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a Sibil·la i el seu
cant van recupe-

rant presència la nit
de Nadal. Aquesta pe-
ça d’origen medieval
que profetitza l’arriba-
da del redemptor i al

mateix temps la del judici final es va
cantant cada vegada a més temples i
basíliques d’arreu dels Països Cata-
lans, com a preludi o dins de la missa
del gall. A les Illes és, amb l’Alguer, on
ha perviscut amb més força després
que el Concili de Trento, del segle XVI,
en prohibís les representacions a les
esglésies perquè es va considerar que
era un ritual pagà. I de fet a Mallorca és
patrimoni immaterial de la humanitat
des del 2010.

Maria del Mar Bonet la té enregis-
trada i la canta a l’església de la Bona-
nova a Palma. I a Barcelona Lídia Pujol
l’ha cantat a Sant Joan Baptista de
Gràcia, i també s’interpreta a Santa
Maria del Mar des del 1984 o al Pi, o a
la catedral, on la seva arribada és es-
pectacular. I la llista és molt més llarga:
la Seu d’Urgell, Ripoll –on es té notícia
de la primera versió musical coneguda
el 975–, i a Gandia, Ontinyent i altres
punts del País Valencià. La soprano
Marta Matheu omple cada any la cate-
dral de Tarragona, i la mateixa versió
arranjada per Xavier Pastrana es fa des
del 2017 al santuari de Misericòrdia de
Reus. La canta Mireia Tarragó, d’una
veu preciosa, que ja s’ha pogut sentir
des de l’Auditori, Palau i Liceu a Barce-
lona, com a la Schubertiada o a Bor-
deus, i que amb el cor Da Capo la nit de
Nadal contribueix a aquesta recupera-
ció d’una força entre tel·lúrica i celes-
tial. És principi i final, és aquesta terra
que es remullarà de suor, aquestes
muntanyes que s’anivellaran amb els
camps, i “s’acabaran els blaus oceans,
la terra destrossada perirà”. Així es
canta en català el que abans es canta-
va en llatí, per aquestes figures espasa
en mà que escapcen la llum. La Sibil·la
que he anat buscant per la meva pas-
sió oracular, Delfos ençà, és l’únic per-
sonatge pagà que es va fer un lloc en la
litúrgia cristiana. Pierre Grimal al seu
diccionari de mitologia grega i romana
n’explica orígens i confusions entre la
d’Èritres i Samos, i la de Cumes, que
Virgili a L’Eneida fa fer de guia d’Enees
en la seva baixada als inferns. I encara
Stephen Fry en un llibre deliciós: Mites,
explica que Sibil·la i Apol·lo obtenien
els seus poders oraculars d’uns vapors
que sorgien de la terra.

Potser per tot plegat, per aquest lle-
gat, i perquè busquem algú que ens
doni llum sobre el futur, la Sibil·la recu-
pera presència. El cel farà voltes.

L

Keep calm
Xavier Graset

La Sibil·la
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La vinyeta
Fer

arrotxina com és, a Isabel Banal
sempre li han agradat les figure-
tes dels pessebres, de tanta tra-

dició olotina vinculada als Tallers de
Sants i a una artesania perseverant.
D’aquestes figuretes va observar fa
temps que moltes duen una càrrega:
animals, llenya, menjar, gerres d’ai-
gua, roba. Ofrenes per al nen Jesús, pe-
rò coses lligades a feines de pagesos,
forners, pastors, llenyataires, bugade-
res. Inspirant-se en aquesta imatgeria,
fa setze anys va fer una exposició a la
galeria Espais de Girona que, amb el tí-
tol Rumiar, escampava pel terra unes
altres figuretes “carregades” amb mot-
xilles, maletes, paquets, bosses i car-
rets d’anar a comprar. El model de di-
ferents figuretes s’hi multiplicava. El
món rural dels pessebres s’hi transfor-
mava en urbà. Si les figuretes tradicio-
nals es dirigeixen, juntes encara que
desordenades, a un mateix lloc, les de
Banal representaven la diàspora con-
temporània, com si cadascuna anés pel
seu compte no sé sap cap on. En
aquestes figuretes blanques d’escaiola
ens hi podíem reconèixer com en un
petit mirall.

G

Banal ha continuat treballant inspi-
rada per les figuretes del pessebre i ara
n’exposa a l’entrada de Can Trinxeria,
a Olot, una nova reinterpretació on
s’hi singularitza la imatge d’una dona
(a la vegada de diverses dones) amb un
carret d’anar a comprar. Aquesta figu-
reta, de fet, formava part de l’antiga
exposició, però ara pren una altra sig-
nificació: és un homenatge a les dones

com a nodridores, sempre amb un car-
retó que es buida per tornar-se a om-
plir una vegada darrere l’altra. Deu ser
per això que ho ha titulat A la manera
de les Danaides, en referència al mite
grec relatiu a les cinquanta filles de
Dànau que, obligades pel pare a matar
els seus pretendents com a fills del seu
temut germà, van ser condemnades a
l’Avern a omplir una cistella d’aigua
sense fons. No per la història, sinó pel
gest que les emparenta amb Sísif. El
cas és que hi ha cinquanta figuretes
blanques. Un universal que se singula-
ritza amb altres figuretes amb la ma-
teixa forma, però que presenten cadas-
cuna un carret d’anar a comprar pin-
tat a imatge i semblança d’un de real
que, junt amb les seves portadores,
l’artista va fotografiar en les seves visi-
tes al Mercat d’Olot. És així que cada
figureta té el nom corresponent a una
de les dones que, amb el seu carret,
van servir de model a Banal, que, pin-
tant-les, ha pensat en el seu pare, que
va pintar sants durant anys al taller de
Can Castellanes. I segur que ha recor-
dat la Dolors, la seva mare. Hi ha molts
“pessebres” per fer.

