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Justícia
injusta

E

l cardenal Richelieu, un dels principals artífexs de convertir França, allà pel
segle XVII, en un estat
fort i centralitzat, ens
va deixar escrites diverses sentències
que avui caldria no oblidar. Per exemple, a banda de la seva declaració de
principis del “soc catòlic, però abans
que catòlic soc francès”, també va ser
capaç d’afirmar allò de “doneu-me
dues línies escrites de pròpia mà per
l’home més honrat i hi trobaré motius
suficients per fer-lo empresonar”. Per
què dic això? Doncs perquè els jutges
del Tribunal Suprem (o directament els
membres del govern espanyol) deuen
haver llegit molt sobre Richelieu. Com,
si no, podem entendre que a hores
d’ara continuïn empresonats homes
honrats com Oriol Junqueras, Joaquim
Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez?
Com podem entendre que els arguments fantasiosos de la fiscalia per no
deixar-los en llibertat continuïn sent
dogmes de fe? Per exemple, per continuar mantenint dins de la seva cel·la

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Sentències polítiques
i política judicialitzada,
aquesta és la recepta en
l’Espanya del segle XXI
d’Estremera el vicepresident Junqueras es continua parlant d’explosions
violentes als carrers de Catalunya. Quina violència hi va haver, com sosté la
fiscalia, el dia 1 d’octubre, a banda de la
protagonitzada per la Policía Nacional i
la Guàrdia Civil? Quina violència hi ha
hagut després de set anys fent les manifestacions més multitudinàries de la
història d’Europa? Quina violència podria esclatar en el futur a causa de la
sortida de la presó d’un home de pau
com Oriol Junqueras?
Després que la mateixa Soraya
Sáenz de Santamaría afirmés que
l’empresonament dels líders independentistes es devia a Mariano Rajoy, no
ens ha d’estranyar que aquesta mateixa setmana el Consell d’Europa tornés
a posar en qüestió la independència
del poder judicial espanyol. Una vegada més, des de les instàncies europees
s’ha posat de manifest el perillós còctel que representa barrejar una justícia
tan polititzada amb el partit més corrupte d’Europa. Sentències polítiques i
política judicialitzada, aquesta és la recepta en l’Espanya del segle XXI.

Reis i república

T

ot s’aprofita, deia Pere Calders,
escriptor que va situar en
aquests dies nadalencs alguns
dels seus contes més celebrats, i els
jutges dels quals depenia la llibertat o
l’estada a presó d’Oriol Junqueras van
aprofitar ahir la vigília de Reis per
allargar la pena carcerària al republicà. Tot s’aprofita i res no passa perquè
sí. “I mentrestant, el tal Urdangarin,
que té sentència ferma de presó, passejant-se per Roma”, indiquen alguns.
La reialesa, ni que sigui consort o patge, no entra a presó. O és que això és
una república? O és que hem d’empresonar reis, patges o consorts en dia de
Reis? Els reis, consorts i patges no cometen crims de lesa majestat. Aquests
crims, com els de lesa unitat d’Espanya, que compten molt més que la bagatel·la de la corrupció, van a càrrec
dels que proclamen repúbliques. Els
Reis d’Orient són uns impostors, però
són inofensius i d’un sol dia i la policia
facilita que puguin passar. Fins i tot
els republicans els accepten. Oriol
Junqueras no ha pogut passar el dia de
Reis amb els fills.
Es veu que el líder republicà va asse-

“
Què volen que
faci Junqueras?
Renunciar a la
política?

gurar als jutges que no reincidiria. Els
jutges, que coneixen la història de Galileu amb més suspicàcia, no se’l van
creure. “Eppur si muove.” Què més ha
de fer? Besar un exemplar repujat de
la Constitució? Vestir-se de sarja i esclop i anar a fer penitència pels camins polsosos? Passejar el rei d’Espanya a collibè? Renunciar a la política?
Acaba de fer un gran paper a les eleccions. Centenars de milers de catalans
el van votar. Els jutges s’hi han mostrar insensibles. Alguns esperaven que
el govern de Mariano Rajoy intercedís
perquè fos alliberat. “Rajoy no té facultat per ablanir els jutges”, han dit al-

guns. Bé que segons tots els indicis la
va tenir en sentit contrari: perquè fiquessin Junqueras i uns quants altres
a la presó. El seu alliberament hauria
facilitat que les tres forces independentistes formessin govern. Mariano
Rajoy, que va sortir de les eleccions
més que derrotat, derrotadíssim, i que
de cap manera desitja un govern d’independentistes, no ha de fer res per
facilitar res. De vegades sembla que
encara creiem en els Reis com els
nens que aquests dies han fet cua a la
plaça de més amunt de casa per lliurar
la carta als patges. Els enviats dels Reis pregunten als nens si s’han portat
bé. El rei Felip ens va comminar a ferho amb una esbroncada monumental.
Han de ser els jutges més benèvols?
Del rey abajo, niguno.
Junqueras no sortirà de la presó, el
president Puigdemont no podrà tornar de Brussel·les... Que tots dos facilitin la formació d’un govern amb altres
persones. Un govern que governi, un
govern fort per la força de les urnes
que haurà de recuperar també el que
hem perdut i anar al rescat de presos,
ostatges i exiliats.
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I el rei groc?

“
Si ahir hi havia
qui duia llaços grocs
a la cavalcada deu
ser perquè ja només
confiem en la màgia
dels Reis d’Orient
bat la seva feina, deuen pensar alguns) que haguessin prohibit el color
groc a les cavalcades. Què els espanta?
Si alguna gent anava ahir a esperar els
Reis amb el llaç groc (vaig veure llaços
grocs fins i tot en membres d’alguna
cavalcada) deu ser perquè ja han perdut la fe en la justícia i perquè ara esperen que sigui la màgia dels Reis
d’Orient la que faci possible que els
presos polítics surtin de la presó. A Ri-

De reüll
Maria Palau

vera, ho va dir l’altre dia al Twitter, no
li agrada que alguns ahir anessin a esperar els Reis amb un llaç groc. Potser
és que a Rivera això de la llibertat
d’expressió el posa nerviós. Jo, en canvi, que feia temps que no hi anava,
vaig anar expressament a veure la cavalcada per saber si aquest any, a més
a més del rei blanc, el rei negre i el rei
ros, hi havien afegit el rei groc, que seria aquell que, a banda de caramels,
repartiria la llibertat per a empresonats i exiliats. En situacions excepcionals, mesures excepcionals, deien,
no? A Ciudadanos, sembla, però, que li
molesten els llaços grocs a les cavalcades. A mi, en canvi, em passa com a
Josep Rull, que l’altre dia va respondre
al líder de Ciudadanos que el que a ell
li molesta, en canvi, és que hi hagi
gent a la presó i a l’exili que tenen
nens en edat d’anar a esperar els Reis i
que ahir, malauradament, no ho van
poder fer. Qüestió de gustos.

Les cares de la notícia
VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Oriol Junqueras

Quina
gràcia

Coratge davant la injustícia

E

l dia dels Sants Innocents el Museu Diocesà de Jaca
va fer circular per les xarxes socials que estava
preparant una exposició per fer lluir els tres sepulcres
gòtics del monestir de Sixena que fins a l’11 de desembre
exhibia el Museu de Lleida. Aquestes valuoses peces van
sortir de Catalunya aquell trist dia amb l’ajuda d’un
dispositiu policial format per centenars d’agents armats
fins a les dents. Els seguidors del cas Sixena farien bé de
desar la innocentada del Museu de Jaca en un calaix de la
memòria. Tot i que la sentència judicial que ha ordenat el
retorn provisional de les obres a
Josep Gudiol, Aragó deixa ben clar que el seu
emplaçament és el monestir, caldrà
avui acusat
si les atrotinades
d’espoliador, veure
dependències d’aquest monument
va inaugurar encara pendent de rehabilitar seran
el Museu de de veritat el seu lloc definitiu en un
Jaca el 1970 futur (en el cas que el Tribunal
Suprem ratifiqui la sentència, cosa
que encara s’ha de veure). La gent que té cura del
patrimoni, un cop s’hagi resolt definitivament el maleït
litigi, no tindrà dubtes que l’espai més segur per a
aquestes peces és un museu en condicions, sigui català
o aragonès. El de Jaca és de primera categoria. I el que no
és cap broma és que la personalitat que el va inaugurar, el
1970, va ser Josep Gudiol. Ho han sentit bé: Gudiol,
l’home que el 1936 va rescatar les pintures murals del
monestir, era una autoritat respectada a Aragó fa 40
anys i avui, en plena bogeria per l’afer Sixena, és acusat
d’espoliador. Doncs quina gràcia.

