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Fer

Sis hores

C

osta d’imaginar la
vida a la presó, i
encara costa més
d’imaginar-la en els
moments més delicats, els més personals, en l’angoixa del patiment aliè o en
l’alegria diluïda que inunda els presoners per mor d’aquella intimitat de la
qual no poden gaudir. Malalties dels
més propers, defalliments, remuntades, angoixes i satisfaccions. Tot passa
a través del filtre indigne de les reixes.
I, ara, el naixement del fill de Jordi Cuixart. El Tribunal Suprem s’ha revestit
d’humanitat i ha decidit que el president d’Òmnium hi podrà ser. Una mostra excelsa de magnanimitat davant el
neguit natural (i l’esperança) del pare
que és a punt de viure un dels moments més singulars, indescriptibles
de la vida. No faré ara una descripció
d’aquests instants inoblidables. És una
hora inefable que entra en el territori
d’una certa pornografia personal que
no penso trepitjar.
Ras i curt: veure néixer un fill, sense
bestieses sentimentals, és una expe-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

La humanitat dels jutges té
caducitat i espanta pensar
qui i com ho va decidir
riència única. I tot el que ve després, és
clar. Els minuts en què aprens a conviure amb la criatura, el compassar del
seu ritme amb el teu, els plors, la dolcesa del seu son, la mà que prem el teu
dit. I molt més. Moltes més emocions
que Jordi Cuixart només podrà viure
durant sis hores, que són les que la
magnanimitat del Suprem li ha concedit. ¿Com ho faran? ¿Hi haurà un policia a la sala de parts que certificarà
que ha nascut a les 11.36 i que, en conseqüència, Cuixart haurà de deixar
l’hospital a les 17.36? ¿I com serà el comiat? Cuixart podrà viure el naixement, però es perdrà tota la resta
d’hores que s’inclouran en el temps
que no podrà ser amb el fill i amb la
mare del fill.
No volia escriure un article lacrimogen. I aquest no ho vol ser. La humanitat dels jutges té caducitat i és espantós pensar qui va decidir (i com ho va
decidir) que havien de ser sis hores i
no pas dotze o quaranta-vuit. Aquest
és el rostre veritable de la justícia: la
discrecionalitat, la capacitat de manar
impunement sobre la vida dels humans. El poder maligne (perquè es
creu diví) de qui pensa que amb sis hores ja n’hi ha prou.

Llimones de la Xina

F

a uns mesos vaig publicar una
sèrie d’articles sobre la Xina,
fruit d’un viatge pel país. Aviat
ho vaig deixar córrer. M’adonava que
no havia entès res de la Xina, que no
havia anat més enllà de la contemplació de paisatges urbans i naturals, impressionants però a l’abast de qualsevol que s’apunta a un viatge organitzat
amb l’acompanyament de guies que
expliquen el que volen i que et porten
als llocs previsibles. Impossible parlar
amb la gent: amb un cambrer, amb la
senyora asseguda en aquell banc. Fins
i tot el llenguatge dels signes va al revés. Rússia també és hermètica però sí
és sí, i no és niet. Em va quedar clar
que la Xina practica el capitalisme
més descarnat, més incomprensible
per a Europa i fins i tot per als Estats
Units, on encara hi ha regles i plans
urbanístics restrictius per adaptar-los
a escala humana, i que el Llibre Roig
de Mao es ven als encants. A mi em va
costar quatre euros. A un altre senyor,
en una altra botiga, dos.
Una cosina que és enginyera agrònoma, acaba d’arribar de la Xina. Hi
ha anat a observar tarongers i llimo-

“
La fórmula de la
Coca-Cola inclou
llimona, i els xinesos
ho saben

ners. “Naranjas” de la Xina?, li dic per
fer-me el graciós. Ha localitzat els fruiters del seu interès en una regió remota de la qual no havia sentit parlar
mai. Va visitar la capital de la regió,
una ciutat fundada fa només vint anys
que acumula vuit milions d’habitants,
més que Catalunya. La cosina va anar
a passejar pel carrer principal: “Pensa
que, pel que fa a edificis vertiginosos i
a botigues, la Cinquena Avinguda de
Nova York sembla nana i desproveïda.” Em pensava que aquests carrers
eren exclusius de les grans ciutats que
vaig visitar: Pequín, Xian, Xangai...
Una capital de províncies també

n’atresora. Quan vaig tornar vaig visitar el passeig de Gràcia de Barcelona,
em va semblar fosc, curt i amb poques
botigues. I no obstant els xinesos, que
ara viatgen febrilment, s’hi encaminen
així que trepitgen Barcelona i surten
de les botigues, tenint-ne ells moltes
més i de moltes més marques, amb
grans paquets. Què ho fa, si ja van ben
servits d’origen? Per mi que es tracta
de la invasió subtil de què parlava Pere
Calders referint-se als japonesos. La
Xina sembla que hagi claudicat davant
els aldarulls de Hong-Kong. Ens n’hem
sentit molt satisfets. David contra Goliat, etcètera. Ja ho veurem, ja veurem
per on surten. Una guerra comercial
sense tancs, i s’ha acabat Hong-Kong.
La cosina agrònoma ha visitat també els cítrics de l’Argentina. Em diu
que tota la producció de llimones és
comprada per la Coca-Cola. No per fer
la Fanta, que no du taronges ni llimones, sinó per elaborar la pròpia CocaCola. La cosina coneix un ingredient
de la fórmula secretíssima d’aquesta
beguda símbol del capitalisme americà. Els xinesos també, doncs. S’entén
que Trump estigui tan espantat.

| Punt de Vista | 3

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2019

Edita: Hermes Comunicacions SA
http://www.elpuntavui.cat
972 18 64 00
Güell, 68. 17005. Girona

Director: Xevi Xirgo i Teixidor. Vicedirectors: Emili Gispert i Toni Muñoz. Directors adjunts: Joan Rueda, Miquel Riera,
Xevi Sala i Ferran Espada.
Caps de secció: Toni Brosa (Opinió), Carles Sabaté i David Brugué (Nacional), Anna Puig i Jordi Nadal (Comarques Gironines), Pilar Esteban (Europa-Món), Jaume Vidal i Xavier Castillón (Cultura), Montse Martínez (Apunts), Pere Gorgoll (Necrològiques), Marcela Topor (Catalonia Today), Manel Lladó (Fotografia), Jordi Molins (Disseny), Quim Puigvert (Llengua),
Jaume Batchellí (Producció) i Antoni Dalmau (Tancament).

Conseller delegat: Joan Vall i Clara.
Direcció Comercial: Eva Negre i Maria Àngels Taulats (El Punt Avui), Eduard Villacé (Agències), Josep
Sánchez (L’Esportiu) i Elsa Romero. Webs i Sistemes: Josep Madrenas (director), Joan Sarola (Sistemes) i Ramon Buch (Disseny). Recursos Humans:
Miquel Fuentes. Administració: Carme Bosch. Producció i Logística: Lluís Cama.

Accedeix als
continguts del web
Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/tuxrmr

A la tres

EDITORIAL

La seguretat
sempre és un
tema urgent

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Torra a Madrid

M

és enllà dels titulars periodístics de la conferència del president Quim Torra ahir a Madrid, que van ser uns quants i que ja
poden llegir al diari, a mi em va semblar que tant o més interessants que la
seva intervenció van ser algunes de les
preguntes que li van fer després. No
l’entenen. No ens entenen. I no ho faran. No té dret Espanya a defensar la
seva sobirania?, li van preguntar en
acabar. O algunes més: Com poden
plantejar un referèndum si la llei no
ho permet? Si la sobirania del territori
espanyol pertany a tots els espanyols,
com poden plantejar-se vostès marxar? És conscient de la fractura social
que hi ha a Catalunya? Si després de
tants anys, de tantes conferències, de
tantes mobilitzacions, de tanta repressió, de tantes crides al diàleg però
també de tant de conflicte, les preguntes són aquestes, és que som (són) allà
on érem. Torra, segur, tranquil, i

“
Tant o més
interessants que les
respostes, ahir ho
van ser també
algunes preguntes
m’atreviria a dir que irònic en algunes
ocasions, s’hi va esforçar. Però no el
van entendre. “Per què un poble com
el català, després de tants anys de collaborar en l’estabilitat d’Espanya, va
decidir que volia ser independent?”,
va reflexionar en veu alta el president
en començar la seva intervenció. S’ho
han preguntat mai?, els venia a dir. I
ho va repetir en diferents ocasions.
No, president, no s’ho han preguntat
mai. O mai de veritat. I a hores d’ara
no em sembla pas que els interessi

De reüll
Marta Monedero

Les cares de la notícia
EXMINISTRE DE L’INTERIOR D’ITÀLIA

Matteo Salvini

Bones
notícies

Investigat per difamació

H

an tingut mai la sensació que ens n’anem a can
pistraus? Que si la crisi climàtica, que si la tensió
política, que si la corrupció... I què me’n diuen, de la
represa laboral en arribar el setembre (comptant amb la
sort de tenir feina)? Com que l’ensopiment sembla que
està prou estès, hi ha qui ha posat fil a l’agulla per trencar
aquest cercle fosc. El músic nord-americà David Byrne
ha decidit impulsar una revista digital, Raons per estar
alegre, que només publicarà notícies positives. Els
articles explicaran canvis reals que es puguin mesurar
per animar els lectors i enfocar-los
Superat el
cap a visions més lluminoses de la
realitat.
serial
Perquè, de bones notícies, el món
Neymar,
n’és ple. Només cal donar un cop
afrontem el d’ull als diaris per veure que Islàndia,
setembre
aquell lloc que va deixar caure els
amb alegria? bancs, s’ha convertit enguany en el
primer país del món a prohibir que
les dones rebin un salari inferior per una feina igual a la
d’un home. Tant l’administració com les empreses
privades poden ser multades si ho incompleixen. Però no
hauria de ser així arreu del planeta des de sempre?
Bé. No ens enfilem a la primera. Una altra notícia
positiva: Neymar no torna al Barça després d’haver estat
el serial més seguit de l’estiu i d’acabar fent tot plegat una
mica de vergonyeta. Però, vindrà en un futur si Messi s’hi
encaparra? Què pot acabar oferint el Barça perquè torni?
Trobar bones notícies sense contraindicacions no és
gens fàcil.

