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EUROPA-MÓN P24-25

El vaixell toca port, juntament amb
dues naus més, amb els més de 600
immigrants que Itàlia va rebutjarEl vaixell ‘Aquarius’ entrant al port de València, ahir ■ AGÈNCIA AFP

Els rescatats
per l’‘Aquarius’
ja són a València

REALITAT · El PDeCAT i CatComú
agafen el relleu a CiU i ICV, i ERC
viu hegemònicament l’etapa, en
què la CUP persisteix en la ruptura

Els partits
després del

SITUACIÓ · El PSC ha superat
els alts i baixos, Ciutadans
rendibilitza l’anticatalanisme i el
PP accentua més la caiguda

DOSSIER · Informe sobre les
formacions polítiques arran del
procés sobiranista i la suspensió
de l’autonomia feta per l’Estat

P6-16

Comparteix el podi del GP de Catalunya amb Márquez i Rossi

L’ESPORTIU

Lorenzo guanya la partida
Marc Márquez, Jorge Lorenzo i Valentino Rossi, ahir compartint el podi de Montmeló ■ LLUÍS SERRAT

La Filmoteca exposa les fotografies
que els germans Gómez Grau van fer a
grans noms del cinema de Hollywood

Cultura-Espectacles P28-29

Les fotos catalanes
de les estrelles
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Espanya política
s’està refent del

daltabaix d’haver can-
viat un president i un
govern per un altre
sense haver passat

per unes eleccions. La democràcia es-
panyola té grans defectes i també al-
guna virtut, com ara la de saber de-
mostrar en pocs dies que no ha passat
res; un fet envejat per moltes demo-
cràcies del nostre entorn, a les quals el
pes de la història priva del present i
impossibilita tirar endavant. En poc
temps els partits clàssics del PSOE i el
PP donen la sensació que tornen a
ressuscitar. L’actual govern de Pedro
Sánchez ho ha de demostrar –tindrà
menys de cent dies– amb pedres a la
sabata com ara la del nou ministre de
Cultura. D’un potencial personatge al
cessament fulminant.

Mentrestant, el Partit Popular ha de
saber trobar un nou líder i apartar tot
allò que faci pudor de corrupció.
Eduardo Zaplana i Jaume Matas són a
la presó. Dos exministres de José Ma-
ría Aznar i expresidents autonòmics

del País Valencià i les Balears respecti-
vament. L’empresonament dels dos
polítics per afers de corrupció pot sig-
nificar un bon punt de partida perquè
en el congrés del PP del juliol el res-
pectable vegi que pinten bastos. Amb
tot, les sentències per corrupció que
envoltaven el PP són menys exem-
plars del que s’esperava. Veurem les
sentències dels ERO d’Andalusia, que
afecten dirigents del PSOE.

Ara mateix el panorama polític es-
panyol torna a passar pel ressorgi-
ment dels dos partits majoritaris. Es
deixa entreveure que entre les dues
formacions hi haurà pactes ocults,
acords puntuals i que evitaran fer-se
mal.

Ciutadans, Podem, nacionalistes i
independentistes hauran d’exercir de
veritable oposició. Va passar a finals
del segle XIX amb els conservadors de
Cánovas i els liberals de Sagasta, que
van arribar a signar el Pacte del Pardo
amb el propòsit de garantir la continu-
ïtat de la monarquia davant les fortes
pressions de carlistes, republicans i
anarquistes.

L’

Keep calm
Lluís Falgàs

PP-PSOE

Es deixa entreveure que entre
les dues formacions
hi haurà pactes ocults,
acords puntuals i que evitaran
fer-se mal

La vinyeta
Fer

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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n un dels capítols de Tristeza de
la tierra, recreació de la con-
questa de l’Oest a través de les

farses de Buffalo Bill amb què Éric
Vuillard va ser finalista del Goncourt
el 2014 –abans de guanyar-lo, l’any
passat, amb la farsa de l’Anschluss re-
presentada a L’ordre del dia–, l’escrip-
tor s’entreté a descriure el temporal
de neu que assotava Dakota el dia de
la massacre de Wounded Knee, durant
la qual el Setè de Cavalleria va exter-
minar una tribu sencera d’indis que es
replegaven cap a la reserva on els co-
lons els volien confinats. Els fets histò-
rics són prou coneguts, però a la lite-
ratura no l’interessa tant el recompte
de morts com la imatge dels seus cos-
sos glaçant-se encara al cap d’una set-
mana enmig de la praderia, enrave-
nats pel fred, amb les parpelles engan-
xifoses de gebre. És un escriptor, i no
un historiador, qui contemplant l’esce-
na anota: “Que delicada que és una
volva de neu! Sembla un petit secret
cansat, una tendresa perduda, incon-
solable”, i qui al final del llibre, quan ja
havíem oblidat els cadàvers congelats
dels guerrers de Wounded Knee –i de

E

les seves dones, i dels seus fills–, ens
invita a fer memòria dels primers cris-
talls de gel que va fotografiar Wilson
Alwyn Bentley i del seu descobriment
fabulós: bocins minúsculs ocultaven
una complexitat de formes extraordi-
nària, cap d’igual, i eren tan fràgils
que només hi havia una oportunitat
entre mil de retenir-ne la bellesa
abans no es fongués per sempre. El
narrador juga a presentar Bentley com
un boig entranyable, però el lector no
pot desprendre’s de la sensació aclapa-
radora que aquelles volves represen-
ten una altra cosa, i que l’obsessió
d’atrapar-les equival a aturar el temps

i ressuscitar els morts. La literatura
sempre parla d’una altra cosa. Una al-
tra cosa que no hi era abans que les
paraules la desvelessin. A L’ordre del
dia, Éric Vuillard reprèn el mateix
procediment (“La veritat es dispersa
en tota mena de partícules”, escriu),
però el prestigi del Goncourt ha donat
un relleu inaudit a l’estatus d’aquesta
forma de narració, on res és inventat,
però tot sembla nou. Ficció? No-ficció?
Novel·la? Relat històric? No té gaire
importància, ben mirat. La immersió
en les llefiscoses maquinacions del po-
der que proposa el llibre no hi guanya
ni hi perd res, amb una etiqueta o una
altra, perquè el llenguatge literari ser-
veix una altra classe de veritat, que no
és ben bé la dels fets, sinó potser la de
les seves ombres, aquells “mil·límetres
insignificants” suprimits de la fotogra-
fia que l’escriptor recull del clixé origi-
nal per retornar a la realitat els seu
enquadrament tort, el plec indecorós.
Per parar-hi atenció, cal tenir l’esperit
delicat d’un dement, com Vuillard,
com Bentley, persistint a copsar les
formes que defalleixen, la inadvertida
arquitectura del gel.

“La literatura
sempre parla
d’alguna cosa que
abans no hi era

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

Cristalls de neu
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Les cares de la notícia

Jorge Lorenzo i Marc Márquez, que la temporada
vinent seran companys d’equip en el Repsol Hon-
da, van aconseguir ahir arribar al podi del GP de
Catalunya. Lorenzo va encadenar, així, dues victò-
ries consecutives i es reenganxa a tenir possibili-
tats de cara al mundial.

SOS MÉDITERRANÉE

El ressorgiment

Representa tan sols una de les moltes ONG que
treballen al Mediterrani en vista del drama de les
persones que han de fugir del seu país i que inten-
ten trobar noves oportunitats. Entitats que suplei-
xen la feina que molts governs haurien de fer i que
opten per mirar a una altra banda.

-+=

-+=

L’obertura de l’Església
Mossèn Rovira Belloso

Les vergonyes d’Europa
Frédéric Penard

-+=

Jorge Lorenzo

Rovira Belloso, desaparegut aquest cap de setma-
na, ha estat una de les grans referències per a la
teologia catalana. En el seu llegat queda, entre
d’altres, la participació en el Concili Vaticà II, que
va suposar una obertura de l’Església catòlica in-
èdita per a l’època.

TEÒLEG

PILOT

El debat sobre la competèn-
cia per traslladar els presos

polítics catalans és una mostra fe-
faent de l’absurditat que envolta to-
ta la instrucció judicial, només ex-
plicable per la seva absoluta politit-
zació. Que el ministre de l’Interior,
Fernando Grande-Marlaska, i el jut-
ge del Suprem Pablo Llarena es
passin la pilota d’aquesta respon-
sabilitat resulta grotesc. L’empre-
sonament provisional està dictat
de manera absolutament despro-
porcionada acusant de delictes que
no estan fonamentats i la llibertat
seria el seu estat lògic, fet que els
converteix en ostatges. L’allibera-
ment és un objectiu irrenunciable
per a les forces democràtiques.

És qüestió de voluntat política.
Els jutges espanyols poden decidir
de manera injusta i polititzada. I les
querelles contra la seva actuació,
com la que acaba de presentar el
Parlament, faran el seu camí, a l’Es-
tat espanyol però també als tribu-
nals internacionals. Però el nou go-
vern espanyol socialista té marge
d’actuació i sobretot ha de fer pale-
sa una actitud favorable a un tracte
als encausats que sigui més propi
d’una justícia homologable a altres
països europeus que de l’actual
venjança judicial que impera a l’Es-
tat espanyol. Perquè no es pot obli-
dar que ni un sol jutge de Bèlgica,
Alemanya o Escòcia ha dictat ordre
de presó per als polítics catalans
exiliats. I això vol dir que la primera
actuació de la nova fiscal general
hauria de ser ordenar als seus fis-
cals que demanin al jutge l’allibera-
ment dels presos i que mentrestant
Institucions Penitenciàries gestioni
el trasllat a presons catalanes tal
com hi tenen dret. Deixar de mare-
jar la perdiu i prendre decisions po-
lítiques d’alta volada és l’únic que
permetrà a Sánchez vehicular el
conflicte cap a una nova etapa de
resolució democràtica.