http://epa.cat/c/pco45j

Una decisió
molt injusta
del Suprem

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A

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

EDITORIAL

A la tres
hir vaig sortir a esperar els Reis. Tot i que és ben estrany que
un país que s’acaba de declarar
una república surti a esperar els Reis,
ahir vam ser centenars de milers els
catalans que vam sortir al carrer a rebre els Reis d’Orient. I sí. Em vaig fixar
que sí, que hi havia molts catalans que
els esperaven amb un llaç groc. Albert
Rivera deu estar escandalitzat. Perquè vaig veure fins i tot algun nen, que
rebia els Reis amb un llaç groc. Però la
pregunta és: si aquestes darreres setmanes he vist gent amb llaços grocs
caminant pel carrer, passejant per les
fires, a les quines nadalenques o a la
feina, per què carai ahir no hi havia
d’haver alguns llaços grocs a les cavalcades de Reis? De què s’esvera, Rivera? La Junta Electoral ens va prohibir
els llaços grocs i ja van veure com va
anar el resultat de les eleccions. I ja
només ens hauria faltat (quina llàstima, que la Junta Electoral ja hagi aca-

Accedeix als
continguts del web

-+=

El vicepresident i cap de files d’ERC –tercera força
al Parlament– va encaixar la interlocutòria que el
condemna a presó sense judici amb fortalesa i coratge exemplars i amb la voluntat de “persistir” davant d’una decisió judicial clarament política, que
té poc a veure amb la justícia i la realitat dels fets.
PRIMERA MINISTRA D’ISLÀNDIA

Katrín Jakobsdóttir

Igualtat salarial

-+=

Islàndia es converteix en pionera prohibint per llei
a les empreses, públiques o privades, que paguin
més als homes que a les dones per fer la mateixa
feina. La llei preveu auditories, certificats d’igualtat salarial i sancions, amb l’objectiu d’eliminar la
bretxa salarial l’any 2022.
JUGADOR DEL BARÇA

Leo Messi

Lectures esbiaixades

-+=

Per molt que alguns ho vulguin vendre així, l’estrella
del Barça no imposa clàusules antiindependència en
el seu contracte. Si Catalunya fos independent i el
Barça jugués una lliga top, tal com fa ara, Messi continuaria en el seu club de sempre. Ningú pot dir ara que
el Barça no jugaria en la lliga espanyola o en una altra.

La justícia espanyola –ensorrada en els rànquings mundials d’independència judicial– va
mantenir-se ferma ahir en les seves
decisions sobre els presos polítics
catalans i va ordenar mantenir la
presó provisional per al vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, empresonat injustament ja
fa més de dos mesos. De res van
servir els seus precs d’abans-d’ahir
davant del tribunal, i que assegurés
que ell era un home de pau partidari
sempre del diàleg i contrari a la violència. Els tres jutges del Suprem
van ser unànimes en la seva decisió,
i ni tan sols el magistrat considerat
progressista hauria fet sentir la seva veu a l’hora de dictar una interlocutòria contra Junqueras que, sobretot, sorprèn perquè s’assembla
molt a una sentència definitiva. Però cal recordar que el cas no ha estat jutjat, que les úniques proves
presentades són els maliciosos informes de la Guàrdia Civil i que, sobretot, Junqueras no ha estat encara condemnat, evidentment.
Tot això haurien de ser raons suficients per no mantenir el vicepresident català a la presó, però per als
tres magistrats ha pesat més la
possible reincidència en la presumpte conducta delictiva –tirar
endavant el procés d’independència amb una violència que no ha
existit, malgrat les afirmacions del
tribunal– que no pas els drets més
elementals com el de la participació política. Sorprèn també molt el
fet que el Suprem prejutgi conductes futures de Junqueras i menystingui totalment la presumpció
d’innocència. Amb la seva resolució, el Suprem també marca el camí
del jutge instructor que la setmana
entrant tindrà el camí aplanat per
mantenir a la presó els dos Jordis i
el conseller Forn, instituint així una
injustícia flagrant i condicionant
com mai la vida política catalana.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

El vaticini
El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, diu que no
repetirà com a candidat
en unes futures eleccions al
Parlament.

Full de ruta

10
anys

Crisi immobiliària
Les immobiliàries aposten per
fora de l’Estat. La caiguda del
mercat espanyol obliga a la
internacionalització. París,
Berlín i Londres, nous mercats.

20
anys

Més crèdits
Les caixes catalanes van donar
7,2 bilions de pessetes en
crèdits als seus clients del
gener al novembre del 1997, 1,1
bilions més que a l’any anterior.

Tribuna

Toni Brosa

Jordi Solà. Escriptor

Cadenes

Q

uan es perd la
confiança, quan
els interessos són enfrontats, quan una de
les parts se sent molt
perjudicada, és legítim
buscar una sortida, i la sortida lògica i
civilitzada és que cadascú triï el seu camí. Unió i separació estan previstes i regulades per la llei en pràcticament tots
els ordres, entre persones, a les famílies, entre empreses, en l’àmbit l’associatiu, en el laboral, en el polític, en l’internacional... L’única separació impossible, es veu, és la de Catalunya respecte d’Espanya. Per sobre del dret a l’autodeterminació dels pobles present en
els tractats internacionals, per sobre
del principi democràtic d’obeir el mandat dels ciutadans a les urnes, per sobre de la jurisprudència internacional
(Kosova, etc.) o dels precedents legals
en altres països (Escòcia, Quebec, Txecoslovàquia, Islàndia, Noruega, Eslovènia, Montenegro o les repúbliques bàltiques) hi ha la llei de l’embut espanyola.
Molts catalans, i cada cop més, ja han
triat sortir d’Espanya, tants per tenir la
majoria al Parlament el 2015 i altre cop
el 2017. L’intent ha acabat amb brutali-

Queda rescatar l’autogovern,
lluitar perquè es faci justícia i
convèncer molts més catalans
que això no porta enlloc
tat policial, polítics a la presó o a l’exili,
segrest de l’autogovern, ofec econòmic,
criminalització de la independència,
amenaça militar i més de mitja Espanya (segons enquestes) aplaudint amb
les orelles i exigint veure el president
Puigdemont a la presó. La unitat d’Espanya ha golejat la democràcia, la justícia, la separació de poders, els drets civils i les pròpies lleis espanyoles. I davant d’això, no hi ha full de ruta; només
premisses clares de cara al futur. El govern d’Espanya, la major part del Congrés i la majoria dels seus ciutadans no
volen atraure, sinó encadenar; no volen
pactar, sinó imposar; no volen reconciliar, sinó fer mal, humiliar... i naturalment conservar el motor econòmic i els
16.000 milions nets que s’enduen cada
any. És el vincle que volen amb els catalans. No han tingut vergonya a mostrarho; així doncs, ha quedat clar. A partir
d’aquí, cal aixecar-se, perquè hi ha feina
a fer. Primer, rescatar l’autogovern en
tots els sentits, fer-lo útil per al país i els
ciutadans, impedir que sepultin els fets
i les idees, lluitar perquè es faci justícia
a Europa amb tots els represaliats i
convèncer molts més catalans que això
no és convivència, és esclavitud.

La justícia

U

na de les definicions més rigoroses
de justícia és l’enunciada per l’eminent jurista i filòsof d’origen austríac Hans Kelsen: “La justícia és per a mi
allò sota la protecció de la qual la ciència
pot prosperar; i amb la ciència, la veritat i
la sinceritat. És la justícia de la llibertat, la
justícia de la pau, la justícia de la democràcia, la justícia de la tolerància.” Una definició provinent d’un text intitulat Què és
la justícia?, on el seu autor, en un exercici
d’erudita humilitat, confessa la seva incapacitat de donar una resposta absoluta a
la qüestió.