massa, fer-se aquesta pregunta. De la
primera conferència de Torra a Madrid en quedaran uns quants titulars
(el no a la investidura de Sánchez,
l’avís que una vaga general és una resposta pacífica, l’anunci que recusarà
els jutges del TSJC, la via Hong
Kong...) i, és clar, una advertència: la
de la dimensió (“la nova etapa” en va
dir ell) que hi pot haver en les relacions entre a Catalunya i Espanya si la
sentència de l’1-O és condemnatòria,
que ho serà. “No acceptarem cap sentència que no sigui absolutòria”, va dir
i repetir. I va parlar de “plantar-se”. “O
ens plantem... o serà molt complicat”,
va reblar. Segur que a algun dels assistents l’advertència de Torra li va sonar
a amenaça. A mi, en canvi, em va semblar una reflexió, com la de si s’havien
preguntat mai allò de com és que Catalunya un dia va decidir que volia ser
independent. No ho han fet. No ho entenen. No s’ho poden permetre.

-+=

El polèmic exministre de l’Interior italià, que justament ahir va deixar el seu càrrec, està investigat
per difamació arran de la denúncia que va presentar el mes de juliol passat la capitana del vaixell
humanitari Sea Watch3, l’alemanya Carola Rackete. El tret per la culata per a Salvini.
DIRECTORA DE CINEMA

Maria Ripoll

Nova pel·lícula

-+=

La directora catalana Maria Ripoll torna a la gran
pantalla amb l’estrena de la seva nova pel·lícula,
Vivir dos veces, que tracta sobre el revelador viatge que comença un home, a punt de perdre la
memòria, amb la seva filla i la seva neta. Una comèdia romàntica sobre segones oportunitats.
PRESIDENT DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

Ricard Font

40 anys de FGC

-+=

El president Quim Torra va presidir ahir a la tarda
al Palau de la Generalitat l’acte principal de celebració dels 40 anys dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la xarxa de trens que, des del
1979, gestiona amb molt d’encert el govern català.
Tot un exemple per a altres companyies.

El debat a l’entorn de la necessitat de millorar la seguretat ciutadana a Barcelona va agafar
ahir un nou gir amb el compromís
del Departament d’Interior, l’Ajuntament de la ciutat i diversos agents
socials d’enllestir abans de tres mesos un pla de xoc. Un compromís
que arriba després d’un estiu conflictiu en què s’ha constatat la impotència contra els furts reincidents i
s’ha registrat una xifra de morts que
ha fet disparar l’alarma social. El primer pas per resoldre un problema
és acceptar que existeix, per això és
important que les institucions implicades hagin acabat donant la dimensió adequada a un tema que no
s’ha de minimitzar però que tampoc
s’hauria d’emprar per crear la falsa
impressió que les policies catalanes
no se’n poden sortir totes soles.
Aquesta ha estat, per exemple, la
desvergonyida intencionalitat del
Partit Popular, que ha arribat a entrar al Congrés dels Diputats una
moció basada en notícies falses.
La realitat és que avui la inseguretat preocupa la ciutadania i és
normal que els responsables policials i polítics se n’ocupin. I és igualment essencial que el debat parteixi
de les constatacions pertinents. En
primer lloc, ho acaba de reconèixer
el mateix conseller d’Interior, Miquel
Buch: el desplegament de les promocions de Mossos d’Esquadra
previstes des del 2006 ha estat sistemàticament incomplert per culpa
de les retallades. La manca de prou
efectius policials no és, doncs, una
simple percepció. En segon lloc ho
ha admès en aquest cas la magistrada degana de Barcelona, Mercè
Caso: l’actual Codi Penal necessita
una reforma urgent per atendre
amb la necessària eficàcia la reincidència delictiva. Però, alhora, és indispensable dotar la justícia de més
recursos perquè els judicis siguin
veritablement ràpids.
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600 antiavalots
L’Estat envia sis-cents
antiavalots per la Diada.
S’afegiran als cent membres de
la unitat del CPN i als 300
guàrdies civils de fora.

David Portabella

“Fer votar és l’essència de la
democràcia. Demanar votar
cada any és irresponsable”, diu
Conte. Sort que el guru
Redondo no diria mai a Sánchez
coses tan desagradables
president de la República, Sergio Mattarella, es quedés al Palau del Quirinal i
no fugís a la residència d’estiu a fer cara de circumstàncies en una sessió de
fotos en un jardí? Com pot ser que Di
Maio fes la gosadia iconoclasta de telefonar a Zingaretti? Com pot ser que un
líder no ridiculitzés l’altre dient-li “soci
preferent”, un clixé absurd quan tens
un únic soci possible? Com pot ser
que negociessin aviat obviant el dret
mediterrani a fer vacances quan el país
viu en funcions per culpa teva? Si sent
un dirigent socialista parlar de govern
a la portuguesa, no oblidi que Portugal
és el país que Madrid ignora per vici
però que és útil per no parlar d’Itàlia si
Veneçuela no cotitza. “Fer votar els
ciutadans és l’essència de la democràcia. Demanar-los que votin cada any és
irresponsable”, afirma Conte. “S’ha resolt una crisi política inèdita en ple
agost”, lloa Di Maio. Sort que Sánchez
treballa al costat d’un guru com Iván
Redondo, que no li diria mai coses tan
desagradables com les d’aquests italians que no saben el que es fan.

20
anys

Violència
L’espiral de violència a Timor
Est causa més d’un centenar de
morts. Els periodistes i els
treballadors de l’ONU deixen el
territori.

Assumpció Cantalozella. Escriptora

Sánchez no
parla italià

A

anys

Dirigents nacionals de CiU i
ERC protagonitzen un acte
conjunt a Arenys de Munt en
suport dela consulta del 13 de
setembre.

Tribuna

Full de ruta

mb l’excepció de
Leopoldo CalvoSotelo, La Moncloa no
havia conegut mai un
president espanyol
que parlés fluidament
l’anglès –i el francès– com ho fa Pedro
Sánchez, així que exigir-li parlar italià
ara és posar-se exquisit. Però que útil
que seria... Si llegeixen les cròniques
d’Alba Sidera des de Roma, deuen estar gaudint del relat de la crisi oberta
per la dimissió de Giuseppe Conte que
acabarà amb l’elecció de Giuseppe
Conte de nou com a primer ministre.
Itàlia, pàtria del ferragosto, es quedava
sense govern un 20 d’agost i ja acaricia
un govern pactat entre el Moviment 5
Estrelles (M5E) –similar a Podem– i el
Partit Demòcrata (PD) –similar al
PSOE– en una cadena de fets incomprensible vista des de Madrid per Pedro Sánchez. Com pot ser que Luigi di
Maio (M5E) i Nicola Zingaretti (secretari general del PD) no fessin una eterna roda de reunions amb tots els collectius no votats per ningú i irrellevants
en una investidura? Com pot ser que el
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Consulta pionera

La llengua perduda

E

stava segura que era una de les
poques persones que deixarien al
món paraules escrites en la llengua que va trigar mil anys a formar-se,
que s’escampà cap als voltants la llengua de les cròniques, la de Ramon Llull,
d’Anselm Turmeda i d’Ausiàs March.
Deixava al món les Carmesines, la
Plaerdemavida i la Víduareposada. Enllà les Blanquernes, els ulls blaus de les
Magalís, les Ermessendes i les Caterines Albert. Eren les darreres persones
que escriurien Jofre el Pilós, Pau Claris, Fontanella, Casanova, Roger de
Llúria, Aurembiaix d’Urgell, Consell de
Cent, els sants Peres més baixos i els
sants Peres més alts, l’Arc de Triomf, el
call gironí sota la volta gòtica més ampla del món. El palau Major i la vella catedral romànica enfonsada sota terra.
Mai més ningú no parlaria de les columnes d’Adrià, ni de l’Arc de Berà, ni del
circ, ni del port d’Empúries. Ningú no
anomenaria la serra de Tramuntana ni
mai més ningú no diria el nom del Pirineu, del Balandrau, del Cadí, de Pedraforca. El Montsant ja no seria el Montsant i Ciurana no cauria mai més pels

cingles, ni els ports de Beseit serien de
Beseit ni Calaceit seria el Front d’Aragó.

Creus, els caps Sa Sal. Les caletes d’Aigües blaves, dels Fornells, dels Misteri,
ni aquell mar de Salou amb un comterei i l’escorta de velers.

MAI MÉS HI HAURIA PLORS

en els brancams, no s’enyorarien els demà, ni la
rosa seria als llavis de ningú. Les Benplantades fugirien mar endins, els poetes ja no cantarien cançons de clemència, ni dirien que volen aturar tants
moments de cada dia. Mai més ningú
coneixeria els clots, ni els espigats, la
llongada ni els serrants. Els caps de

“
Mai més ningú
coneixeria els clots,
ni els espigats,
la llongada ni
els serrants

MAI MÉS NINGÚ NO SABRÀ DIR FREIXE,

ni
préssec, ni pruna, ni cireres, ni poma,
ni maduixa, ni verdolaga, ningú més dirà farigola, romaní, xuclamel, trompetes de la mort, siureny, rossinyol i ou de
reig. Ningú no sabrà dir Vilablareix, ni
Guilleries, ni Vila-roja, ni Gaüses. No
diran el nom de la Guingueta, ni Gerd,
ni Ur de Cerdanya, mai més ningú coneixerà el nom de la muntanya d’Ametistes i encara menys el de la serra del
Montsant. Ni el del Puigmal, el Canigó.
Les Aigüestortes i Sant Maurici s’ajuntaran als Encantats. Ningú no dirà mai
més Reguerga ni Montgarri. Ningú pujarà mai més al Balandrau, ni penetrarà ningú al petit racó d’Isil.