“En les figuretes
blanques d’escaiola
d’Isabel Banal
representaven la
diàspora
contemporània i ens
hi podíem reconèixer
com en un petit mirall

Ombres d’hivern

Figureta amb carret d’anar a comprar
Imma Merino



eufemisme és l’instrument
més gastat de la política bara-
ta, per això aquest any que

s’acaba ens n’hem ben atipat. Els pre-
dicadors de l’eufemisme mantenen
que els antidisturbis espanyols van ser
enviats a Catalunya a protegir la lliber-
tat, no pas a reprimir avis i nens. Tam-
bé consideren que els espais públics
s’han de mantenir neutrals, quan en
realitat el que volen dir és que si vols
manifestar alguna discrepància val
més que et quedis a casa. Un bon mili-
tant de l’eufemisme dirà que l’Estat
espanyol és un exemple universal de
divisió de poders, però de fet pensarà
que mort Franco, el poder no es va di-
vidir sinó simplement repartir perquè
continuessin manant els de sempre.
D’eufemismes en trobem també en les
campanyes electorals, sobretot en la
darrera, on van esgotar-nos la pacièn-
cia repetint que Catalunya patia una
crisi de convivència, que era una ma-

L’ “L’eufemisme
més gros, és clar,
ha consistit a
anomenar polítics
presos els presos
polítics

nera, no només eufemística sinó tam-
bé cínica, de definir el conflicte polític
amb Espanya. L’eufemisme més gros
de l’any, és clar, ha consistit a anome-
nar polítics presos els presos polítics
per tal que la crua veritat no els fes
quedar malament davant la resta
d’Europa. Evidentment una resta

d’Europa que també ho pot ser molt,
d’eufemística. Per exemple a l’hora de
regular els fluxos migratoris, o sigui
de tancar l’aixeta als refugiats que es
juguen la vida ficant-se al mar per no
perdre-la en l’infern que pateixen a la
terra ferma. Sigui a Europa o sigui a
Espanya, però, l’àmbit on més curós
és el cultiu de l’eufemisme i més abun-
dant la collita és el de la judicatura,
darrerament tan barrejada amb la po-
lítica. En aquest sentit s’emporta el
premi gros el Tribunal Suprem, prota-
gonista d’un judici celebrat amb escru-
polós respecte per al dret a la defensa,
això sí, sempre que acabés amb els
acusats a la garjola i la clau, al fons
d’un pou. D’exemples en sobren igual-
ment a l’altre costat del terreny de joc,
on no hem parat de sentir a parlar
d’implementar la república, de tenir el
peix al cove, de no fer ni un pas enre-
re, simples eufemismes d’una cosa
anomenada autonomisme.

L’any dels eufemismes
Xevi Sala / xsala@elpuntavui.cat

A la tres

Tres mesos després dels fets,
cada cop comença a semblar

més clar que l’anomenada operació
Judes de la Guàrdia Civil i l’Audien-
cia Nacional contra els CDR va ser
un muntatge policial i judicial per
reprimir aquest moviment inde-
pendentista, esquitxar els partits i
el govern de la Generalitat i atemo-
rir el sobiranisme davant les previ-
sibles protestes que s’havien de
produir només dies després, quan
es fes pública la sentència del pro-
cés de l’1-O. La progressiva posada
en llibertat de cinc dels sets detin-
guts en aquella operació, amb fian-
ces mínimes i amb el jutjat reconei-
xent així, en certa manera, el fiasco
de la investigació policial, és una
prova força clara que tot plegat va
ser desproporcionat, des del des-
plegament multitudinari dels
agents de la Guàrdia Civil armats
fins a les dents fins a, sobretot, les
ordres de presó i aïllament d’alguns
dels detinguts, mantingudes du-
rant tres mesos malgrat les minses
proves recollides durant la investi-
gació. A tot plegat cal afegir-hi els
interrogatoris amb nombroses de-
ficiències legals, tal com han de-
nunciat els advocats del cas.

El desastre policial i judicial
deixa també en evidència la multi-
tud de mitjans de comunicació que
van presentar els CDR com a “peri-
llosos delinqüents terroristes” ba-
sant-se en filtracions interessades
de la investigació i, sobretot, la mu-
nió de polítics, opinadors i respon-
sables públics que van fer llenya a
partir de les detencions i de tot el
que dels acusats difonien el tribu-
nal, la fiscalia i els policies. Un re-
guitzell de difamacions i acusa-
cions sense fonaments atiades per
molts mitjans sense miraments i
que no tenien gens en compte la
presumpció d’innocència d’uns
acusats que han passat tres mesos
injustament a la presó.

Un muntatge
policial i
judicial

EDITORIAL

Les cares de la notícia

La cantant de Sant Esteve Sesrovires és, sens
dubte, el fenomen més destacat en el balanç mu-
sical del 2019. No només s’ha consolidat com l’ar-
tista catalana de més projecció internacional, sinó
que ha passat a ser ja una estrella de l’àmbit glo-
bal, amb repercussió mundial.

JUTGE DE L’AUDIENCIA NACIONAL

L’estrella del 2019

El magistrat de l’AN encarregat de l’anomenada
operació Judes contra membres dels CDR va or-
denar presó preventiva i va instruir un sumari so-
bre la base de suposats delictes de terrorisme, pe-
rò la posada en llibertat dels independentistes indi-
ca la falta de fonament de la seva actuació judicial.