CAL NO OBLIDAR que Kelsen és un dels representants de l’escola de la tolerància
centreeuropea que troba camp adobat
després del desastre de la Primera Guerra
Mundial. A títol personal, com a antropòleg, la seva figura és un referent de la teoria pura del dret a la qual torno per la crisi
que afecta –fruit dels recents esdeveniments a Catalunya– aquesta qualitat
moral. Car s’ha conculcat aquella idea
d’equitat que ja Aristòtil defensava –la
mesura com a expressió de la virtut a l’hora de jutjar–, tot i deixar clar que la justí-

cia evoluciona en el temps i, per tant, ordre social i context configuren un binomi
a l’uníson on la llei troba en el costum el
seu valor suprem.
UN VALOR SUPREM

cap on es desplaça la
pregunta sobre la justícia. No debades, la
felicitat, el bé o la virtut han estat en l’eix
de la resposta a un problema impossible.
De fet, si hom pregunta què és la justícia i
troba en aquests darrers conceptes una
explicació plausible, aquesta, no pot evitar un desplaçament que genera nous interrogants. Què és la felicitat? O què és el
bé? Cada època, cada moment històric,
ha donat fe d’una manera d’entendre el
que és just en funció d’una perspectiva re-

“
Posar al centre
la unitat com a valor
que garanteix la
igualtat de drets
és una fal·làcia

lativa. Per això Hans Kelsen afirma que la
tolerància només té lògica en el context
d’un ordre positiu que garanteixi la pau
–l’equilibri aristotèlic– als súbdits que s’hi
subordinen sense que això en limiti “l’exteriorització pacífica de les seves opinions.” Afegeix: “Tolerància significa llibertat de pensament.” Per això cal recordar que cercar indicis de delicte on no n’hi
ha per limitar-ne l’opinió i –encara més
greu– la llibertat formal d’un individu
pressuposa una greu violació del dret que
no s’ajusta al valor superior del nostre ordenament: la llibertat.
EN EL FONS ens trobem davant d’un con-

flicte de valors que afecta directament
l’organització de la vida col·lectiva. Perquè posar en el centre la unitat com a valor que garanteix la igualtat de drets, cal
dir-ho, és una fal·làcia. L’ordre social serà
un ordre just quan s’atorgui noves eines
que garanteixin la pau social. L’autodeterminació és un dret i, en aquest sentit,
existeix una generosa jurisprudència en
el camp del dret internacional. Per cert,
Kelsen donava prioritat a aquest darrer,
en detriment de l’ordre constitucional.

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 guerra freda
catalana
b Després del llarg 21-D, se’ns
alça el teló amb una escena
política parlamentària de tot
menys de senzill encaix. Ens
trobem davant d’una doble
victòria, la de Ciudadanos com
a partit més votat i amb un
major nombre d’escons, però
alhora amb el bloc independentista, que en surt reforçat
en vots, mantenint la majoria
absoluta. És palesa la rivalitat,
no admesa, entre JxCat i ERC,
que es disputen el lideratge del
moviment independentista, error que es va iniciar amb el fracàs de la llista unitària, més necessària que mai. A l’altre extrem de l’escena, el bloc constitucionalista s’enfronta a la
pugna per la investidura entre
Arrimadas i Iceta, quedant el
PP, que, recordem-ho, és
l’ideòleg del 155, relegat al grup
mixt. Al mig, els comuns, intentant mantenir una equidistància insostenible, situant-se,

com deien els antics, en el país
de Cucanya, intentant esquivar
la innegable realitat que es viu
a Catalunya. Els ciutadans som
els espectadors d’una nova
guerra freda a Catalunya, amb
dos blocs antagònics i definits i
un conjunt neutral que, en un
moment o altre, s’haurà d’acabar definint.
SERGI REXACH CAMPS
Girona

D’Alembert ens
visita
b Li van posar Jean le Rond.
Així és com es deia la petita capella de París on va ser abandonat en néixer. Anys després
hi va afegir el nom D’Alembert.
Matemàtic, físic i filòsof, va ser
una de les figures intel·lectuals
de més prestigi del segle XVIII,
l’anomenat segle de les llums.
És conegut també per ser l’impulsor i editor, juntament amb
Diderot, de l’Enciclopèdia, el
magne projecte cultural del
període de la Il·lustració. Fa po-

ques setmanes s’han complert
300 anys del seu naixement.
No n’he vist ni una referència
enlloc, tot i la importància del
personatge, com s’ha assenyalat. Si avui D’Alembert viatgés a
Espanya hi veuria coses que no
li acabarien d’agradar: desigualtats diverses, presos polítics, una llibertat d’expressió
tova o un color, el groc, que no
acaba de caure bé. Això que li
havien dit que l’Estat espanyol
era una democràcia madura,
encara que de tant en tant
també hi campin grupets extremistes amb impunitat i que
alguns juguin amb un nacionalisme ètnic del tot irresponsable. D’Alembert seria dur amb
aquells que volen danyar la societat i fracturar el país, Catalunya. Pensa ara que si tornés a
fer una nova edició de l’Enciclopèdia, és probable que les
tapes fossin de color groc i hi
afegiria noves entrades. Això sí,
el seu ideal i anhel de república
de les lletres no hauria minvat
gens ni mica, al contrari.

DAVID SERRADOR BALLESTER
Vic (Osona)

Lluís Virgili
b La mort d’en Lluís Virgili
ens omple els records d’un
territori, Lleida, i d’una època,
els darrers anys del franquisme i els primers anys de la democràcia. En Lluís Virgili va aixecar l’Orfeó Lleidatà i li va donar un nivell remarcable en el
nostre cant coral. Va destacar
en les interpretacions de les
espirituals negres, sempre
cançons en català. L’any 1980
va ocupar el tercer lloc a la
candidatura de CiU al Parlament de Catalunya. Vaig tenir
la satisfacció de fer campanya
electoral al seu costat per
molts pobles del Segrià, de les
Garrigues i de l’Urgell. Tenia
una veu potent i es feia escoltar, especialment quan parlava de música i de Catalunya.
Més tard al Parlament va ser
el meu veí a l’escó.
JOAN VALLVÉ
Barcelona
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“Junqueras, els Jordis i en Quim
ja no són presos polítics, són ostatges”

La frase del dia

Carles Puigdemont, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

On som

La biblioteca
inofensiva

Josep Huguet. Enginyer industrial i llicenciat en història

E

stem paint una victòria parcial
política en escons però no suficient en vots. Tenim però una foto completa del país, amb un bloc republicà i un de monàrquic. Els vots d’ambdós blocs són de base popular. Crec sincerament que si es poguessin deixar les
banderes en un calaix i les administracions espanyola i catalana no interferissin, es podrien trobar àmbits de debat on moltes diagnosis sobre els reptes de la nostra societat i les solucions
podrien ser compartides per les bases
populars dels dos blocs. Només els defensors d’interessos minoritaris en un
bloc i en l’altre estarien fora d’aquest
consens. Com que per ara, especialment, els dirigents del bloc monàrquic
no tenen cap interès a obrir diàlegs reals, ens caldrà, des de l’àmbit republicà, fer correccions estratègiques per
tal que aquest empat, de fet, es resolgui
en la pròrroga que anem a començar.

ampliar l’ofensiva jurídica local i internacional per denunciar les vulneracions de
drets. 3. S’ha d’accentuar la presència internacional per canals privats i parlamentaris no bloquejables per l’Estat, com ha
passat amb les delegacions i Diplocat. Evitar amb murrieria el xoc frontal en els
fronts que no ens aporten acumulació de
vot. 4. Els partits republicans i d’esquerra i
entitats com Òmnium i Súmate han de
prodigar-se més en el treball en territoris
sociològics de frontera. Feina de formiga. 5.
Amb un Parlament i un govern bastant
simbòlics per intervinguts caldrà combinar l’acció social institucional, aquesta sí
que en xoc quan calgui amb l’Estat, amb la
mobilització dels afectats. S’han de triar bé
els camps de batalla, sortir dels despatxos i
apoderar els afectats que juntament amb
els polítics hauran de defensar al carrer i a
les institucions propostes socials i favorables a l’economia productiva.
6. CAL DONAR PISTES de com construir eco-

LA PART ESPANYOLISTA no canviarà d’es-

tratègia: més repressió, més intoxicació,
assajos d’eliminar la llibertat d’expressió a
escoles, ràdio i televisions i xarxes socials.
Hi hagin hagut errors o no al bàndol republicà, hem de partir dels fets: una repressió
que s’estendrà a més de mil persones de
tots els perfils; un govern de la Generalitat
amb les finances controlades i intervingut;
un Parlament sota vigilància del TC. I això
malgrat la revàlida del vot. No podem,
doncs, seguir movent-nos en el marc mental on ens ha situat l’Estat tardofranquista:
plany pels presos i represaliats; expectatives màgiques sobre les capacitats del nou
govern i la seva recuperació integral; única
forma de mobilització centrada en els vots i
les manifestacions tradicionals.
ENS CAL UNA DIVERSIFICACIÓ d’accions i de

protagonistes. 1. Ampliar la solidaritat
amb els represaliats més enllà del moviment independentista. Les mobilitzacions
pels drets humans les han de portar demòcrates i amb formes més incisives. 2. Cal

Sísif
Jordi
Soler

nòmicament la República, accelerant la
desconnexió de Catalunya del capitalisme
del BOE. I aquí és on veig campanyes capillars de l’ANC en allò que sigui estrictament
legal. Per la desobediència civil no violenta
activa econòmica, que caldrà emprar ben
segur si volem que Europa escolti, caldran