NINGÚ NO SABRÀ DIR ENHORABONA ni tan

sols sabrà conèixer el nom del pali. Per
dir naixement diran una altra cosa i
per dir la ranura de la mort no voldran
embarbussar-se.

El lector escriu
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El llaç tancat
b Rellegint la declaració de la
ministra de Justícia en els actes del 75è aniversari de l’alliberament de París: “Paper crucial”... “soldats espanyols”...
“primers a entrar”... “fet històric fonamental”... m’he quedat
bocabadat i pensarós.
Eren republicans catalans i
espanyols, sí, però què va fer el
règim triomfant nacional del
1939 en tot plegat? I se m’ha
encès la llum: finançar-ho, és
clar. Com?, doncs amb els diners de la República comissats, en forma de dipòsit obligat, com li van fer al meu pare:
2.900 pessetes, el 28 d’abril
del 1939 n. 30276 al Banco Zaragozano. D’aquesta manera el
règim triomfant del 1939 (III
Año Triunfal, Año de la Victoria,
com diu el paper de l’entrega),
sibil·linament, deuria finançar
els republicans que van entrar
a París amb el general Leclerc,
en nom de França, acollidora
d’apàtrides com els nois de La

Nou. Jugada mestra que, en
uns papers secrets, la ministra
deu haver descobert.
Uf!, he quedat tranquil. El
llaç ha quedat tancat.
JOSEP JALLÉ I ALARI
Cardedeu (Vallès Oriental)

Sentit del ridícul
b Diuen que els catalans tenim el defecte de tenir massa
elevat el sentit del ridícul, que
ens retrau a l’hora de cantar,
de fer altres manifestacions, o
a l’hora d’esplaiar-nos per fer
xerinola. Potser sí, però sembla
que hi ha altra gent que, com
demostren fets recents, no en
tenen gens ni mica. Envien, de
Rota al port sicilià de Pozallo, el
vaixell Audaz per recollir 15 migrants rescatats per l’Open
Arms. Quants diners haurà
costat l’operació? Si amb un
helicòpter o un avió petit n’hi
hauria prou! Envien des de Cadis un equip de submarinistes
de l’Armada per veure si uns
objectes submergits a la platja

de Badalona són bombes. Per
la xarxa es veien les imatges
dels objectes, que no calia ser
un expert per veure que eren
unes restes de pilars de formigó. Segurament provenien de
l’enderroc del càmping que hi
va haver fa uns quants anys
instal·lat a la platja del Cristall.
Les explicacions d’un comandament de la Guàrdia Civil sobre com es va investigar el tema fent uns forats amb un “taladrín” als pilars i la col·locació
d’una càrrega explosiva, que
detonada va partir un pilar en
tres trossos, és delirant! Josep
Borrell diu que els 52 diputats
francesos que han signat una
carta contra la repressió espanyola no tenen ni idea de què
passa a Catalunya i sense que
se li escapi el riure declara que
“Espanya és un estat de dret i
una democràcia.” És el mateix
senyor, ben informat, que va
assegurar que als EUA es van
matar “quatre indis” en l’època
de la colonització de l’Oest
americà. Com hi ha Déu! Pot-

ser resultarà que tenir un elevat sentit del ridícul és una virtut i no un defecte!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

Amnistia?
Innocència
b A mesura que s’acosta el
dia que, diuen, el Tribunal Suprem d’Espanya dictarà sentència al que s’ha nomenat el
“judici del procés, hi ha més
veus que s’alarmen per una
possible duresa d’aquesta,
que no saben però s’intueix.
En contrapartida hi ha veus
que reclamen per al govern de
la Generalitat empresonat i a
l’exili una amnistia. Ni amnistia ni perdó, simplement llibertat total per manca de proves, per manca d’un delicte
que no han comès. Per què
amnistia si són innocents? Llibertat absoluta, precisament
perquè són innocents.
PILAR PORCEL I OMAR
Sabadell (Vallès Occidental)
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La frase del dia

“Ho tornarem a fer fins a aconseguir la independència,
malgrat les multes, les inhabilitacions i les amenaces”
Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

Un serial maleït

Meng Meng

Manuel Milián Mestre. Periodista i consultor d’empreses

D

el fet que els pobles repeteixen
la seva història perquè perden
la memòria, com deia Ortega y
Gasset, parafrasejant Heròdot, no en
tinc cap dubte. I als espanyols els correspon una gran dosi d’aquesta veritat.
És clar que a governants narcisistes
com ara Pedro Sánchez només els interessa la postveritat, on es legitimen les
mil ignoràncies que acumulen, i
d’aquesta (relativisme dogmàtic) es
nodreixen tots els despropòsits de la
seva pròpia collita o del seu cínic instructor Iván Redondo. Tot el que anem
veient durant aquest estiu del 2019 és
una antologia de vanitats i contradiccions saturats de vacuïtat sense precedents. Ni Zapatero –al qual va desbordar una crisi real– ho podria superar;
entre altres raons perquè no era vanitós, ni superb, ni pedant, ni exhibicionista d’un ego descomunal. Al peculiar
Pedro Sánchez li quadraria l’avís d’Homer: “Els déus ceguen amb la supèrbia
els herois que volen perdre.” I així estem actualment.
FRÉDÉRIC BASTIAT, MOLT PARTIDARI del
lliure mercat, afirmava que “la llei s’ha
pervertit sota la influència de dues causes ben diferents: l’egoisme mancat
d’intel·ligència i la falsa filantropia”. Algú pot arribar a imaginar que del brutal
individualisme de l’open society es pugui arribar a l’harmonia social? Algun
neci pot donar llum a la idea que de la
“teoria del caos” pot sorgir un nou Estat o un govern social universal? Algú
podria negar que de l’egoisme personal
no se’n genera res més que conflictes?
Alguns partits de l’esquerra espanyola i
alguns sectors sectaris de la dreta
diuen, segons es dedueix de la seva praxi, que les coses milloraran l’endemà
mateix del caos. Quanta niciesa, però
és així, i Catalunya tampoc queda al
marge d’aquesta fenomenologia.
LA CLASSE POLÍTICA ESPANYOLA

–i bona
part de la catalana– ha desterrat el sen-

Sísif
Jordi
Soler

tit comú. Jaime Balme, el d’El criteri,
quedaria parat de veure on ha anat a
raure l’emblemàtica saviesa del seny.
Malgrat tot, el pitjor no és això, sinó
l’eclipsi del sentit de la realitat, la ceguesa que porta a la seva negació. Tan
mancats de tot són aquests polítics que
ni tan sols dubten de la seva pròpia incompetència?

Trump respecta res que no siguin els
seus propis capricis i interessos. Es
veurà en les pròximes dates qui comença a guanya eleccions a Alemanya,
França o als països de l’Est: els que se
sentin temptats a no respectar les regles del joc. Vox és entre nosaltres un
toc de trompeta per deixar els llençols.
SI EL SISTEMA DEMOCRÀTICA SUCUMBÍS, la

IGNORO SI SÓN CONSCIENTS

que han posat en un greu risc la supervivència del
sistema democràtic (potser somien
que la progressiva islamització d’Europa salvi el nostre estat del benestar o
les nostres democràcies?). Des de la II
República i la nostra Guerra Civil no he
vist una bestiesa més gran. Que les pasteres i les màfies de traficants –mitjançant les ONG– salvaran les nostres
pensions? Segurament van proferir
semblants nicieses en una nit de festa i
alcohol, del contrari es posa en qüestió
la capacitat o l’aptitud raonable d’aquests dirigents. La meva pregunta seria si una cemocràcia que no respectz
de manera escrupolosa les seves regles
–i garanteix la seva autoprotecció– serà capaç de sobreviure. Ni és menor el
que Salvini ha posat en marxa a Itàlia;
ni Boris Johnson sembla un defensor
de la més vella democràcia mundial; ni

“
La crisi del 1929
va portar el
feixisme. La que
s’apropa pot arribar
a ser l’eco del que
van ser els anys del
segle passat
o ves a saber què

llibertat econòmica, la llibertat de mercat, l’acompanyaria en la ruïna: es convertiria en el primer contrapoder a eliminar, com demostra la història, la Cuba de Castro, la Veneçuela de Maduro,
o les insensates apologies demagògiques del gloriós Pablo Iglesias i la seva
coherent praxi del xalet luxós. Si bé
carreguin també amb la seva responsabilitat els filantrops com ara el senyor
Soros, o els generosos capitalistes de
les multinacionals que atropellen les
lleis de les nacions democràtiques, se’n
riuen amb trampes dels seus deures fiscals, burlen les lleis nacionals i extreuen beneficis immorals de l’explotació
i de l’especulació més escandalosa.
També ells són responsables del que
pugui passar a partir d’una crisi tan
greu, si es repeteix, com la del 2007, o
la paradigmàtica del 1929. Aquesta va
portar el feixisme. La que s’apropa, segons els profetes de l’economia, pot
portar l’eco del que van ser els anys del
segle passat, o ves a saber què.
NO ÉS LA DEMÈNCIA DE LA CALOR de l’estiu

més irregular que s’hagi conegut, sinó
una greu inquietud compartida per
ments clarividents. L’historiador Robert Kagan avisa que la seva màxima
preocupació és que l’ordre mundial
avui està sent minat de manera gradual i en qualsevol moment es pot ensorrar. De qui és la responsabilitat, sinó de la lamentable classe política dels
molts deficients lideratges nacionals i
mundials? Mal analista serà el que rebutgi la virtualitat de la port de Kagan.

