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DRETS · “Cal reconèixer els drets
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Els quinqués encesos per Roger
Torrent arriben també a Ginebra,
Brussel·les, Hamburg i Edimburg Torrent, a l’acte d’encesa ■ ORIOL DURAN
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Sánchez i Macron, junts
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a utilització dels
Jocs del Mediter-

rani per part de l’Estat
ha estat clamorosa.
Després d’haver-se’n
desentès durant

temps –fins al punt que es van haver
d’ajornar del 2017 al 2018 per culpa de
la manca d’inversió del govern espa-
nyol–, a l’hora de tallar la cinta han vol-
gut aprofitar l’esdeveniment per fer un
rentat de cara a Felip VI davant dels ca-
talans. El president Torra ha fet molt bé
d’anar-hi; ell és la màxima autoritat a
Catalunya i si hagués renunciat a ser-hi
hauria fet bona aquella dita que diu que
“hostes vingueren que de casa ens tra-
gueren”. Era important ser-hi, i ser-hi no
pas com a acte de vassallatge sinó com
a acte de dignitat. Ser-hi per complir
amb la missió institucional que el presi-
dent de la Generalitat té encomanada i
ser-hi, sobretot, per mirar als ulls Felip
VI i dir-li que els catalans no hem obli-
dat el seu discurs del dia 3 d’octubre,
que no hem oblidat la manera com va
blindar els responsables de la repressió
ni hem oblidat la manera com va igno-

rar els més de mil ferits i com va des-
afiar els més de dos milions de catalans
que van fer cua pacíficament davant
d’una urna per votar. La manera de dir-
li que no ho hem oblidat és, precisa-
ment, dient-li-ho com va fer Torra i no
pas quedant-se a casa.

L’operació del rentat de cara de Felip
VI, doncs, no els ha funcionat, i en molt
bona part ha estat també gràcies als
tarragonins, que van sortir al carrer per
dir que la ruptura emocional i institu-
cional de Catalunya amb la monarquia
des del 3 d’octubre és definitiva, i que
mentre hi hagi presos polítics a l’Estat
els Jocs del Mediterrani no es podran
anomenar “els Jocs del diàleg i de la
pau”.

No els hem de regalar cap espai, i
menys a casa nostra. No hem de deixar
mai de recordar-los que “teníem raó
contra bords i lladres, el meu poble i jo”,
com deia Espriu. Vam tenir raó l’1 d’oc-
tubre davant els col·legis, el 3 d’octubre
davant les fàbriques i el 21 de desem-
bre davant les urnes. I cal recordar-los-
ho, a Tarragona i també el 9 de juliol a
La Moncloa.

L

Keep calm
Marina Llansana

Hostes
vingueren

Era important ser-hi,
sobretot, per mirar als ulls
Felip VI i dir-li que els
catalans no hem oblidat el
seu discurs del 3 d’octubre

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

ls diputats de Ciutadans van vo-
ler fer una gràcia malèvola exhi-
bint al Parlament uns exemplars

d’El Quixot. La consellera de Cultura,
Laura Borràs, a qui anava dirigida la
indirecta i que no és un molí sinó que
és una geganta també en estructura fí-
sica, va rebregar els insolents. “¿Leon-
citos a mí? ¿A mí leoncitos y a tales
horas?” Els va preguntar si se l’havien
llegit. Ella sí que ho ha fet. Llegit i es-
tudiat. Tot venia d’uns energúmens
que van impedir que simpatitzants de
Ciutadans poguessin homenatjar El
Quixot i el seu autor en un acte a la
universitat. Boicotejar un acte, acadè-
mic o no, és altament censurable, però
utilitzar El Quixot, Cervantes i la uni-
versitat per fer política espanyolista i
anticatalanista és un afront al llibre, al
tolit de Lepant i a la cultura castellana
que diuen reivindicar.