-+=

-+=

Primer suspens ciutadà
Ada Colau

Causa sense fonament
Manuel García Castellón

-+=

Rosalia

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha rebut el
primer suspens dels barcelonins des que ocupa el
càrrec. La darrera edició del baròmetre semestral
de l’Ajuntament de la capital catalana atorga una
nota de 4,7 a Colau, darrere del líder d’ERC al con-
sistori, Ernest Maragall, que és l’únic aprovat.

ALCALDESSA DE BARCELONA

CANTANT
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De reüll
Maria Palau

Celebrem
els museus

any 2020, ens el passarem bufant espelmes als
museus i centres d’art. Vint-i-cinc al Macba, 30 a la

Fundació Tàpies (que es va preparant per a una altra
efemèride molt rellevant, el centenari del naixement de
Tàpies, el 2023) i 40 a La Virreina. Venim d’un 2019 que
tampoc ha sigut magre d’aniversaris: el 25è tant del
CCCB com de La Capella (imperdible la publicació
editada per Anna Pahissa, reverberarà en el temps i en
l’espai) i el 15è del MNAC amb totes les seves
col·leccions exposades. Al museu del Palau Nacional, li

queden encara uns quants cursos
per festejar el seu primer segle
(això serà el 2034), però no tants
per rememorar la col·locació de la
seva primera pedra, el 1929, com a
pavelló de l’Exposició Internacional.
La Fundació Miró també té en

perspectiva un programa especial per commemorar el
seu mig segle, el 2025. Hem crescut amb totes i cada
una d’aquestes institucions artístiques. Hem de
celebrar que existeixin: no només que naixessin en un
moment d’excitació (no de vaques grasses, d’aquestes
el món de la cultura no n’ha conegut mai), sinó que,
malgrat tot, i tot és dolorosament molt, hàgim pogut
mantenir-les. Ens hauria d’avergonyir com a país la
precarietat de mitjans amb els quals les obliguem a
treballar. No ens podem imaginar el futur amb la seva
absència. I sobretot el que hem de celebrar és que
siguin tan incondicionalment fidels a la seva missió que
ens vacuna contra l’engany de la cultura de l’espectacle.

L’

El Macba farà
25 anys; la
Tàpies, 30, i la
Virreina, 40
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El Suprem no deixa anar el cas
de l’1-O. La sala penal es queda
el gruix del procés a l’1-O i envia
els acusats de la mesa i Mireia
Boya al Tribunal Superior.

10
anys

20
anys

La sanitat pública tem una allau
d’avortaments arran de la nova
llei aprovada. Els metges
alerten sobre la saturació de les
sales d’operacions.

El temporal de vent causa la
mort de cinc persones al nord
peninsular. Violentes ràfegues
de fins a 170 km/h fan caure
bastides i grues.

Cas de l’1-O Avortaments Temporal de ventTal dia
com
avui fa...
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ra ja ho sabem,
també, pel Tribu-

nal de Justícia de la
Unió Europea (TJUE);
el Tribunal Suprem
espanyol, que passa

per ser la màxima garantia de l’estat
de dret a Espanya, vulnera els drets
constitucionals dels ciutadans sense
immutar-se. En aquest cas, el dret a la
representació política de l’eurodiputat
electe Oriol Junqueras, de l’eurodipu-
tat electe Carles Puigdemont, de l’eu-
rodiputat electe Toni Comín, dels mi-
lions de ciutadans que els van votar i
dels milions d’espanyols que van parti-
cipar en les eleccions europees, per-
què les creien autèntiques, o autènti-
cament democràtiques. Això diu molt
d’un tribunal de justícia i dels jutges
que en formen part, però també diu
molt de quina mena de país és aquest,
avui dia, i de quina mena de valors pro-
fessa en realitat.

Els jutges suprems no poden al·le-
gar ignorància. Sabien que eren euro-
diputats electes, sabien que tenien im-
munitat i sabien que per actuar contra

ells els calia el permís del Parlament
Europeu, perquè així funciona la sepa-
ració de poders en el món democràtic.
Però van decidir tirar pel dret, passar-
se els electors, els electes, la immuni-
tat parlamentària, la separació de po-
ders i el principi democràtic per l’aixe-
lla, violar uns drets protegits per la
Constitució i per l’ordenament jurídic
europeu al qual pertanyen, i mantenir
Oriol Junqueras injustament tancat a
la presó i impedit de complir el mandat
democràtic dels ciutadans. Formular
una qüestió prejudicial i tirar endavant
sense esperar cap resposta, ho diu
quasi tot. El quasi seria acatar el dicta-
men del TJUE, posar en llibertat Jun-
queras, anul·lar el seu judici i demanar
el suplicatori al Parlament Europeu per
jutjar-lo. Ja triguen.

En comptes d’això assistim al la-
mentable espectacle de tots aquells
que posen davant de tot la seva obses-
sió per decapitar l’independentisme
català i dissuadir el moviment sobira-
nista, i al no menys lamentable silenci
de tots aquells que asseguren voler i
defensar Espanya com un estat de
dret, una democràcia plena i una part
essencial de la Unió Europea.