Els presos
polítics, una
clau de volta

EDITORIAL

l primer secretari del PSC, Mi-
quel Iceta, va demanar diven-
dres “respecte” a les institu-

cions i els símbols de l’Estat. El líder
dels socialistes ho va dir després que
la portaveu del govern i consellera de
Presidència, Elsa Artadi, afirmés que
el rei no seria rebut amb un somriure
el mateix divendres en una entrevista
a aquest diari i que el mateix presi-
dent del govern, Quim Torra, afirmés
que demanaria al monarca que es dis-
culpés pel seu discurs sobre l’1-0 en la
inauguració, també divendres, de la
Trobada Empresarial al Pirineu.

Iceta és tan polític, amb majúscu-
les, i té tanta experiència que no saps
mai si les coses les diu perquè les sent
de veritat o perquè toca dir-les i tant
fa el que ell pensa. En aquest cas, po-
dria ser que toqués per ajudar a rebai-
xar la tensió. És cert. Però també su-
poso que quan demana respecte ho fa
pel rei, Felip VI, que es va negar a re-

E “De respecte,
tot. Però també
de qui ha promogut
la repressió amb
arguments falsos

bre Carme Forcadell, la presidenta del
Parlament sorgida d’unes eleccions,
perquè aquesta li comuniqués, com
era habitual, qui era el nou president
del govern, Carles Puigdemont. Que
lluny que queda aquell “parlant s’en-
tén la gent”, de Joan Carles I a Ernest
Benach, en la mateixa situació però el
2003. I és, la que mereix respecte, la
mateixa monarquia del discurs del 3-
0, que va donar carta blanca a la re-
pressió perquè no només va justificar

les brutals càrregues policials de l’1-0,
sinó que va fer una crida a exportar
l’“A por ellos” policial a tots els àmbits.
Va ser com dir: “Si el PP defalleix en
algun moment agafeu el relleu i escla-
feu-los!”

I suposo que demana respecte per la
fiscalia, per exemple. La fiscalia que
obliga els fiscals catalans a fer el que si-
gui per mantenir obertes centenars de
causes contra alcaldes per l’1-0 tot i la
seva opinió contrària; o aquesta fisca-
lia que ha quedat tan bé en la recent
interlocutòria de l’Audiència de Lleida
que arxiva la causa, per delicte d’odi,
contra els mestres de la Seu. L’informe
de la fiscalia té paràgrafs iguals –vaja,
redactats des de Madrid– als que hi ha
en la denúncia contra els mestres de
Sant Andreu. Quines coses. D’acord,
respectem les institucions, però fem-
ho tots, no? I potser que comencem
perquè qui ha promogut la repressió o
fabulat demani perdó.

I Iceta demana respecte
Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat / @Joan_Rueda

A la tres

De reüll
Anna Puig

Moneda
de canvi

l trasllat dels presos polítics a centres penitenciaris
catalans corre el perill que es converteixi en

moneda de canvi, en un mercadeig polític que es vengui
com un gest o, fins i tot, com una cessió. No es pot dir
que sigui de justícia, perquè el fet que estiguin
engarjolats és la més gran de les injustícies. Tampoc es
pot emmarcar en la coherència, perquè fins ara el seu
procés judicial ha estat farcit d’incoherències basades
en la venjança més vil. Més aviat, és un dret que ha estat
reiteradament vulnerat, com tants altres. I malgrat això,

el més possible, és que, com deia al
principi, el govern espanyol utilitzi
els presos polítics com a
mercaderia. Negar-se al fet que
estiguin més a prop dels seus
familiars seria imperdonable. Però
mai ho podem considerar com una
victòria o com un doblegament de
l’Estat. Jordi Sànchez, Jordi Cuixart,

Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi
Turull, Carme Forcadell, Josep Rull i Raül Romeva són a
la presó de manera injusta, són captius de la justícia
espanyola, caps de turc del poble català per haver gosat
posar les urnes. Ho tenim clar des del primer dia i no
se’ns oblidarà, malgrat siguin traslladats a una presó
catalana. Perquè continuaran a la presó, no ho oblidem.
Continuaran amb l’espasa de Dàmocles, pendents d’un
judici en què la fiscalia en demana una eternitat privats
de llibertat. L’apropament no és cap cessió. No és cap
gest. I, si arriba, arribarà tard.

E

L’apropament
no és cap
cessió. No és
cap gest. I, si
arriba,
arribarà tard

http://epa.cat/c/i3bire
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El congrés del PSOE, amb
Pedro Sánchez al capdavant,
insistia en un model d’estat
federal que maquillava
l’autonomisme de sempre.

5
anys

10
anys

L’executiu de Rajoy
augmentava el control sobre les
autonomies a canvi del pla de
proveïdors. Un control que en el
cas de Catalunya seria major.

El Barça de Ronaldhino
guanyava el Nàstic a casa però
les matemàtiques li eren
contràries: la victòria del
Madrid li assegurava la lliga.

Model antic El preludi del PP Títol per al MadridTal dia
com
avui fa...

a meva filla San-
dra té una part

d’indignada. I dins
d’aquest espai té una
especial receptivitat
per les qüestions de

gènere. L’altre dia em va expressar la
seva indignació perquè als lavabos de
la biblioteca de Vapor Vell, a Sants, que
són indistintament per a dones i ho-
mes, i, per tant, sense cap mena de di-
ferenciació de gènere, la cosa grinyola
pel que fa al que s’utilitza específica-
ment com a canviador (i també per a
gent amb discapacitats): porta el logo
femení. Diguem que per anar al lavabo
tots som iguals, però a l’hora de can-
viar els bolquers, la cosa canvia.

Aquesta observació ha coincidit
amb la presentació d’un estudi, que
ara s’enceta, i que té com a objectiu la
sensibilització en l’aplicació de la llei
d’igualtat efectiva de dones i homes en
els centres d’àmbit cultural. L’estudi,
Projecte d’intervenció en els espais pú-
blics culturals per a la integració de la
perspectiva de gènere està impulsat
per l’Institut Català de les Dones (ICD)

i el portarà a terme l’Observatori Cata-
là de Gènere. El projecte analitzarà la
igualtat d’homes i dones en 50 centres
culturals de Catalunya. Tant pel que fa
a la gestió com als aspectes de la pro-
gramació d’actes i exposicions.

Si el compromís en aquest àmbit
ha de ser de tots els sectors de la so-
cietat, en el món de la cultura se li ha
d’exigir molt més perquè per naturale-
sa la cultura ha burxat en qüestions
humanístiques, d’igualtat i de sensibili-
tat. En aquest sentit cal anar més lluny
i no aturar-se sols en les paritats nu-
mèriques –durant temps a Catalunya
coincidien dones al capdavant de mu-
seus com la Fundació Miró, Museu Pi-
casso, Museu Marès, Museu d’Arts De-
coratives, Fundació Vila Casas, Museu
de l’Empordà, CaixaForum, Fundació
Tàpies, Museu d’Art de Girona o la Fun-
dació Gòdia– i aprofundir en aspectes
com la comunicació i la manera
d’adreçar-se al públic. Són matisos im-
portants i cal evitar exemples com el
que va citar la directora de l’Observa-
tori, M. Àngels Cabré, que a les parets
de la Filmoteca a Barcelona gairebé
només s’honora directors homes.

L

Full de ruta
Jaume Vidal

Paritat
cultural

Un estudi constatarà el nivell
d’aplicació de la llei d’igualtat
efectiva entre homes i dones
en 50 centres culturals

“Sumar és fàcil
quan es tenen
ganes de saber
el resultat

a ho ha vist, no? Era tan fàcil...! No-
més calia sumar dos i dos per fer fora
del govern en Rajoy i els seus còmpli-

ces.
–Home, tan fàcil... – goso dir–. Han calgut
uns mesos molt llargs després de les darre-
res eleccions.
–Perquè, com ja hauria de saber, sumar és
fàcil quan es tenen ganes de saber el resul-
tat. I els socialistes no volien saber-lo
abans d’hora. O es pensa que els que ma-
nen podien permetre que un home nou-
vingut i perillós com en Pedro Sánchez fes
la suma i esdevingués president? Ja ho va
veure. Cop de puny sobre la taula i al car-
rer.
–Aigua passada. Consulta a la militància i
altre cop a la direcció del partit.
–Sí. A la direcció sí; però sense dret a su-
mar. Podia tenir vots per a una moció de
censura però no la feia. La hi deixaven fer.
Primer havia de demostrar que era de fiar,
que no seria un traïdor a la pàtria, que era
un espanyol de soca-rel, sense fissures.
Com que és un home de sort, el tren va pas-
sar just quan calia. Ell, que havia cantat
allò de la nació de nacions tan subversiu en
hores baixes, es troba amb un article 155

