’una societat, la catalana, que
pateix, que ha vist també compromesa la seva convivència, d’una societat
espanyola que viu també i ha empatitzat amb aquest patiment... Jo em
pregunto, potser retòricament, com
hem pogut arribar a aquest punt, a
aquest despropòsit i, potser, per intentar aixecar la mirada, com hem de
poder reconduir-lo.
No conec els antecedents penals
dels meus excompanys de govern
–conec els meus–, però no crec que
m’equivoqui si afirmo que en el pitjor
dels casos haurem rebut alguna multa per excés de velocitat o haurem rebut alguna multa per haver anat a tirar les escombraries algun dia de manera inoportuna, inadequada, no fent
cas de les ordenances municipals. En
canvi, ara ens enfrontem a gravíssimes acusacions que poden constituir
greus sentències de presó.
Crec, personalment, i segurament
en la majoria, si no en tots els casos,
que, especialment en el mandat anterior, a Catalunya vaig actuar i vam actuar sempre de bona fe. Jo vaig actuar sempre fidel a les meves profundes conviccions i crec haver actuat
sempre també fidel i respectant la legalitat. En aquest sentit, crec que
sempre vaig comprometre la meva
actuació com a polític respectant l’esperit i la lletra de la Constitució de
1978, aquella que va definir Espanya
com una nació, però com una nació
de nacions. Per descriure-ho en terminologia constitucional: de nacionalitats i regions.
He procurat ser fidel a aquesta
convicció, ho he defensat en privat i
en públic. Per defensar aquesta lleialtat a la Constitució he rebut també
els meus cops a Catalunya... He rebut
també els meus cops de destral en
reconèixer que veia en el Tribunal
Constitucional un àrbitre i en oposarme de forma ferma sempre a qualsevol tipus de decisió unilateral. Però això sempre va ser compatible amb
una convicció íntima que Catalunya
és una nació i que Espanya ha de po-

der fer de la seva diversitat, també
nacional, un valor i no un problema.
Ho havíem aconseguit fins llavors,
fins a una data molt recent.
Crec també que no va ser ingenu,
que no va ser una ingenuïtat, pensar
que finalment el diàleg i l’acord entre
el govern d’Espanya i el govern de la
Generalitat de Catalunya seria possible. Com va afirmar el lehendakari Urkullu, com ha acreditat amb el seu
testimoni, però també documentalment en l’arxiu de Poblet, l’acord va
estar a punt de ser possible. Hi va estar durant els mesos de gener, febrer i
març del 2017 i molts dels meus
companys ho van intentar i jo personalment vaig intentar aquest acord.
Per evitar el col·lapse o la crisi institucional que vam patir a l’octubre. Ho
vam intentar la primavera del 2017 i
ho vam intentar també l’octubre de
2017. Fins a l’últim dia. Fins a l’últim
minut. I en aquest sentit per a mi és
molt valuosa, i la porto sempre amb
mi en el record, la justificació que em
va donar una ministra de per què
l’acord no havia estat possible. “Perquè, Santi, no s’han donat les condicions de confiança.”
No es van donar perquè demanéssim impossibles. No perquè situéssim
les reivindicacions, fins i tot durant el
2017, fora del marc de la llei, del marc
constitucional. No es van donar senzillament perquè entre tots havíem
trencat les condicions de confiança
necessàries en una democràcia madura com hauria d’haver estat la nostra en aquells moments. No es van
donar les condicions de confiança.
Per això finalment jo vaig dimitir.
S’han dit moltes coses a propòsit de
la meva dimissió. En cap cas vaig dimitir perquè jo tingués por que els
meus antics companys de govern cometessin alguna il·legalitat.
També per citar de nou Kelsen, per
sumar-me a les cites. Estava convençut –a la vista hi ha els fets en aquest
mandat– que cap de les iniciatives
que prenguessin podrien tenir eficàcia o validesa. Estava completament
convençut que no en tindrien. Però
vaig dimitir frustrat perquè vaig constatar que el molt honorable president
Carles Puigdemont no estava en condicions, no podia o no volia convocar
eleccions al Parlament ajustades a
dret. Per això vaig dimitir i en aquest
sentit només voldria aprofitar aquest
al·legat per incorporar dues reflexions
finals.
Una, en certa manera, em permetrà que sigui una refutació de l’excellentíssim fiscal, del senyor Cadena,
quan va dir que per entendre el procés cal entendre’l amb una imatge, la
imatge del mosaic, i per interpretar
aquest mosaic és necessari –així vaig
creure interpretar de les paraules de