Xavier Cortadellas

L’

ossa panda es
diu Meng Meng i
viu naturalment al zoo
de Berlín perquè és
sempre al zoo de Berlín on solen passar
aquestes coses. Dilluns dia dos de setembre, el dia del
gran desastre: totes les platges buides,
tots els hotels amb habitacions lliures,
tots els restaurants sense cap reserva,
ni una cua a les carreteres del Pirineu o
la costa, tots a la feina, descomptanthi, és clar, els que no en tenen o els que
comencen reunint-se… A la feina,
Meng Meng s’hi havia posat dissabte,
però els ciutadans ben informats no
vam saber fins dilluns dia dos de setembre que havia estat mare per partida doble, dos cadells d’osset panda
que ens van fer sentir un xic humans i
oblidar durant uns minuts tant de canvi climàtic, tanta feina pendent, tant de
populisme barat. I durant aquests minuts els dos ossets panda ho van eclipsar tot: la Groenlàndia de Trump, la crisi que sembla que ens caurà a sobre
per més que penquem, el Parlament
tancat de Westminster, la catorzena
setmana de revolta a Hong Kong,
l’amenaça de l’huracà Dorian, l’enèsima proposta de no-govern de coalició
del quo vadis Sánchez, l’enèsim judici
contra l’independentisme –ara el president Torra… I els dos ossets panda
van eclipsar també les especulacions
interessades de tants i tants mitjans
de desinformació. Sí, perquè mentre
els diaris de Madrid –per parlar d’ells–
especulaven sobre com era la barba
del malcarat d’en Casado, els digitals
més d’esquerres es preguntaven amb
veu baixa quina infermera tindrà cura
del rei emèrit. En tots els sentits, naturalment, que als reis que han portat i
mantingut la democràcia –això que tenim ara– se’ls tracta sempre tan bé
com els cadellets de Meng Meng. A
cos de rei. Però no ens fan tanta gràcia.
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Diligències
judicials
sobre l’1-O

Primers vuit caps
policials inculpats
per les càrregues i
l’exalcaldessa de
Figueres, a judici

Jornada de
vaga dels
pagesos pel
preu del raïm

La verema s’atura a
Catalunya, sobretot
al Penedès, per la
protesta contra els
grans operadors

Torra avisa el TSJC

VEU · Combat el tribunal del seu judici i
alerta el Suprem que una condemna als
presos reiniciarà el procés de “culminar
la independència” FI · Promet desobeir
institucionalment i al carrer, i allunya les
eleccions VOT · Manté el no a Sánchez
David Portabella
MADRID

Tots els presidents de la
Generalitat han tingut la
deferència d’agafar el pont
aeri en algun moment del
seu mandat per entonar a
Madrid el seu particular
Escolta, Espanya! sobre el
que vindrà i Quim Torra va
complir ahir la tradició
amb un doble avís: al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que el jutjarà a ell per desobediència i
no haver retirat el llaç groc
del balcó, i al Madrid polític
i judicial en vigílies de la
històrica sentència del Suprem als presos polítics. Si
al TSJC el convida a canviar la data de l’assenyalament del judici després
que hagi estat fixada precisament el dia del debat de
política general i no avança si acudirà a la vista o no,
en el cas que la sentència
del Suprem no sigui una
absolució de tots els presos
Torra adverteix que la condemna seria el botó detonador d’una “desobediència civil pacífica” i d’un reinici del procés amb el
rumb fixat a “culminar la
independència”. “Ja no esperem cap proposta d’encaix a Espanya, només democràcia, tota la democràcia i res més que democràcia”, va deixar dit en la conferència dictada en l’esmorzar informatiu organitzat per Europa Press a
l’hotel Villa Magna de Madrid.
Jordi Pujol va anar el
1996 al Club Siglo XXI a
Madrid a pregonar el salt
en l’autogovern. Pasqual

La pancarta per la llibertat dels
presos polítics i els exiliats que es
va penjar al balcó del Palau de la
Generalitat ■ JOSEP LOSADA

La frase

—————————————————————————————————

“El poble català no
acceptarà, ni jo ho
faré, cap sentència
que no sigui la lliure
absolució. Si hi ha
condemna, actuarem
en conseqüència”
Maragall va portar el 2004
el nou Estatut al Congrés.
José Montilla hi va alertar
del risc d’una desafecció si
el Tribunal Constitucional
violava el text estatutari.
Artur Mas va proposar el
2012 el pacte fiscal. En
aquesta cadena històrica
que fins ahir tenia Carles
Puigdemont i l’oferta de
pactar un referèndum el
2017 com a últim esglaó,
Quim Torra hi va escriure
el seu particular capítol
amb un solemne avís a la
justícia que té a les seves
mans que la relació entre
Catalunya i Espanya no
torni a ser mai més la mateixa. “La sentència del
Suprem marcarà un abans
i un després. I serà d’una
injustícia aberrant si no és
absolutòria”, va prevenir.
“Estic completament convençut que el poble de Catalunya no acceptarà, com
jo tampoc acceptaré, cap
altra sentència que no sigui la lliure absolució. I si es
condemnen els nostres
companys, no acceptarem
la sentència i actuarem en
conseqüència”, va reblar.
“Ho tornarem a fer”
La visita de Torra a Madrid
va ser un xoc cultural entre el llenguatge que ell as-

socia a l’independentisme
–democràcia, republicanisme, drets humans i
desobediència civil i no
violència– i el Madrid de la
premsa publicada per al
qual la monarquia no es
qüestiona i la incògnita és
ara quins articles del Codi
Penal aplicarà el jutge Manuel Marchena. A l’Espanya temptada de fiar-ho
tot a la coerció, Torra li va
voler fer veure que fins i
tot una dictadura com la
Xina ha cedit amb Hong
Kong amb la retirada del
decret d’extradició en veure l’abast de la contestació
al carrer. “Ho tornarem a
fer fins a aconseguir la independència, malgrat les
multes, les inhabilitacions

i les amenaces”, va proclamar el president.
Retornar a Pedralbes
En un Estat espanyol que
no surt del laberint de les
investidures fallides i que
es precipita a la repetició
electoral el 10 de novembre, Torra va mantenir el
no a investir Sánchez i encara més després de presentar el seu programa de
370 mesures que consagra el clixé que Catalunya
té una crisi de convivència. “La de Sánchez no és
una proposta, és una decepció. Si és la seva proposta definitiva no li podem atorgar la nostra confiança”, va dir Torra sense
por a col·lidir amb el seu

soci d’ERC –ahir representat per la consellera de
Salut, Alba Vergés–, que
ha ofert l’abstenció incondicional a Sánchez i que
pressiona més Unides Podem que el PSOE. A Sánchez, Torra el convida a retornar a la lletra de la Declaració de Pedralbes del
desembre del 2018, que
no incloïa la paraula Constitució i que parlava de “seguretat jurídica”. “No hi
ha un problema de convivència a Catalunya, hi ha
un problema democràtic”,
va voler esmenar Torra a
Sánchez.
No avançar les eleccions
Si ja era partidari de no
avançar les eleccions, la

incògnita de la sentència
del Suprem i el fet que l’Estat espanyol es precipiti a
un llarg interinatge si es
torna a les urnes el 10 de
novembre fan que el debat
sobre l’avenç electoral sigui “l’últim que l’interessa”. En lloc de dissoldre el
Parlament i posar en risc
la majoria independentista a les urnes, el seu objectiu és poder oferir una
“resposta institucional”
d’unitat que, segons ell,
anirà acompanyada d’una
resposta al carrer, en forma de desobediència civil.
Recusació de jutges
Pel que fa a la seva causa
per mantenir el cartell a
favor de la llibertat dels
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L’APUNT

El tsunami
Emma Ansola

L’aparició del Tsunami Democràtic amb la incorporació d’un manifest que crida a la mobilització constant
semblaria a priori un instrument positiu si no fos per
la quantitat de dubtes que afegeix a aquest escenari
d’ambigüitats en el qual ens movem des de fa dos
anys. Tot i que pot semblar una bona eina mobilitzadora, l’autoria del manifest, o millor dit, l’anonimat, con-

fesso que em sorprèn perquè, si bé puc entendre la
prudència en temps de repressió, el contingut del manifest no aporta cap element desestabilitzador del sistema. De fet, ni se’n parla, de l’1-O, ni es menciona la
república, ni la independència; de fet, sembla que esborri la memòria i dilueixi l’autoria del que es va començar tot just avui fa dos anys.

