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Catalunya
DECISIÓ · Els moviments del
Suprem esvaeixen la possibilitat
de fer complir la sentència als
presos polítics fora del Principat
ESCRIT · El fiscal responsable
de vigilància penitenciària és
l’autor del text que acusa, sense
proves, d’imparcialitat Justícia

L’ESPORTIU

Bàsquet

NORMA · Les condemnes
s’han de complir prop de casa
per facilitar la reinserció però la
fiscalia juga a espantar

Conjurats per
al consens

L’equip espanyol, amb la copa ■ EFE

La selecció espanyola
de bàsquet fa història
Un equip ple de catalans assoleix, per
segona vegada, el campionat del món

P11

Nacional

Es disparen els ofegaments
mortals a les platges
Les onades de calor són un dels
motius que podrien explicar el repunt
Nacional

P12,13

La majoria dels detinguts per
furt no es presenten al judici

El nou coordinador nacional d’ERC, Pere Aragonès, va exercir el seu vot a Mataró ■ ACN

Lideratge reforçat a ERC
El tàndem Junqueras-Rovira assoleix el 88% dels vots dels militants

186151-1208307L

La judicatura també vol que es torni a
castigar amb presó la seva reincidència
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Keep calm

La vinyeta

Jordi Creus
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El 3,5%

H

a passat la Diada
més complicada
per a l’independentisme i la veritat és que
la nota és alta. Les
600.000 persones
comptades per la Guàrdia Urbana de
Barcelona demostren la fortalesa del
moviment, malgrat la desorientació en
què viu des dels fets d’octubre del
2017. Tot i que els mitjans de comunicació espanyols (i alguns de casa nostra, és clar) s’entestin a qualificar
aquesta xifra de fracàs. Malgrat que,
fins i tot, tinguin la poca vergonya d’ensenyar imatges de la zona sense gaire
gent (és clar, perquè eren d’un parell
d’hores abans de l’inici de la manifestació!), ningú amb dos dits de front pot
ignorar que a Catalunya, des del 2010,
s’estan duent a terme les manifestacions més grans de la història d’Europa. En aquest sentit, El País va publicar
la setmana passada un article molt interessant, basat en el llibre Why civil
resistance works: the strategic logic of
nonviolent conflict (per què funciona la
resistència civil: la lògica estratègica

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

A Catalunya fa 10 anys que
les mobilitzacions pacífiques
reuneixen una part
important de la població
del conflicte no violent), de les investigadores Erica Chenoweth i Maria J.
Stephan, en què es destacava que
aquelles mobilitzacions pacífiques i
sostingudes en el temps que aconsegueixen aplegar un 3,5% de la seva població tenen altes possibilitats d’aconseguir els seus objectius. I l’article posava com a exemple les protestes contra el dictador filipí Ferdinand Marcos;
les accions per a la independència a
Estònia, Letònia i Lituània; la lluita pels
drets civils als EUA, i, més recentment,
les mobilitzacions d’èxit al Sudan contra el dictador Omar al-Bashir, a Puerto
Rico contra el governador sexista i homòfob Ricardo Rosselló i a Hong Kong
contra el projecte de llei d’extradició a
la Xina.
Tot i que en el mencionat article
no se citi, a Catalunya fa 10 anys
que les mobilitzacions pacífiques reuneixen una part important de la població. Per cert, molt per sobre del
3,5% que el que va ser diari de referència de la progressia espanyola
qualifica com a barrera de l’èxit per
canviar les coses.

Sobre la fotografia

J

ust abans que es clausurés el Visa
pour l’Image, hem sabut de la
mort del darrer dels gegants de la
fotografia que hem hagut d’enterrar
les últimes setmanes. Ara ha estat
Charlie Cole, l’autor de la coneguda
imatge de l’estudiant xinès que el
1989 va desafiar una filera de tancs
durant la revolta de la plaça de Tiananmen, però feia dies que estàvem ja
de dol per la pèrdua de Leopoldo Pomés, a qui sempre haurem d’agrair
que ens tragués la crosta rància del
franquisme amb aquelles campanyes
publicitàries que eren una pura manifestació de sensualitat i alegria. Poc
després, se n’anava Peter Lindbergh,
el fotògraf que es mirava les models i
els famosos com si fossin estranys a si
mateixos, en blanc i negre, ullerosos,
esquius i una mica desvalguts, potser
tal com serien fora de càmera: igual de
guapos, però completament astorats
de ser-ho. I, sobretot, estem encara sota la commoció d’haver perdut Robert
Frank, un mite i un model ètic de la fotografia de tots els temps. Com els gegants de debò, ha estat l’únic que ha
demostrat, arribant als 94 anys, una

“
Aquest Robert
Frank és el mateix
del qual ja parlava
Susan Sontag

capacitat prodigiosa de sobreviure’s.
La prova que algú ha ingressat en un
marc llegendari és que, amb la notícia
de la seva defunció, el que més et sorprèn és que encara fos viu, com si hi
hagués algun terrible error, perquè
aquest Robert Frank de què parlen
avui els diaris no pot ser el mateix que
fa mig segle Susan Sontag ja citava en
el seu estudi Sobre la fotografia com
un dels autors que havien revelat, amb
les seves imatges d’Amèrica, “la tomba
d’Occident”.
Però sí, l’és en efecte, i la casualitat
ha volgut que la notícia de la seva
mort hagi coincidit amb la primera

edició en català del llibre de Sontag,
en traducció d’Anna Llisterri per a Arcàdia i la Virreina Centre de la Imatge.
El volum conté dos articles addicionals de redacció força més tardana,
“Fotografia: un petit resum” i “Sobre
la tortura dels altres”, però sobretot hi
ha l’agudesa emocionant de l’escriptora que va descobrir-nos que les imatges sobre l’horror, més que una resposta moral, susciten el desig de veure
més imatges horroroses, o que certa
fotografia documental no desvetlla pas
sentiments de reparació i justícia, sinó
que participa del “tradicional entusiasme pels pobres i els desposseïts”. Benvinguda la fotografia, en tot cas, que fa
que la realitat sembli tenir un propòsit; que fa creure que aquest individu
que ara passa havia de comparèixer
necessàriament en aquest moment;
que la boira que s’estén sobre la ciutat
aquest matí hi sigui per submergir-la
en aquesta atmosfera de trista espera
que t’empeny a mirar-la i quedar-hi
atrapat com en un laberint de gasa, i
que preserva sota la imatge, perquè tu
puguis seguir vivint a fora, un secret
del qual, pel teu bé, no sabràs mai res.
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continguts del web
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EDITORIAL

A la tres

Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

Que bons, els jutges

L

a decisió del Tribunal Suprem de
no fer una lectura pública de la
sentència als líders independentistes evitarà el trasllat dels presos i
les preses a Madrid, aplanant l’aplicació estricta de la llei penitenciària i
que la resolució judicial sigui comunicada a les parts. D’aquesta manera, es
facilitarà que el compliment de les hipotètiques penes se segueixi a les presons catalanes. Ja ningú no dubta, en
l’administració de justícia, que seran
condemnats i pocs confien en l’absolució que es reclama des de les defenses.
Una clara preparació del terreny per
facilitar l’aterratge d’una sentència
dura i per mirar de treure-li ferro.
Serà un compliment estricte de la
llei, però que amb l’amenaça d’una
enorme pallissa, els catalans hauríem
d’estar contents de rebre només una
gran plantofada i, un cop passada la
manifestació o l’aturada de país o la
mobilització que s’escaigui... a treba-

“
L’amenaça
d’acarnissament

amb els presos és
perquè ens
acontentem amb un
mal menor
llar i acatar la sentència com a mal
menor. La tàctica d’amenaçar amb
l’acarnissament sobre els presos, liderada per la fiscalia, serveix per amorosir la sentència de Marchena i el Suprem. S’amenaça amb el pitjor i després, un copet a l’esquena, un somriure benvolent, i cap a treballar.