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

SANTI VILA
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

De l’alçada d’un campanar
La premsa ignora les al·legacions dels
advocats defensors. Tota? No. A l’Abc
llegim Pedro Cuartango: “El procés va
ser un acte planificat des del poder
amb un full de ruta que implicava trepitjar la legalitat”; a Álvaro Martínez:
“Van den Eynde és la versió jurídica
de l’alienació col·lectiva que afecta el
separatisme”, i a Ignacio Camacho:
“Es tracta de desqualificar d’avançat
les previsibles condemnes com a part
d’un pla repressiu contra l’aspiració
de la independència.” I Federico Jiménez Losantos escriu a El Mundo:
“Al cap de poc que se sàpiga la sentència, sortiran als carrers amb les masses i TV3 al darrere.”
Una pancarta amb un dibuix de Forcadell, durant la
concentració per l’aniversari de l’expresidenta ■ ACN

La demanda de
Forcadell per la
presó preventiva,
rebutjada
a El Tribunal Europeu de Drets Humans

Catalunya, la república
de la repressió

L’edat mental de la
dissidència a Espanya

Les paraules de Borràs
encara couen

Roberto L. Blanco comença parlant de Guardiola i acaba així:
“Aquesta es l’única repressió que
patim a Espanya: la que practiquen els autoanomenats reprimits, convertits en repressors.”

Eduardo Jordá afirma sobre els
independentistes: “En una època
menys infantil que la nostra ningú no es prendria seriosament
uns personatges que han demostrat tenir l’edat mental d’un nen.”

Isidro J. Echániz escriu: “Amb personatges com la senyora Borràs
tindrem molt difícil el famós diàleg que tant es demana, ja que la
ignorància de la nostra història
ens porta a elucubracions.”

Invocant May... quan convé
Juan Carlos Rodríguez Ibarra escriu
als diaris del Grupo
Joly –que, per cert,
el presenten com a
expresident de la
Junta d’Andalusia– un text on demana dimissions:
“La senyora May
va decidir, en un
gest que l’honora,
dimitir quan va veure que no podia assolir el Brexit que van decidir els ciutadans.
Els líders independentistes que se’n van
escapolir o mantenen un discurs impossible podrien recuperar una mica de dignitat si seguissin l’exemple de May. Saben amb escreix que, si hi ha democràcia, en un estat no pot haver-hi secessió
unilateral. I que si hi ha secessió s’acaba
la democràcia.”

El que preocupa a Espanya
Santy, a La Opinión de Coruña, veu així les relacions entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Sobre aquest punt, Màrius Carol, a
La Vanguardia, diu: “De moment s’han posat d’acord que s’han
de posar d’acord”, però Bieito Rubido es lamenta a l’Abc: “Si en
aquest país hi hagués una classe política assenyada, ara mateix
Sánchez tractaria de fer un govern amb PP i Ciutadans.”

rebutja l’escrit de l’expresidenta i no
s’hi pot recórrer en contra
Redacció
ESTRASBURG

El Tribunal Europeu de
Drets Humans ha rebutjat
la demanda de Carme Forcadell contra la seva situació de presó preventiva.
Segons van confirmar
fonts del tribunal, la decisió la va prendre un únic
jutge al març, quan va decidir no admetre a tràmit
la demanda. Les mateixes
fonts van indicar que quan
la decisió està en mans
d’un únic jutge “la política
del tribunal” és no fer públics els motius de declarar-la inadmissible, tot i
que sí que es comuniquen
a les parts. Forcadell va registrar la demanda a Estrasburg al gener però,
després que el jutge l’hagi
rebutjat, la decisió és “final” i no és possible recórrer-la en contra.
L’expresidenta del Parlament va ser la primera
acusada per l’1-O a portar
la situació de presó preventiva al TEDH. Llavors
l’advocada internacional

Jessica Simor, encarregada de la demanda, va explicar que havia sol·licitat
que el cas es considerés
“urgent”. D’acord amb la
normativa del tribunal,
una sol·licitud és examinada per un únic jutge si és
“clarament inadmissible”
perquè no compleix les
condicions d’admissibilitat estipulades. De fet, segons explica el tribunal en
una guia, les condicions
que ha de reunir una demanda són “primordials”
perquè passi el primer filtre i es procedeixi a examinar el cas.
La defensa de Forcadell
va decidir anar a Estrasburg tot i no haver esgotat
les vies internes –el TC no
s’havia pronunciat sobre
el recurs de presó preventiva– en considerar que el
de l’expresidenta del Parlament és un cas “excepcional”. Segons el tribunal, la immensa majoria
de les demandes incorren
en motius d’inadmissibilitat en no complir algun
dels requisits. ■
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Òmnium tanca el judici amb
el lema ‘Ho tornarem a fer’
a Una pancarta a Arc de Triomf subratlla el missatge de Jordi Cuixart de persistir a Centenars de

persones segueixen l’últim dia de la vista des de les pantalles gegants en una quarantena de ciutats