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

C i Madrid

CRÒNICA

David Portabella

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

Sànchez, Turull
i Rull, contra
Espanya Global
—————————————————————————————————

Jordi Sànchez, Jordi Turull i
Josep Rull han demanat al
Tribunal Suprem que ordeni a
la secretaria d’estat de l’Espanya Global que retiri el seu
document sobre el procés independentista, ja que consideren que vulnera el seu dret
a la presumpció d’innocència. L’escrit, redactat per l’advocat Jordi Pina, fa referència
al document La realitat sobre
el procés independentista, difós el mes d’agost passat per
Espanya Global, dependent
del Ministeri d’Exteriors. Els
tres dirigents independentistes denuncien que el document conté una sèrie d’afirmacions “categòriques” sobre el procés i els fets enjudiciats al Suprem que “vulneren de manera flagrant” la seva presumpció d’innocència,
ja que pressuposen la rellevància penal d’allò ocorregut
i la culpabilitat dels processats. ■ REDACCIÓ

presos polítics i del retorn
dels exiliats amb el llaç
groc en contra de l’ordre
de la Junta Electoral Central, Torra recusarà els
magistrats que desafien el
calendari del Parlament i
l’han citat per ser jutjat el
dies 25 i 26 de setembre,
enmig del debat de política
general que el mateix Torra hauria d’inaugurar.
La fiscalia del TSJC, al
seu torn, va defensar ahir
de manera contundent la
tramitació del judici al
president Torra i va demanar mantenir-ne les dates
tot assegurant que el cap
de l’executiu “no pot tenir
cap privilegi”. En tot cas,
assenyala el tribunal, hauria de proposar una data

alternativa, “cosa que la
defensa no ha fet”, es llegeix en l’informe del tinent fiscal Pedro Ariche.
“No s’està ociós al sofà”
El representant del ministeri públic i número dos de
la fiscalia superior de Catalunya li recorda que “els
ciutadans” que han de
comparèixer davant d’un
tribunal “no estan ociosos
al sofà de casa seva esperant que els cridi el tribunal, sinó que acostumen a
tenir funcions, obligacions
i agenda”. Així, remarca
que la ciutadania ha de
“conciliar” la compareixença davant d’un tribunal amb “la seva feina, les
obligacions familiars o les

activitats
particulars”.
“Per això no és procedent
en una societat igualitària
i democràtica invocar,
sense més concreció,
l’existència d’eventuals
privilegis”, sosté Ariche.
Sobre les dates del 25 i 26
de setembre, la fiscalia remarca que la defensa no
planteja “cap data alternativa” i adverteix que acceptar un canvi de dates comportaria “interferir en la
pròpia composició del tribunal”, ja que el tercer magistrat designat per formar part del tribunal podria tenir ja assenyalats altres judicis en altres dates.
Així doncs, de moment el
TSJC i el Parlament mantenen els dies 25 i 26 de setembre per celebrar el judici, en el primer escenari,
i el debat de política general, en el segon. ■

El president Quim Torra ahir en l’esmorzar informatiu a Madrid ■ ACN

Suïssa no és
Hong Kong
A

bans del procés, quan un president
de la Generalitat viatjava a Madrid
a dictar una conferència en un esmorzar informatiu era obligat rastrejar la
taula presidencial per esbrinar ministres i
empresaris de l’Íbex 35 que matinaven
per escoltar el protagonista sense filtres.
A les portes d’una tardor d’alt voltatge i
de conèixer la sentència del Suprem,
Quim Torra acudia ahir a l’Hotel Villa
Magna amb l’ànim de vèncer el filtre mediàtic i parlar de tu a tu al Madrid que
matina, i es va trobar una Espanya en
funcions que no té ni ministra de Política
Territorial perquè Meritxell Batet va fer el
salt al Congrés i Pedro Sánchez no pot
nomenar un substitut si no és investit. Si
Torra volia entonar un maragallià Escolta,
Espanya! com els que abans van entonar
Carles Puigdemont, Artur Mas o José
Montilla, l’única que va fer el gest de matinar per escoltar-lo va ser la subsecretària de Coordinació Territorial del Ministeri
de Política Territorial, Miryam Álvarez, en
nom d’un departament en què el despatx
ordinari del dia a dia l’ha assumit el titular d’Agricultura, Luis Planas.
Que Torra saltés al terreny de joc amb
públic de casa no va restar espai per a la
morbositat a la cita organitzada per Europa Press. Mentre JxCat i ERC es van
conjurar per oferir una imatge d’unitat i el
delegat de la Generalitat a Madrid, Gorka
Knörr, seia amb les conselleres Meritxell
Budó i Alba Vergés, a les taules veïnes
Míriam Nogueras (JxCat) es barrejava
amb Carolina Telechea (ERC). Al costat

de Budó, però, una targeta reservava el
lloc al mallorquí Juan Antonio Puigserver,
número tres del Ministeri de l’Interior i rostre amable de l’etapa del 155 que en el judici contra els presos polítics no va fer seguidisme dels superiors ni va ajudar l’acusació. Al final, un gir del protocol va enviar
Puigserver al costat de la diputada al Congrés Laura Borràs (JxCat).
A l’audiència li preocupava saber si la
tardor catalana s’assemblarà a Hong
Kong –“hi haurà via Hong Kong?”, va preguntar el Madrid per al qual una tardor calenta ja té poc gust–, però Torra va convidar a mirar la Suïssa on ell va treballar
——————————————————————————————————————————————————

El rostre amable del 155, el
mallorquí Puigserver, i la
subsecretària de Coordinació
Territorial van anar a escoltar Torra
——————————————————————————————————————————————————

com a executiu d’assegurances. “He tret
Hong Kong per apel·lar a quanta democràcia estem disposats a acceptar. Que un
país com la Xina hagi acabat retirant el decret d’extradició em sembla molt rellevant”, va aclarir Torra per si algú temia que
un CDR bloquegés la T4 de Barajas. “I tot
és tan senzill com un referèndum suís”, va
reblar. Mentre Torra deixava en l’aire si Espanya pot ser Suïssa i no Hong Kong,
Puigserver i Borràs demostraven amb un
viu i rialler diàleg que encara hi ha espai
per a la paraula a la Villa y Corte que ja no
recorda què era no viure en funcions.
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Imputats els caps que van
ordenar les càrregues de l’1-O
a El jutge cita com a investigats vuit inspectors de la policia espanyola, que van coordinar l’ordre de
tancament de 27 centres a Barcelona i van provocar ferits a L’Ajuntament i Irídia ho van demanar
Mayte Piulachs
BARCELONA

Després de quasi dos anys
d’intentar portar davant
de la justícia els màxims
responsables de les càrregues policials contra ciutadans que protegien centres de votació i participaven en el referèndum de
l’1-O, Irídia, Centre per la
Defensa dels Drets Humans i defensora de veïns
ferits, i l’Ajuntament de
Barcelona, com a acusació
popular, anunciaven ahir
“un gran pas per exigir responsabilitats”, i que s’ha
assolit “a partir d’un treball col·lectiu.” El titular
del jutjat d’instrucció 7 de
Barcelona, que investiga
uns cinquanta agents per
actuacions desproporcionades l’1-O, ha citat a declarar com a investigats
vuit inspectors en cap de
la policia espanyola, els
quals van coordinar l’actuació dels agents per evitar la votació, com ordenava el TSJC, en 27 centres a
la capital catalana, que
van provocar força ferits.
En la resolució, de l’1
d’agost passat i coneguda
ahir, el magistrat Francisco Miralles cita per als propers dies 9 i 11 d’octubre
els vuit comandaments i
n’informa la fiscalia i la direcció general de la Policia. La majoria d’agents i
caps policials que ja han

La data

—————————————————————————————————

09.10.19
han de declarar com a investigats quatre dels inspectors
policials al jutjat, i l’11 d’octubre, els altres quatre.

Agents de la policia espanyola actuen contra ciutadans davant l’escola Ramon Llull de Barcelona, l’1-O ■ JUANMA RAMOS

vien declarat al jutjat per
la seva actuació, però ara
ho faran perquè detallin
les ordres que van donar a
cada centre de votació”, va
detallar Franquesa. La penalista va explicar que la
decisió del magistrat respon a distintes resolucions de l’Audiència de
Barcelona, que, a petició
de les acusacions, resol
que cal investigar més “les

ordres concretes” donades als agents actuants i
vers les característiques
de cada centre, i no només
els cops i les ferides ocasionades. Un exemple és la
resolució de la secció tercera de l’Audiència de Barcelona, que va fer reobrir
la investigació de l’escola
Estel, on el jutge concloïa
que es podia acusar per catorze delictes lleus de le-

El fiscal exigeix el càstig
als regidors de Badalona

dos regidors d’ERC (només
Oriol Lladó continua de
càrrec elegit), va retreure al
fiscal que volgués castigar
més els regidors badalonins i “sense proves” que
els impulsors del 9-N (un
any i un mes d’inhabilitació). “Van complir l’ordre
judicial i van fer un lockout
de l’Ajuntament”, va sostenir van den Eynde, i hi va
afegir que el jutge del contenciós que va ordenar la
mesura no va imposar-los
cap sanció. Montse Salvador, advocada dels exregidors de Guanyem, va denunciar que el procediment “és un clar exemple