A

Full de ruta
Toni Brosa

Suprema
castanya

Ara també ho diu el TJUE:
el Tribunal Suprem vulnera
drets constitucionals dels
ciutadans sense immutar-se

“No ens trobem
justament que la
pau i la guerra
tendeixen a fondre’s
en un tot magmàtic
indistingible?

a tres anys no anàvem gaire bé de
diners i, com que els bitllets
d’avió entre Indianapolis i Barce-

lona són cars, ens vam quedar a India-
na per festes. Per Cap d’Any ens van
convidar a una festa a casa d’uns pro-
fessors. Allà vaig parlar força estona
amb Allen Wood, amb qui vaig tenir la
típica conversa que té la gent la nit de
Cap d’Any: vam parlar de Kant i de He-
gel. Wood és professor de filosofia i està
especialitzat en aquests dos filòsofs,
tot i que també ha escrit llibres sobre
Marx i Fichte. Com que Trump acabava
de ser elegit president feia tan sols un
mes, Wood tenia la sensació que s’acos-
tava una guerra apocalíptica immi-
nent. A partir d’aquí, li vaig fer la pre-
gunta que iniciaria el tema central de la
conversa. Li vaig preguntar si encara
creia en la pau perpètua de Kant o bé si
estava d’acord amb Hegel quan diu que
aquesta pau és impossible. El dilema és
que, d’una banda, Kant diu que el pro-
jecte de pau perpètua s’ha de basar en
una federació d’estats que garanteixi
els drets cosmopolites i que faci de me-
diadora en els conflictes. D’altra ban-

F da, la crítica de Hegel és que aquesta fe-
deració universal sempre dependrà de
la voluntat dels estats particulars a
l’hora de respectar-la i obeir-la, de ma-
nera que, quan algú es negui a fer-ho,
inevitablement hi haurà guerra. La po-
sició de Wood era que, tot i que l’espe-
rança del dret kantià és inherent a la
política, perquè la polis no es pot pen-
sar sinó com a espai de pacificació, He-
gel té raó quan diu que la decisió final
depèn dels estats i que, per tant, en úl-
tima instància, la guerra és la manera
humana de solucionar els conflictes.

Ara bé, en un món global en què els con-
flictes s’eternitzen i en què la violència
s’ha convertit en una part integrant de
la governança, tal com sabem bé a Ca-
talunya, no ens trobem justament que
la pau i la guerra tendeixen a fondre’s
en un tot magmàtic indistingible? Con-
tràriament al que temia Wood, amb
Trump no va començar cap guerra sinó
que simplement es van generar uns al-
tres tipus de conflictes que ara ja s’han
convertit en la norma. O el nostre con-
flicte amb els espanyols sembla que
continuarà sent una mescla espessa de
repressió, desobediència, retòrica i odi
ad infinitum. A la festa de Cap d’Any,
quan tocaven dos quarts d’onze, Wood
va dir que se n’anava perquè feia estona
que hauria de ser al llit. Li vaig dema-
nar si també s’aixecava a les cinc i, efec-
tivament, ell s’aixeca a les cinc, com
tots els professors d’Indiana; tots ex-
ceptuant l’Elinor Ostrom, la premi No-
bel d’economia del 2009, que s’aixeca-
va a les tres, i jo, que no m’aixeco fins a
dos quarts de set. Per això ara cada Cap
d’Any recordo que, essent tan dormile-
ga com soc, no arribaré mai enlloc.

Edgar Illas.  Professor de literatura i cultura catalanes a la Universitat d’Indiana

Conversa de Cap d’Any
Tribuna

‘Frozen’ en
català?
b Gairebé l’única estrena set-
manal que es pot veure als ci-
nemes doblada al català sol
ser gairebé sempre una pel·lí-
cula d’animació adreçada al
públic infantil. Darrerament,
aquest ha estat el cas de Fro-
zen II, de la factoria Disney, pe-
rò a l’hora de la veritat no és
ben bé així, perquè la desi-
gualtat de l’oferta en català i
en castellà és brutal.

Les xifres parlen per si so-
les. Consultant la cartellera
dels cinemes de Barcelona del
passat 6 de desembre, dia de
la Constitució, he pogut ob-
servar que la pel·lícula en
qüestió es pot veure en caste-
llà a tots els cinemes on es
projecta, quinze en total (en
onze doblada, en tres en ver-
sió original amb subtítols i en
un en ambdues opcions),
mentre que només es pot veu-
re en català a cinc cinemes,
tots en versió doblada i cap en

VOS.
Però on encara es veu molt

més aquesta flagrant discrimi-
nació és quan es fa el recomp-
te del còmput total de les ses-
sions que s’ofereixen en cada
llengua: 73 en castellà (61 do-
blades i dotze en versió origi-
nal subtitulada) davant de set
en català, totes doblades.

Serveixi d’exemple el fet de
diversos cinemes on s’arriben
a oferir vuit, nou i, fins i tot,
deu sessions en castellà el
mateix dia (evidentment a to-
tes les hores possibles: 12.15,
15.45, 16.35, 18.00...) per una
única sessió en català, nor-
malment cap a primera hora
de la tarda (16.15 o 16.45). Una
discriminació evident envers
els drets de tots aquells nens, i
de les seves famílies, que de-
sitgin veure cinema en català,
si no en plena igualtat amb el
castellà, sí almenys en unes
condicions mínimament ac-
ceptables que no es donen de
cap manera i que, d’altra ban-
da, tampoc semblen reflectir

gaire allò que estableix la prò-
pia Constitució quan en el seu
article 3 al·ludeix a les dife-
rents llengües d’Espanya com
a un patrimoni cultural que se-
rà objecte d’“especial respeto
y protección”.
JOSEP VILÀ BATLLE
Olesa de Montserrat
(Baix Llobregat)