“
Que ningú
vengui motos, que
sortim del plany, que
se’ns expliqui el camí
costerut que tenim i
que se’ns doni feina.
És demanar massa
per Reis?

plataformes ad hoc dels voluntaris que s’hi
apuntin a fer-la. 7. La gent del Memorial Democràtic, de la Comissió de la Dignitat que
estan fent una ingent labor han d’entrar a
la memòria antifranquista dels nous catalans. Les massacres franquistes a Extremadura, Andalusia o Galícia haurien d’estar en el calendari de commemoracions als
barris obrers metropolitans. 8. Cal coordinar el relat. Estem una mica desconcertats
i davant el ritornelo espanyolista que el
procés porta problemes econòmics ens
movem entre reconèixer-ho però atribuint-ho, com és cert, a l’acció de l’Estat; o bé
presumir amb les dades macro que continuen essent globalment positives en el trimestre negre que hem viscut intervinguts.
EL DISCURS ESPANYOLISTA

és igualment
confusionari perquè d’una banda els ministres xifren les pèrdues degudes al procés mentre els diaris de la caverna han
d’admetre que “a pesar del procés” els hotels de Barcelona estan plens, les inversions augmenten, o que Barcelona és la 3a
ciutat d’Europa i la vuitena del món en
atractivitat. Cal rearmar el relat. I per això,
amb el cor encongit en un puny, i fent tot el
que calgui per alliberar presos i exiliats, hi
ha d’haver dirigents polítics i socials que
tornin a l’atac. Que s’agafin els discursos de
Nadal dels presidents autonòmics i la portada de l’ABC on es reconeixia que sense
Catalunya perdien 16.000 m€ i 234.000
llocs de treball i se’n faci una publicació per
bustiar tots els barris de Catalunya

QUE DESPRÉS DE la confirmació que el Mos-

sad va informar el CNI de l’imam de Ripoll
encara no s’hagi anat als jutjats, aquí i a fora per part de les víctimes, a denunciar l’Estat espanyol per corresponsable d’una matança planejada per ser més massiva, mostra que estem en un estat mental massa
melancòlic, com descrivia Toni Soler en un
article recent. Si us plau, que ningú vengui
motos, que sortim del plany, que se’ns expliqui el camí costerut que tenim i que se’ns
doni feina. És demanar massa per Reis?

Lluís Muntada

F

a un mes va ser inaugurada la biblioteca de Binhai, construïda a la regió xinesa
de Tianjin. Es tracta
d’un espai futurista dissenyat per un gabinet d’arquitectes holandesos. Al llarg d’unes estanteries ondulants que serpentegen per les cinc
plantes de la volta esfèrica d’un edifici de
33.700 metres quadrats, la biblioteca albergarà 1,2 milions de llibres. La seva estructura circular simula l’iris de l’ull humà
i està concebuda per atrapar la llum, una
llum que s’exacerba en el blanc nuclear
de les lleixes i les passarel·les per on els
lectors aventurers transiten suspesos en
l’airecel. En la nostra era postdemocràtica hi ha poques metàfores tan suculentes com la que encarna el prodigi arquitectònic de la biblioteca de Binhai Tianjin.
Expressió mastodòntica del poder d’un
règim absolutista, aquesta biblioteca vol
instituir un centre de pelegrinatge, assajar una cultura que s’encavalca amb la
propaganda, assentar un ideal de cultura
domesticada, ornamental, del tot inofensiva, esterilitzada de qualsevol dinàmica
il·lustrada i transformadora. Podem estar-ne segurs: a la biblioteca de Binhai
Tianjin els navegadors d’internet tindran
vetades les cerques democracy o
Tian’anmen 1989; a les lleixes no s’hi podrà trobar cap llibre de Jung Chang, o
Gao Xinjiang, o Ha Jin; només hi haurà
diaris i revistes afins al règim comunista.
Res que, a nosaltres, ens hagi de resultar
hipòcritament exòtic. Al capdavall, acabem de comprovar com s’intervenien
mitjans de comunicació, com es conculcava la llibertat d’expressió, com Julian
Assange era eliminat de Twitter, com
molts analistes compraven un carnet a la
llotja de tribuna, o com els principals mitjans de comunicació han dimitit de la seva funció i menteixen impunement fins al
preu de vendre’s l’ofici, els drets humans
i la dignitat tota.
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Barcelona
prepara la
seva setmana
de consultes

Colau destina
920.000 euros a
l’organització d’un
multireferèndum de
temes locals

Òmnium
tenyeix els
arbres de Nadal
de color groc

Centenars de
ciutadans els
omplen de desitjos
de llibertat per als
presos polítics

Junqueras
seguirà pres

FIX El Suprem ratifica la presó preventiva al vicepresident pel risc de reiteració
delictiva amb la independència i el barreja amb la violència, tot i que “no consten
actes violents” CRIDA El líder d’ERC clama des de la cel·la a “persistir” i estar “units”
David Portabella
MADRID

El Tribunal Suprem no va
desmentir les veus que ja
anticipaven la seva decisió
fins i tot abans d’escoltar
l’al·legat d’Oriol Junqueras
i va dictaminar ahir que el
vicepresident destituït per
l’article 155 i líder d’ERC
continuï pres al penal d’Estremera (Madrid) en presó
preventiva, la mesura més
extrema contra un acusat
abans d’un judici i que ell
viu des del 2 de novembre.
Amb la unanimitat dels
tres magistrats, la sala
d’apel·lacions del Suprem
va rebutjar el prec de Junqueras d’exercir la representació política que li han
donat les urnes el 21 de desembre i no va donar credibilitat a la seva aposta per
una “via negociada” en el
conflicte de Catalunya
amb l’Estat espanyol. En
una resolució que barreja
Junqueras amb “actes violents” el 20 de setembre i
l’1 d’octubre, tot i admetre
que “no consta” que el polític els “executés personalment” ni els “ordenés” en
cap cas, la sala del Suprem
abona el delicte de rebellió, exigeix que no se’l qualifiqui de pres polític i li denega la llibertat amb l’avís
que “el dret a la participació política no fa desaparèixer l’obligació d’assumir les conseqüències de
la comissió d’un delicte”.
Vint-i-quatre hores després de concedir un torn
de paraula de dos minuts a
Junqueras en què el líder
d’ERC es va definir com un

“home de pau”, la sala del
Suprem va informar ahir
al migdia de la seva deliberació. Des de la cel·la, Junqueras va replicar al revés
judicial amb un prec a
Twitter: “En aquests dies
que vindran, mantingueuvos forts i units. Transformeu la indignació en coratge i perseverança. La
ràbia, en amor. Penseu
sempre en els altres. En el
que hem de refer. Persistiu
perquè jo persistiré. Gràcies per tot el vostre suport. Us estimo.”
Tenint com a ponent el
conservador Miguel Colmenero Menéndez de
Luarca, un home en qui

teral de la DUI. “No existeix en l’actualitat cap dada que permeti entendre
que la intenció del recurrent sigui prescindir de la
possibilitat d’ocupar el
mateix o similar lloc polític
del que li va permetre (...)
executar els actes delictius que se li imputen”, conclou el Suprem.
Enfrontar-se als policies
Amb un argumentari que
aferma la línia acusatòria
del jutge instructor, Pablo
Llarena, l’alt tribunal retreu a Junqueras que el pla
sobiranista “incloïa l’acceptació de previsibles i altament probables episodis

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Transformeu la
ràbia en amor.
Persistiu, jo ho
faré”, diu el pres

Van den Eynde
culpa el Suprem
de “destruir un
adversari polític”