M. Piulachs
BARCELONA

El fiscal Jordi Casas no va
modificar ahir la seva petició perquè es condemni a
quinze mesos d’inhabilitació per a càrrec públic els
sis regidors de Badalona
(dos d’ERC i quatre de
Guanyem) del passat mandat perquè considera que

sions als responsables del
disposotiu”.
En aquest sentit, el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de Barcelona, Marc Serra, també
destacava ahir que el jutge
“dona la raó a l’Ajuntament i imputa tots els comandaments que eren sobre el terreny”. Hi va afegir
que, gràcies als recursos
presentats per l’acusació
del consistori, l’Audiència
ha fet reobrir investigacions que van ser arxivades, en poder-se identificar els agents. Citava el
cas de l’escola Prosperitat,
amb onze veïns ferits, i
l’escola Joan Boscà, amb
cinc lesionats.
Els funcionaris policials

declarat com a imputats al
jutjat ho han fet a través
de videoconferència.
L’advocada Anaïs Franquesa –d’Irídia i que du el
cas de Roger Español, que
va perdre un ull per l’impacte d’una bala de goma i
que també va ser denunciat per la policia– destacava ahir la importància
d’aquesta resolució. “Quatre dels caps policials ja ha-

van desobeir l’ordre del titular del jutjat contenciós
administratiu 14 de Barcelona, que de forma cautelar va suspendre l’acord del
govern amb els sindicats
per poder treballar el 12
d’octubre de 2016, festa no
compartida pel govern municipal. Segons el fiscal, era
“d’una claredat com la
llum del dia” que la resolu-

ció, a més de no permetre
de treballar, també prohibia obrir les dependències
al públic, fet que —segons
el fiscal— van incomplir
perquè van atendre ciutadans a l’edifici del Viver.
“Els polítics no estan per
sobre de la llei”, va sentenciar.
El penalista Andreu van
den Eynde, defensor dels

sions i un contra la integritat de la persona, però no
es podia identificar als autors en no haver-hi vídeos.
El tribunal hi exposava:
“La concreta investigació
dels responsables del dispositiu i de les consignes
als agents permetrà a l’instructor ponderar si l’ús de
la força utilitzat s’ajustava
a les ordres donades i si es
pot imputar aquestes le-

citats ara pel jutge van ser
responsables de l’actuació
als centres de votació: Jaume Balmes, Ramon Llull,
CEIP Diputació, Prosperitat, Centre de Formació
d’Adults Freire, Tibidabo,
Aiguamarina, Víctor Català, Àgora, Tomás Moro,
Escola Oficial d’Idiomes,
CAP Guinardó, Mare Nostrum, CEIP Mas Casanovas, Escola Mediterrània,
IES Pau Claris, Escoles
Pies Sant Antoni, Estel,
Joan Fuster, Fundació
Trini Jove, Serveis Centrals
d’Ensenyament,
CEIP Dolors Monserdà,
Projecte, Escola Infant Jesús, Els Horts, IES Joan
Boscà i al centre educatiu
Pau Romeva. ■

Els sis exregidors de Badalona encausats, en el judici que
es va acabar ahir al penal 25 de Barcelona ■ ORIOL DURAN

de la judicialització de la política, provocada pel PP de
Badalona”. Va sostenir que
l’acció dels regidors i “l’es-

tripada de la resolució de
José Téllez està emparada
pel dret d’expressió i de reunió, segons el TEDH”. ■
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Marta Felip ara fa un any, quan va anar a declarar; a la seva dreta, Montse Mindan, alcaldessa de Roses, també investigada ■ J.P.

El jutjat insisteix a veure
desobediència per part de
l’exalcaldessa de Figueres
a Marta Felip, avui secretària d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de

Catalunya, a un pas del judici per participació “activa” i “direcció” de l’1-O
Esteve Carrera
FIGUERES

180842-1215999L

“Sorprenentment mentre
la fiscalia arxiva arreu de
Catalunya altres casos de
càrrecs electes investigats
per l’1-O, el jutjat de Figueres insisteix en la voluntat
d’encausar-me”, diu Marta
Felip. Així valorava ahir la
secretària general de la
conselleria d’Empresa i
Coneixement la decisió del
jutjat d’instrucció número
6 de Figueres que la deixa a
un pas del judici. Segons

Les frases

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

“Ni vaig obrir cap
local, ni vaig participar
en l’organització; la
meva participació en
l’1-O va ser la d’una
ciutadana entre
moltes altres”

“No entenc com amb
una suposada prova
tan minsa com un tuit
se segueixi volent
encausar-me”

informa l’ACN, el jutjat ha
acordat continuar amb el
procediment obert contra
l’exalcaldessa de Figueres
per un presumpte delicte

de desobediència arran de
l’1-O. El magistrat ha dictat la interlocutòria i ha
traslladat el cas a la fiscalia
i a les acusacions perquè

Marta Felip

SECRETÀRIA D’EMPRESA I
CONEIXEMENT

formulin els escrits d’acusació i en un termini de deu
dies demanin la celebració
del judici.
Segons recull la resolució, Felip va permetre
l’obertura de quinze locals
municipals tot i que sabia
que el Tribunal Constitucional havia prohibit la celebració del referèndum.
El magistrat considera que
Felip va participar de manera “activa” i en tasques
de “direcció” en el desenvolupament de l’1-O. En
aquest sentit, cita diverses

piulades en què l’exalcaldessa detallava espais que
hi havia oberts, i afirma
que la seva actuació, com
al·legava la seva defensa,
no es va limitar a fer una
carta “de naturalesa privada i simple valor polític” de
suport a la celebració del
referèndum.
“Ni vaig obrir cap local
ni vaig participar en l’organització de l’1-O. La meva
participació aquell dia va
ser la d’una ciutadana
més”, es referma Felip. La
secretària d’Empresa i Coneixement també s’estranya que se sostingui una
investigació basant-se en
una prova tan minsa com
la d’una piulada que ella va
fer a les xarxes socials el
dia mateix de l’1-O.
Un rival polític
Felip va anar a declarar
per aquests fets ara fa un
any, el 18 de setembre del
2018, “l’única vegada que
em van demanar la meva
opinió”, diu avui. Tot i la
prudència amb la qual es
manté a l’espera del
desenvolupament del seu
cas, també es referma en
la valoració que ja va fer
quan va anar a declarar,
en el sentit que les motivacions de tirar endavant
aquests informes només
poden ser polítiques.
La investigació va arrancar arran de la denúncia
presentada per un veí de Figueres, Jaume Farrerons,
que havia estat cap de llista
de la formació Intra en les
eleccions locals del 2015 a
Figueres (en què Felip va
ser escollida alcaldessa). El
mateix cas es va produir
també en un altre municipi
gironí, Roses, on l’actual alcaldessa, Montse Mindan,
també continua pendent
d’una investigació pels mateixos fets arran de la denúncia d’un veí. ■

Junqueras,per
un govern més
fort, i Chacon,
contra la vaga
Redacció
BARCELONA

El president d’ERC, Oriol
Junqueras, va demanar en
una entrevista ahir a la
Ser un govern de concentració com a resposta a la
sentència del judici a l’1-O.
“Seria bo que el govern de
Catalunya representi tant
com sigui possible el 80%
de la societat que està contra la repressió”, va afirmar, com ja han defensat
les darreres setmanes altres líders d’ERC com Pere
Aragonès i Roger Torrent.
Segons Junqueras, convindria aprovar els pressupostos “amb una majoria
parlamentària el més àmplia possible”, si bé també
hi va afegir que, si cal anarhi, “cap demòcrata hauria
de tenir por del vot dels
ciutadans expressat en
unes eleccions”. El que va
rebutjar ahir com a resposta la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, és una
aturada de país permanent, perquè “perjudica”
l’economia. En una trobada del Fòrum Empresarial
del Llobregat, Chacón va
dir que no creu que “sigui
positiva” una acció així,
perquè “proclamar aturades indefinides per sistema, sense saber a què porten, què volem aconseguir
i amb quin full de ruta, no
ajuden l’economia productiva”. Segons ella, seria bo
“fer trobades” amb els que
ho defensen, perquè es demana “de què viu” aquest
sector, perquè una pime
“no es pot permetre”
d’abaixar la persiana. ■
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La justícia belga reobre
les investigacions per
l’espionatge a Puigdemont
a L’expresident guanya el recurs contra l’arxivament del cas de les balises al
cotxe a Un tribunal d’apel·lació ordena mesures per trobar-ne els responsables

La iniciativa es va presentar ahir a Manresa ■ ACN

Vora mig miler
d’escaladors
il·luminaran
Montserrat
a L’acció, prevista per dimarts vinent,

es podrà seguir des de 20 punts fora del
massís a També fan marxes de torxes
Una patrulla policial belga controlant els accessos a Waterloo ■ ACN

Natàlia
Segura

La data

La frase

Brussel·les

03.02.18

“Cal fer el possible
per trobar els
delinqüents
i comissionats
d’aquests crims”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La investigació sobre el
presumpte espionatge a
Carles Puigdemont es reobre a Bèlgica. Així ho va
decidir ahir el tribunal
d’apel·lació de Brussel·les,
que va ordenar continuar
la recerca per trobar els
responsables de col·locar
balises de seguiment en el
cotxe del president a l’exili, cinc mesos després que
la jutgessa inicialment encarregada decidís no continuar estirant el fil. Una
petita victòria judicial del
líder de Junts per Catalunya, que va recórrer abans
de l’estiu contra l’arxivament del cas.
“Hem guanyat el recurs
contra el tancament de la
investigació per les balises
de seguiment il·legals presents al cotxe del president en territori belga. La
investigació es reobre i el
jutge ha ordenat mesures
addicionals per trobar els
responsables d’aquests
crims”, va anunciar ahir el
seu advocat belga Simon
Bekaert a Twitter.
El jutge ha considerat
que amb la informació re-

—————————————————————————————————

el dia que l’agent dels Mossos que acompanyava el
president va trobar la primera balisa al para-xocs.

col·lectada per la fiscalia
de Brabant Wallon, província on resideix Puigdemont, valia la pena continuar indagant per descobrir la veritat. Per això ha
exigit que s’interrogui la
representant de l’empresa
italiana que va vendre les
balises, els representants
de tres empreses que van
vendre parts dels components dels dispositius, i
que s’identifiqui els usuaris d’una sèrie de telèfons
que surten a la investigació.
Si bé el cas retorna ara a
mans de la fiscalia de Brabant Wallon, fonts de l’equip jurídic de Puigdemont no descarten que la
policia federal belga es pugui involucrar en aquesta
nova fase d’investigació,
que s’engegarà en les pròximes setmanes.
El 7 de febrer del 2018 el