J. Panyella / G. Busquets
BARCELONA/ GIRONA

La idea de persistir en el
camí cap a la independència va ser ahir llargament
aplaudida pels centenars
de persones que es van
aplegar a l’Arc de Triomf
de Barcelona per seguir el
desenvolupament de la
recta final del judici a través de la pantalla gegant
que hi va instal·lar Òmnium Cultural. Cada cop que
un dels processats argumentava al tribunal que el
procés cap a la independència no està mort i que
encara menys l’enterra el
judici al Tribunal Suprem,
els aplaudiments es deixaven sentir amb més força
que mai. Aquesta va ser la
idea amb què el mateix
Jordi Cuixart va acabar el
seu parlament, en el torn
de l’última paraula, moment en què una pancarta
gegant s’elevava per sobre
de la pantalla que projectava les imatges amb un lema molt clar i definitori de
l’objectiu futur del moviment sobiranista: Ho tornarem a fer.
D’aquesta manera, l’últim dia del judici, lluny de
convertir-se en un element per al pessimisme
en espera d’una sentència
que serà dura, va transmutar a una jornada de
reivindicació i esperança
amb la nova proclama
abanderada en la pancarta d’Òmnium: “Manifestar-nos, expressar-nos,
mobilitzar-nos, ho tornarem a fer.”
L’ambient a Arc de
Triomf es va anar animant
a mesura que van anar intervenint els diversos processats, des d’un inici més
fred per la intervenció
breu que va fer Oriol Junqueras fins als aplaudiments més sentits quan el
president d’Òmnium, Jordi Cuixart, va reiterar que
el seu interès no és sortir
de la presó, que no sent penediment per res del que
ha fet i que el poble de Catalunya continuarà protestant en la defensa dels

A l’Arc de Triomf i la plaça de la Independència es van situar les pantalles de Barcelona i Girona ■ JUANMA RAMOS/G.B./MARTA PÉREZ/EFE

seus drets perquè “aquest
és el motor que ho fa avançar tot”.
Uns aplaudiments similars s’havien sentit
quan Jordi Sànchez va
parlar de la mateixa perseverança en afirmar que

“no hi ha porta que es resisteixi”, quan Jordi Turull va advertir al jutge que
“després de nosaltres en
vindran més” o quan Josep Rull va parlar dels seus
fills –com van fer diversos
dels acusats– per assegu-

rar que els transmet un
“testimoni de dignitat”.
Xiulets a Vila
Els aplaudiments es van
convertir en xiulets i mostres de rebuig quan Santi
Vila va agafar la paraula

per enfilar un discurs unionista. En aquell moment,
i en mostra de desaprovació, algunes del mig miler
de persones que es van
congregar a Arc de Triomf
van començar a marxar
del lloc.

Fins al final dels parlaments hi va ser, a primera
fila, el vicepresident d’Òmnium, Joan Vallvès, que va
estar acompanyat al llarg
de la tarda per algunes cares conegudes de la política, menys que en altres
ocasions. Hi van ser Carles
Riera i Eulàlia Reguant, de
la CUP, o l’alcaldable
d’ERC, Ernest Maragall.
Canvi de lloc a Girona
La de Barcelona va ser una
de les més de quaranta
pantalles que Òmnium
Cultural va posar arreu del
país per seguir l’últim dia
del judici. A Girona, Òmnium Gironès va triar la plaça de la Independència,
una ubicació diferent de
les trobades independentistes que habitualment es
concentren a la plaça del
Vi. Tot i el canvi de punt de
trobada, unes cent vint
persones van seguir al
llarg de tota la tarda el torn
de les últimes paraules.
La Montse, una veïna
de Barcelona que era a Girona per un afer familiar a
l’hospital Josep Trueta, es
va voler acostar a la plaça
del centre de la capital gironina per “airejar-se” i
donar suport als empresonats, ja que participa en
tots els actes que pot.
“Molt emotives”, recalcava sobre les paraules dels
encausats. “Anem esperant Europa, i Europa es
quedarà quieta, com sempre”, reblava amb un to
pessimista que també es
respirava en l’ambient de
la plaça.
En canvi, el president
d’Òmnium Gironès, Sergi
Font, posava èmfasi a “no
afluixar” i a continuar, arran de l’últim testimoni
davant del tribunal: “És un
orgull escoltar les declaracions finals de cada un
perquè t’adones que estan
molt forts.” Per Font, “posa la pell de gallina” sentir
els agraïments al poble de
Catalunya com a representants que en són.
“Molt emotives, fermes
i amb molt de convenciment del seu pensament”
era l’opinió d’en Xavier, un
gironí que anava cap al cinema quan es va topar
amb la pantalla gegant
mentre escoltava Carme
Forcadell. Lluint el pin de
“Llibertat presos polítics”,
en Xavier explicava que en
aquests quatre mesos “les
acusacions no han pogut
provar res del que diuen
que va passar i els que
érem aquí als col·legis sabem que no és veritat”. ■
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Lectura del manifest a Barcelona. Al
costat, la concentració a Girona. A la dreta,
les protestes a Lleida i a Manresa ■ JUANMA
RAMOS / JOAN SABATER / ACN