De reüll

Però la clatellada no serà innòcua ni
gratuïta. Més de dos milions de catalans vàrem votar en l’1-O i la condemna ens condemna també. Per això
s’apressen els partits i les entitats a
consensuar la resposta que, tot i la indignació, hauria de ser el més unitària
possible, encara que aquest fet la retalli i l’endolceixi per alguns cantons o
arestes. I per inútil que sembli la resposta a la sentència de partits, entitats i sindicats, la desobediència altre
cop a l’Estat, per petita que sigui, tornarà a posar de manifest l’existència
d’una qüestió irresolta: la de Catalunya. Amb condemna o sense, el problema es manté. La sentència i la resposta contribuiran a passar pantalla i afavorir la recerca d’una sortida o proposta per al moviment i des del moviment
independentista, que a la Diada es va
demostrar present, actiu, però desorientat i amb la necessitat de consensuar i trobar un nou horitzó.

Les cares de la notícia

Anna Puig

DELEGAT DEL GOVERN ALS ESTATS UNITS I EL CANADÀ

I què
passarà?

Isidre Sala

No defallir

U

n cop passada la manifestació de la Diada, i amb
molt bona nota per cert, diguin el que diguin, ara
segurament ens arriba un dels reptes més importants
d’aquests darrers dos anys. En pocs dies o setmanes es
farà pública la sentència del judici de l’1-O i res fa pensar
que els presos polítics surtin en llibertat. Tot el contrari,
s’espera un acarnissament de la justícia, un càstig sever
que serveixi d’exemple i freni qualsevol altre intent per
exercir el dret a decidir. I quan la previsió es converteixi
en realitat, què passarà en aquest país? Per la gran
majoria de nosaltres, ara mateix
Quan arribi el aquesta pregunta no té resposta. O
moment, que com a mínim cap que sigui clara i
concisa. Confiem que sí que hi hagi
no hi hagi
algú que ho tingui clar i que hi
vacil·lacions estigui treballant de manera
ni més
coordinada. Perquè quan arribi el
discrepàncies moment no hi hagi vacil·lacions ni
més discrepàncies. I d’una cosa no
en poden tenir cap dubte ni els partits ni les entitats
independentistes: la gent hi serà. La ciutadania
respondrà. No tenen cap excusa en aquest sentit. Ho
hem vist aquest Onze de Setembre. No sé vostès, però
jo vaig tenir la sensació de cada any. Aquella
companyonia, els crits reivindicatius, un mar
d’estelades, aquella massa de gent que no s’acabava
mai miressis on miressis, nens petits, joves, gent gran,
ciutadans pacífics però determinats... Tota aquesta
gent està a punt i disposada. Fa 10 anys que mai falla.
Malgrat tot. S’atreviran a malgastar aquesta fortalesa?

-+=

Tot i la persecució del govern espanyol, la Generalitat no defalleix i segueix fent política exterior plenament conscient que, a banda de ser un dret, és
una eina per a totes les empreses catalanes, pensin el que pensin els seus propietaris. No hi troben
cap il·legalitat, només prejudicis polítics.
EXCONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Josep Rull

Obsessió complerta

-+=

El març del 2017 el llavors conseller de Territori i
ara pres polític Josep Rull va anunciar la licitació
de l’ampliació de carrils de la C-58 entre Terrassa i
Badia, una obra reclamada des del 1993. Des de
divendres passat, aquesta obra, que ell havia també reclamat des de Terrassa, és una realitat.
PRESIDENT DE LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ

Joan Carles Girbés

Poder per a la imaginació

-+=

Després d’una encertada gestió al capdavant de
la Setmana del Llibre en Català de Joan Sala, Joan
Carles Girbés, el nou responsable, vol encarar el
seu mandat recollint el llegat anterior i demanant
imaginació per fer front als nous reptes del món
del llibre. Al sector, inventiva no n’hi ha de faltar.

El consens
contra la
sentència
En els darrers mesos, els partits sobiranistes i les entitats
de la societat civil malden per aconseguir trobar aquell punt de consens per respondre a la sentència
que dictarà en els propers dies el
Tribunal Suprem sobre els fets
d’octubre del 2017, una sentència
que no afectarà només els 12 líders
independentistes sinó el propi dret
a la manifestació, a la protesta, a la
llibertat d’expressió i fins i tot a la
democràcia, com ho demostra que
rere seu se’n produiran moltes més
ja que, a hores d’ara, ja hi ha un miler de persones investigades en diverses causes per la seva ideologia.
El món independentista va cometre
un pecat original, no aconseguir
una unitat estratègica un cop superat el fet que l’èxit rotund de l’1-O es
va convertir en fracàs, si més no, en
el fet de no poder dur a terme l’objectiu per al qual havia estat convocat, proclamar, de forma efectiva, la
República catalana. Contra rellotge,
però encara hi ha temps i cal demanar a tots els actors que, en aquests
dies que queden fins a la sentència,
que, segons el mateix Tribunal Suprem, serà pública abans del 16
d’octubre, esmercin tots els esforços que calguin per arribar a un
acord.
I quina ha de ser la resposta?
El que cal demanar és que hi hagi
una resposta unitària, de consens,
encara que això suposi que alguns
dels actors hagin de renunciar als
seus objectius de màxims com, de
fet, passa en tota negociació política. I és obvi que en aquest acord hi
ha actors, els Comuns o els sindicats majoritaris, per posar dos exemples, que es poden sentir un pèl
incòmodes si l’eix és la independència i còmodes si és la denúncia
de la repressió. Cal ser hàbils i pactar, si cal, i com també passa en tota
negociació política, també quines
accions es poden fer per lliure.
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1
any

Homenatge
Més d’un miler de persones
omplen la plaça del Doctor
Robert de Sabadell per
reivindicar la llibertat de la
presidenta del Parlament.

Full de ruta

10
anys

Efecte contagi
El president espanyol, José Luis
Rodríguez Zapatero, diu que
no tem un efecte contagi del
referèndum celebrat aquest
diumenge passat a Arenys.

20
anys

Principi d’acord
CiU anuncia un principi d’acord
amb el PP per incrementar
les pensions mínimes entre
dos i tres punts per damunt
de la inflació.