J per aprovar al Senat. Si ets un partit de go-
vern s’ha de fer costat a l’Estat quan to-
quen la trompeta. Aquell 155 va ser el pas-
saport, l’aval, que necessitava Pedro Sán-
chez per ser president. Ja podia sumar.
–I ho va fer. 180 vots contra Rajoy aprofi-
tant el pas esperat de la sentència del cas
Gürtel. Ja és a la Moncloa. Queden dos
anys de legislatura. I els vol aprofitar. Què
farà?
–Si sap derogar la reforma laboral... Si des-
activa la llei mordassa.... Si resol el proble-
ma territorial... Si...
–Res no farà, si té una mica de seny. O po-
ca cosa. El PSOE el que ha de fer és gua-
nyar les pròximes eleccions. I no les gua-
nyarà si s’embranca a resoldre tots els

problemes que ha creat o deixat podrir el
PP. Li creixerien els enemics per totes
bandes.
–Però si no fa res...
–Ha d’actuar de manera que pensem que
ho pot resoldre tot, que té la solució de tot,
que sap la manera de sortir de la crisi eco-
nòmica apujant els sous sense enfonsar
les empreses de l’Íbex, que farà contens els
catalans que estan cansats de pagar la cor-
rupció i el mal govern sense deixar de co-
brar-los la injusta taxa que necessita per
subvencionar el vot andalús, que respec-
tarà tots els drets democràtics ciutadans
sense limitar la incontinència autoritària
de jutges, militars i policies, que...
–Tot això és impossible.
–Naturalment. No ho farà. Només deixarà
que ens creiem que sap com fer-ho.
–I els presos?
–Miri, si tenim la sort que cau una sentèn-
cia alemanya favorable –cosa ben previsi-
ble– potser cridaran el fiscal general i li di-
ran que ja està bé de fer el ridícul. Potser es
podria arxivar alguna de les causes que te-
nen la nostra gent a la presó i a l’exili. Ja se-
ria molt.
–Que déu l’escolti.

Pius Pujades. Periodista

Ahir, avui, demà
Tribuna

‘Top manta’
o caps de turc?
b Quan els humans desco-
brim el boc expiatori dels nos-
tres fracassos dormim amb la
consciència tranquil·la. I com
més desvalgut és el boc en
qüestió, molt més descansada
tenim la mala consciència i
més segurs ens sentim. Un boc
expiatori fort sol ser perillós. I la
pell, és millor que se la juguin
els altres. D’un temps ençà els
africans que campen pel cen-
tre de Barcelona venent imita-
cions de pacotilla són acusats
per totes bandes de venedors
furtius de mercaderia il·legal.
I en conseqüència, són asse-
nyalats com uns infractors an-
tisocials que evadeixen tot ti-
pus de taxes i d’impostos sal-
tant-se les sagrades lleis dels
ciutadans civilitzats. I per tant,
se’ls fa responsables de la des-
bocada bossa de frau fiscal
que hi ha en aquest país de vir-
tuts mil·lenàries. Però no serà
que ens estem obsedint amb la

xocolata del lloro molt menys
important que l’escandalosa
organització defraudadora que
representen les grans xarxes
de cutrebars, cutrefruiteries,
cutresúpers o cutrepizzeries
que proliferen per la ciutat
comprant i venent locals bitllo-
bitllo en condicions més que
sospitoses? Llegenda urbana?
Diria que no. Més aviat covardia
institucional. Por d’agafar el
brau per les banyes. Per a lle-
gendes, ja tenim les de l’Ama-
des, més amenes i inofensives.
MÀRIUS ARMENGOU
Barcelona

Massa llengües
ennueguen!
b En la darrera prova d’anglès
de les PAU hi havia un parell
d’exercicis amb un vocabulari
afegit per fer-los més com-
prensibles. Entre d’altres, la pa-
raula footage era traduïda per
filmació/filmación, el verb to
fool es traduïa per enganyar/
engañar; a la paraula emanding

li corresponia el significat d’ex-
igent/exigente i s’indicava que
icon vol dir icona/icono. Fins
quan haurem de suportar l’es-
tupidesa de traduir, sobretot en
cartells públics, paraules i ex-
pressions gairebé idèntiques?
Si l’alumnat que feia la prova
no era capaç d’entendre que
una filmación és una filmació,
com se les deu haver empes-
cat per aprovar la llengua es-
trangera? No podríem deixar
de fer el ridícul amb traduc-
cions innecessàries?
JOAN PINYOL
Capellades (Anoia)

Quin fàstic!

b  L’afer Lopetegui és un altre
exponent dels comportaments
ètics del país. Quin fàstic! Una
vegada més, el president tot-
poderós del club de la capital,
que es vanta del señorío de
l’entitat, dona mostra de la se-
va particular manera de fer al
marge de qualsevol principi, lle-
vat dels seus, si és que en té.

Què es pot dir del fins ara se-
leccionador estatal? Tota una
demostració de la seva catego-
ria personal. Tot indica que ara
per ara, la dignitat no és un va-
lor que es cotitzi, ans al contra-
ri, es volatilitza a la més mínima
ocasió en funció d’interessos
obscurs. Em puc imaginar els
titulars i comentaris dels mit-
jans de comunicació de sem-
pre si el protagonista d’aquest
assumpte hagués estat el Bar-
ça o qualsevol altra entitat ca-
talana. Tal com estan les coses,
és molt possible que s’hagués
convertit en una qüestió d’estat
per tal de presentar, una vega-
da més, Catalunya com a font
de desestabilització en conxor-
xa permanent. En qualsevol
cas, a partir d’ara, es veurà com
tot es polaritza al voltant de la
roja. Espanya és així i no can-
viarà, la ciutadania hauria de
reflexionar perquè el futbol no
és un problema vital, o no ho
hauria de ser.
JAUME FARRÉS
Olesa de Montserrat (Baix Llob.)

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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“Torra no pot obrir pseudoambaixades independentistes
per anar en contra dels interessos d’Espanya”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“Els catalans
continuen incapaços
d’analitzar la
situació més enllà
del propi marc
mental, continuen
mamant-se
el dit sense veure
que a l’altra banda
tot està igual

es coses que es presenten d’entrada
més estantisses i provisionals són de
vegades les que duren més. Quan

van fer rei Joan Carles, els graciosos de
guàrdia li deien “el breu”. La provisionali-
tat del govern Sánchez sembla acceptada
per la majoria, de manera més o menys en-
tusiasta i explícita. Cada dia en passa algu-
na, i el que s’havia dit ahir ja no serveix per-
què un fet inesperat ho capgira, i sobre el
que acabem d’afirmar tenim la gairebé cer-
tesa que té les hores comptades. Alhora,
quan s’analitzen els fets del dia, sovint les
vísceres juguen una mala passada, i l’objec-
tivitat –o l’intent d’objectivitat– del co-
mentarista l’anorrea un assalt insuporta-
ble al mínim sentit de moralitat.

EN VISTA DE TANTA VOLATILITAT –tanta,
que fa enyorar la liquiditat de Bauman–,
potser il·lustraria ampliar l’angle de visió,
mirar d’on venim per saber cap a on
anem. Tot ve de les potinejades a l’Estatut
frustrat de Maragall? Del 3% a partir d’on
–i amb un innegable esperit venjatiu– els
d’ERC van optar per l’aliança amb els so-
cialistes?

VIST AMB PERSPECTIVA, cada fet en si ma-
teix perd rellevància, i alhora el conjunt
dibuixa una figura capaç d’explicar-ho
tot. Quan tot encaixa, busca on t’estàs
equivocant, diu en proverbi xinès. Hi ha,
certament, coses que no encaixen i inci-
dents imprevistos, difícils d’explicar fora
de l’estupidesa del governants, com ara la
manera com el PP va tirar per la borda
unes eleccions que tenia guanyades en-
testant-se a atribuir a ETA l’atemptat de
l’11-M. Entre els polítics hi ha lladres –en
abundància–, nepotistes, mentiders –la
immensa majoria–, i fins i tot psicòpates,
però és més complicat d’imaginar que hi
hagi idiotes. Tret, és clar, que no es posi el
llistó prou amunt –tampoc seria tant– per
concloure que en són tots.

SI ENS HO MIREM, doncs, des de lluny, ho
engloba tot una àmplia operació recentra-

L litzadora, al cap i a la fi liquidadora de les
vel·leïtats d’autogovern i fins i tot d’auto-
administració de Catalunya, engegada
per Aznar i impertorbablement continua-
da per Zapatero i Rajoy, cadascú al seu es-
til amb mateix propòsit. L’estratègia és
clara i sistemàtica: obstruir polítiques, es-
catimar recursos, incomplir compromi-
sos, extraure diners, respondre qualsevol
requeriment amb insults, desqualifica-
cions i augmentada reiteració de l’acció
objecte del greuge.

A PART DEL RESULTAT ANORREADOR en si,
l’estratègia ha tingut un altre efecte: la re-
acció de la majoria de la població catalana,
que, a més d’empènyer el govern i les insti-
tucions a reaccionar, s’ha organitzat ella
mateixa des de la base: l’ANC, l’Òmnium
recuperat en clau política i els CDR. Per
descomptat, això formava part del pla es-
panyol, i ha servit per engegar la maquinà-
ria repressiva d’inequívoca pestilència

franquista que ja coneixem: presos polí-
tics, institucions liquidades, exiliats, con-
culcació de la llibertat d’expressió.