L’independentisme reclama
l’anul·lació del procés judicial

a Entitats i partits sobiranistes insten a trobar urgentment una estratègia unitària per respondre a una sentència
condemnatòria a Milers de persones surten al carrer a les principals ciutats del país per protestar contra el judici
E. Bella / G. Busquets
BARCELONA / GIRONA

Una hora després que Manuel Marchena pronunciés les paraules “vist per a
sentència” les places de les
principals ciutats del país
eren plenes per demanar
l’anul·lació del judici.
L’ANC, Òmnium Cultural i
les formacions independentistes Junts per Catalunya, ERC i la CUP van
consensuar un manifest
que es va llegir a la plaça de
Catalunya de Barcelona
per demanar amb urgència que es teixeixi una estratègia conjunta per donar resposta a una sentència condemnatòria: “No
podem esperar més, necessitem una estratègia
unitària. Davant la repres-

sió, tots els demòcrates
junts. Només així aturarem la repressió i farem
respectar el dret a l’autodeterminació”. Milers de
persones secundaven l’apel·lació cridant “Unitat”,
i també “Llibertat”, “Ni un
pas enrere”, “Som República” i “Fora el Borbó”.
Deu personalitats van
llegir el text, entre les
quals hi havia Montse
Puigdemont, germana del
president exiliat, i Pol Leiva, nebot de Jordi Cuixart,
en representació de l’Associació Catalana pels
Drets Civils; la presidenta
de l’ANC, Elisenda Paluzie; la vicepresidenta
d’Òmnium, Clàudia Pujol,
o la represaliada Tamara
Carrasco, que va poder ser
a la plaça de Catalunya

Les frases

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

“Treballarem per la
unitat amb un objectiu
clar: aconseguir
la independència
d’aquest país”

“Després de
quatre mesos
de judici farsa,
només l’absolució
és justícia”

“És un judici farsa
predecidit. Avui som
aquí no només els
independentistes, som
aquí els demòcrates”

Elisenda Paluzie

Elsa Artadi

Ernest Maragall

després del final del seu
confinament, on es va
abraçar amb David Fernàndez i va ser llargament
aplaudida entre crits de
“No estàs sola”.
“Un estat democràtic
hauria d’estar preparat
perquè se’l qüestioni, i
l’Estat espanyol ha demostrat sobradament que no
ho està. Davant aquest fet
no podem sinó demanar

l’anul·lació del judici”, clama el manifest, titulat Llibertat, l’autodeterminació és un dret, que adverteix que, si la sentència no
és absolutòria, crearà jurisprudència i marcarà un
precedent que posarà en
perill tots els moviments
socials a Catalunya, al conjunt de l’Estat espanyol i a
tot Europa. Durant quatre
mesos i 52 jornades, el ju-

dici “ha estat un escarni,
un atemptat a la democràcia i als drets civils i polítics i, en especial, al dret a
l’autodeterminació”, resumeix el text, que remarca
que mai no hi va haver violència a Catalunya.
Paluzie va voler llançar
un missatge d’esperança i
confiança: “L’objectiu no
és cap altre que aconseguir la independència, i