Tribuna

Xevi Sala

Pius Pujades. Escriptor

La lletra més
petita

E

n la lletra petita
d’aquest “irresistible” programa de
govern que Unides
Podem no acaba de
veure ni amb la lupa
de les millors bones intencions, es veu
que el PSOE hi ha posat una proposta
per frenar els preus abusius dels lloguers. O sigui, que per fi els que poden
solucionar-ho busquen mesures per
rescatar de la desesperació un sector
creixent de la societat que no troba
sostre. I això que la situació és prou
clamorosa tant per a qui la viu com per
a qui la vulgui veure: la pressió dels
fons voltors i l’escampadissa dels pisos turístics han enlairat els lloguers a
límits inassumibles per a la classe treballadora mentre les hipoteques exigeixen pagaments encara més inabastables. On han d’anar a viure, doncs,
aquestes persones? Una pregunta que
per fi sembla importar al partit que aspira a guanyar la pròxima investidura
espanyola. I, mentre el microones dels
pactes no aconsegueix descongelar
les relacions entre el PSOE i Unides

Mentre el microones dels
pactes no aconsegueix
descongelar les relacions
entre el PSOE i Unides
Podem, arriba un respir per
als que no troben sostre
Podem, arriba una notícia fresca que
d’entrada podria alleugerir fins a un
milió de famílies. La justícia europea
acaba de descarregar un altre calbot a
l’Estat espanyol, en aquest cas considerant “poc transparents i presumptament abusius” els préstecs concedits
segons les condicions fixades en l’índex de referència de préstecs hipotecaris, l’IRPH. La conclusió de l’advocat
general del Tribunal de Luxemburg no
té caràcter vinculant però sol ser la
que després segueixen els magistrats i
contradiu directament una resolució
prèvia del nostre fabulós Tribunal Suprem. Aplicada amb caràcter retroactiu, el calbot europeu podria representar per al sector financer un retorn de
diverses desenes de milers de milions
d’euros. La justícia, doncs, es troba pel
camí amb la política en una aliança
que podria començar a revertir un problema vergonyós. Però ja sabem que la
banca sempre guanya i el més probable és que l’aplicació de la sentència
signifiqui en realitat l’enduriment per a
la concessió de futures hipoteques.

Que algú m’expliqui qui mana

F

eien goig: així, en fila, amb les
togues negres i els collars brillants de poder al coll. Ells eren
l’Estat, un dels poder de l’Estat. Amb
tot un rei al mig, coronant-los a tots.
Teòricament, només obrien el curs,
com els alumnes de qualsevol escola.
Però allò era com una desfilada militar, que ufaneja de la força davant del
poble. I ho van dir ben clar: les seves
sentències s’han d’acatar, diguin el
que diguin. (Volien dir: s’hi estigui
d’acord o no; semblin raonables o no;
siguin justes o no). Ells són el poder,
un dels braços del poder, en el sistema democràtic, al qual han de servir.

el seu poder és independent, com diu la Constitució. Quan recorden que hem
d’acatar les seves sentències, tots,
estaven pensant i volien que penséssim en el judici que tenen entre mans
ara mateix. Segurament el més important que tindran mai a les mans.
De veritat aquells togats tan mudats,
aquells jutges i fiscals tan orgullosos
de la seva autoritat, han estat cridats

a jutjar uns fets, com hauria de ser, o
se’ls ha encomanant la tasca de condemnar-los, de castigar-los? Tan independent deu ser el poder judicial
com l’executiu, o el legislatiu. Llavors, perdoneu, què o qui fa impossible que Pedro Sánchez pugui formar
govern amb el suport dels grups que
van configurar la majoria que va descavalcar Rajoy? És evident que no és
lliure de fer-ho. La voluntat del poble
espanyol, expressada a les urnes,
condueix amb lògica política a un govern de coalició. Però la voluntat del
poble no és acatada. I, en democràcia, el primer que cal acatar és la voluntat del poble.

PERÒ JO EM PUC PREGUNTAR si

DE MANERA QUE els jutges del Suprem
no són prou independents per fer justícia en un judici polític. Els polítics
no són prou independents per poder
formar el govern que han proposat
els ciutadans. Qui és lliure doncs? El
rei? Diria que el rei tampoc. Quan
l’octubre del 2017 havia d’exercir el
poder moderador que li atorga la
Constitució, provant de modular el

conflicte entre dues legalitats democràtiques, no va poder exercir-lo i es
veié obligat a prendre partit de forma
descarada al costat dels “a por ellos”.
Potser sí que hi ha separació de poders, però tot fa pensar que tots els
poders de l’Estat espanyol estan tutelats, vigilats, manats i potser coordinats amb mà ferma. La pregunta és:
qui mana, de veritat a Espanya? Qui
pot donar ordres al rei, al primer ministre, al Suprem, als representants
del poble? Qui està movent els fils discretament però amb contundència
darrere els tres poders tradicionals
de l’Estat i controla els mitjans de comunicació majoritaris que fan de corifeus?
VAN PROCLAMANT, aquí i a Europa, que
vivim en un estat de dret. Potser sí que
han armat una estructura d’aparent
democràcia. Però, que em perdonin, si
no s’acata la voluntat del poble, no hi ha
estat de dret, malgrat els decorats, els
vestits lluents i els punyets. Torno a
preguntar: qui mana a l’Estat? Ho pregunto, si més no, per saber-ho.

El lector escriu
Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

“La Diada no és
de tots”
b Aquests dies les persones
contràries a la manifestació
de la Diada totes tenen el mateix discurs: “la Diada no és de
tots”, “ens sentim exclosos”,
etc., etc., però jo els faig
aquesta reflexió: per què ens
manifestem? Jo crec que la
raó de la manifestació és que
volem recuperar les nostres
institucions que ens varen
prendre l’11 de setembre de
1714 i aquests anys hi afegim
el nostre dolor i ràbia per l’empresonament dels nostres líders polítics escollits democràticament. Quan fan una
manifestació d’un altre caire,
per exemple a favor d’un augment salarial, que és molt lògic i raonable, també hi haurien d’anar els empresaris que
tenen alguna implicació amb
el que es demana?
ROSA MARIA MARTORELL
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

En record de Joan
Antoni Solans
b Acabo de saber
(03/09/19) la notícia de la
mort en accident fortuït de
trànsit de l’amic i antic director general d’Urbanisme en el
període clau per al país de
1980-1997, a més a més d’altres càrrecs, Creu de Sant Jordi 2003, i finalment president
de la Reial Acadèmia de Belles
Arts de Sant Jordi. Vam ser
companys a l’Escola d’Arquitectura, vam ser en aquella
època dels pocs interessats
en urbanisme, enfront de l’hegemònica arquitectura, vam
tenir bons professors que ens
van entusiasmar amb els estudis, entre els quals va destacar Ribes Piera. En aquells
anys de l’Escola, vam compartir aquells ideals de progrés
que tant ens van animar a treballar per un país millor. Solans ho va aconseguir en un
període en què gairebé no

existia criteri urbanístic general que ordenés el gran desgavell edificador que hi havia a
l’inici de la democràcia. Molt
sovint es va enfrontar a poderosos interessos immobiliaris i
a importants grups polítics, va
lluitar, i sempre va tenir el suport del president Pujol. Va
lluitar per un urbanisme al
servei del país, i va aconseguir
implantar disciplina i criteris
urbanístics bàsics, que encara
avui són vàlids. Solans, d’arrels lleidatanes, va fer una bona i sostinguda feina durant
els anys decisius de la configuració del país, ha deixat un
bon llegat, que l’hem de continuar, del qual el més important és el compromís i la lluita
per un país millor, ell ho va fer.
El recordarem.
MIQUEL ÀNGEL SORIANO MONTAGUT
Lleida

Pronòstics
b Els programes del temps a

TV3 han esdevingut un punt
d’interès de la sobretaula,
fruit d’un adoctrinament laboriós, emprant formats més
atractius i didàctics, a més
d’imatges i un llenguatge proper, fent servir a vegades refranys populars o anècdotes,
fotos artístiques i informacions de diversos punts. I com
a protagonistes, els “homes
del temps”.
Antoni Castejon va ser el
que va encetar a TV3 la saga,
seguit d’Alfred R. Picó, Tomàs
Molina i Francesc Mauri, entre
altres. Gràcies a ells en sabem
una mica més d’hectopascals,
cumulonimbus, etc. o quant
temps fa que feia tanta calor.
Ara no erren tant; tenen satèl·lits com el Meteosat, equipat amb sensor tèrmic TIR
(Total Internal Reflection), on
diferents tons de grisos veuen
canvis.
LUIS JAIME FELICIANO
Figaró-Montmany (Vallès Oriental)
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“Em van elegir més d’un milió de persones, però encara
espero que respecteu la seva voluntat”

La frase del dia

Carles Puigdemont, 130È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

Ser o no ser

Orc

Joaquim Nadal i Farreras

Miquel de Palol. Escriptor

T

ots els indicadors assenyalen que
s’estén la idea que la causa independentista republicana no va
per bon camí, per no dir que ha descarrilat; que amb l’estratègia actual no va
enlloc. Sap greu coincidir amb l’enemic
en apreciacions; posem per cas: els polítics sobiranistes prometen coses que
saben que no compliran; en aquest sentit, literalment, estan enganyant els
votants. Creix la sospita que no volen
canviar les coses, que ja els va bé l’statu
quo, que –per posar un exemple– ja els
van bé els presos polítics, de la mateixa
manera que als partits de l’Estat espanyol, perquè, uns en contra i els altres a
favor, tots en treuen rèdit electoral.