SOM MÉS O MENYS on l’extrema dreta es-
panyola –que no ha abandonat mai el po-
der, ni durant els fraudulents i pestilents
interludis psoecialistes– havia planejat, i
en aquest punt m’agradaria equivocar-
me, perquè vist com han actuat trobo més
que plausible que el govern i la justícia es-
panyola havien previst les possibles reac-
cions dels gestors catalans, però està cla-
morosament clar que els catalans no s’ha-
vien ni remotament imaginat l’actuació
dels espanyols. I encara pitjor: continuen
incapaços d’analitzar la situació més enllà
del propi marc mental, continuen ma-
mant-se el dit sense veure que a l’altra
banda tot està igual.

TORNANT AL DIA A DIA, no veig cap detall
que qüestioni la hipòtesi. Els economistes
diuen que la ministra d’Economia, Nadia
Calviño, ha estat col·locada per la UE,
d’on fins ara era la directora general de
pressupost, i beneïda, entre d’altres, per
la senyora Botín. En referència directa
amb Catalunya, sembla practicar-se –dic
“sembla”– allò que se’n diu encendre una
espelma a Déu i una altra al diable. Tot i
que en termes objectius, o sigui materials,
cal no esperar-ne res –tampoc depèn
d’ella–, les formes i les neurones estan ga-
rantides en el tracte amb la Meritxell Ba-
tet, a qui tinc el gust de conèixer. Serà la
cara angèlica; la diabòlica –més aviat cla-
veguerística– és aquest Borrell, d’una
mala llet i inclinació a potinejar en l’insult
per jutjar intencions i persones abans que
debatre arguments que depassen la capa-
citat adjectivadora d’aquest cronista.

REPRENENT L’INICI: l’actual provisionalitat
és tal com sembla? El govern Rajoy s’en-
sorrava de corcament. No som en una al-
ternativa real, som en un moviment auto-
regenerador d’un sistema extractiu i in-
trínsecament corrupte. Fins a la pròxima.

Miquel de Palol. Escriptor

Qüestió de perspectiva
Tribuna

l concert que Lo-
ve of Lesbian va

regalar al Liceu el 9 de
juny va depassar les
expectatives. I l’hem
de regurgitar una es-

tona cada dia. La segona celebració
dels vint anys de la banda, el 9 de juliol
al mateix decorat del cor de la Rambla,
ja és un altre sold out. Us faré cinc cèn-
tims de l’experiència. Escric experièn-
cia, però la paraula que em balla pel
cap és epifania. No soc fan de Love of
Lesbian. Mentre més de dues mil per-
sones abillades amb samarretes de
John Boy, El Poeta Halley i 1999, bota-
ven i cantaven eufòrics amb els seus
ídols, jo restava asseguda a la butaca
de vellut vermell com si testimoniés
una revelació. Em vaig oblidar de par-
pellejar. Els paios feien la seva feina
amb una generositat brutal. Santi Bal-
mes i companyia convertien el Liceu
en un envelat de revetlla d’estiu. Dos
mil passavolants s’afegien a la festa.
Tot era proper i alhora tot es tenyia
amb aquell tel blavós dels no-llocs i
dels no-temps dels contes de fades.
Jo, peculiar i estrambòtica, arribo a
Lord Balmes a través de la seva litera-
tura. Quatre dies després d’aquell Li-
ceu en peu, el delicte emotiu eixampla
les ales. Santi Balmes, Clara Segura i
Fluren Ferrer delecten l’Ateneu de Ba-
nyoles (dins el festival (a)phònica)
amb un recital poètic i musical a l’en-
torn de Canción de Bruma, el poema
riu de Balmes, una excursió pel calat
vital d’un psiconauta escortat per una
guitarra que va i ve de les mans del
mag i uns patins blancs de rodes. L’es-
pectacle és meravellós, intens, viu. La
dicció de la Clara, la bonhomia d’en
Fluren al piano i allò que té en Santi,
que fa que tot flueixi sol: l’essencial.
Una literatura que és estratosfera, es-
tat d’ànim i química orgànica. Que bé
funciones com a record, bandarra.

E

De set en set
Anna Carreras

Delicte
emotiu
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L’organització del
‘mundial’ casteller
aprova puntuar
només un castell que
quedi a mitges

“El dret a
l’autodeterminació
és irrenunciable
i no té data de
caducitat”, afirma

El nou concurs
limita els
castells
carregats

Jordi Sànchez
estrena una
pàgina webNacional

El procés independentista
ha canviat el panorama i
els partits polítics cata-
lans. No només el procés,
perquè és evident que el
deteriorament d’un bipar-
tidisme històric –CiU i el
PSC– que representava la
immobilitat de les grans lí-
nies vermelles de la Tran-
sició democràtica hi ha in-
fluït. Ni tan sols és un feno-
men circumscrit a Catalu-
nya, perquè la crisi de les
democràcies i la fragmen-
tació parlamentària és un
fet a Europa. I, en darrer
terme, la greu crisi finan-
cera i econòmica n’han es-
tat un accelerador i un im-
pulsor –l’esclat de l’inde-
pendentisme coincideix
amb l’esclat del 15-M.

Però és evident que sen-
se l’onada independentis-
ta no s’explica el fet que
CiU hagi desaparegut com
a marca, que el PSC hagi
viscut una fuga traumàti-
ca de dirigents i bases ni
que Ciutadans s’hagi con-
vertit en la primera força
al Parlament en només
una dècada i, de manera
encara més fulgurant, que
la coalició En Comú Po-
dem hagi guanyat les elec-
cions espanyoles a Catalu-
nya quan ni tan sols havia
creat la marca orgànica de
Catalunya en Comú.

La primera víctima de
l’aposta pel sobiranisme
de la CiU d’Artur Mas va

ser el PSC, el seu històric
rival en el bipartidisme go-
vernamental a Catalunya.
Forçat a decidir a corre-
cuita entre la seva accep-
tació històrica del dret a

l’autodeterminació i la se-
va aposta per l’Espanya fe-
deral, el PSC de Pere Na-
varro va viure enmig de
la desorientació la fugida
massiva de dirigents his-
tòrics, militants i votants.

Però estava ben equivo-
cat qui pensava el 2012
que els socialistes catalans
serien els únics damnifi-
cats de la substitució del
catalanisme pel sobiranis-
me com a moviment cen-
tral a Catalunya. Avui ja
es pot dir que només Ciu-
tadans, ERC i la CUP han
viscut aquesta etapa sense
traumes interns, cosa que
no vol dir sense ferides. El
PSC va quedar sense el lí-
der que havia de represen-
tar la renovació –Pere Na-
varro–, però CiU va perdre
la marca i els líders –Artur
Mas i Josep Antoni Duran
i Lleida–, el mateix que
va acabar passant a ICV
–Joan Herrera, Dolors

Camats i, posteriorment,
Joan Coscubiela–. La
guerra bruta contra el pro-
cés va abocar el PP a per-
dre la presidència d’Alícia
Sánchez-Camacho i a ob-
tenir els pitjors resultats
de la història del partit el
21-D com a càstig per la
gestió del procés que ha fet
el govern de Rajoy, i acaba-
rà suposant, a mitjà termi-
ni, el relleu de l’ara líder,
Xavier García Albiol.

Si bé la crisi interna al
PSC ja és aigua passada,
les marques que han relle-
vat CiU són encara lluny
de la calma. Puigdemont,
fora de la primera línia de
govern, és l’impulsor i el
símbol del projecte de
Junts per Catalunya, que
ràpidament s’ha convertit
en un moviment d’èxit.

Clarament independen-
tista, republicà i amb vo-
cació d’aglutinar indepen-
dents, JxCat és avui una
amenaça o la salvació del
PDeCAT. Controla el grup
parlamentari i lidera el go-
vern amb Quim Torra, Elsa
Artadi, Eduard Pujol i Jo-
sep Costa, però, a més, té a
la presó un nom de pes com
Jordi Sànchez. Pesos pe-
sants del PDeCAT com Tu-
rull i Rull, també a la presó,
i Munté i Conesa, estan
d’acord a alinear el partit
amb JxCat, i sectors orga-
nitzats volen forçar al juliol
la renovació de Marta Pas-
cal a la direcció.

ERC ha viscut la darrera
dècada amb bones expec-

tatives electorals i sense
contestació interna, i no
ha estat sinó la repressió
política i judicial el factor
que ha decapitat el partit.
El relleu ha estat traumà-

tic per la presó de Junque-
ras i l’exili de Rovira, però
Aragonès, Sabrià, Salvadó,
Jové i Tardà representen
continuïtat, i Junqueras i
Rovira continuen sent pre-
sident i secretària general.

Encara més còmoda és
la situació de Ciutadans.
Nascut entre la intel·lec-
tualitat espanyolista del
PSC precisament contra
el PSC, el partit d’Albert
Rivera ha canviat estratè-
gia i ideologia amb l’objec-
tiu de derrotar el PP i go-
vernar Espanya. És l’únic
partit nascut a Catalunya
que no té obediència o es-
tructura orgànica al país
perquè és partit únic espa-
nyol. Tret de la petita crisi
interna d’abandonar la so-
cialdemocràcia, no ha pa-
rat de créixer contra l’in-
dependentisme fins a con-
vertir-se en la força gua-
nyadora de les eleccions
catalanes. ■

AGITATS CiU i ICV han desaparegut del panorama polític, però els substituts,
JxCat, el PDeCAT i CatComú, encara no han trobat el seu lloc CALMA Cs rendibilitza
l’anticatalanisme, ERC avança sense contestació i el PSC supera el trauma intern

Sacsejats
pel procés
Xavier Miró
BARCELONA

Catalunya en Comú ha nas-
cut i crescut tan de pressa
que encara viu en crisi de crei-
xement orgànic. Amb el lide-
ratge d’ICV fagocitat, han co-
mençat les diferències entre
els propis, Xavier Domènech
i Ada Colau, que han hagut
d’arribar a una entesa. Final-
ment, la mateixa Colau lidera-
rà el partit amb el líder parla-
mentari, mentre que la candi-
data de Domènech, Elisenda
Alamany, serà una membre
més de l’executiva al costat
d’afins a l’alcaldessa de Bar-
celona i el nucli d’ICV, amb
Marta Ribas al capdavant.