PRESIDENTA DE L’ANC

NÚMERO 2 DE JXCAT A BARCELONA

ALCALDABLE D’ERC A BARCELONA

l’únic objectiu del judici és
destruir el moviment independentista català, i no
se’n sortiran”. Entre els
assistents hi havia també
l’alcaldable d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall, i la
regidora electa de JxCat
Elsa Artadi. Tant l’un com
l’altra van qualificar el judici de farsa i van apel·lar a
una absolució com l’única
manera de fer justícia. “No
és un judici només als presos i preses polítics, és un
judici a tot un poble que
ens vam organitzat, vam
desobeir i ens vam autodeterminar”, va afegir-hi el
diputat de la CUP Carles
Riera. La diputada dels comuns Jéssica Albiach va
assistir-hi “per donar suport als presos i preses polítics en un judici infame
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Torra insta a la unitat per respondre a la sentència

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

El president de la Generalitat,
Quim Torra, un cop més va fer
una crida ahir a la “unitat estratègica” de les forces que
defensen “les llibertats i els
drets civils de tots els ciutadans, inclòs el dret d’autodeterminació” davant la sentència que emetrà el Tribunal Suprem sobre els líders del procés independentista. En una
compareixença a la delegació
del govern a Madrid, al Centre
Blanquerna, Torra va denunciar la “vulneració” dels drets
dels ciutadans i la “injustícia”
d’un “judici farsa” que neix de
la “persecució sistemàtica” a
l’independentisme.
El cap de l’executiu va fer
aquestes declaracions un
cop el judici ha quedat vist
per a sentència i amb el ne-

guit ara d’intentar unir el màxim possible de forces polítiques i entitats socials en una
resposta unitària a la sentència deixant de banda les discrepàncies que ara existeixen
entre els partits independentistes. De fet, és en aquesta
tasca que el president Torra
ja ha començat a treballar
amb reunions per acabar de
concretar la línia d’actuació
en funció del contingut d’una
sentència davant les peticions màximes que reclama
la fiscalia per un delicte de rebel·lió o l’advocacia de l’Estat
pel que fa a la sedició. “Serà
responsabilitat únicament
nostra que bastim aquesta
estratègia.” Al marge de la
sentència, Torra també va fer
una crida als “demòcrates

d’Espanya” perquè “escoltin
les veus de dignitat” dels presos, i va prometre que continuarà treballant per la independència. Ara –va dir– “no
ens podem permetre malbaratar el camí recorregut. Jo
no ho permetré. Ara és l’hora
del país”, va afegir-hi. Entre
les crítiques, Torra, que també es va adreçar en anglès a
la comunitat internacional
apel·lant al dictamen del grup
de treball de l’ONU, va apuntar a la “vulneració de drets” i
a la “deriva autoritària” al
llarg de tot aquest temps en
què els aparells de l’Estat han
donat resposta als fets de
l’octubre, per la qual cosa Torra apel·lava al “fil i a l’esperit
de justícia que ens convoca, a
tots els demòcrates”. ■ E.A.

que mai no hauria d’haverse produït” i també va advocar per una resposta
“unitària, cívica i pacífica”
a la sentència.
Un per un es va cridar
per la llibertat de tots els
presos polítics i pel retorn
dels exiliats en una concentració en què eren majoria els cartells d’“Ho tornarem a fer” i “Absolució”.
El mateix passava arreu

del país. A Girona, unes
mil persones, segons la Policia Municipal, es van concentrar a la plaça de la Independència en l’acte convocat per la plataforma Girona Vota, el col·lectiu que
aplega una vintena d’entitats, partits, l’ANC i Òmnium i que des del 16 d’octubre del 2017 reivindica cada dilluns la llibertat dels
presos i el retorn dels exi-

liats a la plaça del Vi, davant l’ajuntament gironí.
El president d’Òmnium
Gironès, Sergi Font, va
presentar l’acte, que canviava d’ubicació en aquest
any i mig de mobilització
“permanent” a la ciutat,
en una plaça que presideix
el monument als defensors de Girona durant la
Guerra del Francès i on
ahir s’hi havia col·locat

una senyera. Font va fer
referència a aquesta mobilització constant, una litúrgia setmanal, de la societat gironina en tot
aquest temps per “exigir
llibertat, democràcia i independència”. Ahir, va recalcar, “el poble de Girona
ha tornat a ser al carrer,
novament”. El president
d’Òmnium Gironès va assenyalar que en tot
aquests anys “no s’ha defallit gens” i va rememorar
mobilitzacions multitudinàries, les de xifres històriques com ara la del 3
d’octubre del 2017 i la del
21 de febrer, en què hi havia 70.000 persones als
carrers que clamaven
“dignitat” en una demostració de força i d’unitat.
Font va cloure el discurs
amb el crit d’unitat, perseverança i victòria”, tot assenyalant que la desobediència de l’1-O, en què es
va ferir l’orgull de l’Estat,
“la vam fer” i “la tornarem
a fer”. Representants de
les entitats que formen Girona Vota van pujar a l’escenari i van mostrar la
pancarta de “Llibertat
presos polítics” i dues
membres del col·lectiu,
Helena Camps i Carla Costa, van llegir el manifest
unitari. ■
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Colau deixa en mans de la
militància aspirar a l’alcaldia

a Els comuns trenquen definitivament les negociacions amb Esquerra i tot s’encamina a un pacte
amb el PSC i el suport de Valls a Ernest Maragall critica l’acord “amb els de l’altra banda del riu”
Jordi Panyella