SI ENS ENDINSEM en el laberint de la sos-

pita ens hem de preguntar què li han
promès a en Junqueras perquè actuï
com ho fa. Ens hem de preguntar com és
que l’experiència no li ha ensenyat que
no li donaran res. Espanya no negocia,
no pacta ni cedeix més que quan l’hi obliga manu militari –o l’equivalent civil–
un de més fort. Des de l’extrema dreta
–això ja ho devem saber– fins a l’extrema esquerra, secularment campa a Espanya la mentalitat del pastor guerrer
regit pels principis del llop: l’únic pla davant de l’adversari és destruir-lo, i no
contemplar-ho és de marietes cagats. Això no s’ho pot permetre ni en la més remota sospita cap novio de la muerte.
m’agraden més les notícies
dels fatxes que les “nostres”. Gràcies al
fet de parlar des de l’altra banda, de veure com a perill tot allò que els independentistes plantegen –mal que sense
efectes pràctics– com a estratègia, són
més clares, tracten els fets sense filtres.
Diuen les coses pel seu nom, sense taps.
S’ho creuen més ells que nosaltres.

UN INCÍS:

EN PARAL·LEL A TAL REALITAT, n’hi ha una

altra de perillosa de debò: la campanya
de desprestigi a què des de tots els mit-

Sísif
Jordi
Soler

jans se sotmet la causa sobiranista catalana, amb la hipertròfia de les notícies
d’inseguretat pública en primer terme.
Catalunya, es pretén, és un desastre caòtic i salvatge i cal fer-ne fora els turistes, i
enviar-hi més policia a posar ordre. Són
les accions més bèl·liques possibles sense enviar l’exèrcit. En aquest punt, el
cronista capaç de mantenir un mínim
sentit crític es troba davant d’un dilema
moral i estratègic: a partir d’ara s’ha
d’autocensurar per no abonar l’atac enemic, o continua tenint el dret i el deure
d’assenyalar tot allò que no li sembla correcte ni adient al seu país? En el món
mediàtic tothom interpreta al seu gust,
amb tot el dret per descomptat, i no és
innocent ningú –i qui se’l faci, o és un
malcuat o és tonto.
per una tardor calenta. La societat civil es mourà, però
l’estament polític només exhibeix discursos, i fa tota la pinta que arribat el
moment es posaran de perfil. Ara bé: per

S’ESPEREN NOTÍCIES

“
Si només
s’actua

reactivament, es
posa en evidència
que no hi ha pla, ni
estratègia, ni
lideratge. Supeditat
a les accions de
l’enemic no
s’independitza
ningú

què cal esperar la sentència del Suprem
per posar-s’hi? Si només s’actua reactivament, es posa en evidència que no hi
ha pla, ni estratègia, ni lideratge. Supeditat a les accions de l’enemic no s’independitza ningú.
MALAURADAMENT, aquest ja és un escenari superat, i l’única incògnita és saber
quant trigaran a adonar-se’n les ments
preclares que –és un dir– ens governen.
Hi ha un statu quo falsament estable, i
qui se’n fiï trota fermament cap al penya-segat. Els castellans –la matriu de
l’Espanya eterna, anterior a Adam i Eva i
a l’extinció dels dinosaures– planegen
un escarment exemplar, una venjança
de la qual els tous, covards, mariconívols
catalans –em refereixo a com ens veuen– no aixequin el cap en segles, i si pot
ser mai més. Quedaran com una broma
innocent les penques dels unionistes
quan diuen que no es pot governar un
territori contra la –teòrica– meitat de la
població, i en canvi els sembla la cosa
més justa i natural del món governar-lo
contra l’altra. I dic teòrica per no donar
per bo el bast sofisma –practicat per les
dues bandes– que els votants de partits
soi-disants independentistes són independentistes, i els votants dels unionistes són unionistes. Quina manera segura de saber-ho hi hauria? Quantes neurones calen per descobrir-ho?
TOT AIXÒ, I MOLTES COSES MÉS, quedaria

enrere, perquè l’enderroc ben planejat
que ens ve a sobre no serà sagnant ni luctuós com el que va començar el 1939, però amb els mitjans mediàtics i legals actuals serà molt més efectiu i difícil de revertir, per no dir impossible. Els nostres
mitjans ja fa temps que hi col·laboren
amb polítiques culturals ridícules, de vol
gallinaci i efectes alegrement suïcides.
Encara no saben que el pensament i l’art
són la cara i l’ànima de les nacions? Com
més temps passi, menys feina tindran
en aquest terreny els unionistes.

L

a primavera passada, Edicions Salòria de la Seu d’Urgell va
publicar un llibre singular d’Isidre Domenjó:
Som de poc dir. El Pirineu, mínimament explicat amb 100 monosíl·labs. El monosíl·lab que il·lustra la
portada, orc, és el que defineix aquest
caràcter pirinenc expeditiu i curt de paraules. L’índex esdevé un joc sorprenent i
una mostra visual de les cent paraules
ordenades alfabèticament com es presenten en el llibre. Com diu el mateix autor, és un petit divertimento que serveix
per a presentar amb poques paraules la
realitat passada, present i futura del Pirineu. Un territori extens, ric de paisatge, i
escassíssimament poblat.
Cada article dedicat a un mot és com
un glop de les essències contradictòries
del que s’intenta explicar. Els articles fan
un cercle complet i arrodonit, exposen el
tema i el sentit de cada paraula triada i
inclouen una visió senzilla, positiva, autocrítica i alhora optimista, amb una mirada al futur superadora dels entrebancs
coneguts i amb una aposta decidida per
treure el màxim profit de totes les oportunitats que brinda el Pirineu.
Hi juga la transversalitat frenada pels
ports, la pols de la memòria a les golfes
de les cases, el trot dels cavalls, el bel
dels ramats, l’art que és patrimoni de
tots, la llet i la neu noves oportunitats
econòmiques, els nyaps que s’han de
corregir, els noms dels llocs i de les coses, la Seu capital, els nous que han arribat per quedar-se, els ous dels dinosaures, els parcs que enalteixen el paisatge,
els rius.
Es remarquen totes les noves oportunitats de petites empreses transformadores que aprofiten la matèria primera i
elaboren productes naturals i frescos, es
recorda la vella i la nova indústria, el pas
de frontera que uneix i separa.
I un no contundent: el Pirineu és el Pirineu i no és de Lleida ni de Girona. Un llibre que és com un glop refrescant.
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Els militants
reelegeixen
Junqueras
de president

El pres polític
aconsegueix el 88%
dels vots i ERC veu
reforçada la seva
línia estratègica