—————————————————————————————————

Tribunal Apel·lació de
Brussel·les

mosso que acompanyava
Puigdemont a Bèlgica va
detectar una primera balisa sota del para-xocs posterior del Renault Espace
on viatjava el 130è president de Catalunya. L’endemà, amb agents especialistes de la policia federal belga, en van descobrir una
segona dins del motor d’un
altre dels vehicles de Puigdemont, un Renault Laguna. La recerca de la policia
indicava que les balises
eren “de material d’alta
qualitat”, que van ser collocades per “professionals
entrenats” que podrien
haver treballat, alhora,
amb altres còmplices
“amateurs discrets”.
Al mateix temps que la
fiscalia arxivava el cas a
l’abril quan feia un any que
investigava, l’ACN va publicar diverses informacions que revelaven la pre-

sència del fiscal de l’Audiencia Nacional Carlos
Bautista Samaniego en els
informes policials belgues
perquè va ser a l’hotel on
va començar el presumpte
espionatge a Puigdemont
el gener del 2018.
Sospites
Aquest va negar que la seva estança la mateixa setmana dels fets estigués relacionada amb el cas justificant la seva presència a
la capital belga per una
trobada europea antiterrorista. Tanmateix, els informes policials també assenyalaven com a persones d’interès que s’allotjaven a l’establiment un empresari espanyol, un home
que consideren relacionat
amb el Ministeri de Justícia i tres informàtics.
Els advocats catalans
intentaran demostrar que
darrere de l’espionatge hi
podria haver alguna persona relacionada amb els
serveis secrets de l’Estat.
La fiscalia belga va assegurar en les seves argumentacions per desestimar la
investigació del cas que la
recerca “seria com buscar
una agulla en un paller”,
segons el seu escrit de fa
uns mesos. ■

Redacció
BARCELONA

Vora mig miler d’escaladors s’han inscrit per participar en la iniciativa
Llum i llibertat, que il·luminarà les agulles del massís de Montserrat la vigília
de la Diada per exigir la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. Els inscrits començaran a pujar
al migdia amb l’objectiu de
ser dalt de la seva agulla a
les set del vespre i fer nit
allà. Els llums romandran
encesos entre dos quarts
de nou del vespre i dos
quarts de vuit del matí de
la Diada. Els impulsors
–Artistes per la República,
l’ANC, la Federació d’Excursionistes de Catalunya
i Òmnium Cultural– van
demanar ahir a la ciutadania que ningú fora dels inscrits vagi a la muntanya
per qüestions de seguretat
i per evitar la massificació,
ja que habilitaran una vintena de punts fora del parc
natural per poder seguir
l’acció, que comptarà, alhora, amb un grup de fotògrafs voluntaris que en
prendran imatges. A més,
s’aprofitarà per enregistrar-la per a l’elaboració
d’un documental.
Fa prop de 20 anys ja es

va dur a terme una acció
similar, però aquesta vegada seran el doble de
llums –fins a 131, tants
com presidents de la Generalitat hi ha hagut– i
l’objectiu és que es col·loquin de manera “harmònica” perquè es pugui veure
des dels diversos vessants
de la muntanya. La idea és
“traspassar fronteres”, segons Marc Sellarès, d’Artistes per la República.
Des de l’ANC, Pep Peraire
recordava que la iniciativa
vol ser un clam a la unitat
estratègica i fer una exigència: que s’acabi la repressió. Abans de l’encesa
dels 131 farells, a la zona
esportiva del Bruc s’ha
previst un acte polític amb
representants de les entitats organitzadores, entre
els quals hi haurà Roser
Oduber, Pep Cruanyes,
Marina Llansana i Jordi
Merino. A hores d’ara no
està confirmat que hi pugui assistir el president de
la Generalitat, Quim Torra, tal com aquest havia
anunciat fa uns dies.
Per completar l’acció, a
més, al Bages i el Moianès
es faran divuit marxes de
torxes entre el 10 i l’11 de
setembre, quatre de les
quals acabaran amb un acte polític a Lledoners. ■
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Marta Torrecillas Víctima de la violència policial l’1-O. Després va denunciar Millo per haver mentit sobre les seves lesions

“Hem de deixar de dir que
estem en hores baixes”
SENTÈNCIA · “La farem servir de punt d’inici per tirar endavant el camí que havíem començat” EL
POBLE · “La gent sempre ha cregut el mandat de l’1-O. Són els polítics els que s’han desactivat”
M.R
GIRONA

M

arta Torrecillas és la
barcelonina que va
resultar ferida en
una mà durant les
càrregues policials de l’institut
Pau Claris l’1 d’octubre. El juliol
passat va reclamar judicialment
una rectificació a l’exdelegat del
Govern de l’Estat a Catalunya
Enric Millo per haver dit al Tribunal Suprem durant el judici
als presos polítics que ella havia
reconegut haver mentit en relació amb les seves ferides i haver
demanat disculpes. Precisament, la vista per aquest cas serà el 30 de setembre.

801175-1216152L

Com veus la situació del país
ara mateix?
Jo el que crec és que hem de deixar de dir que l’independentisme està en hores baixes perquè
penso que, com es veurà aquesta Diada, estem més disposats i

Marta Torrecillas va ser víctima de la brutalitat policial l’1-O a l’institut Pau Claris ■ ACN

preparats que mai. I esperant
una sentència que haurem de
fer servir de punt d’inici per tirar endavant el camí que havíem començat.

Creus que serà una de les diades més importants?
Serà molt important perquè estem a les portes de la sentència,
però també per la situació que
s’està generant, que estem com

en un cap de carrer: per un cantó, davant unes possibles eleccions on els partits estan jugant
al que estan jugant; uns mirant
les eleccions espanyoles, els altres parlant d’unitat i intentant

aclarir en quina situació estem,
i per un altre cantó hi ha el poble, al qual han deixat caminant
sol però que mai ha deixat de
creure en el mandat de l’1 d’octubre i de treballar-hi.
Creus que la repressió està fent
efecte o al contrari la societat
està agafant més força?
Per un cantó ha fet efecte i ha
dissuadit l’esperit que teníem,
però per un altre ens ha fet reaccionar per tirar endavant. Cal
dir que hem rebut la repressió
de la policia però també la dels
polítics i partits, que és la que
ha desil·lusionat més.
La iniciativa Tsunami Democràtic com la valores?
És el que deia abans, sembla
que no estiguin passant coses,
que estiguin les aigües molt calmades, perquè hi ha el mantra
que tothom es queda a casa, que
la gent s’està desactivant... però
no: sí que s’estan movent coses.
Hi ha molta gent que en petits
cercles està treballant, s’estan
movent als pobles i als barris.
Iniciatives com ara la del Tsunami són interessants i ens aniran
portant cap a aquest camí de
trencar amb aquesta dinàmica
negativa i de missatge negatiu
en què ens estem autorecreant.
Al final el repetim tant que te
l’acabes creient. Però durant tot
aquest temps els CDR han continuat treballant. Diuen que estem desactivats, però no és veritat. Sembla que els qui estan
desactivats són els polítics. ■
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Un guàrdia civil
reclama 10.000
euros a Òmnium per
un vídeo del judici
a L’entitat defensa que la declaració del sergent va ser pública,

encara es pot trobar a les xarxes i la seva veu no és identificable
a Cuixart fa una crida a la mobilització per la diada nacional
Emili Bella
BARCELONA

Òmnium Cultural ha presentat un recurs al jutjat
de primera instància número 57 de Barcelona per
demanar que es desestimi
la demanda d’un dels guàrdies civils que van declarar
en el judici de l’1-O. Es
tracta del que va descriure
el 19 de març la bandera
de l’entitat com “un trozo
de tela cuadrada que pone
Òmnium de color verde y
alguna raya con un palo”.
El guàrdia civil en qüestió
denuncia Òmnium per un
delicte contra el dret a la
pròpia imatge i li demana
10.000 euros amb l’argument que l’entitat va fer
servir la seva veu per guanyar diners. Òmnium,
com en el cas d’altres intervencions del judici al
Tribunal Suprem, va elaborar un vídeo informatiu
per difondre a les xarxes
socials amb l’àudio del testimoni com un acte més de
llibertat d’expressió.
El recurs, al qual ha tingut accés El Punt Avui, re-

corda que la declaració del
sergent es va produir amb
ocultació del rostre sense
mostrar-ne cap imatge i
sense identificació de cap
dada personal que en permetés la identificació més
enllà del seu número,
P35979V. En no ser la veu
d’una persona coneguda
públicament, no és identificable per ningú més que
el seu entorn i, per tant, es
va desestimar distorsionar-la. Més enllà d’això, la
declaració “va ser efectuada en el marc de l’audiència pública prevista per al
procediment penal”, amb
presència de periodistes i
públic general a la sala i
amb retransmissió en directe via senyal televisiu
ofert pel mateix Suprem,
que, a més, va ser reproduïda per diversos mitjans i
encara es pot trobar a la
xarxa.
L’entitat subratlla que
té reconeguda la seva condició d’utilitat pública per
part de la Generalitat i
sense finalitat lucrativa
segons l’Agència Tributària espanyola i que amb el

vídeo no es buscava promoure la contractació de
béns o serveis, sinó que
l’única finalitat era divulgativa i informativa. Encara més, observa abús de
dret i mala fe processal en
la interposició de la demanda, que considera que
prové d’un guàrdia civil
que va faltar a la veritat.
D’altra banda, el president d’Òmnium, Jordi
Cuixart, en presó preventiva a Lledoners, va fer
ahir una crida a la mobilització per la diada nacional
amb una carta adreçada
als socis titulada Per tornar-ho a fer, l’11-S i cada
dia, hi hem de tornar a
ser: “Aquesta Diada demostrarem de nou que el
poble no falla mai. I que davant un Estat que empresona la llibertat d’expressió i el dret a la protesta pacífica, mai renunciarem a
la mobilització.” Per després de la sentència preveu, “com van fer els lluitadors antifranquistes”, que
“tocarà combinar l’acció
no-violenta i la mobilització constant”. ■