Forn arriba
demà a
Barcelona

BARCELONA

Dat i beneït. Una setmana
després que les operacions
en el tauler de joc de les negociacions per decidir el
futur alcalde de Barcelona
deixessin clar que la peça
guanyadora era la d’Ada
Colau, Barcelona en Comú
va refermar ahir aquesta
evidència anunciant que
descarta el pacte amb
ERC, que abraçarà els vots
del PSC i que tot plegat ho
posa en consideració de la
militància perquè donin el
vistiplau a una operació
que, obligadament, ha de
comptar amb el peatge polític d’acceptar els vots de
la candidatura de Manuel
Valls.
Després d’una reunió
entre els equips negociadors de Barcelona en Comú i Esquerra, els comuns
van fer saber en un comunicat públic que només el
PSC “està disposat a sumar per a la investidura”,
mentre que ERC “presentarà a la investidura el seu

—————————————————————————————————

Collboni mirant ahir Colau en l’últim ple abans de dissoldre el consistori ■ QUIQUE GARCIA / EFE

candidat”, circumstància
que descarta el tripartit i
que porta Ada Colau a presentar la seva candidatura
al ple de dissabte.
Tot plegat no serà oficial
fins que la militància dels
comuns es pronunciï sobre
l’acord responent a la pregunta entre avui i demà sobre si prefereixen pactar
amb ERC o amb el PSC,

quedant clar que l’alcaldia
només s’assegura amb
aquesta segona opció.
Les negociacions que
portaran Ada Colau a l’alcaldia de Barcelona tenen
com a contrapartida la Diputació de Barcelona, que,
segons fonts coneixedores
de les converses, recauria
en el PSC i el socialista Jaume Collboni. Una vicepre-

sidència aniria a parar a un
membre de la candidatura
de Valls.
En tenir coneixement
del trencament de les negociacions, Ernest Maragall va acusar Ada Colau de
pactar “amb els de l’altra
banda del riu”, en relació
amb els partits que fan costat a la repressió contra
l’independentisme. ■

Joaquim Forn arribarà demà
a Catalunya conduït per la
Guàrdia Civil des de la presó
de Soto del Real, a Madrid. El
cap de llista de Junts per Catalunya en les municipals de
Barcelona serà a l’ajuntament de la capital del país per
participar divendres a la tarda i dissabte en la constitució
del consistori i l’elecció del
nou alcalde o alcaldessa.
En primer lloc, divendres
ha de prendre part en un acte
protocol·lari i administratiu
d’identificació i declaració de
béns i propietats, mentre que
dissabte participarà en la votació per a l’elecció que es farà al saló del Consell de Cent.
El trasllat des de la presó catalana, on serà ingressat, fins
a l’ajuntament el durà a terme una patrulla dels Mossos
d’Esquadra, cos amb competències per a la custòdia dels
presos a Catalunya.

Els consistoris
acomiaden
el mandat
a Molts ajuntaments

tanquen el cicle en
plens en què alguns
s’acomiaden

Redacció
BARCELONA

Un bon nombre d’ajuntaments catalans van aprofitar ahir al matí per celebrar plens amb què es tancava el mandat d’aquests
darrers quatre anys i que
van servir perquè els regidors que no continuen tinguessin
l’oportunitat
d’acomiadar-se institucionalment. Va ser el cas de

l’Ajuntament de Barcelona, on més de la meitat
dels regidors van dir adeu
en un ple de comiat marcat per la incertesa de la
investidura. Marxen històrics com ara el president
del PP, Alberto Fernández
Díaz; l’exalcalde Xavier
Trias, el veterà Jaume Ciurana i la presidenta de Ciutadans, Carina Mejías. En
el conegut com a “ple de la
llàgrima”, representants
dels grups municipals van
recordar Quim Forn –regidor electe que dissabte
participarà en la sessió
d’investidura– i van homenatjar
l’exalcalde