Per la seva banda, el PP
donava per fet el relleu per

pròpia voluntat de García Al-
biol, però la caiguda de Rajoy
de La Moncloa ho endarrereix
i ho enterboleix tot. Avui el
futur del PP català depèn
més del que passi a Madrid.

La CUP és un món a part.
Incòmodes per naturalesa
amb el parlamentarisme au-
tonòmic, els cupaires es tor-
naran a concentrar en el món
municipal per construir “rup-
tura i anticapitalisme”, con-
vençuts que el govern no
plantejarà a curt termini cap
nova desobediència a l’Estat
amb conseqüències jurídi-
ques. La renovació sistemà-
tica de diputats i dirigents li
evita les lluites pel lideratge.

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

Crisis de creixement i de dependència

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

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

La CUP es prepara
per reconstruir
la ruptura des
dels municipis

Els líders de CiU, ERC, ICV i la
CUP, anunciant el 2013 la data i la
pregunta del 9-N ■ JUANMA RAMOS

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

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

El relleu al PP
català s’atura fins
que hi hagi nou
líder a Madrid
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El PSOE
rectificant el PSOE

L’APUNT tòrica del PSOE va quedar curtíssima. Cal erradicar el
franquisme dels carrers, dels noms dels pobles, dig-
nificar el Valle de los Caídos, obrir fosses, il·legalitzar
el feixisme, jutjar els repressors i anul·lar els sumarís-
sims dels represaliats, com va fer el Parlament, inclòs
el de l’únic president democràtic afusellat a Europa,
Lluís Companys. S’hi atrevirà?Emili Bella

Igual com Pedro Sánchez té la intenció d’eliminar les ga-
nivetes al capdamunt de les tanques de Ceuta i Melilla
que José Luis Rodríguez Zapatero va instal·lar, el nou
president espanyol té l’oportunitat de revertir no sola-
ment les polítiques nul·les del PP en matèria de memò-
ria històrica, sinó també rectificar les insuficiències del
zapaterisme en aquest àmbit. La llei de la memòria his-

181122-1142851®
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Carles Puigdemont va ad-
vocar per la vertebració
d’un gran moviment polí-
tic més enllà del grup par-
lamentari de JxCat des-
prés de l’èxit obtingut en
les eleccions del 21-D. Un
espai que està, ara mateix,
en gestació. Els actors
amb papers a jugar-hi es
mouen des de fa mesos
més o menys soterrada-
ment per situar-se en un
procés complex i en evolu-
ció, marcat pel lideratge
de Puigdemont, orgànica-
ment no articulat i absolu-
tament condicionat per la
incertesa de l’exili; el pes
que ha assumit Quim Tor-
ra com a nou president de
la Generalitat; els movi-
ments interns en el PDe-
CAT de cara a l’assemblea
del juliol, en què els sec-
tors més organitzats del

partit pretenen renovar la
direcció de Marta Pascal i
consagrar l’aposta progra-
màtica fundacional inde-
pendentista davant dels
moderats, i la constitució
de Junts per la República,
que aplega bona part dels
independents de JxCat,
incloent-hi Jordi Sànchez.

Tot això, a cavall del
grup parlamentari i de mig
govern de la Generalitat,
amb la dificultat afegida
que dirigents tan relle-
vants i amb gran capacitat
d’influència en tots
aquests moviments –com
ara Jordi Turull, Josep
Rull, Joaquim Forn i Jordi
Sànchez– són a la presó.

La proximitat de les
eleccions municipals de
l’any vinent i la urgència
per confegir-ne les candi-
datures, a més de les sem-
pre presents eleccions eu-
ropees, han afegit pressió
al procés. El PDeCAT ha

decidit concórrer-hi amb
la marca JxCat. És, de fet,
qui la té registrada. Un de-
tall gens menor per al fu-
tur. S’ha de tenir en comp-
te, a més, que es va confe-
gir a partir d’una coalició
entre el PDeCAT i Conver-
gència condicionada per
l’herència dels drets elec-
torals, però que va ser
Puigdemont, amb el seu li-
deratge, qui en va forçar el
naixement per arrossega-
ment. La possibilitat
d’unes noves eleccions ca-
talanes a partir del 27-O,
amb la incògnita del sac-
seig intern que provoca-
ran els judicis als presos
polítics, no deixa d’esvair-
se, tot i que s’ha esmorteït
amb la formació del go-
vern de Torra.

Puigdemont: el nucli dur
Puigdemont compta amb
un nucli dur tant al grup
parlamentari com al go-

vern. A l’executiu, hi va de-
signar Torra com a presi-
dent i garant, a títol d’in-
dependent i afí, del pro-
grama electoral de restitu-
ció que no van poder apli-
car després de mesos de
conflicte amb el ja caigut
govern de Mariano Rajoy i
amb el jutge del Tribunal
Suprem Pablo Llarena.
Torra arribava a la Gene-
ralitat amb aquest únic
objectiu, sense lligams al
PDeCAT i com a integrant
del grup d’independents
de JxCat, per obrir una
carrera política d’abast in-
cert. En l’executiu, la con-
sellera de la Presidència i
reserva emergent de
JxCat per al futur, Elsa Ar-
tadi, ha passat a ser la do-
na forta del 130è presi-
dent de la Generalitat, que
ha deixat el grup parla-
mentari en mans d’un al-
tre home de confiança, Al-
bert Batet, nou portaveu, i

d’Eduard Pujol, portaveu
adjunt, al costat de dos ho-
mes insígnia a la mesa de
la cambra: Josep Costa i
Eusebi Campdepadrós.
Des de Soto del Real, ha in-
tervingut en moments de
pes Jordi Sànchez, candi-
dat fallit a la investidura i
president de JxCat.

Dins i fora del PDeCAT
A JxCat es barregen els di-
putats amb carnet del
PDeCAT, els que no en te-
nen i els que, tenint-ne,
s’han distanciat de la di-
recció de Pascal. Els que
de vegades han semblat
compartiments estancs
entre sectors, però, han
patit mutacions, allunya-
ments i aproximacions els
darrers temps. Aquí ha es-
tat clau el paper de Rull i
Turull. Durant els mesos
que van ser alliberats, van
articular la relació entre el
nucli més proper de Puig-

demont a JxCat i el PDe-
CAT en les negociacions i,
en tornar a la presó, els de
Pascal els van rellevar per
Marc Solsona i Lluís Font,
els dos diputats més iden-
tificats amb la direcció del
carrer Provença i sense
marge de frontissa. En pa-
ral·lel, l’aliança entre Rull
i Turull –ben greixada
amb Puigdemont a JxCat i
ara també en el govern en
la distribució de conselle-
ries– va començar a fer
moure les plaques tectòni-
ques del PDeCAT, amb fa-
lles obertes des del con-
grés fundacional. L’enreti-
rada d’Artur Mas de la pre-
sidència del partit, en un
context en què les famílies
amb més pes qüestiona-
ven el lideratge de Pascal,
deixava el PDeCAT sense
una figura capaç de pacifi-
car la crisi interna que s’al-
birava. En l’executiva, pe-
rò, també hi ha Neus Mun-
té –presidenta amb la sor-
tida de Mas– i Mercè Cone-
sa –presidenta del consell
nacional–, dues dones prò-
ximes a Turull i a Rull que
han anat guanyant pes in-
tern en els moments més
difícils. De fet, l’entesa de
Rull i Turull, amb el suport
d’altres sectors, per forçar
que en l’assemblea del ju-
liol no només hi hagués un
debat ideològic, sinó que es
renovés la direcció i el par-
tit s’alineés amb JxCat, ha
empès les famílies a inten-
tar evitar el descarnament
i el conseqüent perjudici
electoral. Els crítics, que
han trobat en l’alcalde de
Molins de Rei, Joan Ra-
mon Casals, una figura de
consens, van pactar amb
Pascal que el reglament
del congrés obrís la reno-
vació de la direcció. L’in-
tent d’acord s’ha traslla-
dat, a més, en l’elaboració
de les set ponències que es
debatran en el congrés,
que redactaran dirigents
dels diferents sectors i in-
dependents.