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

Mariano Rajoy fins i tot va
pensar com a nou fiscal general abans de preferir Julián Sánchez Melgar, la sala del Suprem desoeix tots
i cadascun dels arguments
invocats pel pres i pel seu
advocat, Andreu van den
Eynde, començant per
l’aposta per una via bilateral en el conflicte polític.
Segons el dictamen de Colmenero, avalat pel també
conservador
Francisco
Monterde Ferrer i per l’etiquetat com a progressista
Alberto Jorge Barreiro,
existeix un “risc rellevant”
que Junqueras incorri en
una reiteració delictiva en
no abandonar la via unila-

de violència” i fins i tot el
responsabilitza “d’incitar
diversos milions de ciutadans” a “votar il·legalment
sabent que es trobarien
necessàriament l’oposició
física dels agents policials”.
En lloc de parlar de les
càrregues policials de
l’1-O, el Suprem hi al·ludeix però dona la volta a
l’argument i també responsabilitza el vicepresident perquè era “previsible” que hi hagués “enfrontaments contra els
agents de les forces de l’Estat”.
Per mantenir viva en
tot moment la hipòtesi de

la violència, sense la qual
no se sostindria el supòsit
de rebel·lió –condemnat
amb penes de fins a 30
anys– perquè exigeix un
“alçament violentament i
públicament”, la redacció
del magistrat Colmenero
està trufada d’expressions
com ara “mitjans violents i
tumultuaris”, “episodis inevitables de violència” i
fins i tot meres hipòtesis
de probabilitats, com ara
que “era previsible, amb
una altíssima probabilitat,
que es produïssin actes
violents”.
“No és un pres polític”
La resolució del Suprem,
que consta de vint-i-cinc
pàgines, consagra la seva
part final a presumir que
la democràcia espanyola
permet a qualsevol persona ser independentista i
defensar la independència
d’un territori com Catalunya. La precisió serveix al
Suprem per ordenar que
Junqueras no sigui identificat com un pres polític.
“No es tracta de delictes
polítics que permetin qualificar el recurrent com un
pres polític (...) El recurrent no està encausat i privat provisionalment de llibertat per haver defensat
una idea política, sinó per
haver utilitzat mitjans violents i tumultuaris”, recalca, tot revifant un cop més
la conjectura violenta.
Paradoxalment, però,
quan el Suprem es vanta
de proclamar que “no estem en una democràcia
militant” ho fa l’endemà
d’escoltar que Junqueras

acatava el 155 i apostava
per una via negociada
–sense renunciar al seu
credo independentista– i
no haver donat veracitat a
res del que diu, ni tan sols
després de concórrer a les
eleccions forçades pel 155
i conquistar un escó al Parlament. Per tot això, l’advocat del líder d’ERC, Andreu van den Eynde, va
acusar el Suprem de crear
una “realitat alternativa”
en què la violència és falsament omnipresent al voltant de Junqueras. “El que
fa la resolució del Suprem
és destruir un adversari
polític”, denuncia el lletrat
Van den Eynde.
Als antípodes de les

emocions, l’advocat de
Vox, Javier Ortega, es va
declarar tan emocionat
amb la falta de llibertat
d’Oriol Junqueras com si
ell hagués rebut un regal
personal. “És el millor regal de Reis”, va celebrar
efusivament l’advocat del
partit ultradretà Vox.
Amb el revés d’ahir, el
Suprem envia a Junqueras i a la majoria sobiranista del Parlament l’avís que
no li tremolarà el pols a
l’hora d’apartar diputats
del seu escó perquè “el
dret a la participació política no fa desaparèixer
l’obligació d’assumir les
conseqüències de la comissió d’un delicte”. ■
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El Suprem sentencia
Anna Serrano

Esquerra, amb Oriol Junqueras com a candidat, va obtenir 935.861 vots en les eleccions del 21-D. Els millors
resultats de la història de la formació republicana. El
vicepresident, en presó preventiva des del 2 de novembre, ja no va poder implicar-se en la campanya.
Amb la decisió ahir de mantenir-lo privat de llibertat,
justificat en un acte polític previ a l’inici del judici, el

Tribunal Suprem sentencia sobre el seu futur i determina que no podrà exercir el seu dret de participació
política, consagrat en l’article 23 de la Constitució. I a
les persones que en els comicis van elegir la seva papereta se les priva de la seva legítima representació.
El menysteniment a les urnes és màxim. I el missatge, greu: no hi ha espai per a l’independentisme.
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Junqueras a la porta de l’Audiència el 2 de
novembre, dia des del qual està empresonat
a Estremera ■ J. BARBANCHO / REUTERS
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a El sobiranisme constata que mantenir Junqueras a la presó és “una revenja”, “una indecència” i “una
bogeria” a ERC adverteix que mai renunciarà als seus objectius polítics i avisa que acudirà a Europa

files republicanes, Roger
Torrent ho descrivia com
una “miserable injustícia”, mentre que el portaveu de Demòcrates –a la
llista d’ERC–, Antoni Castellà, contrastava que l’Estat “decadent i corrupte”
manté “polítics honestos a
la presó com a ostatges”.
Des del Partit Demòcrata, la coordinadora general, Marta Pascal, ponderava que “en diuen presó
preventiva però és càstig a
qui pensa diferent” i reiterava que no té cap sentit
que els quatre estiguin entre reixes. Junts per Catalunya piulava que “l’Estat
vol retenir Junqueras com
a ostatge per intimidar el
poble català”.
La CUP també es va solidaritzar amb Junqueras:
“Avui es torna a demostrar que la fiscalia actua
com a part en la persecució d’una ideologia. Seguim amb tu, Oriol!” Diversos exdiputats –David
Fernàndez, Mireia Boya,
Eulàlia Reguant– es ratificaven en l’exigència de
l’alliberament immediat.
Per la seva banda, la líder de Catalunya en Comú i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considerava el manteniment de
Junqueras a la presó “una
bogeria i una absurditat
més enllà de les idees que
tingui cadascú”. En declaracions a Ràdio Barcelona, ho qualificava de
“mala notícia” per a la democràcia i recordava que
no hi ha hagut violència.

preventiva. El diputat al
Congrés Gabriel Rufián
parlava de “segrest” i advertia: “Carcellers, algun
dia ens veurem davant
d’un tribunal internacional de drets humans.”
El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, va corroborar
que la formació recorrerà
a instàncies europees, ja
que la interlocutòria dels
magistrats “no s’aguanta
per enlloc”. “Junqueras és
un home de pau i està disposat a treballar en una relació bilateral amb l’Estat
per aconseguir els objectius polítics als quals ERC
mai renunciarà”, va dei-

Arrimadas, poc empàtica
La líder de Ciutadans, Inés
Arrimadas, en una entrevista a la SER, es va mostrar desconfiada amb les
declaracions davant la justícia dels independentistes perseguits per l’Estat:
“És una estratègia per sortir de la presó o per no ingressar a la presó els que
van arribar a un acord
amb una llibertat sota
fiança. Jo els escolto als
mítings i als mitjans, i no
renuncien a res del que
han fet fins ara. Que ningú
s’enganyi amb el que
diuen aquests senyors davant dels jutges.” ■

Concentració per reclamar l’alliberament dels presos polítics, dijous a Sant Vicenç dels Horts ■ ORIOL DURAN

Enuig independentista pel
tracte d’ostatges als presos
Emili Bella
BARCELONA

Càstig a qui pensa diferent, pura venjança, simple bogeria, injustícia miserable. Eren moltes, ahir,
les fórmules per descriure
la decisió unànime dels
tres magistrats del Tribunal Suprem de mantenir
el vicepresident i cap de
llista d’Esquerra, Oriol
Junqueras, votat per
935.861 catalans, a la presó d’Estremera. El president de la Generalitat a
l’exili, Carles Puigdemont,
va denunciar que els quatre presos polítics cata-

lans han passat a ser directament “ostatges” de l’Estat espanyol “retinguts” a
les presons madrilenyes.
La segona institució del
país, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell,
recordava que quatre pares, Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Joaquim Forn, no podran celebrar els Reis en família.
Les entitats sobiranistes Òmnium Cultural i
ANC tornaven a reclamar
l’excarceració dels presos.
“La injustícia persisteix”,
lamentaven. Tot l’arc independentista censurava
l’allargament de la presó

González hi veu un petit conflicte
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Per a l’expresident del govern
espanyol Felipe González, el
que passa entre Catalunya i
l’Estat espanyol és “un petit
conflicte”. Així ho va vendre
ahir des de Colòmbia, després de participar en una reunió de la Comissió de Seguiment, Impuls i Verificació a la

Implementació dels Acords
de Pau del país sud-americà.
Intentant lligar l’independentisme català amb la violència,
el socialista va forçar una
comparació amb els exguerrillers de les FARC i va defensar el dret en els dos casos
que participin en eleccions.

xar clar Sabrià. La secretària primera de la mesa del
Parlament, Anna Simó, va
qualificar-ho de “revenja”
a Twitter i va posar en relleu que “la bretxa emocio-

nal i política amb l’Estat
s’eixampla”. “No és un error, és una indecència”,
rematava el conseller
d’Afers Exteriors, Raül
Romeva. També entre les

Les frases

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

“Junqueras és
retingut a Estremera. I
els Jordis. I en Quim.
Ja no són presos
polítics, són ostatges”

“Avui és un dia trist,
els Reis arribaran,
però quatre pares no
podran ser amb els
seus fills”

“Revenja.
Rebregament de la
norma fins a l’infinit.
La bretxa emocional i
política s’eixampla”