No sé si els ofensius parlamentaris
han llegit El Quixot o no. Haurien de
saber, però, que a Catalunya el llibre
es va acollir tan favorablement ja des
del principi que fou a Barcelona on
Cervantes va trobar l’impressor.
Aquest impressor i el seu taller, per

E

cert, són visitats pel Quixot a la sego-
na part de la novel·la. L’han llegida?
Han arribat a la segona part o s’han
quedat encallats, com tants, en l’episo-
di molt inicial dels molins de vent, que
és el que tothom cita? També se cita, i
és de la segona part, l’elogi de Barcelo-
na que Cervantes posa en boca del seu
heroi: “Archivo de cortesía”, etcètera.
I això que és a Barcelona on el Quixot
és rebut amb més burles i és vençut
pel Caballero de la Blanca Luna, que
l’obliga a tornar al seu poble i tancar-
s’hi fins a morir per evitar més boge-
ries. El Caballero de la Blanca Luna és
en realitat el Bachiller Carrasco dis-

fressat. He desvelat el final? He fet un
spoiler, que es diu ara? Ai que sabent
el desenllaç no llegiran El Quixot...

El Quixot, sí: els catalans hem tin-
gut en tanta estima l’obra de Cervan-
tes que n’hem catalanitzat i sintetit-
zat el títol i el nom del personatge. No
em consta tanta familiaritat amb cap
altra producció literària. A l’autor de
La divina comèdia sempre li hem dit
“el Dant”, com si fos un veí de casa. El
Dant, al contrari de Cervantes, no fa
quedar gaire bé els catalans però li
agraïm que ens tingui en compte i, so-
bretot, la qualitat divina de la seva
obra. Tancats? Ressentits?

Les anotacions més minucioses d’El
Quixot van anar a càrrec de Martí de
Riquer, del qual Laura Borràs és deixe-
bla. Martí de Riquer és també el gran
estudiós de Tirant lo Blanc. Sabia dels
personatges que s’hi belluguen dades
biogràfiques que el mateix Joanot
Martorell ignorava. Tirant lo Blanc és
citat encomiàsticament a El Quixot.
Ho deuen saber perquè Cervantes si-
tua l’elogi tan al principi com els mo-
lins de vent. Recomanant-lo Cervan-
tes, ja l’han llegit?

“El tenim en
tanta estima que li
hem catalanitzat el
nom

Vuits i nous

Ciutadà Quixot
Manuel Cuyàs
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vui anunciem que en Joan An-
toni Poch, el pare d’en JAP i
nostre dibuixant de capçalera,

es jubila la setmana vinent. Ho fa per-
què així ho han decidit i consensuat
ells dos (en Joan Antoni Poch i en
JAP) i perquè, com diu, després de
quaranta anys s’han guanyat a pols un
descans ben merescut. No li ho discu-
tiré pas. De la mateixa manera, però,
que ells no em podran pas discutir que
jo, i suposo que tots vostès, els troba-
rem molt a faltar. En Joan Antoni
Poch és una persona amable, educada,
amb sentit de l’humor i de traç fi com
ho és en JAP. Elegant, diria jo. Discret,
irònic, i amb una capacitat innata per
fer-nos veure les coses amb un prisma
diferent, que fa pensar. Durant els
anys que fa que soc lector d’aquesta
casa, que són molts, l’he admirat sem-
pre. I des que comparteixo un espai si-
milar al seu però a la plana del costat,
l’he envejat. Perquè jo m’escarrasso a