Conjurats
per al
consens

Es dispara la
xifra de morts
per ofegament
a les platges

La temporada es
va tancar ahir amb
29 víctimes, que
se sumen a les
tres anteriors

Torrent i Torra, encapçalant una
concentració a Madrid de suport
als presos ■ EFE

REPTE Els partits batallen per trobar una resposta a la
sentència tan unitària com sigui possible MÉS Entitats socials
i sindicats integren els espais per l’acord DEBAT La CUP veu
necessari, abans, compartir una anàlisi dels fets de l’octubre
Emma Ansola
BARCELONA

Nova etapa política a Catalunya, amb la mirada posada en la sentència que a
mitjan octubre dicti el Tribunal Suprem sobre els
fets de l’octubre del 2017.
Al banc dels acusats, s’hi
asseu el procés independentista, els seus dirigents
i també el dret a la manifestació, a la protesta, a la
llibertat d’expressió i, fins
i tot, a la democràcia, tal
com defensen els partits
independentistes. Per altres formacions, el que es
jutja és la desobediència
a les lleis, la ruptura del
marc constitucional i, fins
i tot, un cop d’estat. Per als
primers, només hi ha una
sentència possible: l’absolució. I una condemna ha
de comportar la reacció
de la societat i les institucions catalanes, però senyalitzar aquest camí no
està sent fàcil.
Al carrer, la Diada va
concentrar 600.000 persones per reclamar de nou
la independència com a
única sortida al conflicte
territorial entre Catalunya i l’Estat, però també
unitat política en temps
convulsos i més líquids

Les frases

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

“La sentència és una
palanca de canvi.
Hi ha d’haver una
resposta àmplia,
també internacional”
Marta Rovira
SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

“L’independentisme
ha de decidir si es
rendeix o va a una
confrontació pacífica”
Toni Comín
VICEPRESIDENT DEL CONSELL PER LA
REPÚBLICA

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Si 100 ciutadans no
paguen els impostos,
tindran un problema.
Si són 300.000, el
tindrà l’Estat”

“No podem donar
suport a parades
efectives que causin
perjudicis a
l’economia”

Jordi Sànchez

Josep González

DIPUTAT DE JXCAT

PRESIDENT DE PIMEC

que mai. Les formacions
independentistes tornen
a estar esperonades per la
gent que va sortir al carrer, malgrat que hagi baixat considerablement el
nombre de manifestants,
una situació, però, que
tampoc causa sorpresa
entre els dirigents tenint
en compte el xoc de declaracions dels últims dies.

unions i negociacions que
es portin a terme, en pugui
sortir una resposta a la
sentència. “La millor resposta serà la que trobem
entre tots”, assenyalen
fonts de Junts per Catalunya, que defugen explicitar qualsevol proposta.
D’aquest sector pròxim
al president Torra es va
rescatar la investidura de
Puigdemont, un suggeriment que no atreu gaires
adeptes. ERC, per la seva
banda, ha deixat d’insistir
–tot i que no ho descarta–
en el govern de concentració i la convocatòria d’eleccions, en espera de fer pú-

Focus jurídic
Empesos per aquesta nova onada, que no deixa
de ser multitudinària, els
partits s’han tornat a conjurar perquè aquesta setmana, de totes les re-

blica ja una proposta conjunta. Sobre la taula, hi ha
la possibilitat de fer una
aturada, allunyant-se de
la idea de vaga general, ja
que els sindicats són els
únics competents per convocar-la. No obstant això,
la mobilització al carrer,
de manera sostinguda en
el temps, és un dels focus
de la nova etapa política.
En aquest àmbit, hi té un
paper destacat la campanya Tsunami democràtic,
sense autoria de moment,
però que té el suport dels
principals líders independentistes, des de Puigdemont fins a Junqueras.
Autocrítica i diagnosi
En aquestes trobades, en
què participen també diverses entitats civils i sindicats per cercar un acord
amb el màxim nombre de
suports possible, la CUP
és del parer que caldria fer
autocrítica, ja que facilita-

ria l’acord, tot i que els anticapitalistes assenyalen
que “la repressió de l’Estat
no ajuda gaire a fer-ho possible”. Però el cas és que,
cada vegada més, alguns
sectors eleven el to per demanar anàlisi, reflexió i
autocrítica sobre els fets de
l’octubre, en un “exercici
de sinceritat”, també amb
la ciutadania, per abordar
el consens. Un reclam,
però, que no és gens fàcil,
entre altres coses perquè
els responsables d’aquells
fets són els que continuen
ara formant part del lideratge d’aquesta nova etapa
des de les seves respectives
formacions. A banda de
la sentència del Suprem,
també cal recordar que
aquesta tardor hi haurà, al
TSJC, a l’Audiencia Nacional i al jutjat número 13,
nous judicis relacionats
amb el procés, els quals
afecten exmembres de la
mesa del Parlament, l’ex-

major dels Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero i una trentena d’alts càrrecs per la seva presumpta
participació en l’1-O.
I amb la mirada posada
en la sentència, s’intensifica un nou focus de treball,
l’escenari internacional,
ja que el dictamen del Suprem també obre la via a
nous recursos per defensar el procés davant dels
tribunals i les institucions
europees, la qual cosa genera als partits polítics
l’obligació de fer entre tots
una bona feina de coordinació, segons expliquen
fonts republicanes. El retorn de les euroordres a
Brussel·les comportaria
una nova sacsejada.
Finalment, i per teixir
aquesta resposta i aquest
combat amb l’Estat, cal un
enfortiment de les institucions, al Parlament i al govern, expliquen. L’aprovació dels pressupostos és
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Només canvi
climàtic?
M. Sardà

La gota freda que ha assolat el sud-est de la Península,
acarnissant-se especialment amb la comarca alacantina del Baix Segura, és un exemple més del canvi climàtic, malgrat que encara hi ha qui pensa que són
exageracions i que de desgràcies naturals sempre n’hi
han hagut. És ben cert que poc es pot fer per intentar
encarrilar una aigua que cau amb fúria i gran intensi-

tat, però hauria estat bé respectar el curs natural del
riu, construir amb mesura i prevenció. Perquè ja diuen
que rius, rieres, séquies i canals tornen a la seva llera
per més secs que es presentin. L’episodi de tempesta
al Baix Segura potser té molt a veure amb el canvi climàtic, però la hiperurbanització no ha ajudat segur a
minorar les conseqüències.

presos polítics al país, és
admetre que les presons
catalanes no estan pensades per a les dones, ja que
són una minoria, tal com
van comprovar l’exconsellera Bassa i l’expresidenta
del Parlament Carme Forcadell. Per la seva banda,
la consellera de Justícia,
Ester Capella, ha manifestat públicament el seu
gran desacord amb la presó provisional dels seus
companys i dels Jordis,
exercint el seu dret a la llibertat d’expressió, fet que
el fiscal reprova, però no ha
ordenat pas cap irregularitat en favor d’ells. Ja hauria
estat denunciada.