“En diuen presó
preventiva però és
càstig a qui pensa
diferent. Segueix
sense tenir sentit”

“És una bogeria
i una absurditat
més enllà de les
idees que tingui
cadascú”

“No renuncien a res.
Que ningú s’enganyi
amb el que diuen
aquests senyors
davant dels jutges”

Carles Puigdemont

Carme Forcadell

Anna Simó

Marta Pascal

Ada Colau

Inés Arrimadas

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

SECRETÀRIA PRIMERA DE LA MESA

COORDINADORA GRAL. DEL PDECAT

LÍDER DE CATALUNYA EN COMÚ

LÍDER DE CIUTADANS
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Arbres de sentiment groc
INICIATIVA · Centenars de ciutadans omplen de desitjos de llibertat per als presos polítics els arbres de Nadal que Òmnium
col·loca arreu del territori SUPREM · L’activitat coincideix amb la “trista” decisió judicial de mantenir engarjolat Junqueras
M.J. Jordan
BARCELONA

E

801175-1179471w

ls quatre arbres de Nadal
que Òmnium va col·locar
ahir davant la catedral de
Barcelona es van anar omplint al llarg del matí de missatges
en diferents idiomes, llargs, curts,
en majúscules o minúscules, amb
bona o mala lletra, però tots plens
de frases emotives i desitjos de llibertat per al president de l’entitat,
Jordi Cuixart, i també per a Jordi
Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim
Forn. “He demanat un cotxe de joguina als Reis, però també vull que
ells surtin de la presó per compartir
el dia de demà amb els seus fills”,
deia en Biel, de 9 anys, que passejava amb els seus familiars, que en
veure la paradeta s’hi van acostar.
Hi havia també altres nens, com
ara l’Estel, que amb 4 anyets penjava amb la seva mare un curt i contundent “República catalana i llibertat”, en una jornada de vacances escolars i cavalcades reials. “És
un dia d’esperança i il·lusió en què
les famílies demanen desitjos i ens
ha semblat important posar arbres
arreu del territori perquè la gent
pugui fer arribar els seus a aquells
que avui no poden estar amb les seves famílies “, comentava Eulàlia
Solé, de la junta nacional d’Òmni-

La guia Victòria
Escuer explicava
ahir a dues
creueristes
franceses a la plaça
de la Catedral què
són els arbres dels
desitjos de
llibertat ■ ORIOL
DURAN

um. La casualitat va fer que precisament ahir el Tribunal Suprem
decidís mantenir empresonat Oriol
Junqueras, una notícia que els responsables de l’entitat rebien “amb
tristesa” però destacant que seguiran treballant-hi perquè tots tornin
a casa: “No ens rendirem.”
L’acció de l’arbre dels desitjos
(que també es podien compartir a

internet amb l’etiqueta #Nadalgroc) va ser seguida per centenars
de ciutadans als indrets on es va
fer, tant de Barcelona com de poblacions de l’Alt Urgell, l’Alt Empordà, l’Anoia, el Berguedà, la Garrotxa, el Gironès, la Selva, el Segrià, el
Maresme, el Ripollès i el Solsonès.
Aquesta ha estat l’última iniciativa nadalenca solidària amb els

presos amb el color groc com a fil
conductor. Les darreres setmanes
hi ha hagut activitats de tota mena,
com ara concerts de Nadal amb
barrets grocs i sopars de germanor.
“Nosaltres anem a totes les convocatòries que podem”, deien l’Olga
i el seu fill Genís, després de penjar
el seu desig “que tornin a casa ben
aviat”, mentre una parella d’avis
amb els seus nets escrivien que els
presos no poden trigar a sortir “per
acabar la seva feina, que és fer la
República” i agafaven de la paradeta paper groc per embolicar els regals de Reis. Un paper que també
duia la guia turística Victòria Escuer, que aprofitava una hora de
descans per penjar el seu desig:
“Explico que els escric cartes a la
presó i que l’última no la vaig tirar
pensant que tornarien a casa per
Nadal, però no ha estat així i em
sap molt greu com a persona, com a
ciutadana i com a membre d’una
família republicana.” Escuer transmet sempre que pot als turistes de
creuer el que passa a Catalunya,
“perquè no és parlar de política sinó
de la realitat en què vivim”. Al seu
costat, l’Anna, de 47 anys, s’assabentava de les novetats sobre Junqueras: “És injust. Està clar que no
hi ha separació de poders ni accepten la voluntat del poble català manifestada a les urnes.” ■
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El Suprem impedeix un
lideratge normal del govern

a JxCat i ERC insisteixen en les garanties d’exercici polític per als electes després que el tribunal
tanqui la porta a Junqueras a No es descarten renúncies d’electes per salvar la majoria sobiranista
Xavier Miró
BARCELONA

Amb la decisió del Suprem
de mantenir empresonat
el vicepresident del govern
català, Oriol Junqueras,
s’aclareixen força les condicions totalment anormals en què s’haurà de
constituir el Parlament,
investir el president i nomenar un nou govern. Ni
Puigdemont ni Junqueras
podran coliderar amb normalitat i plenitud el govern
català com fins ara. Si la
perspectiva per a Puigdemont és una difícil gestió
de la presidència des de
Brussel·les en cas de ser investit, encara pitjor ho tindrà el vicepresident des de
la presó després que ahir
els jutges es neguessin a
deixar-lo en llibertat i tanquessin la porta a la possibilitat que pugui exercir
les seves funcions amb
normalitat en el futur govern català.
En vista d’aquest difícil
panorama per als dos candidats a liderar el nou govern català, ahir ERC feia
pinya amb Puigdemont i
amb Junts per Catalunya
amb vista a la constitució
del Parlament i a la investidura del president. Avui
no hi ha cap altre pla que
investir Puigdemont com
a president de la Generalitat perquè “és el guanyador de les eleccions”, ratificava ahir el portaveu
d’ERC, Sergi Sabrià, en
una entrevista a Radio
Euskadi, mentre que el diputat al Congrés Joan Tardà ho reafirmava: “El nostre president es diu Puigdemont i el nostre vicepresident es diu Junqueras.”
El diputat republicà defensava en declaracions a
Cuatro que l’objectiu de
JxCat i ERC és “salvaguardar fins on sigui possible el
govern legítim de la Generalitat”.
L’estratègia és resoldre
la constitució de la mesa
del Parlament assegurant
la majoria independentista i continuar exigint al govern espanyol que garanteixi l’exercici ple de les se-

vot de com a mínim 68 dels
70 diputats que han revalidat els independentistes.
Tant Puigdemont i Junqueras com els també diputats empresonats Joaquim Forn i Jordi Sànchez
mantindran l’acta de diputats.
En el cas de Puigdemont
perquè és obligatori que el
president electe sigui diputat i en la resta perquè es
manté la confiança que el
jutge del Suprem els donarà permís per prendre possessió de l’acta i exercir el
seu dret de vot a la cambra.
El fiscal del Suprem ha deixat oberta la porta a permisos puntuals als tres empresonats perquè puguin
exercir el seu càrrec d’electes tot i que la decisió final
serà del jutge Llarena.
Això posa la màxima
pressió sobre els quatre
consellers de Brussel·les.
Clara Ponsatí i Lluís Puig,
de Junts per Catalunya, i

Les frases

—————————————————————————————————

“Només hi ha un pla.
Puigdemont és el
guanyador de les
eleccions”
Sergi Sabrià
PORTAVEU D’ERC

—————————————————————————————————

“Hi haurà acord
i govern. Són més
importants els
objectius que
les persones”
Joan Tardà

DIPUTAT D’ERC AL CONGRÉS

Junqueras i Puigdemont al Palau de la Generalitat a l’octubre, en un dels consells executius del govern ■ JOSEP LOSADA

ves funcions polítiques als
vuit diputats empresonats
o establerts a Brussel·les
per defugir una ordre avui
segura de presó. En aquest
sentit, té especial importància el futur com a diputats electes dels quatre
consellers que acompanyen Puigdemont a Brussel·les. Tenint en compte
que el dia 17 JxCat, ERC i
la CUP han de fer valer la
seva majoria a la mesa del
Parlament i en la tria del
president de la cambra, és
imprescindible garantir el

ERC fa pinya amb Puigdemont per assolir un acord
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La constitució de la nova mesa del Parlament està pendent que la presidenta, Carme Forcadell, aclareixi si repetirà, un anunci que no farà fins
la setmana vinent. Aclarida la
composició de la cambra, caldrà abordar l’acord per investir el president del govern.
Després que el jutge mantingui Junqueras a la presó, ERC
fa pinya amb Junts per Catalunya i Puigdemont com a

candidat a la investidura i
també amb l’estratègia política fins a esgotar el termini.
Junts per Catalunya no preveu cap més escenari que no
sigui que Puigdemont torni a
presidir el govern, encara que
sembla evident que ho haurà
de fer des de l’estranger si no
vol ser empresonat. Per això
la seva formació insisteix en
un diàleg i un acord amb el
govern espanyol per perme-

tre que ell, Junqueras i els altres consellers empresonats
o a Brussel·les puguin exercir
les funcions de govern per a
les quals van ser escollits el
21-D. ERC fa pinya amb
aquesta estratègia i espera
que es pugui fer efectiu el
trasllat de Junqueras a una
presó catalana per benefici
de la seva família però també
per facilitar l’exercici dels
seus drets polítics.