Les joguines no
entenen de gènere
b Les joguines no entenen de
gènere. Encara que durant
molts anys s’hagin associat
les nines, les cuinetes o els
cotxets de passeig amb les
nenes, i els cotxes, les armes i
els ninots amb els nens. Du-
rant anys hem vist normalitat
en alguna cosa que era tot el
contrari, però no ho critico; les
coses es veien de diferent ma-
nera abans, però crec que la
societat ha d’avançar alhora
que les grans empreses, i per
tant no puc entendre com ahir
vaig entrar en una botiga de

joguines per a comprar al
meu fill de quatre anys un su-
permercat i totes les caixes
venien amb fotos de nenes ju-
gant al supermercat. Òbvia-
ment, no em va importar i ho
vaig agafar, però me’n vaig
anar a la zona de circuits de
cotxes de joguines per curiosi-
tat i, efectivament, tot eren
caixes amb fotos de nens ju-
gant amb el circuit. I em pre-
gunto: si aquesta joguina es-
tava pensada per a nens, jo
m’equivocava i no soc una do-
na? He jugat tota la meva vida
a cotxes amb el meu germà
igual que he jugat amb les
meves nines. Les joguines no
són res més que això, jogui-
nes. I cada nen i nena decidirà
amb què li agrada jugar més
sense importar el seu gènere.
Així que, a veure si una vegada
per sempre els fabricants i les
botigues de joguines deixen
enrere el dotar de gènere ab-
solutament tot.
MÍRIAM RIPOLL LOZANO
Bigues i Riells (Vallès Oriental)

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

El lector escriu
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Isabel Celaá, MINISTRA PORTAVEU EN FUNCIONS DEL GOVERN ESPANYOL

“El Tribunal de Luxemburg és l’intèrpret suprem de la
legalitat a la Unió Europea”

La frase del dia

“El sentit
profund de la
decisió del TJUE
és que no es pot
tractar com a
delinqüents
dirigents polítics
que sempre han
actuat pacíficament

n el conflicte entre la defensa de
la unitat nacional i els drets fona-
mentals, la sentència del Tribu-

nal de Justícia de la Unió Europea
(TJUE) del 19 de desembre sobre el cas
Junqueras Vias ha acabat per obrir en
el si de les institucions de la Unió una
opció de prevalença dels drets. No sem-
blava gens clar que aquest gir s’acabés
produint. De fet, en una actitud que es
pot qualificar de vergonyosa, fins la set-
mana passada el Consell, la Comissió,
el Parlament Europeu i fins i tot el Tri-
bunal General havien mirat cap a l’al-
tra banda respecte de les greus viola-
cions de drets fonamentals que l’apa-
rell de l’Estat espanyol havia perpetrat
contra els dirigents independentistes
catalans. La completa manca d’empa-
tia cap a la privació de drets dels presos
i dels exiliats va arribar fins al punt que
tant al Parlament Europeu (a través
del president del moment, Antonio Ta-
jani) com al Tribunal General no els
semblés objectable el fet d’extirpar de
la cambra la representació de més de
dos milions de vots en un gest inèdit
per a una organització que diu tenir “la
democràcia” com un dels seus valors
fundacionals.

AQUESTA PRIMERA REACCIÓ BLINDADA a
favor del Regne d’Espanya era, malau-
radament, coherent amb una constant
que ha marcat el projecte d’integració
europea des dels seus orígens: la trans-
ferència de poders a una organització
supraestatal a canvi del reforçament
de la identitat nacional dels estats.
L’Europa occidental de postguerra es-
tava integrada per unitats molt febles,
que ressorgien d’un gran conflicte i que
estaven perdent els seus imperis d’ul-
tramar, de manera que l’horitzó euro-
peu es va percebre com l’única alterna-
tiva que aquests estats tenien per crear
prosperitat, afavorir la cohesió en el si
de les seves societats i, en definitiva,
per preservar la viabilitat del seu pro-

E jecte nacional (que, en el cas espanyol,
no integrat en les comunitats europees
fins als anys vuitanta, passava pel man-
teniment obsessiu del principi d’inte-
gritat territorial). No obstant això, la

idea d’Europa també bevia del repudi a
les atrocitats viscudes en el continent
durant la primera meitat del segle XX, i
aquest rerefons és el que explica que la
integració econòmica estigués coadju-
vada sempre per l’objectiu de consoli-
dar la pau, una pau que sols podia venir
de bracet del respecte a la democràcia i
als drets fonamentals, principis que
l’Estat espanyol havia arribat a posar
en tensió de manera pràcticament in-
sostenible en el seu gest de repressió
d’un moviment polític pacífic.

AL MEU PARER, LA FREDOR INICIAL trans-
mesa pels poders de la Unió cap a la
causa catalana s’explica per la conces-
sió d’un marge als diversos governs es-
panyols (tant al de Mariano Rajoy com
al de Pedro Sánchez) a fi que facilites-
sin la resolució del conflicte per canals
democràtics. Però les diverses convo-
catòries electorals, incloses les darre-
res eleccions al Parlament Europeu, no
van fer res més que reforçar la majoria
independentista i els seus lideratges.
En síntesi, el sentit profund de la deci-
sió del TJUE és que no es pot tractar
com a delinqüents dirigents polítics
que sempre han actuat pacíficament i
que obtenen resultats esclatants a les
urnes, cosa que s’expressa, entre d’al-
tres manifestacions, amb la institució
de la immunitat parlamentària que el
Tribunal Suprem havia desconegut en
el cas de Junqueras.

EL DIVORCI ENTRE LA POSICIÓ EUROPEA ja
afermada sobre la protecció dels drets i
l’obstinació de l’aparell de l’Estat espa-
nyol per castigar penalment l’indepen-
dentisme democràticament victoriós
portarà les autoritats de l’Estat a fer ca-
da cop més el ridícul davant els seus so-
cis. Dissortadament, però, no podrem
celebrar cap d’aquests errors mentre
es mantingui el patiment d’aquells que
són a la presó i a l’exili, i el de les seves
famílies.