A “En Joan Antoni
Poch es jubila i, ves
quin remei, en JAP
també. Té les portes
obertes

explicar segons què escrivint línies i
més línies de text i, quan veig el seu
acudit, ell ho ha sintetitzat sempre
molt millor. Sempre. Perquè en JAP
no fa dibuixos, fa editorials. Sublima,
concentra, en una sola vinyeta un arti-
cle d’opinió. No se’n riu, de les coses.
Les posa en evidència. I no ofèn, que
és una de les seves habilitats princi-
pals. Ha de costar, fer això. És simpà-
tic, i si alguna cosa fa és posar-nos un

mirall al davant. D’una manera ama-
ble (suposo que per això en JAP té
aquesta figura una mica rodanxona),
la caricatura d’en Joan Antoni Poch
en algun moment o altre ens ha retra-
tat a tots, com a persones i com a so-
cietat. Estic convençut que, per més
que digui que en algun moment li ha
sigut una petita condemna, en Joan
Antoni Poch s’ho ha hagut de passar
molt bé, veient créixer i actuar en
JAP. Traient sempre la punxa de la
realitat. I de nosaltres, és clar, un
somriure. Fins i tot en els pitjors dies.
Si en Joan Antoni s’assembla una mi-
ca a en JAP, o si en JAP té una mica de
Joan Antoni, que em sembla que sí,
són afortunats. Com ho hem sigut nos-
altres de tenir-los a ells dos tots
aquests anys. En Joan Antoni Poch es
jubila i, ves quin remei, en JAP també.
Ells ja ho saben. Tenen les portes ober-
tes i ens poden venir a veure quan vul-
guin.

Gràcies, JAP!
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

El socialista Àlex Pastor ja ex-
erceix com a nou alcalde de

Badalona, la quarta ciutat de Cata-
lunya, després de guanyar la moció
de censura que ha descavalcat de
l’alcaldia Dolors Sabater, de Gua-
nyem Badalona. Una moció legal
però poc comprensible si tenim en
compte que Pastor disposa de no-
més de 3 dels 27 regidors del con-
sistori. I encara no ha aclarit com
governarà amb aquesta migrada
força. La moció s’ha construït sobre
la pervivència del tripartit del 155 i
el PSC ha assolit l’alcaldia amb els
vots del PP i Cs. Però la majoria
aclaparadora dels deu diputats del
PP dins aquesta aliança indica que
qui portarà la batuta del govern ba-
daloní serà Xavier García Albiol. Ho
va escenificar el dirigent popular
durant el ple amb un recés humi-
liant per al PSC i exigint la retirada
de la pancarta solidària amb els
presos polítics de l’Ajuntament que
l’alcalde Pastor es va afanyar a
treure. El PSC, que clama contra els
blocs polítics a Catalunya, no predi-
ca amb l’exemple a Badalona i con-
sagra el pitjor dels blocs, el del 155.

Cal saber les motivacions. Pas-
tor ha de consolidar el seu lideratge
en un PSC desgavellat després de
passar de tenir molts anys l’alcaldia
de Badalona a només tres regidors i
l’alcaldia el pot ajudar a aconseguir-
ho. I Garcia Albiol ha beneit l’opera-
ció socialista perquè li permet treu-
re Sabater del focus i disposar
d’una plataforma electoral per in-
tentar recuperar l’alcaldia d’aquí a
un any. Però amb aquest viratge del
PSC cap a la dreta no sembla que
els socialistes hagin de recuperar
vots per l’esquerra provinents dels
damnificats de la moció: Guanyem
–Podem i CUP–, ERC o ICV. Així
doncs, ja només falta saber si l’em-
penta de Garcia Albiol a Pastor cap
a l’alcaldia no és altra cosa que una
veritable abraçada de l’os.

Una alcaldia
del 155 per a
Badalona

EDITORIAL

Les cares de la notícia

Per definició, el síndic de greuges és el defensor
dels drets del seu poble: un poble, el català, reite-
radament agreujat. “Quan aquesta societat, per la
sentència de l’Estatut, explota democràticament i
pacífica, obté com a única resposta el Codi Penal”,
afirma Ribó en una extensa entrevista.

NINOTAIRE I ‘PARE’ D’EN JAP

Al costat del poble

La Punxa d’en Jap ha acompanyat els lectors
d’aquest diari des de fa trenta-vuit anys, amb la
seva visió humorística, més àcida o més amable
segons el dia, però sempre encertada de la reali-
tat. Ara en JAP (el personatge) i en Joan Antoni
Poch (l’autor) es jubilen. Els trobarem a faltar.