Antoni Comín i Meritxell
Serret, d’ERC, no poden
tornar a Catalunya sense
ser detinguts i empresonats per la justícia espanyola al mateix temps que
la majoria independentista perilla si no assisteixen
al ple per prendre possessió de l’acta.
Per això, Junts per Catalunya i ERC no descarten que, com a mínim, dos
d’ells acabin renunciant a
l’acta de diputat perquè
que puguin ocupar el seu
lloc els següents candidats
a les llistes. Fonts consultades indiquen que “si cal renunciar a l’acta” per salvaguardar la majoria parlamentària s’haurà de fer,
però també recorden que
aquesta és una decisió que
els afectats han de prendre
personalment. Junts per
Catalunya ratifica que el
seu compromís és que
Ponsatí i Puig repeteixin
com a consellers del govern de Puigdemont. ■
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“M’emociona el suport rebut”
POLÈMICA · TripAdvisor retira les crítiques negatives del restaurant Semproniana, però també les positives, sorgides arran
d’un sopar groc pels presos polítics ENSURT · Ada Parellada va comentar el sabotatge a unes amigues i es va fer viral
M.J. Jordan
BARCELONA

A

181856-1179189w

da Parellada no s’hauria imaginat mai que
organitzar un sopar
groc dimarts que ve en
solidaritat amb els presos polítics li faria saltar el cor i posaria
el nom del Semproniana en boca de tothom. “Jo que sempre
faig coses i em costa tant que
arribin, ara m’he vist ficada en
un enrenou viral increïble”, comentava ahir a aquest diari.
Tot va començar amb l’aparició d’un munt de crítiques falses a les plataformes de TripAdvisor, Google i Facebook on es
deien coses com que es fuma a
l’interior del local, que els lavabos són molt bruts, que és molt
car o que la carta no hi és en
castellà. “Ho deia gent que no
havia vingut a dinar i alguns tenien uns perfils molt agressius”,

recorda la cuinera, que va decidir no intervenir però no es va
poder estar d’enviar un whatsapp a una desena d’amigues
que hi havien sopat la nit anterior en què els demanava que
pengessin alguna crítica bona
per compensar l’allau negativa.
El missatge d’ajut, llançat dijous a primera hora del matí, no
va trigar a convertir-se en viral,
i a migdia la premsa ja es feia
ressò. “Em vaig espantar una
mica perquè no volia provocar
un efecte mediàtic”, explica Parellada, que reconeix haver viscut un dia de borratxera mental
total, amb moltíssims missatges de suport. Tant és així que
el restaurant va pujar de 4 estrelles a 5 en la qualificació.
La decisió de TripAdvisor davant la situació no es va fer esperar i ahir va retirar totes les
crítiques, bones i dolentes, dels
últims dies. Una neteja que Pa-

Ada Parellada, al Semproniana, on prepararà un sopar amb aliments
grocs dimarts en solidaritat amb els presos polítics ■ JOSEP LOSADA

rellada va agrair tot i ser un pèl
dràstica. “El millor de tot ha estat constatar que tenim molts
amics i gent que ens estima,
perquè el suport ha estat bestial; estic orgullosa del nostre
poble perquè es reivindicatiu i
solidari”, diu la cuinera, que no
vol que s’interpreti el que ha
passat en clau promocional. “El
sopar per a 90 persones ja era
gairebé ple, tot i que ara hem
hagut d’ampliar-lo fins a 120.”
Dels 80 euros del tiquet, el local només se’n queda 10 per pagar matèria primera i la resta va
a una caixa solidària per als presos. “M’agradaria que la iniciativa s’estengués pel territori i fer
altres sopars més econòmics”,
diu la cuinera, que farà un menú groc (amb polenta de pebrot
groc i blat de moro, pollastre al
curri, llimones, salsa de safrà...)
per a una cita a la qual no faltaran els familiars dels presos. ■
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
OFERTA 2x1
LIMITADA

De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda

La televisió

La nostra graella

TV3
21.30 AUTÈNTICS.CAT

MANS
Espectacle per a nadons
Cia. Fes-t’ho Com Vulguis

Teatre Lluïsos de Gràcia,
diumenge 14 de gener,
a les 11 del matí
i les 12 del migdia

DINOSFERA
C. de les Escoles, s/n
Coll de Nargó
(Alt Urgell)
Preu de
l’entrada: 3,50 euros

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 9 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

BALNEARI TITUS

Entrevista a Toni Segarra
Reconegut amb els guardons més prestigiosos i autor de frases i eslògans que tots recordem, el publicista Toni Segarra coneix tots els secrets d’una professió que ha transformat el món durant el segle XX.
Avui, El Punt Avui Televisió recupera la conversa entre Xantal Llavina i Toni Segarra, en la qual parlen sobre el canviant món de la publicitat.

Circuit Gotes d’Energia
Piscina termal - Spa
Passadís d’hidroteràpia amb
pedres de riu - Dutxa tropical
Dutxa circular - Dutxa
d’aromateràpia - Vaporàrium
Cubell d’aigua freda

09.30 Notícies locals.
10.00 L’hora d’anglès (English Hour).

◗ Small Talk. Nicole Millar entrevista Halldor
Mar, cantant islandès. Reemissió.

10.30 L’hora d’anglès (English Hour).

◗ Catalan Connections. Marcela Topor
entrevista Brandon Jones, director del Festival
Irlandès Català. Reemissió.

Carretera N-II, km 655
d’Arenys de Mar

Cal presentar
la targeta
directament
a la taquilla

OFERTA 2x1
LIMITADA

OFERTA 2x1
LIMITADA

VALLTER 2000
Esquí - forfet
Oferta vàlida de dilluns a divendres
excepte festius i
del 26 de març al 2 d’abril del 2018

MUSEU
DE LA
CONCA
DELLÀ

11.00 L’hora d’anglès (English Hour).

Preu de l’entrada: 30 euros

Per a reserves, cal trucar al 93 791 20 76

Vàlid fins al 8 d’abril del 2018

Estació de Vallter 2000

OFERTA 2x1

11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.00

◗ Going Native. Neil Stokes entrevista
Almudena Barbero, presidenta de l’ONG Nzuri
Daima. Reemissió.

Notícies locals.
Torna-la a tocar, Sam. Reemissió.
Notícies locals.
Teló de fons. Reemissió.
Notícies locals.
De ‘tee’ a ‘green’. Reemissió.
El petit de Cal Eril. El Petit de Cal Eril
presenta el disc La força al Teatre Principal
d’Arenys de Mar. Reemissió.

17.00 Notícies locals.
18.00 El carnaval més animal. L’Orquestra
Camerata XXI presenta aquest muntatge que
parteix de l’argument i la música d’El Carnaval
dels Animals de Camille Saint-Saëns.
Reemissió.

19.00 Notícies locals.

Preu: 25 euros forfet/dia

C/ del Museu, 4
Isona
(Pallars Jussà)
Preu de
l’entrada: 3,50 euros

Cal descarregar el val del nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta de subscriptor

20.00 ESMORZAR DE CIÈNCIA AL 7
PORTES

CLUB
TENNIS D’ARO
Platja d’Aro

OFERTA 2x1
EN PISTES DE PÀDEL
I TENNIS
Oferta 2x1 en pàdel:
32 euros/hora (4 jugadors)

Cal presentar
la targeta
directament
a la taquilla

Oferta 2x1 en tennis:
10 euros/jugador i hora
Per a reserves, cal trucar al 972 81 74 00
Cal fer reserva prèvia per telèfon. Pagament directament
al club. Cal presentar la targeta de subscriptor

Les ‘smart cities’, a debat
El Punt Avui Televisió reposa aquest debat al voltant
de les smart cities moderat per Eduard Berraondo,
amb Lídia Montero, informàtica i experta en modelització de la demanda, mobilitat i simulació en el transport, i Aleksandar Ivancic, enginyer mecànic i doctor
enginyer, consultor sènior en energia, urbanisme i
ciutats intel·ligents.