Hèctor López Bofill. Professor de dret UPF

Drets o nació
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

a estat Nadal,
com una llume-

neta que crema en la
nit infinita. Ha estat
festa grossa com ho
és un pòrtic d’aixo-

pluc al mig del camí, o el xerricar ale-
gre del despertar del son d’un infant.
Ha estat pau i un trosset de glòria com
ho és la dolça capcinada del vell arrau-
lit en el confort de la tarda, quan la con-
versa es fa llunyana, somnolent i l’hora
s’aquieta fins a esdevenir immòbil.

Ha passat Nadal, com aquell sol ge-
nerós que esquinça els núvols el dia
més rúfol de l’hivern; mà estesa de llum
nova, doll d’energia que tot ho fa créi-
xer. Ha passat per tots els racons per

fer net i treure llustre a les ànimes, com
fa net el vent del nord quan escombra
la teranyina de la boira baixa. Ha desfi-
lat pel menjador de totes les cases com
una garlanda en festa, mudat com ho fa
la mar arrissada d’escuma un matí ale-
gre de platja. Ha estat cor de germanor,
cant alegre de sobretaula, tonada que
s’enlaira com s’enfila des del fons de la
vall el so alegre del curs d’aigua indo-
mable.

Ha vingut el Nadal per fer parada i
fonda a totes les cuines, per encendre
els fogons de l’àvia, per perfumar cel-
oberts del matí fins al vespre, per om-
plir soperes i escurar cassoles.

Si aquest Nadal que ja és fora ha es-
tat llum i cant alegre, si ha estat pollas-
tre, torrons i neules, si ha estat tot això i
també aquella mirada tan tendra,
aquell somriure sincer, aquella moixai-
na d’amor, si us plau Nadal, esperit de
les coses bones, no marxis, queda’t vi-
gilant al llindar de casa.

H

De set en set
Jordi Panyella

Després de
Nadal

Si us plau, esperit de les coses
bones, no marxis, queda’t
vigilant al llindar de casa
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Si el pensionista entra al
2020 sense la revaloració
de les pensions és cosa tant
del president espanyol que
continua en funcions com
dels partits com ara ERC
que es resisteixen a inves-
tir Pedro Sánchez. Aquest
és el subliminal missatge
que s’amaga en la decisió
del Consell de Ministres
d’ahir, que va optar per su-
peditar l’alça del 0,9% de
les pensions i la revisió del
salari mínim (SMI) a tenir
un govern que deixi d’estar
en funcions. Si bé ERC vol
veure l’escrit de l’advoca-
cia de l’Estat sobre la im-
munitat d’Oriol Junque-
ras, en la guerra de nervis
que envolta la investidura
Sánchez obre ara un front
de pressió social sobre els
republicans. La Moncloa
confia en una investidura
la vigília de Reis si l’escrit
de l’advocacia arriba di-
lluns, mentre que ERC i el
PSOE acostaven posicions
en una reunió d’amagat
ahir a la tarda a Madrid.

Tot i que els republicans
havien avisat per boca de
Marta Vilalta que no hi
hauria cap més reunió fins
que parlés l’advocacia, la
cita no pública d’ERC i el
PSOE d’ahir va constatar
que s’avança a abordar el
desbloqueig. “Reunió de
contacte després de quin-
ze dies sense reunió. Sense
n novetats rellevants”, es
limiten a dir fonts d’ERC.
Des de la taula del Consell
de Ministres, la portaveu
Isabel Celaá va negar que la
negociació amb ERC s’hagi
aturat mai: “Estem en una
negociació política en curs
amb ERC, però el partit no
ha acabat”. “No és un pro-
cés de negociació d’una in-
vestidura, és un procés de
creació de la mesa per
abordar un conflicte polí-
tic”, advertia el conseller
de Treball, el republicà
Chakir El Homrani

Segons l’advocacia de
l’Estat en mans de Consue-
lo Castro –omnipresent en
la investidura–, un govern
espanyol en funcions no
pot adoptar decisions pres-
supostàries que compro-

metin el govern següent i
l’alça de les pensions
d’acord amb la inflació ho
seria. Sánchez podia haver
revalorat la pensió men-
sual un 0,25% ara i la llei de
la seguretat social del 2013
de Rajoy l’empararia, però
ha preferit aprovar un de-
cret per deixar en suspens
la norma tot confiant a ser
investit aviat i apujar-les
de cop un 0,9%.

La virtut de no apujar
les pensions ara un 0,25%
i, més tard, el 0,65% res-
tant és que el compàs d’es-
pera serveix per pressio-
nar més ERC –de qui Sán-
chez necessita l’abstenció
per ser investit– i fer còm-
plices els de Junqueras del
fet que els pensionistes in-
augurin el gener del 2020
perdent poder adquisitiu.
Quan arribi, la revaloració
serà retroactiva a partir de
l’1 de gener. El mes de de-
sembre viu un rècord de
despesa en pensions:
9.759,8 milions (un 4,74%
més). La pensió mitjana és
de 1.143,55 euros, però la
mitjana de les dones és de
866,36 euros i la dels ho-
mes és de 1.318,41 euros.

En un cas similar estan
els funcionaris, que han
d’esperar un govern elegit
per veure l’alça del 2% dels
sous públics. Pel que fa a
l’SMI, el Ministeri de Tre-
ball vol obrir el 2020 pror-
rogant els 900 euros men-
suals i que l’alça futura si-
gui fruit del diàleg social.