Bote ofereix
un pacte als
comuns a
Mataró
Redacció
MATARÓ

L’alcalde en funcions de
Mataró i candidat a la reelecció, David Bote (PSC),
treballa per poder arribar
a un acord de “govern de
progrés” amb Mataró En
Comú Podem abans de
dissabte: “És el que ens ve
de gust i el millor per a Mataró”, va assegurar ahir en
una entrevista a l’ACN.
Bote, que el 26-M va quedar a un regidor de la majoria absoluta, vol que hi
hagi un govern “ampli i estable”, després d’un mandat governant en minoria
–primer amb CiU i després de l’1-O, en solitari–,
amb només 6 dels 27 regidors. Això, però, ho vol fer
compatible amb un govern “dialogant” i “obert” a
la resta de grups: “Hem
practicat una política
d’allargar la mà que ha donat fruits i que demostra
que aquesta ha de ser la
manera de fer”, hi conclou. ■

Roigé
revalidarà
l’alcaldia de
Tortosa
Redacció
TORTOSA

Maragall seguint ahir l’últim ple de Barcelona des de la tribuna de convidats ■ Q. GARCIA /EFE

Trias, que va rebre la vara
d’honor de mans de l’alcaldessa en funcions, Ada Colau.
A Lleida també es va celebrar la sessió, que va servir perquè l’alcalde en funcions, Fèlix Larrosa, s’acomiadés com a paer en cap,
valorant els projectes de

ciutat i les polítiques que
ha tirat endavant el PSC
en aquest darrer mandat.
En el ple, fins a 19 regidors
que no continuaran van
poder fer el comiat. Els del
PSC, Cs i el PP van dedicar
un record a l’anterior alcalde, Àngel Ros, mentre
que els regidors sobiranis-

tes van aprofitar per expressar el suport als polítics empresonats i exiliats
i reclamar la República catalana. Altres ajuntaments com el de Girona
van fer ahir una sessió de
tràmit administratiu perquè el comiat ja l’havien
fet abans. ■

La cap de llista de Junts
per Tortosa, Meritxell Roigé, podrà revalidar l’alcaldia després que ERC hagi
decidit no pactar amb cap
força política. Els quatre
regidors republicans votaran dissabte vinent el seu
cap de llista, Xavier Faura,
en el ple d’investidura. Així, doncs, desactiven la
possibilitat d’investir un
candidat alternatiu. Els
republicans han descartat
que el PSC formi part d’un
govern amb Movem Tortosa i han preferit anar a
l’oposició. “L’aritmètica
no suma”, va admetre
Faura ahir. Deixant de
banda Junts i ERC, els deu
regidors de la resta de partits del ple esdevenen insuficients per poder desbancar l’alcaldessa en funcions. La majoria absoluta
a Tortosa se situa en onze
vots. ■
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El “festival de la vaca” cancel·la la seva edició de retorn per l’elevat
nombre d’entrades retornades arran del canvi d’emplaçament

Doctor Music: ni al
Pallars ni a Montmeló
G. Vidal
BARCELONA

Ni a Escalarre... ni a Montmeló. El Doctor Music Festival 2019 no es farà a la
Vall d’Àneu, seu de les seves històriques edicions
dels anys noranta, però finalment tampoc al Circuit
de Catalunya, on, l’abril
passat, va veure’s obligat a
marxar arran d’un informe negatiu de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA)
que alertava sobre el risc
d’inundacions a la zona
del Pallars Sobirà on es
preveia que tingués lloc.
Ahir, un comunicat emès
a primera hora de la tarda,
precedit d’unes quantes
setmanes de rumors, posava fi a l’aventura de ressuscitar l’anomenat “festival de la vaca” els dies 12,
13 i 14 de juliol, amb noms
en el programa com els de
Smashing Pumpkins, The
Strokes, King Crimson,
Chemical Brothers, Primal Scream, Underworld,
Greta Van Fleet, The Good
The Bad & The Queen, Els
Pets, Sopa de Cabra i Rosalía. El motiu principal,
“l’elevat nombre de devolucions d’abonaments que
va produir-se en comunicar-se la reubicació”, la
qual cosa va significar, segons s’esgrimia en el comunicat, “un cop duríssim” per al festival. “El ritme de venda d’entrades
per al nou emplaçament
indica que no seria possible assolir la quantitat mínima requerida per oferir
l’experiència que des de

El director del Doctor Music Festival, Neo Sala, i el seu coordinador d’operacions, Jordi Mora, l’abril passat ■ ACN

sempre havíem somiat”,
s’hi afegia. “El propòsit del
Doctor Music Festival ha
estat en tot moment oferir
als assistents l’experiència d’un festival de grans
dimensions, amb un es-