El PDeCAT n’és una pe-
ça rellevant, però la parti-
da en joc va més enllà. In-
dependents de JxCat
s’han agrupat a Junts per
la República. L’organitza-
ció fa ara palanca amb els
de Jordi Graupera i Demò-
crates de Catalunya per-
què la reconfiguració
d’aquest espai polític inde-
pendentista parteixi de les
primàries i superi les dinà-
miques clàssiques dels
partits. D’aquí que dipu-
tats afins a Puigdemont,
amb l’historiador Agustí
Colomines, hagin registrat
la marca Moviment 1 d’Oc-
tubre. ■

a Puigdemont pugna per un moviment que consagri l’obertura a independents i l’aposta republicana
a El partit, agitat pel debat entre sectors, encara el congrés del juliol amb una voluntat d’acord

JxCat i el PDeCAT es juguen
la reconfiguració de l’espai
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Oriol Junqueras i Marta
Rovira van assumir el se-
tembre del 2011 les reg-
nes d’ERC, una força que
venia d’anys convulsos i
lluites intestines arran del
segon tripartit, i que es
trobava en un dels seus
pitjors moments, amb tot
just deu escons al Parla-
ment. L’esclat del procés,
tot just un any després, va
significar un punt d’infle-
xió, i la formació no ha pa-
rat de créixer electoral-
ment fins a assumir un pa-
per central, a mesura que
ha anat aglutinant també
actius d’altres espais polí-
tics. En aquests anys, Es-
querra ha estat segura-
ment qui millor ha meta-
bolitzat els canvis socials i
ha resistit el profund sac-
seig que ha patit el panora-
ma català de partits, però

arran de l’1-O, la declara-
ció d’independència del
27-O i l’aplicació del 155
també sembla la força que
més ha vist trastornat el
funcionament intern, des-
prés d’haver vist escapçat
el tàndem que la liderava.

Junqueras, a la presó
d’Estremera, i Rovira, des
de l’exili a Suïssa, conti-
nuen sent els caps. Estan
puntualment al cas de tot,
sobretot la secretària ge-
neral, que participa per vi-
deoconferència en les
principals reunions, i són
els que tenen l’última pa-
raula en les grans deci-
sions. Entre aquestes, i a
instàncies especialment
del president, el gir estra-
tègic emprès pel partit,
que ha passat a defugir la
confrontació, parla d’uni-
lateralitat amb la boca pe-
tita i prioritza la reparació
dels danys judicials i del
155, l’eixamplament de la

base a partir de polítiques
socials i la conformació
d’un ampli front d’oposició
a la repressió estatal, abans
d’afrontar cap intent d’im-
plementar la República.

Fruit d’aquest pragma-
tisme sobrevingut, i tret
del díscol Toni Comín (a
qui s’atorga el rol de porta-
veu del nou Consell de la
República), han renunciat
a la restitució –després que
ho fes ja Carles Mundó i que
Carme Forcadell, ara a Al-
calá Meco, deixés també la
presidència del Parla-
ment– tots els consellers
que són a la presó o l’exili,
per evitar càrregues al nou
executiu i centrar-se en les
defenses: Dolors Bassa, Ra-
ül Romeva i Meritxell Ser-
ret, que liderarà això sí la
nova oficina del partit a
Brussel·les per ajudar a la
internacionalització. Hi ha
renunciat també Junque-
ras, per predicar amb

l’exemple i perquè és lògic
que des de la distància no
es poden gestionar tots els
afers interns, motiu pel
qual, junt amb Rovira, han
designat també nous càr-
recs orgànics que duen el
dia a dia d’ERC al país. Amb
això, han delegat en Pere
Aragonès el paper de nou
home fort, tant en el partit
–en què ha rellevat Anna
Simó com a adjunt a la pre-
sidència, càrrec que ha dei-
xat de ser simbòlic– com
en el govern, en què és el
nou vicepresident i conse-
ller d’Economia i Hisenda.
En el govern, hi destaquen
també com a puntals del
partit les conselleres de
Justícia, Ester Capella, i
Salut, Alba Vergés, a més
de Chakir El Homrani, el
primer conseller d’origen
àrab, amb qui es vol simbo-
litzar l’obertura del partit a
la societat. Un fenomen
que també il·lustra l’entra-

da com a militants i veus
autoritzades de dos exso-
cialistes, Magda Casamit-
jana i Ernest Maragall,
aquest designat conseller
d’Acció Exterior.

Això sí, si hi ha un nom
d’ERC que ha sortit refor-
çat és el president del Par-
lament, Roger Torrent,
que ha guanyat popularitat
per haver estat durant qua-
tre mesos la màxima auto-
ritat electa al país, amb
Carles Puigdemont a l’exili
i en absència d’un nou pre-
sident de la Generalitat.
Torrent, això sí, es dedica
sobretot al càrrec i poc a
tasques i negociacions de
partit. L’absència dels lí-
ders, de fet, fa que hi hagi
moltes cares noves en el
grup parlamentari. L’ante-
rior número 2 a la cambra,
Sergi Sabrià, hi ha assumit
el lideratge de Rovira, amb
una independent fitxada
per a Junts pel Sí, Anna

Caula, com a flamant por-
taveu, i Gerard Gómez del
Moral, un altre emergent,
com a adjunt.

Teixida la xarxa a les
institucions, ERC també
ha volgut falcar, més enllà
d’Aragonès, la gestió inter-
na del partit. La consagra-
ció de Sabrià al Parlament
fa que el substitueixi una
altra cara jove, Marta Vilal-
ta, com a portaveu nacio-
nal. L’onada renovadora,
això sí, es compagina amb
el manteniment d’un gran
pes específic de dirigents
veterans com Joan Tardà.
El líder al Congrés –on el
secunda l’assot Gabriel Ru-
fián, una altra de les figures
mediàtiques– conserva
una gran autoritat moral a
dins i a fora que li fa assu-
mir el paper, ja en campa-
nya per al 21-D i després en
diversos articles, d’obrir el
foc per suggerir en públic la
nova estratègia del partit.
Un partit que també con-
serva el nucli dur a la sala
de màquines, format per
dos dels col·laboradors més
propers a Junqueras: Lluís
Salvadó, secretari general
adjunt, i Josep Maria Jové,
president del consell nacio-
nal. Deslliurats de tasques
de govern i blindada la seva
defensa com a diputats,
després de rebre la bona
notícia que de moment el
Suprem no els processarà
per rebel·lió, tots dos s’han
bolcat en el partit, en el cas
de Salvadó amb l’encàrrec
principal de preparar les
municipals, amb l’ajut
d’un altre dels pesos pe-
sants, tot i que menys me-
diàtic, el vicesecretari d’or-
ganització i territori, Isaac
Peraire.

Tot plegat, sense oblidar
el protagonisme de l’excon-
seller Joan Manuel Tres-
serras com un dels autors
intel·lectuals de la ponèn-
cia política que ha de posar
en net el gir estratègic –so-
ta la tutela del vicesecretari
d’acció política Eduard Ló-
pez–, i que s’haurà de ratifi-
car en la conferència nacio-
nal a final de mes. L’esbor-
rany ha causat certa in-
quietud en les bases, com
demostra l’allau d’esmenes
rebudes. Gairebé cap, això
sí, a la totalitat, ja que la
majoria avalen a grans
trets el programa, però sí
que moltes introdueixen
puntualitzacions o mati-
sos per rebaixar l’alarma
creada per expressions que
alguns han qualificat d’au-
tonomistes, etiqueta que
els ha penjat part de l’inde-
pendentisme i de què els
republicans es voldran ara
deslliurar. ■

a Junqueras i Rovira, a la presó i l’exili, mantenen el poder però cedeixen a Aragonès el rol de cara
visible a Torrent, Sabrià i Vilalta, altres líders emergents a El gir estratègic, pendent de ratificar-se
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El PSC va ser la primera
víctima de l’aposta inde-
pendentista de CiU i la se-
va aliança amb ERC, ICV i
la CUP per aconseguir un
referèndum. La sagnia de
dirigents històrics i mili-
tants descontents amb
l’abandonament del dret
d’autodeterminació per
part del partit el va debili-
tar molt i va provocar la
caiguda de la direcció de
Pere Navarro quan aquest
havia d’afrontar la renova-
ció – el Nou PSC– d’un pro-
jecte desgastat per dèca-
des d’hegemonia a grans
ciutats i a la Diputació i per
l’experiència de govern
tripartit amb ERC i ICV a
la Generalitat.

Quan Miquel Iceta va
agafar el timó, la tempesta
interna va amainar i es
van tancar files al seu vol-
tant per salvar el partit.
Amb un rumb més clar,
l’experimentat nou pri-
mer secretari va aconse-
guir trampejar els obsta-
cles de lideratge o tàctics.
Al congrés del novembre
del 2016, Iceta va renovar

la direcció amb persones
de la seva confiança però
acceptant el contrapès de
quadres afins a qui havia
estat la seva rival en pri-
màries, Núria Parlon. La
proposta de referèndum
com a últim recurs si fra-
cassava la via federal del
PSOE va ser més una crisi
precongressual i al con-
grés es va extingir com
una flamarada.

Amb el compromís amb
l’equip de Parlon i la refor-
ma constitucional federal
com a únic horitzó, Iceta
va sortir reforçat i escor-
tat a la direcció per perso-
nes de la seva tria: l’alcal-
dessa de l’Hospitalet de
Llobregat, Núria Marín,
com a mà dreta; Salvador
Illa de secretari d’organit-
zació, i Eva Granados com
a dona forta en el partit i al
Parlament. Parlon es re-
servava la secretaria de
política municipal per fer
xarxa de quadres locals
amb la mirada posada en
el futur.

Meritxell Batet, la nova
candidata del partit en les
generals, reforçava la bona
relació d’Iceta amb el líder
del PSOE, Pedro Sánchez,

i Javi López, també com a
nom de futur, feia de pont
amb Europa. L’aposta del
PSC per Sánchez contra
l’operació dels barons per
fer-lo fora va sortir bé i Par-
lon va acceptar la proposta
del madrileny d’entrar a
l’executiva federal del
PSOE junt amb l’alcalde de
Viladecans, Carlos Ruiz, i
l’aranès Francesc Boya.