“El Suprem complirà”
La portaveu Celaá va dei-
xar caure que dilluns pot
veure la llum l’informe de
l’advocacia general de l’Es-
tat sobre Junqueras i això
obriria la porta a iniciar un
ple d’investidura el 2 de ge-
ner perquè Sánchez fos vo-
tat el 3 i elegit el 5 a la sego-
na i per majoria simple. “Si
es presenta dilluns hi hau-
ria temps físic per a una in-
vestidura com més aviat
millor”, va dir. Celaá, però,
recorda que l’advocacia té
fins al 2 de gener per lliurar
el seu escrit al Suprem i és
“autònoma per gestionar
el termini.”. “El Tribunal
de Luxemburg ha canviat
la doctrina i no es pot con-
siderar una garrotada a la
justícia espanyola. El
TJUE és l’intèrpret su-
prem del dret a la UE des
de fa 68 anys i no és una
instància estrangera, no
és l’executor d’un codi pe-
nal imposat als espanyols,
no hi ha dues justícies, si-
nó una justícia, i els jutges
europeus són tan nostres
com els nacionals”, va de-
fensar Celaá. ■

David Portabella
MADRID

Sánchez pressiona ERC amb
les pensions i el salari mínim
a Supedita l’alça d’un 0,9% als pensionistes a ser investit a ERC i PSOE avancen en una cita a Madrid
a El govern confia que l’advocacia lliuri l’escrit de Junqueras dilluns i fer la investidura el 5 de gener

La ministra portaveu, Isabel Celaá, en la compareixença posterior al Consell de Ministres d’ahir ■ BALLESTEROS / EFE

“El TJUE és l’intèrpret
suprem del dret a la UE
i no és cap instància
estrangera, els jutges
europeus són nostres,
com els nacionals”

“No és la negociació
d’investidura, és un
procés de creació de
la mesa per abordar
un conflicte polític”
Chakir El Homrani
CONSELLER TREBALL I AFERS SOCIALS

“La negociació amb
ERC no s’ha aturat
i està en curs, però el
partit no s’ha acabat”
Isabel Celaá
MINISTRA PORTAVEU DEL GOVERN
ESPANYOL EN FUNCIONS

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

Les frases

Quan el portaveu del PNB al
Congrés, Aitor Esteban, va
admetre que “formalment
tot seria molt més tranquil si
fos a partir del 8 de gener”,
però que alhora entenia les
“presses” de voler tenir una
investidura immediata per
evitar “sorpreses” judicials,
les “sorpreses” van quedar
sense catalogar, però ahir va
emergir la primera. La Junta
Electoral Central va informar
ahir que es reunirà el diven-
dres 3 de gener per abordar la
inhabilitació de Quim Torra i
els escrits del PP i Ciutadans
per vetar Oriol Junqueras
com a eurodiputat.

Enmig de les festes nada-
lenques més atípiques que
ha viscut la política estatal
per l’entestament a voler ara
la investidura que a Pedro
Sánchez se li resisteix des del
28 d’abril, precisament quan
una opció que està sobre la
taula del PSOE i d’ERC és fer
el ple d’investidura del 2 al 5
de gener, la JEC s’ha convidat
a interferir el calendari amb
una reunió per abordar els
casos de Torra i Junqueras
aprofitant els recursos del PP
i Ciutadans. En el cas del pre-
sident de la Generalitat, la
JEC entrarà en l’anàlisi de la
seva possible inhabilitació

després de ser condemnat
pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) per
haver desobeït la mateixa
JEC i no haver despenjat el
llaç groc del balcó de la Gene-
ralitat. L’objectiu del PP i Cs
és que Torra sigui inhabilitat
ara sense esperar al recurs al
Tribunal Suprem.

En el cas de Junqueras,
pendent de com el Suprem fa
complir o ignora la sentència
del TJUE que avala que tenia
immunitat des del 13 de juny,
el PP i Cs pretenen que sigui
la JEC la que s’avanci i veti
l’entrega al líder d’ERC de la
condició d’eurodiputat.

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

La JEC veurà el futur de Torra i Junqueras el 3 de gener
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“Els CDR ultimaven un
atemptat terrorista a Ca-
talunya el dia D”, titulava
en portada el diari El Mun-
do el 24 de setembre en re-
lació amb els nou detin-
guts el dia abans sota l’acu-
sació de terrorisme, als
quals la Guàrdia Civil i la
fiscalia relacionaven amb
els CDR i atribuïen tinen-
ça d’explosius i integració
en una suposada nova or-
ganització terrorista sota

el nom d’Equip de Respos-
ta Tàctica (ERT). El diari
El País subtitulava a por-
tada: “Els independentis-
tes amagaven material
per fabricar explosius i
planejaven atemptar a
l’octubre.” El diari Abc
subtitulava: “Planejaven
atemptar contra un quar-
ter de la Guàrdia Civil i el
Parlament després de la
sentència de l’1-O.” El Cor-
reo del País Basc titulava
que tenien “explosius pre-
parats per atemptar”. La
Razón deia: “Els CDR de

Torra pressionen: volien
atacar un quarter amb ex-
plosius.” El 30 de setem-
bre, en precampanya elec-
toral, el president espa-
nyol en funcions i candi-
dat del PSOE a La Mon-
cloa, Pedro Sánchez, ins-
tava l’independentisme a
“desmarcar-se rotunda-
ment de la violència en to-
tes les seves formes”. En la
moció de censura contra
Torra presentada per Ciu-
tadans, el diputat del grup
Carlos Carrizosa pregun-
tava el 9 d’octubre al presi-

dent català en el ple de la
cambra: “Per què no ha
sortit avui a aclarir si el go-
vern coneixia o no els
plans dels terroristes?”.
Són només alguns exem-
ples de titulars de mitjans i
declaracions de polítics en
què es donava per fet que
els empresonats eren ter-
roristes o, si més no, inde-
pendentistes radicals que
usaven la violència.