21.30 Autèntics.cat. Amb Xantal Llavina.
Reemissió.

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1178666L

La graella

22.00 Notícies locals.

www.elpuntavui.tv

06.00 Notícies 3/24.
13.55 Zona zàping.
14.30 Telenotícies migdia.
Amb Ramon Pellicer. Esports: Artur
Peguera.
15.40 Tarda de cine. Amor, boig i
estúpid. Cal Weaver, un home d’uns
40 anys i de caràcter tradicional, està
vivint el somni de la seva vida. Té una
bona feina, una casa bonica, uns fills
fantàstics i està casat amb la xicota de
l’institut.
17.45 Tarda de cine. La millor oferta.
Virgil Oldman, un home solitari i
excèntric, és un expert en art i un agent
de subhastes molt apreciat. La seva
vida transcorre al marge de qualsevol
sentiment o emoció fins que coneix
una jove bonica i misteriosa que li
encarrega de taxar i vendre les obres
d’art heretades dels seus pares.
19.50 Sobre rodes. Espectacle d’exhibició
de patinatge artístic protagonitzat per
les patinadores 11 vegades campiones
del món del Club de Patinatge Artístic
Olot. Però en aquest espectacle,
celebrat al Pavelló Municipal
d’Esports d’Olot, també hi participen
altres clubs catalans que també han
recollit reconeixements tant a nivell
internacional com estatal. Són el CPA
Girona, el CP Masnou, el CP Bescanó,
el Reus Deportiu i el patinador en
individual Pere Marsinyach. Amb
Imma Pedemonte i Jordi Ramos.
21.00 Telenotícies vespre.
Amb Ramon Pellicer. Esports: Artur
Peguera.
21.55 Cine. Argo. El 4 de novembre de
1979, mentre la revolució iraniana
arriba al seu punt àlgid, uns activistes
irrompen a l’ambaixada dels Estats
Units a Teheran i prenen 52 presoners
nord-americans.
00.10 Cine. Dallas Buyers Club. Texas,
1985. Ron Woodroof, electricista i
cowboy de rodeo, té un estil de vida
temerari, però no es planteja canviar-lo.
De sobte, el Ron és diagnosticat com a
seropositiu i li donen 30 dies de vida.
02.04 El Faro, cruïlla de camins.
02.53 Ritmes a l’estudi.
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06.01 Fungi.
06.29 Lulú Brum-brum.
07.07 Olivia.
07.40 Nils Holgersson.
08.05 El petit drac Coco.
08.30 Mic. Inclou El Mic i els seus amics.
09.00 Pirata i Capitano.
09.35 Cine. El regne de les granotes.
11.00 Robin Hood, el trapella de
Sherwood.
11.35 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
12.20 El meu cavaller i jo.
12.52 Espies de veritat.
13.15 Doraemon.
14.05 El Petit Príncep.
14.55 El Zack i el Quack.
15.35 Cine. La cançó del mar.
17.05 Turbo F.A.S.T.
17.55 Vicky, el víking.
18.35 Súper 4.
19.12 L’Òliba i companyia.
19.39 Pat, el gos.
20.05 Cine. El detectiu Conan: La
bandera pirata al fons de l’oceà.
21.55 Scaramouche. Any 1789. El poble
de França es mor de fam i és castigat
per una noblesa autoritària i injusta.
Els ciutadans francesos, molestos
amb aquesta situació, es comencen a
plantejar la necessitat d’un canvi. La
història se centra en la vida de dos
germans bessons separats des de la
seva infància: el René i el Louis.
00.27 O-Scaramouche. Amb Òscar
Dalmau.
01.06 Pel Pacífic amb Te Radar.
01.29 L’hort al plat.
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“Hem viscut
moments èpics, i
ara toca
implementar-ho”
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Implementar la República ja declarada vol dir iniciar ja el procés constituent?
I la gestió del dia a dia. S’haurà
de fer un procés constituent i al-

Es planteja ERC que la cap de
llista per Lleida renunciï a l’acta?
El que volem és que la consellera Meritxell Serret pugui tornar
i incorporar-se. Que tots els que
són a l’exili puguin tornar i exercir els càrrecs per als quals els
ciutadans els han escollit. Segons com evolucionin els esdeveniments prenem les mesures
oportunes, però la nostra priori-

Vostè és alcaldessa d’un poble
de 213 habitants de la Noguera.
Treballarà per als pobles petits
des del Parlament?
És un dels reptes més grans que
tenim a Catalunya. La legislatura passada es va aprovar la creació d’una comissió que estudiï
mesures contra el despoblament rural. Ara aquesta comissió haurà de treballar i donar
fruits. Des de fa 10 anys la Catalunya interior pateix una davallada de població. Hi ha pocs
naixements, i molts joves que
marxen a estudiar no tornen
perquè troben les oportunitats
professionals fora. No pot ser.
Hem d’aprofitar les noves tecnologies perquè cada cop més
es pot treballar a distància, i,
per tant, hem de garantir la cobertura d’internet i mòbil a cada poble i cada racó de país,
també les infraestructures al
territori, i el turisme rural. És
molt important per al conjunt
del país aturar la despoblació
rural, que la gent estigui assentada a tots els territoris, que
tinguin vida. ■
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Tornarem a viure moments èpics, en aquesta nova legislatura?
Un moment com la declaració
d’independència no el tornarem
a viure perquè ja l’hem fet. Ja
l’hem proclamat. Ara tocarà implementar, gestionar i desenvolupar mesures republicanes per
millorar les condicions de vida
dels ciutadans.

Algunes veus de l’Estat ja han
amenaçat amb aplicar de nou el
155.
No és lògic que facin amenaces
abans i tot que nosaltres haguem fet res. Tampoc no té cap
mena de lògica com s’ha aplicat
aquest article. Molts juristes i
experts han deixat clar que s’ha
aplicat de forma incorrecta. El
més lògic i democràtic és que es
deixi que el Parlament escollit
pels ciutadans esculli un govern
i que aquest govern pugui tirar
endavant allò que van proposar
als electors. El poble ha parlat.

tat és que agafi l’acta.

1

Amb el resultat electoral del
21-D, hem tornat a la situació
del 28 d’octubre.
Malgrat tots els malgrats, perquè han estat unes eleccions on

Van bé les negociacions per formar govern?
No formo part del grup que porta a terme les negociacions i per
tant no en conec les interioritats. Però em consta que s’està
fent bé la feina. Tinc l’esperança, i la certesa, que anirà bé. El
dia 17 tindrem mesa del Parlament i un president o presidenta de la cambra, i llavors fins al
31 de gener s’haurà de concretar la investidura i el govern. El
dubte principal és si podrem
comptar amb les persones del
govern anterior, si Puigdemont
tornarà i si Junqueras estarà en
llibertat.

I si no poden prendre possessió
del càrrec?
Si no es pot aconseguir restituir
el govern, caldrà prendre mesures extraordinàries i buscar fórmules. Però la nostra opció número 1 és que es formi el govern
que el 155 va escapçar.

hora que el govern treballi en la
millora del dia a dia dels ciutadans de la República.
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Quins han estat els moments
més èpics?
Des del principi de la legislatura
anterior, ja amb l’aprovació el
novembre del 2015 del full de
ruta. Durant tota la legislatura
hi ha hagut diferents moments,
diferents lleis, que eren un pas
històric. El moment culminant,
és clar, va ser el 27 d’octubre,
amb la proclamació de la República.

És optimista?
No té cap sentit ni cap lògica judicial que estiguin en situació
de presó preventiva, tant els
Jordis com els membres del govern.

1

C

om ha viscut el fet de ser
al cor del procés els darrers dos anys?
És un orgull i un gran honor poder viure-ho en primera persona, durant els moments més
èpics del país. També els més
complicats. Si com a ciutadana
del país viure el que estem vivint ja és orgull, encara més haver-ho viscut des de dins.

no tothom partia amb la mateixa situació, i nosaltres amb líders a la presó i candidats a
l’exili, hem guanyat les eleccions. I amb una participació
històrica. Aquella majoria silenciosa que alguns invocaven resulta que també va votar a favor
de la independència. Això demostra que el que s’ha fet fins
ara ha de tenir continuïtat.
Hem de poder implementar la
República. No serà fàcil. Però
tenim el suport dels ciutadans.
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David Marín

L’alcaldessa de Vilanova de l’Aguda i diputada al Parlament, Montserrat Fornells ■ ERC

8

● Durant els últims dos anys ha compaginat
l’alcaldia de Vilanova de l’Aguda amb el
Parlament. També és vicepresidenta de
l’Associació de Municipis per la Independència