Nart estripa el carnet
de Ciutadans i es
manté d’eurodiputat
Redacció
BARCELONA

L’eurodiputat Javier Nart
s’ha donat de baixa com a
militant de Ciutadans però continuarà formant
part, com a independent,
de la delegació del partit al
Parlament Europeu i del
grup liberal Renew Euro-

pe, segons un comunicat
de la formació presidida
per Albert Rivera. “Continuarà defensant els interessos dels espanyols i el
programa electoral de Ciutadans a les eleccions europees del maig”, afirma el
text. El juny passat, l’advocat ja va abandonar l’executiva del partit taronja

L’eurodiputat Javier Nart,
en una compareixença en una
comissió al Parlament ■ EFE

Cartells del Tsunami Democràtic al pont de Pedra de Girona i a la plaça del Rei de
Barcelona ■ ÒSCAR PINILLA / TWITTER TSUNAMI DEMOCRÀTIC

Primera acció del Tsunami Democràtic
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Tsunami Democràtic es va
començar a fer visible ahir
amb el desplegament de pancartes en espais emblemàtics de diferents capitals i una
encartellada massiva arreu
del país. A Barcelona, es va
desplegar una pancarta a la

torre del telefèric, situada al
costat de la platja de Sant Sebastià, amb el lema “Desobediència civil, democràcia.
Canviem l’estat de les coses”,
a la catedral i a la plaça del
Rei. Segons la plataforma,
s’han penjat uns 15.000 car-

per discrepàncies amb la
direcció just després que
el partit va aprovar de
mantenir el vet a la investidura del líder del PSOE,
Pedro Sánchez. D’altra
banda, l’eurodiputat també s’ha mostrat crític amb
l’acostament de Ciutadans a l’ultradretà Vox.
La baixa com a militant
arriba després de la sortida del secretari d’estudis i
programes i portaveu adjunt al Congrés, Toni Roldán, per discrepàncies
amb Rivera, i d’altres dirigents del partit, com són
Xavier Pericay i Francisco
de la Torre. ■

El govern obre una
fossa a Foradada
Redacció
FORADADA

Els arqueòlegs han començat els treballs d’obertura d’una fossa de la
Guerra Civil al municipi de
Foradada, a la comarca de
la Noguera, a la serra Alta,
on van tenir lloc diversos
dies de combats entre l’exèrcit republicà i les tropes
rebels. La fossa estava sota unes pedres amuntega-

tells a tot Catalunya.
Tsunami Democràtic és
una campanya apadrinada
per partits i entitats independentistes que disposa del suport del govern i que pretén
donar un impuls unitari al
procés sobiranista.

des on algú hi va escriure
“DEP” (descansi en pau).
Els treballs, impulsats pel
departament de Justícia
de la Generalitat, han permès, de moment, de trobar-hi les restes d’un soldat, molt probablement
pertanyent a l’exèrcit republicà. La zona havia estat utilitzada pels republicans com a posició per a
metralladores a causa de
la bona visibilitat. ■
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Les frases

—————————————————————————————————

“Marxem molt
preocupades perquè
bàsicament ens han
vingut a presentar un
programa electoral”
Ione Belarra

PORTAVEU D’UNIDES PODEM
—————————————————————————————————

“Hem constatat
diferències, però
continuem parlant. En
una negociació no hi
pot haver retrets”
Adriana Lastra

PORTAVEU DEL PSOE AL CONGRÉS
—————————————————————————————————

“De la mateixa
manera que dic que
temo que hi hagi
eleccions, també dic
que no les vull ”
Miquel Iceta

PRIMER SECRETARI DEL PSC

La portaveu d’Unides Podem, Ione Belarra, atenia els mitjans de comunicació ahir al final de la reunió amb el PSOE al Congrés ■ KIKO HUESCA / EFE

Sánchez i Iglesias constaten
el bloqueig sense trencar
a El PSOE i Unides Podem es reuneixen més de quatre hores sense cap avenç a El president l’anima a
arribar a un pacte “sense vencedors ni vençuts” a Els morats no dinamiten els ponts tot i el recel
David Portabella
MADRID

El PSOE i Unides Podem
van superar ahir per una
tarda els dards encreuats a
través dels micròfons i les
portades i el mar de recels
que els separa i es van tancar a les dependències del
Congrés per fer una reunió
de treball sobre la base del
Programa comú progressista de 370 punts que Pedro Sánchez va presentar
dimarts amb escenografia
electoral. Després de quatre hores i mitja de reunió,
el PSOE va constatar que
Unides Podem reclama
entrar al govern i Unides
Podem que el PSOE li veta
la porta del Consell de Ministres encara que aprovi
el pla de govern de 370 mesures. I tot amb la indissimulada tibantor entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias a flor de pell.
L’esforç d’explorar una
entesa a la tarda a porta
tancada no va impedir que

Pedro Sánchez i Pablo
Iglesias escalfessin la cita
amb advertiments previs
en públic al matí, que es
van llançar a través dels
mitjans, perquè entre ells
no hi ha diàleg ara per ara.
“Saber negociar és voler
negociar, una bona negociació no pot tenir vencedors ni vençuts”, oferia
Sánchez, tot i deixar clar
que ell no es doblegarà mai
a una coalició com la que
oferia al juliol. “Hem pactat a tot arreu on no hi és
Sánchez”, va alliçonar
Iglesias al president espanyol en funcions.
Amb la presentació dels
370 punts feta a l’estació
de Chamartín, molts dels
quals inspirats en el programa electoral d’Unides
Podem i alguns –com ara
la no derogació de la reforma laboral en favor de reformar els seus punts més
lesius– queden per sota de
les aspiracions d’Iglesias,
el que Sánchez ha aconseguit és situar l’atenció del

compte enrere fins a la data límit del 23 de setembre
en els continguts i no en els
càrrecs. Però, un cop entrats en les matèries, va arribar l’hora de debatre els
càrrecs i la cortesia va esclatar. “Hem acordat amb
les negociadores del PSOE
continuar parlant els pròxims dies i, si és possible,
mantenir una nova reunió, però marxem sincerament preocupades perquè bàsicament ens han
vingut a presentar un programa electoral”, va denunciar la portaveu d’Unides Podem, Ione Belarra.
“S’han mostrat profundament inamovibles en les
posicions en què es mantenien i han vingut a presentar una tercera via que en
realitat és la primera i
l’única via que ha mantingut el PSOE, que és la de
partit únic”, va reprotxar
Belarra als seus interlocutors socialistes.
En nom del PSOE, la
portaveu al Congrés,

Iceta “tem” que hi haurà eleccions
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pel primer secretari del PSC,
Miquel Iceta, la possibilitat
d’una repetició de les eleccions estatals és, ara mateix,
una opció més que plausible.
“Em temo que si”, va ser la seva resposta quan se li va preguntar per la qüestió en una
entrevista a Catalunya Ràdio,
on també va recalcar que el
seu desig, però, és que hi hagi
un acord abans que no faci
necessari concórrer de nou a
les urnes. Pel lider dels socialistes catalans, a hores d’ara, i

a diferència del mes de juliol
passat, “no es donen les condicions per a un govern de coalició” entre el PSOE i Unides
Podem, ja que la confiança
entre les dues formacions
s’ha deteriorat. “No hem de
fer un matrimoni, sinó un
compromís i a veure si funciona”, va ser la seva metàfora al respecte, alhora que va
advertir Pablo Iglesias “que
s’haurà de fer responsable”
del que pugui succeir si hi ha
una repetició electoral.

Adriana Lastra, va ser més
suau i va “constatar diferències” que obren pas a
continuar parlant en el
marc del que va definir
com a “comissió negociadora”. “En una negociació
no hi pot haver retrets”, va
dir Lastra als interlocutors
que els havien airejat uns
minuts abans. “Unides Podem sempre ha dit que

l’acord programàtic no seria un problema”, va dir
Lastra per afegir-hi pressió. Els interlocutors del
PSOE es van entretenir a
explicar a Unides Podem
que l’oferta de Sánchez
dels 370 punts es completa amb una triple garantia
de control –una oficina nova adscrita a Hisenda, una
comissió al Congrés i al Se-

nat i una comissió reforçada amb la societat civil–
per vigilar el compliment
del programa que els ha de
fer innecessari entrar al
Consell de Ministres. Però
no els van convèncer.
Res de la CNMV ni del CIS
Més enllà del programa,
Iglesias espera que Sánchez “no mentís” quan
deia que l’obstacle era ell i
prou i no aprova que la vicepresidenta,
Carmen
Calvo, ofereixi a Unides
Podem premis de consolació, com ara la direcció
del CIS, de la CNMV –l’àrbitre de la borsa– o el Defensor del Poble. “Nosaltres no compartim aquesta concepció patrimonial
del poder que tenen els socialistes”, va denunciar.
Per Iglesias, es tracta de
càrrecs en organismes públics que han de ser ocupats per persones amb un
perfil “tècnic”, una circumstància que, segons
ell, ja no succeeix amb el
recent nomenament del
nou director d’informatius de RTVE, Enric Hernández. Tampoc aprova el
líder d’Unides Podem els
continguts del programa
comú progressista de 370
mesures. “El document
representa alguns passos
enrere”, adverteix.
Mentre Espanya es precipita cap a les que serien
les quartes eleccions en
quatre anys, Sánchez i
Iglesias no es plantegen
ara per ara posar fi a la seva incomunicació i el president no és ni tan sols partidari d’anar a una investidura a rebre un sí gratis
sense la garantia de quatre anys d’estabilitat. ■