Després que set dels de-
tinguts el 23 de setembre
hagin passat tres mesos a
la presó, l’Audiencia Na-

cional (AN) ja n’ha allibe-
rat cinc, fins i tot un al qual
la fiscalia acusava de tenir
a casa “un laboratori clan-
destí per a la fabricació
d’explosius”. És el cas
d’Alexis Codina, de qui la
sala penal de l’Audiència

ordenava el dia de Sant Es-
teve la llibertat sota fiança
junt amb la de Ferran Jo-
lis, que van sortir ahir a la
nit de Soto del Real. La jut-
gessa que alliberava Jolis
considerava que no havia
tingut “contacte material

Lliures dos altres CDR
titllats de terroristes
per diaris i polítics
a Jolis i Codina s’afegeixen als tres primers alliberats i surten de la presó per la
inexistència d’explosius i de cap organització terrorista determinada pel jutge

Xavier Miró
BARCELONA

La presó de
Soto del Real,
d’on van sortir
ahir dos CDR
més ■ ACN
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L’expresident de Croàcia
Stjepan Mesic ha manifes-
tat en una carta al presi-
dent espanyol, Pedro Sán-
chez, la seva “preocupació
genuïna” per les “condem-
nes draconianes” dels lí-
ders independentistes ca-
talans. A la missiva, Mesic
assegura que el referèn-
dum de l’1-O “no era legal a
Espanya” però que cele-
brant-lo, els independen-
tistes “només van expres-
sar la seva opinió”. Així,
assegura que en “molts pa-
ïsos” la seva condemna es
pot interpretar com “un
càstig per defensar una
opinió política”. Mesic,
que va ser president de
Croàcia entre el 2000 i el
2010, diu que tot plegat
pot deteriorar encara més
les relacions entre Madrid
i Barcelona. ■

ACN
BARCELONA

Un expresident
de Croàcia parla
de “càstig
draconià”

amb explosius”, tot i que
en el sumari del cas se li
atribueix la creació de
l’ERT. Divendres de la set-
mana passada eren allibe-
rats Xavier Duch, Eduard
Garzón i Xavier Buïgas
després que la fiscalia en

demanés la llibertat provi-
sional sota fiança perquè
no havien participat “en la
fabricació de material ex-
plosiu ni en tenien”.

Però la sala penal de
l’AN també va ordenar el
dia de Sant Esteve la lliber-

tat provisional sota una
fiança més alta de 10.000
euros d’Alexis Codina, a
qui el jutjat central d’ins-
trucció número 6 havia
confirmat al novembre la
presó provisional per “ti-
nença d’explosius amb fi-
nalitats terroristes i delic-
te de conspiració per a la
comissió d’estralls”, a més
d’un “possible delicte de
pertinença a organització
terrorista”.

En la vista en què els
magistrats de la secció se-
gona de la sala penal van
ordenar la llibertat de Co-
dina, el ministeri fiscal s’hi
va oposar en considerar
que Codina tenia “al seu
domicili habitual un labo-
ratori clandestí per a la fa-
bricació d’explosius i dipò-
sit de substàncies perillo-
ses”. Tot i que els magis-
trats Fernando Andreu,
José Ricardo de Prada i
María García justifiquen
la presó provisional per
“indicis de criminalitat su-
ficients”, posen en dubte
l’existència d’organització
terrorista. De fet, la inter-
locutòria que ordena la lli-
bertat de Codina afirma
textualment que “es qües-

tiona l’existència” d’a-
quest grup, tot i que la fis-
calia sosté que existeixen
“noves formes d’organit-
zacions terroristes, amb
unes característiques di-
ferents” de les tradicio-
nals. Tanmateix, els ma-
gistrats argumenten que
no existeix “una prèvia or-
ganització delictiva de ca-
ràcter terrorista així de-
clarada judicialment de
referència” i que, per tant,
no poden emetre un judici
“prou fonamentat” sobre
“la naturalesa o no terro-
rista dels fets” que se li im-
puten “ni sobre l’existèn-
cia d’una organització”
que seria de nova constitu-
ció ni tampoc sobre les se-
ves “finalitats, estructura-
ció, prèvies manifesta-
cions delictives o grau de

desenvolupament”. Tot i
justificar també la “hipò-
tesi de treball” dels inves-
tigadors de la Guàrdia Ci-
vil, els magistrats afirmen
que els especialistes en
desactivació d’explosius
del cos (Gedex) no han
confirmat “l’existència
d’explosius”, sinó tan sols
de possibles “precursors”,
substàncies que la defensa
de Codina atribueix al fet
que es dedica professio-
nalment a la restauració
de mobles i antiguitats.

En tot cas, els tres ma-
gistrats conclouen que la
situació de Codina no és
diferent de la dels altres
alliberats tenint en comp-
te “l’objectiva inexistència
d’explosius”. Des de
RAC1, l’advocada de Codi-
na, Montserrat Vinyet,
qualificava ahir de “sor-
prenent” que la fiscalia ha-
gi mantingut la petició de
presó, tot i l’evidència que
no hi havia “explosius”. El
president Torra, citant la
declaració del president
Sánchez en precampa-
nya, l’instava ahir a dema-
nar perdó per haver-lo
acusat durant dies d’“em-
parar la violència”. ■

“Celebro que surtin
d’una presó on no
haurien d’haver entrat
mai. Molts han de
demanar perdó”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
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