Sens dubte, el xàfec més
fort que Iceta ha hagut
d’aguantar ha estat l’apli-
cació del 155 destituint el
govern legítim de la Gene-
ralitat i provocant una cri-
si, aquest cop circumscrita
a alguns alcaldes. Parlon es
va negar a aguantar el xà-
fec i va abandonar l’execu-
tiva del PSOE sense recu-
perar ja el poder assolit al si
del PSC. Els alcaldes de
Terrassa, Jordi Ballart, i
Castellar del Vallès, Ignasi
Giménez, també van mar-
xar del partit.

El PSC va acceptar sen-
se més danys electorals
l’aplicació del 155 que im-
posava el PSOE perquè els
catalans ja havien pactat
uns mesos abans una en-
cara més estreta interde-
pendència amb el partit es-

panyol. Illa, Marín, Batet,
Ruiz, però també l’home
amb més pes institucional
del PSC, l’alcalde i vicepre-
sident del govern metropo-
lità (AMB), Antonio Bal-
món, n’eren els negocia-
dors. L’experimentada Te-

resa Cunillera era una al-
tra dona del PSC i de Sán-
chez al PSOE.

Passat el 155 i amb l’ar-
ribada en sec del PSOE a
La Moncloa, el PSC es pre-
para per fer d’intermediari
amb la Generalitat. Batet,

de ministra “per Catalu-
nya”, i Cunillera, de delega-
da a Catalunya, tenen la
confiança tant d’Iceta com
de Sánchez per ajudar a un
diàleg difícil si l’objectiu és
que no acabi en una nova
frustració. ■

a Els socialistes deixen enrere la dura crisi interna i es
preparen per fer de ròtula entre La Moncloa i el Palau a Batet
de ministra i Cunillera tenen la confiança d’Iceta i Sánchez
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Parlar de Ciutadans és
parlar fonamentalment
d’Albert Rivera, amb per-
mís d’Inés Arrimadas o a
desgrat de la líder del par-
tit taronja a Catalunya,
que és només això, la líder
a Catalunya, com el se-
nyor Juan Marín ho és a
Andalusia, sense càrrecs
orgànics de poder en l’àm-
bit regional perquè Ciuta-
dans és un sol partit, amb
un sol líder per a una sola
“pàtria”, la seva, és a dir,
Espanya. Aquestes són
les tres característiques
del partit taronja; en pri-
mer lloc, un lideratge fort
i inequívoc a l’entorn de la
figura del president, Al-
bert Rivera; en segon lloc,
una única organització
estatal que no té una es-
tructura de partidets sa-
tèl·lit o titelles en l’àmbit
autonòmic, com és el cas
del PSC i el PP, i final-
ment, una ideologia que
té com a pal de bandera
un patriotisme espanyo-
lista desbocat i desacom-
plexat.

Aquesta manera de ser

ha fet que Ciutadans hagi
trobat un caldo de cultiu
per consolidar-se i créixer
en el procés independen-
tista de Catalunya, ju-
gant-hi sempre a la con-
tra com a garant de l’espa-
nyolisme. L’ideari i mis-
satge que va fer néixer el
partit ara fa onze anys,
amb un manifest d’intel-
lectuals que anunciaven
la voluntat de plantar ca-
ra a Catalunya al naciona-
lisme, és el mateix que fa
servir avui Inés Arrima-
das quan parla d’una frac-
tura social que ja alesho-
res s’invocava. Ciuta-
dans, que va néixer apun-
tant ja contra la immersió
lingüística a l’escola i la
“instrumentalització”
dels mitjans de comuni-
cació públics, manté avui
aquest mateix discurs, re-
visat i ampliat.

L’evidència més clara
d’aquesta evolució és que
un partit que va néixer
amb el nom de Ciutadans,
i pensat per actuar només
en l’àmbit de Catalunya,
ràpidament es va traduir
el nom pel de Ciudadanos
i va anunciar la seva vo-
luntat d’actuar a tot l’Es-

tat. Formacions alesho-
res rellevants en l’espa-
nyolisme, com UPyD, pri-
mer se’n van riure però no
trigarien gaire temps a
comprovar com el partit
taronja els passava per so-
bre.

Si Ciutadans no ha pa-
tit cap crisi derivada de la
tibantor del procés és,
potser, perquè la seva
gran crisi ja la va viure a
principis de la seva singla-
dura, quan els tres dipu-
tats que van suposar el
2006 el debut parlamen-
tari del partit, Albert Ri-
vera, Antonio Robles i Jo-
sé Domingo, es van en-
frontar entre si a mitja le-
gislatura. Quan va acabar
aquell mandat parlamen-
tari, només Rivera es
mantenia com a militant
de Cs, i no només això, si-
nó que havia estat capaç
d’imposar-se en un con-
grés intern del partit a
una candidatura que va
impulsar Luis Bouza-
Brey.

L’origen de la trifulga in-
terna va ser la candidatura
que Ciutadans va fer amb
Libertas, formació euro-
pea amb ideari xenòfob, i

que a l’Estat espanyol re-
presentava l’advocat i em-
presari Miguel Durán. A
dins de Ciutadans tothom
estava unit en l’espanyolis-
me; per tant, la baralla va
venir per decidir cap a quin
costat s’escorava la nau, si
a la dreta o a l’esquerra del
debat polític.

Aquest passat tempes-
tuós i no absent de contra-
diccions flagrants en
l’ideari no ha impedit a Ri-
vera i al seu partit seguir
creixent a costa de fustigar
l’independentisme i atiar
el sentiment espanyolista
en un viatge que els situa
cada cop més al cor dels vo-
tants del Partit Popular.
Una evidència d’aquesta
deriva estratègica és l’en-
trevista que Justo Moline-
ro va fer a Albert Rivera el
2008, on va dir: “Som un
partit progressista que
ocupa l’espai de centre es-
querra.”

Inés Arrimadas no és
precisament la imatge
d’aquest progressisme, pe-
rò sí que ha estat un relleu
immillorable per a Cs a Ca-
talunya que ha permès a
Rivera iniciar l’assalt defi-
nitiu a La Moncloa. ■

Jordi Panyella
BARCELONA

Ciutadans, un partit que
ha fet cada cop més gran
la figura d’Albert Rivera
a La formació va viure una crisi en els moments inicials i des d’aleshores no ha
deixat de créixer a Cs és l’únic partit amb una sola estructura d’àmbit espanyol
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Tothom donava per fet al
PP de Catalunya que Xa-
vier García Albiol deixaria
pas al capdavant del partit
i es concentraria a recupe-
rar l’alcaldia de Badalona
després dels mals resultats
del 21-D. Rajoy li hauria de-
manat l’endemà dels comi-
cis que no dimitís fins que
s’aclarís la situació a Cata-
lunya. Però finalment ha
estat Rajoy qui ha hagut de
plegar i ha anunciat que
com a president en fun-
cions del partit no farà cap
canvi. La renovació a Cata-
lunya, doncs, no es farà
abans del relleu al PP esta-
tal, com a mínim fins a l’hi-
vern o la tardor vinent, cal-
culen des de Barcelona.

El portaveu al Parla-
ment i president de la fede-
ració de Tarragona, Ale-
jandro Fernández; l’exde-
legat del govern espanyol
Enric Millo, o l’exministra
de Sanitat Dolors Montser-
rat, eren al centre de les

travesses per a la succes-
sió. Fernández té bona sin-
tonia amb els presidents
del partit a Barcelona, Da-
niel Serrano, o Lleida, Ma-
risa Xandri, els quadres or-
gànics més propers a la mi-
litància.

Amb l’obertura de la cai-
xa dels trons que suposa la
marxa de Rajoy, les aspira-
cions de Millo, proper a
Sáenz de Santamaría, o de
Dolors Montserrat, prope-
ra a De Cospedal, depenen
més del resultat de la lluita
interna al si del PP estatal
que del mateix arrelament
entre les bases catalanes
del partit.

La diputada catalana
Andrea Levy també podria
jugar les seves cartes, però
la seva ambició és a Ma-
drid. L’exdiputada Espe-
ranza García, una de les
víctimes del 21-D, podria
ser l’alcaldable de Barcelo-
na –anteriorment ja ho ha-
via estat per Ciutadans–.
Des de la direcció s’avisa
que fer pronòstics avui és
una temeritat inútil. ■

a Les opcions del diputat Fernández,
l’exdelegat Millo o l’exministra
Montserrat, pendents de Madrid

Xavier Miró
BARCELONA
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El municipalisme ha pas-
sat a ser una de les “colum-
nes vertebrals” de la cons-
trucció de la unitat popu-
lar entesa com un “projec-
te polític rupturista i anti-
capitalista”. Aquest és el
principal objectiu de la
CUP, per al qual la forma-
ció anticapitalista s’ha co-
mençat a preparar creant
estructures internes, i que
va quedar recollit el 13 de
maig en la ponència estra-

tègica aprovada en l’as-
semblea nacional celebra-
da a Cervera. A finals del
2017 la formació ja va
triar un nou secretariat
nacional, al qual es van
presentar dues candidatu-
res, l’una més propera al
col·lectiu Endavant i l’al-
tra a Poble Lliure. L’entra-
da d’independents va aca-
bar de configurar un se-
cretariat fortament pola-
ritzat per les dues ànimes
eternes de la formació,
que, de no complicar-se la
legislatura a la cambra,
abocaran esforços al terri-
tori i evitaran tornar a ten-
sar els dos sectors, que, de
moment, es troben units
pel més que probable no al
pressupost del president,