El polèmic 36.2
El secretari de Reinserció, Amand Calderó, rep el president Torra, a Lledoners ■ ACN / ARXIU

S’esvaeix l’amenaça
d’enviar els polítics
a penals no catalans
a La decisió del Suprem de no fer una lectura pública de la
sentència evita el seu trasllat a Madrid a La fiscalia colla
una eina clau, ja que la gestió de la Generalitat depèn
a hores d’ara dels comptes
que es van dissenyar el
2017 i que des d’aleshores
es mantenen prorrogats.
La CUP i els comuns, lluny
Per aconseguir-ho, el govern, encapçalat en aquesta tasca pel vicepresident i
conseller d’Economia, Pere Aragonès, ha mantingut contactes amb la CUP i
els comuns, que ja han rebutjat les primeres propostes perquè no aporten
cap novetat per afrontar
els reptes socials en educació i sanitat, i el primer
esborrany inclou partides
ja acordades i fins i tot
aprovades a la cambra catalana. Aquests dos partits també han rebutjat
el govern de concentració,
que consideren una proposta “destinada a tapar la
falta d’entesa entre els socis de govern”, expliquen

fonts dels anticapitalistes,
que defensen actuar amb
la premissa Ho tornarem
a fer, el lema del president
d’Òmnium, Jordi Cuixart,
pres a Lledoners. La CUP
és del parer que cal generar respostes adreçades a
exercir, a través de la desobediència, tots aquells
drets que es consideren
vulnerats, no només els
nacionals. En definitiva,
exercir “l’autodeterminació també per recuperar el
dret d’accés a l’habitatge
i el dret a l’educació”, entre d’altres. “Cal obrir el
mapa i optar per la desobediència com a eina per
exercir tots els drets vulnerats”, acaba. De moment, però, i sense acord
encara per notificar, els
partits volen evitar donar
ales a la “política d’aparador” dels darrers dies i demanen discreció i prudència per no generar falses
expectatives. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

En l’obertura de l’any judicial, dilluns passat, la Fiscalia General de l’Estat va
enviar dos missatges per
intentar espantar els independentistes catalans:
que cal “acatar” la sentència del Tribunal Suprem,
i que estava en qüestió la
“imparcialitat” de la Generalitat i del responsable
dels penals catalans a l’hora d’avaluar i classificar els
nou presos polítics si al final són condemnats. Amb
aquesta afirmació, es va
témer que s’obria la porta
a traslladar els exconselleres i els dos líders civils a
presons de Madrid o d’altres punts de l’Estat.
La fiscalia sap que el reglament penitenciari estableix que els reclusos han
d’estar a prop de les seves
famílies per assolir la seva
reinserció. Per esvair cap

temptació, el president
del tribunal, Manuel Marchena, ja ha dit que no farà
una lectura pública de la
sentència, i per tant no cal
traslladar els presos polítics a Madrid. La fiscalia i
el Suprem també saben
que tota decisió de la Generalitat envers qualsevol
reclús és després fiscalitzada per un jutge de vigilància penitenciària i per
l’Audiència de Barcelona.
Tot i les amenaces, la
societat civil, sense por,
manté els actes de suport
als nou presos, com ara els
sopars dels divendres amb
l’exconsellera Dolors Bassa al penal de Puig de les
Basses. Unes protestes
considerades “anòmales”
per la fiscalia, però que són
ben legals i cíviques, sense
tallar carrers.

Embrutir Calderó
b El fiscal de vigilància penitenciària de Barcelona i

Girona, Francisco Javier
Faus Prosper, és l’autor del
paràgraf de divuit línies
amb acusacions, sense
proves, contra la Generalitat, que es reprodueix en la
memòria de la Fiscalia General de l’Estat. Fins i tot
erra en el càrrec d’Amand
Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i
Atenció a la Víctima, i intenta embrutir la seva professionalitat. El pecat de
Calderó és dur un llaç groc
a la solapa i rebre el president de la Generalitat i
qualsevol polític a la porta
dels tres penals on estan
tancats els nou presos polítics. Cap declaració ni proclama es poden imputar
a aquest humanista, que
amb discreció omple els
penals d’experiències més
socials i professionals per
ajudar els més desfavorits.
El cas és que l’única preocupació de Calderó, amb
la primera arribada dels

b Amb tot, els quatre fiscals del Suprem ja van expressar el seu ànim de revenja quan en les conclusions del judici van demanar al tribunal que, si finalment els dotze independentistes jutjats són condemnats, se’ls apliqui l’article 36.2 del Codi Penal,
pensat per a criminals i
violadors. Aquest article
recull que, en condemnes
superiors a cinc anys de
presó, no se’ls podrà concedir el tercer grau (anar
al penal només a dormir)
fins que hagin complert la
meitat de la pena.

El cas Pujol
b La suposada falta d’imparcialitat de la Generalitat va ser bandejada amb el
canvi de règim penitenciari aquest estiu a l’excap de
CDC Oriol Pujol, condemnat a dos anys i mig de presó per prevaricació en el
cas de les ITV, una pena
per la qual, en el cas d’autors sense antecedents
com ell, no s’entra a la presó. El fiscal va presentar un
recurs perquè, després de
dos mesos d’estar tancat,
considerava un favoritisme que la junta de tractament li permetés anar al
penal només a dormir (en
aplicació de l’article 100.2
del reglament penitenciari). Al final, l’Audiència de
Barcelona va avalar la decisió dels tècnics del centre
de Brians al·legant que la
“justícia no ha de buscar
una venjança social tot i la
gravetat del delicte”, va
cloure la secció 21. ■
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Isidre Sala Delegat del govern de Catalunya als Estats Units i el Canadà

“No hi ha rastre d’il·legalitat
en la feina que estem fent”

DENUNCIATS · “Si l’Estat espanyol persegueix les delegacions del govern, potser és que no està gaire tranquil amb el que
està fent” AVAL · “El 70% dels catalans consideren que l’acció exterior és necessària, i això inclou un percentatge important
de no independentistes” FUTUR · “Tots els agents coincideixen que el millor per a tothom és que la situació es resolgui bé”
ment, hem de buscar fórmules
alternatives. Al final, la gent que
ens rep sap que nosaltres només anem a presentar la nostra
visió de la situació, i això no els
pot molestar. Nosaltres no impedim que ells facin la seva feina. Tant de bo fos més fàcil.

Xavi Aguilar
BARCELONA

M

ig any després de ser
nomenat director
general d’Afers Globals del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Isidre Sala (Camarasa,
1973) torna a canviar de càrrec
i ja prepara les maletes per
exercir com a nou delegat del
govern de Catalunya als Estats
Units i el Canadà.

Per què aquesta persecució i
judicialització?
Això ho hauria de preguntar a
ells, però potser és que no estan
gaire tranquils amb el que estan
fent. Només volem que ens deixin fer la nostra feina, perquè el
CEO demostra que el 70% dels
catalans consideren que l’acció
exterior de la Generalitat és necessària. I això vol dir que l’avala també un percentatge important de no independentistes.

Com afronta el nou mandat?
Molt motivat i il·lusionat per donar continuïtat a la feina que
s’estava fent després de la restitució. La idea és clara: dur la
veu pròpia de Catalunya al món
i explicar qui som, què està passant, què fem i què volem.
Entre les seves missions, també
figura desenvolupar “relacions,
activitats i projectes mutus entre el govern de Catalunya i els
governs, institucions i actors
dels EUA i el Canadà”. Fins a
quin punt aquests aspectes
també són prioritaris?
És l’altre vessant de la mateixa
feina. En la mesura en què et
pots explicar bé, també ets més
capaç d’identificar àmbits en els
quals establir aliances. Per tant,
una cosa porta a l’altra.
I amb quin perfil d’actors es
reunirà?
Hi ha molta diversitat, des de la
part més institucional fins als
més sectorials. Entre els primers, buscarem els actors més
rellevants de les societats americana i canadenca; tots ells ja
coneixen bastant bé la realitat
del nostre país. I això inclou
governs, parlaments, think
tanks, entitats acadèmiques i
universitàries, ONG...
Està segur que la situació de
Catalunya és ben coneguda
als EUA?
Probablement, si ho preguntem