Els responsables
del festival van
tornar a carregar
ahir contra les
“decisions
burocràtiques”

tàndard de qualitat musical i organitzativa de primer nivell internacional.”
“Alt valor cultural”
La promotora Doctor Music, organitzadora de l’esdeveniment, com ja va fer
quan va anunciar que deixava el Pallars, tornava a
carregar ahir contra la decisió de l’ACA de no haverlos donat permís per celebrar l’anomenada “reincarnation edition” al mateix espai on, els anys
1996, 1997 i 1998, es va
poder veure Bob Dylan,
Patti Smith, Lou Reed i

La data

—————————————————————————————————

12-14

de juliol eren les dates previstes per a la ‘reincarnation
edition’ del Doctor Music Festival, al Circuit de Montmeló.

David Bowie, entre molts
altres artistes. “Han estat
quasi tres anys de treball
molt intens que, lamentablement, ha estat colpit
per decisions burocràtiques que ignoraven, per

una banda, el benefici econòmic que el festival hauria produït al Pallars i, per
l’altra, l’alt valor cultural i
social d’acollir a Catalunya
el festival més gran del sud
d’Europa”, es criticava en
l’escrit.
El festival va assegurar
ahir que l’import íntegre
de les entrades i abonaments adquirits es retornarà a partir del 21 de
juny. “Esperem que el
temps ens permeti retrobar-nos en el camí. L’esperit de la vaca continua
viu”, es reblava en el comunicat d’ahir. ■

Una odissea de tres anys

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

Doctor Music va
anunciar el retorn
el juny del 2016
Un acte a Londres amb presència de Neo Sala, promotor
del festival; el cuiner Albert

Adrià i el president de la Diputació de Lleida va servir, el febrer del 2017, per posar data i
hora al que ja feia uns quants
mesos que s’estava anunciant: el retorn del Doctor Music Festival, que s’havia erigit
en un esdeveniment pioner a

l’Estat quan, a finals dels anys
noranta, va celebrar-se durant
tres estius a Escalarre. “El festival ens posarà al mapa mundial. I tindrà un retorn durant
força temps”, assegurava l’alcalde d’Esterri d’Àneu, Ramon
Villuendas, quan, un any i mig

després, es va presentar la
nova edició al Pallars. Dos informes negatius de l’ACA, però, van obligar el festival a
marxar de la comarca, davant
la indignació del consell d’alcaldes i, per descomptat, del
sector turístic de la zona. El

cartell, tot i cancel·lacions
com l’espectacle amb holograma de Frank Zappa, continuava sent el mateix, però
l’interès del públic ha acabat
per demostrar que, lluny del
Pallars, el Doctor Music Festival no tenia sentit.

La meitat dels
catalans tria
internet per
informar-se
Redacció
BARCELONA

Posats davant l’obligació
d’haver de triar un mitjà
de comunicació únic durant un mes, el 48,4% del
catalans respon que triaria internet, una preferència que se situa molt per
davant de tenir accés només a la televisió (possibilitat que elegeix el 31%), la
ràdio (13,7%) i la premsa
escrita (5,3%), segons les
dades que aporta una enquesta del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC), fruit de l’explotació de dades recollides pel
Centre d’Estudis d’Opinió
(CEO). L’enquesta s’ha fet
sobre una mostra de 1.600
persones.
Si la consulta es fa tenint la possibilitat de tenir
diversos mitjans, tal com
passa en la realitat, les preferències van a la televisió
per informar-se i per entretenir-se, mentre que internet és la primera opció
per formar-se una opinió i
informar-se de temes locals.
Tanmateix, s’observa
una diferència molt important segons l’edat, atès
que les persones més joves
aposten per internet per a
qualsevol ús, mentre que
les més grans trien preferentment la televisió. ■

Forum Edita
celebra la
4a trobada
a Barcelona
L.L.
BARCELONA

Els dies 3, 4 i 5 de juliol,
tindrà lloc a Barcelona la
4a trobada internacional
Forum Edita, que organitzen el Gremi d’Editors de
Catalunya i la UPF Barcelona School of Management. L’objectiu és donar
resposta als problemes i
les amenaces del sector a
través de la visió de 35 ponents internacionals. Editors com ara Carlo Feltrinelli, Joan Sala (Comanegra), David Fernández
(Edhasa) i, entre altres,
Iolanda Batallé, directora
de l’Institut Ramon Llull,
són alguns dels convidats
destacats de l’edició. ■