Quim Torra.
Amb el pas a l’oposició

al Parlament, els anticapi-
talistes preveuen cons-
truir “un contrapoder po-
pular” des del territori a
través de les eleccions mu-
nicipals que se celebraran
el juny de l’any que ve. Re-
tornar els debats polítics i
els àmbits de decisió al po-
ble i al territori per avan-
çar en la construcció na-
cional, la transformació
social i la defensa de la ter-
ra són els reptes que es vo-
len portar a terme i fer-ho
acompanyats també de
les coalicions i grups que
han participat amb la CUP
durant la legislatura i que
ja citaran el mes de ju-
liol. ■

Emma Ansola
BARCELONA

La CUP fia el projecte de
ruptura a les municipals
a Amb el pas a
l’oposició, la formació
buscarà desplegar-se
per tot el territori
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Els comuns aborden una
renovació de la direcció
que està sent de tot menys
mansa. Xavier Domènech
i Ada Colau s’han enfron-
tat a l’hora de pactar una
llista per a l’executiva que
se sotmetrà a votació in-
terna entre el 29 de juny i
el 2 de juliol. L’alcaldessa
de Barcelona i ICV s’han
imposat i han rebutjat la
pretensió de l’historiador
de situar Elisenda Ala-
many com a coordinadora
nacional del partit al cos-
tat de Domènech. Final-
ment, per superar la crisi,
serà Colau qui l’acompa-
nyi al capdavant de la di-
recció i Alamany no figura
a la llista; es concentrarà
en el grup parlamentari.

No és només una qües-
tió de noms. El debat de
fons és el de sempre: un
partit més o menys sobira-
nista i la resistència a la
superació de les quotes de
partits que integren Cata-
lunya en Comú. El perfil

netament sobiranista
d’Alamany generava re-
cels i la sortida a la llum
d’uns comentaris antics a
Fotolog despectius contra
els espanyols va senten-
ciar les aspiracions de la
vallesana. Colau i Domè-

nech han pactat una can-
didatura de 30 persones,
Construïm en Comú, en
què previsiblement els
noms de la corda de l’alcal-
dessa i d’ICV prendran
protagonisme, com ara
Susanna Segovia, de Bar-

celona en Comú, o l’exal-
caldessa ecosocialista de
Castelldefels Candela Ló-
pez. A part d’Alamany, qui
tampoc no figura a la llista
és la diputada Lucía Mar-
tín, substituta de Domè-
nech al Congrés, que va so-

nar com a alternativa a
Alamany. Tampoc no hi és
el coordinador general
d’EUiA, Joan Josep Nuet,
que compartirà un càrrec
simbòlic al capdavant del
consell nacional de la for-
mació (antiga coordinado-

ra nacional), al costat de la
diputada a Madrid de Po-
dem Mar Garcia. Tanma-
teix, Alamany, Martín i
l’eurodiputat Ernest Urta-
sun (ICV) formaran part
de l’executiva com a cares
visibles del partit a les dife-
rents cambres.

La pugna ha evidenciat
que la superació de les
quotes està resultant més
costosa del que Domènech
pretenia. ICV, capitaneja-
da per Marta Ribas i David
Cid, situa la seva líder al
nucli de direcció dels co-
muns, així com també
Candela López i la vetera-
na exalcaldessa de Rubí
Núria Buenaventura com
a principals marmessores
del llegat ecosocialista.

La llista suposa la inte-
gració definitiva de Po-
dem en l’organigrama co-
mú, després de l’OPA de
Domènech a la secretaria
general del partit dels cer-
cles. La seva mà dreta mo-
rada, Conchi Abellán,
també serà a la direcció de
Catalunya en Comú, igual
que la diputada podemita
Jéssica Albiach.

Amb aspiracions més
que minses, dues candida-
tures alternatives a la de
Domènech-Colau concor-
reran a les eleccions: Co-
muns Federalistes i Des-
bordem. Superades les
turbulències, el partit es
podrà concentrar a prepa-
rar les municipals, amb la
mirada posada en Barcelo-
na, on Colau aspira a reva-
lidar l’alcaldia. ■

a L’alcaldessa agafa les regnes del partit i frustra la pretensió de Domènech de situar Alamany com
a coordinadora general a Les eleccions internes completen la integració de Podem al nou partit

‘Entente cordiale’ entre Colau
i Domènech a la nova direcció

Emili Bella
BARCELONA
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POLÍTICA

El síndic d’Aran
apressa el traspàs
competencial

El president Quim Torra va vi-
sitar, ahir, les exposicions so-
bre els bombardejos de la
Guerra Civil al Museu de Gra-
nollers i va destacat la impor-
tància de recuperar la memò-
ria històrica. “El que no po-
dem permetre és que ens de-
vori l’oblit”, va afirmar el presi-
dent, que va recordar que en
molt llocs del món hi ha situa-
cions similars. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

La presidenta de l’ANC, Eli-
senda Paluzie, rebutja de ple
que el govern negociï amb
l’executiu espanyol qualsevol
opció que no passi pel “refe-
rèndum d’independència”. En
cas que es plantegés que
aquest es fes de manera acor-
dada i pactada amb l’Estat,
s’hauria “d’escoltar”, tot i estar
convençuda que “aquesta
proposta no arribarà”. Així ho
va manifestar en una entrevis-
ta a Catalunya Ràdio en què,
preguntada sobre si conside-
raria una “traïció” que el presi-

L’ANC, en contra de
maquillar l’autonomia

Torra diu que la
Guerra Civil no es
pot oblidar

El síndic d’Aran, Carlos Barre-
ra, reclama a la Generalitat el
traspàs urgent de les compe-
tències pendents i l’inici de
negociacions per acordar un
nou sistema de finançament,
tràmits que van quedar atu-
rats per l’aplicació de l’article
155. Barrera ho va dir, ahir, en
el discurs de la festa d’Aran,
davant el conseller Ernest Ma-
ragall. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

dent Quim Torra negociés pro-
postes com la que va posar
sobre la taula el Cercle d’Eco-
nomia –l’Estatut en forma de
Constitució catalana–, va res-
pondre que sí. Per això, va ins-
tar a deixar expressions que
serveixen per “maquillar l’au-
tonomia estàndard”, tot i ad-
metre que, a hores d’ara, l’es-
tratègia compartida amb els
partits per assolir la indepen-
dència “no hi és, no està gaire
definida, perquè tothom s’està
resituant per tornar a fer l’as-
salt al cim”. ■ REDACCIÓ

La presidenta de l’ANC, durant un acte ■ QUIM PUIG

El president del grup par-
lamentari de Junts per Ca-
talunya (JxCat) i expresi-
dent de l’Assemblea Na-
cional Catalana, Jordi
Sànchez, va estrenar ahir
una pàgina web (jordisan-
chezpicanyol.cat) coinci-
dint amb els vuit mesos
que fa que està empreso-
nat a Soto del Real (Espa-
nya). Així ho va explicar
en un missatge que ha fet
arribar des del centre pe-
nitenciari via Twitter:
“Avui, coincidint amb els 8
mesos de presó injusta
sense judici, estreno web.
No silenciaran la meva
veu, la nostra veu #Free-
Tothom #RepublicaésLli-
bertat.”

“Vull que sapigueu que
la presó no ha pogut alte-
rar la meva llibertat de ser,
pensar i estimar com ho
feia abans del 16 d’octubre
[data d’ingrés en presó
preventiva]”, assegura
Sànchez en unes paraules
de benvinguda. “El dret a
l’autodeterminació és ir-
renunciable i no té data de
caducitat”, avisa.

Al web de qui va ser can-
didat a la presidència de la
Generalitat es pot llegir la
biografia, diversos escrits
des de la presó, piulades,

entrevistes a El Punt Avui,
intervencions a El Punt
Avui Televisió i aparicions
en altres mitjans de comu-
nicació. També hi figura
un formulari de contacte i
l’adreça de la presó madri-
lenya per poder enviar-li
cartes. En el seu cas, la di-
recció penitenciària li ha
restringit la recepció d’un
màxim de 50 missives dià-
ries. N’hi ha, doncs, que fi-
nalment no li són lliura-
des, i que la família ha
d’endur-se de la presó en
grans sacs. ■

Redacció
BARCELONA

Jordi Sànchez estrena
un web coincidint amb els
vuit mesos de presó
a “El dret a l’autodeterminació és irrenunciable i no té data de caducitat”, afirma
el president del grup parlamentari de JxCat en el missatge de benvinguda

Pàgina web del diputat Jordi Sànchez ■ EL PUNT AVUI

La ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, és partidària
d’acostar els presos a Catalu-
nya, segons va assegurar ahir
en una entrevista al diari El
Mundo. Robles manté que, si
el jutge no ha de prendre de-
cisions sobre diligències pro-
cedimentals, “les persones
privades de llibertat han d’es-
tar com més a prop millor del
seu entorn i de la seva famí-
lia”. I hi afegeix: “Si el govern

ha de prendre decisions, valo-
rarà les circumstàncies.”

En referència a la pròxima
reunió entre els presidents
Pedro Sánchez i Quim Torra,
recorda que “fora del marc de
la Constitució no hi ha cap
possibilitat de diàleg”. També
demana als dirigents cata-
lans que superin “aquesta
pàgina negra que va suposar
Puigdemont i el que va pas-
sar el 6 i el 7 de setembre”.

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

Robles, a favor d’acostar els presos
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