Isidre Sala, fa uns dies, en una de les dependències de la Generalitat ■ JUANMA RAMOS

a una persona qualsevol d’una
ciutat americana qualsevol, no
hi haurà tant coneixement com
en una ciutat europea. Però Catalunya ha estat portada en diverses ocasions a The New York
Times i The Washington Post,
que són diaris de primera dimensió a escala global, i molts
altres mitjans també n’han parlat. És cert que ara ja fa un
temps que no se’n parla, però la
realitat ens demostra que hi ha
un coneixement, tot i que no al
detall, i aquí és on comença la
nostra funció.
I amb un president tan peculiar
com Trump, com ho hem de fer
per entrar en aquella administració. Potser un tuit?
El president Trump és una personalitat molt rellevant i, lògicament, molt particular. Nosaltres estem establint lligams i re-

lació en un cercle més ampli,
perquè la política dels Estats
Units no la decideix ell sol. Hi
ha molts agents, i tots coincideixen que és de l’interès dels EUA
i de tothom que la situació a Catalunya es resolgui de manera
satisfactòria i democràtica,
perquè així els seus interessos
a Catalunya es podran mantenir i créixer.
Han identificat algun ‘lobby’ de
principal interès?
Sobretot els think tanks que es
dediquen a l’anàlisi de la política
internacional i dels fets rellevants per a la governança mundial. Europa ha estat des de la
Segona Guerra Mundial un focus d’estabilitat mundial i la referència en desenvolupament
per la seva estabilitat i diverses
dècades de creixement econòmic i demogràfic sostingut en

un període de pau que probablement no s’havia vist mai abans.
Si Europa deixa de ser això, tindrà un efecte més enllà del continent. Per tant, tots els esdeveniments importants que tenen
cert potencial de canviar alguna
cosa són vistos amb interès.
I tota aquesta tasca topa amb
un Estat espanyol que s’hi oposa i ho combat per la via diplomàtica i la judicial...
Nosaltres mostrem la determinació de continuar anant al
món amb la cara descoberta i
explicant la realitat que vivim
en aquests moments. Ho fem de
manera normal: demanem reunions, parlem amb la gent i els
expliquem la realitat completa.
És veritat que hi ha qui ho intenta evitar, però nosaltres continuem determinats. A vegades,
en comptes de trucar directa-

El TSJC, finalment, també va
avalar la legalitat de les delegacions de govern...
I nosaltres ho vam celebrar,
perquè un país democràtic ha
de poder comunicar-se amb
l’exterior. Hem estat molt curosos per no extralimitar-nos
respecte a les nostres competències. D’això, no se’ns acusa
mai, perquè no hi ha cap rastre
d’il·legalitat ni d’il·legitimitat
en la feina que estem fent.
Quan sent que es parla d’ambaixades i de ‘xiringuitos’, i que
se’ls acusa de gastar diners,
què pensa?
Que són afirmacions que responen a un interès polític. Els diners que la Generalitat destina
a l’acció exterior no són tants.
De fet, ens agradaria que fossin
més, perquè tenim línies d’actuació que no podem dur a terme per falta de pressupost. Però, a més, podem quantificar
que l’acció exterior del govern
de la Generalitat és rendible:
per cada euro invertit, es genera un retorn de 95. A tothom
li agradaria fer inversions amb
els seus estalvis i que s’acabessin multiplicant gairebé per
cent, no? ■
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La portaveu d’ERC i nova mà dreta de Marta Rovira, Marta Vilalta, en la compareixença d’ahir per explicar els resultats de les votacions ■ JOSEP LOSADA

Les bases avalen l’estratègia
d’ERC ratificant-ne la direcció
a Amb una participació del 57%, els militants donen a Junqueras, Rovira, Aragonès i Vilalta més
del 80% dels vots a El vot en blanc que proposaven els crítics només obté un 9,6% de suport
Xavier Miró
BARCELONA

La militància d’ERC va ratificar ahir amb un vot
molt majoritari de suport
la presidència d’Oriol Junqueras des de la presó i la
secretaria general de Marta Rovira des de l’exili, però també l’aposta perquè
sigui l’actual home fort
dels republicans, el vicepresident del govern i conseller d’Economia, Pere
Aragonès, qui dirigeixi a
la pràctica el partit en
aquesta difícil etapa de repressió política i judicial
que li ha suposat l’escapçament dels seus dos líders.
Aragonès, que amb l’em-

presonament de Junqueras i la marxa de Rovira a
Suïssa s’ha convertit de
facto en el líder del dia a
dia del partit des del càrrec transitori d’adjunt a la
presidència, ara oficialitza
el seu paper dirigent com a
nou coordinador nacional
d’ERC. Però, a més, la fins
ara portaveu dels republicans, Marta Vilalta, també
passa a ser la mà dreta de
la secretària general assumint el paper d’adjunta de
Marta Rovira.
Al costat d’Aragonès i
Vilalta, hi repeteixen Sergi Sabrià, l’home del partit
al Parlament; Lluís Salvadó, també investigat per
l’1-O com un dels màxims

Eixamplar la base i, si no hi ha unitat, eleccions
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A més de demanar un suport
ampli de la militància, Aragonès i Rovira van marcar ahir
la línia política –la secretària
general, des de l’entrevista
a El Periódico–. Aragonès va
defensar que l’objectiu d’ERC
ha de ser atreure molts més

ciutadans cap a l’independentisme: “Cal iniciar una
nova etapa d’enfortiment
per ser-ne més i compartir
aquest projecte de la independència amb molts més
ciutadans del nostre país.”
Rovira, per la seva banda, opi-

nava sobre el debat essencial
que actualment mantenen
els partits independentistes.
Reclama unitat estratègica,
però avisa que, si no s’assoleix, “que guanyi el millor, la
millor opció, i que decideixi la
ciutadania”.

col·laboradors de Junqueras en l’anterior govern, i
Isaac Peraire. I hi entren
cares noves com ara Sara
Bailac, Marta Vilaret i Raquel Sans.
Amb una participació
del 57,14% i 5.192 vots
d’un cens de 9.087 mili-

tants, molt per sobre de
la dels congressos del
2010 i el 2015, Junqueras
va rebre l’aval del 88,34%,
un percentatge molt semblant al que van rebre Rovira (86,75%), Pere Aragonès (82,99%) i Marta
Vilalta (84,73%). Només

499 militants (9,6%) van
expressar la seva censura
a la direcció i a la línia política actual i, per exemple,
una de les cares visibles
dels crítics, l’exdiputat
Joan Puig, no va ser escollit membre del consell nacional. Els consellers na-

cionals més votats van ser
l’exdiputat Joan Tardà i
l’ex-secretari general de la
Vicepresidència de Junqueras Josep Maria Jové.
El suport clar expressat
ahir per la militància en el
marc de la primera part
del 28è congrés nacional
d’ERC referma el lideratge
i la línia política pragmàtica iniciada per la direcció
després del final d’etapa
que va significar la declaració
d’independència
sense efectivitat del 27-O
de fa dos anys, així com la
destitució del govern i
l’empresonament i la persecució judicial dels líders
independentistes. ERC va
forçar la investidura efectiva d’un nou president i la
formació d’un nou govern
amb JxCat, en contra de
la voluntat d’aquesta formació de tornar a investir
Carles Puigdemont tot i
estar exiliat a Bèlgica. Però, a més, en les darreres
setmanes els republicans
han explicitat la seva estratègia per atreure més
sectors socials cap al projecte independentista: un
govern de concentració
que inclouria els sobiranistes de Catalunya en
Comú. La mateixa Rovira
ha admès que el referèndum de l’1-O no es va guanyar la legitimitat suficient entre una part de
la població, si bé cal recordar que Puigdemont,
Torra i JxCat mantenen
que cal fer efectiu el mandat de l’1-O.
El resultat favorable a la
direcció política en la votació d’ahir és important,
perquè la mateixa Rovira
afirmava, en una entrevista al diari El Periódico
abans que la militància votés, que haurien de “llegir
bé els resultats que es donin”, tenint en compte
que reconeixia que es tractava de donar continuïtat
al camí emprès. També
Pere Aragonès, després de
votar al matí a la seu del
partit a Mataró, instava
els més de 9.000 militants
a participar àmpliament i
confiava que la candidatura per la continuïtat obtingués un gran suport per tal
que ERC sortís “enfortida”
del 28è congrés. ■

Les frases

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

“En sortim més forts,
amb els lideratges a la
presó i a l’exili reforçats.
És un aval molt
important per continuar
fent la feina”

“Estem molt satisfets
que sigui la militància
qui avali aquelles
persones que l’Estat
voldria veure callades”

“Cal enfortiment per
compartir aquest
projecte de la
independència amb
molts més ciutadans”

Marta Vilalta

Pere Aragonès

NOVA SECRETÀRIA GENERAL ADJUNTA

NOU COORDINADOR NACIONAL D’ERC

“Vull sortir dels
debats sobre la
unilateralitat, les
legitimitats. En el
retret estarem tancats
en un espai estret”

“Si no som capaços
de fer això [unitat
estratègica], que
guanyi el millor
i que decideixi la
ciutadania”

“[Ahir] Encara que
hi hagi una sola llista,
haurà de llegir bé
els resultats que
es donin”
Marta Rovira
SECRETÀRIA GENERAL D’ERC
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Va fer trampa l’Estat
amb el cas Valtònyc?

EUROORDRE · El TJUE celebra la vista oral que examina l’extradició automàtica del
cantant AFER · El cas no és determinant per resoldre l’ordre de detenció a Bèlgica

Felip VI obre avui la setena tanda d’investidures del regnat,
tres menys que Joan Carles I en 39 anys ■ CHEMA MOYA / EFE

Natàlia Segura

La setena tanda
del rei en 5 anys
portarà al 10-N

BRUSSEL·LES

E

l Tribunal de Justícia de la
Unió Europea (TJUE) està
estudiant si l’Estat espanyol
va fer trampa demanant l’extradició automàtica del cantant Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc. I
ho fa a petició de Bèlgica, que encara rumia si l’entrega. Per això, avui,
dilluns, se celebra a Luxemburg una
vista oral en què les parts implicades, el raper i la fiscalia belga, defensaran per què l’euroordre directa és
vàlida o no.
L’extradició està paralitzada al
Tribunal d’Apel·lació de Gant, que
va traslladar l’any passat a la instància judicial de la UE els seus dubtes sobre com els espanyols havien
marcat la casella de terrorisme per
demanar l’entrega automàtica. Reclamen el cantant per complir una
pena de presó de tres anys i mig pels
delictes d’enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces
pel contingut de les lletres de diverses cançons seves.
El delicte de terrorisme
Ara bé, la legislació europea només
permet aquesta via per a determinats crims com puguin ser el terrorisme que, a més, siguin castigats
amb almenys tres anys de presó. El
problema, en aquest cas, seria que
Valtònyc va ser condemnat únicament a dos anys de reclusió per
aquest delicte, però les autoritats
espanyoles van aprofitar que la llei
s’havia modificat en el moment

a Felip VI rep els líders per confirmar
la repetició d’eleccions a ERC no hi va
David Portabella
MADRID

El raper Valtònyc, condemnat a tres anys i mig de presó per les lletres d’algunes de
les seves cançons, durant un festival celebrat a Girona l’abril del 2018 ■ M. LLADÓ

d’emetre l’euroodre i l’enaltiment
del terrorisme ja era penat amb
com a mínim tres anys. Per tant, els
belgues es pregunten si es pot aplicar de manera retroactiva una llei
en el cas d’una ordre de detenció europea.
La decisió del TJUE trigarà mesos
a fer-se pública i, a més, es dona el

cas que no serà determinant. Si es
denega l’entrega directa del raper,
els tribunals belgues encara poden
examinar una segona via que s’entreveu, però, més complicada: avaluar si els crims són equivalents en el
Codi Penal belga. Facin el que facin,
però, queda oberta una tercera
apel·lació al tribunal de cassació. ■

Els comuns collen el PSC
per evitar noves eleccions
Redacció
BARCELONA

En ple estira-i-arronsa entre el PSOE i Unides Podem per intentar desencallar l’investidura de Pedro
Sánchez, ahir els comuns
van fer una apel·lació pública i directa al PSC perquè s’impliqui més a fons
en les negociacions per

evitar l’escenari d’haver
de repetir les eleccions estatals. En un recés del consell nacional de Catalunya
en Comú, l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, va
instar els socialistes catalans a ser “més proactius a
convèncer el PSOE que un
acord és possible”, alhora
que va recriminar al primer secretari del PSC, Mi-

quel Iceta, la seva actitud
fins ara: “No l’hem escoltat
amb prou força aquests
dies”, va manifestar Colau, que també va repartir
crítiques a Sánchez per
haver decidit “anar a eleccions per tacticisme i en
contra del desig i del sentir
majoritari de la població i
dels votants progressistes”. Per a la dirigent dels

comuns, una nova cita
amb les urnes seria “una
irresponsabilitat”, alhora
que “un perill enorme” que
hi hagi una alta abstenció
entre els votants d’esquerra que acabi comportant
una victòria de les formacions de dreta i d’extrema
dreta. “Des d’un punt de
vista progressista, l’única
opció que s’ha de descartar és anar a eleccions”, va
reblar Colau, que malgrat
aquest relat va voler deixar una porta oberta a
l’optimisme: “Les hores
que queden no són hores
mortes per aconseguir un
acord.” ■

Si Joan Carles I en els seus
gairebé 39 anys de regnat
va celebrar 10 tandes d’investidura, Felip VI obre
avui la setena volta de contactes que fa en només
cinc anys com a cap d’estat i ho fa per certificar que
les urnes del 28 d’abril donen pas a la repetició
d’eleccions el 10 de novembre. Després d’una
primera tanda en què ell
va fer l’encàrrec a Pedro
Sánchez sense que el líder
del PSOE tingués els suports i el resultat va ser la
investidura fallida del 25
de juliol, en aquesta ocasió
es pot decantar per no proposar-lo i evitar-li el tràngol d’un nou ple.
La volta s’obre avui amb
els partits ordenats de

menys a més suport i serà
demà quan Jaume Asens
(En Comú Podem), Laura
Borràs (JxCat), Pablo Iglesias (Podem), Albert Rivera (Cs), Pablo Casado (PP)
i finalment Pedro Sánchez seran rebuts a La
Zarzuela. ERC planta Felip VI –que no va rebre
Carme Forcadell com a
presidenta del Parlament– i Gabriel Rufián
ironitza sobre el fet que el
rei no escolti el vot d’ERC:
“Espero que a La Zarzuela
hi hagi internet i tinguin
accés als diaris.”
A la pressió de la data límit del 23 de setembre, s’hi
ha sumat la d’Iglesias, que
tot i ser republicà ha fiat al
rei la tasca de convèncer
Sánchez que una coalició
estabilitzaria un Estat espanyol que viurà quatre
eleccions des del 2015. ■

Ada Colau i el portaveu d’En Comú Podem al Congrés, Jaume
Asens, ahir durant la pausa del consell nacional ■ ACN