-+=

-+=

Contes de dones reals
Montse Barderi

Els trobarem a faltar
Joan Antoni Poch

-+=

Rafael Ribó

Aquesta sabadellenca ha dedicat bona part de la
seva activitat en diferents fronts a reivindicar el
paper de la dona ara i sempre. En el seu últim lli-
bre, Dones úniques. Dones d’aquí que no podràs
oblidar, ho fa mitjançant biografies narrades com
contes, però totes són (grans) dones de veritat.

ESCRIPTORA, PERIODISTA I FILÒSOFA

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

De reüll
Montse Oliva Vilà

Potser hi ha
gat amagat

l president del Tribunal Superior de Justícia de
Navarra (TSJN), Joaquín Galve, va assegurar, en

vista de l’enuig ciutadà i la crítica política per
l’excarceració dels membres de La Manada, que “tot té
un límit” i que hi ha declaracions “que no afavoreixen
ningú” i pertorben la independència judicial. Doncs sí,
efectivament, tot té un límit, fins i tot que el màxim
representant d’una institució que ha de revisar en
segona instància l’agressió grupal es pronunciï
públicament sobre el cas, encara que només sigui per

lamentar-se, una vegada més, del fet
que la societat i els polítics estiguin
enfadats i no se n’amaguin. Perquè
és el mateix magistrat que a l’abril
titllava de “turba enfervorida” les
persones que es manifestaven
davant de l’Audiència de Navarra en
protesta per la sentència. Galve,
com a president de la sala que ha de

veure els recursos, va afirmar voler ser curós sobre
l’assumpte i va apuntar que la presó provisional en cap
cas implica una futura sentència absolutòria, ni per part
del tribunal que presideix ni en el supòsit que s’arribi fins
al Suprem. I, si més no, va deixar caure que també podria
ser que passés. I, si bé no deixa de ser obvi que tot pot
succeir, venint d’on bé la reflexió, no suposa parlar més
del compte? Tanta defensa corporativa i tant dir que les
“pressions” no els afecten acaba fent sospitar que
darrere l’excarceració hi ha gat amagat en forma d’una
futura sentència que pot indignar encara amb més raó.

E

El president
del TSJN diu
que la crítica
per La
Manada té
“un límit”

http://epa.cat/c/sq33du
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Dos regidors del Partit Popular
de Premià de Dalt són
enxampats pels Mossos de
matinada per la retirada
d’estelades.

10
anys

20
anys

El president espanyol, José Luis
Rodríguez Zapatero, reconeix
per primer cop la crisi. Admet
que l’economia viu “quasi una
frenada”.

González demana que es giri
full pel que fa als GAL “per
sentit d’estat”. Declara que el
cas Marey es deu a una
“concertació de voluntats”.

Enxampats La crisi, reconeguda Esborrar els GALTal dia
com
avui fa...

l PP ha tornat al
govern de Bada-

lona. I ho ha fet per
mitjà del PSC, que ha
liderat aquesta set-
mana una moció de

censura contra el govern de coalició
d’esquerres encapçalat per Dolors Sa-
bater. Quan dic que el PP, que va gua-
nyar folgadament les eleccions muni-
cipals de l’any 2015, torna a governar a
Badalona no ho dic de manera figurati-
va, que també, ja que ha estat el 155, el
PP, el PSC i Ciutadans, qui ha fet fora
l’esquerra de l’Ajuntament. Ho dic des
d’un punt de vista pràctic. Una ciutat
gran, la quarta de Catalunya, com és
Badalona, no es pot aturar del tot, i
pretendre governar amb quatre regi-
dors (els tres del PSC i el d’Units per
Avançar) és condemnar Badalona a
perdre pistonada absolutament en tot.
Ciutats grans com Terrassa, ara la ter-
cera de Catalunya després de superar
Badalona, o Sabadell han hagut de fer
pactes una miqueta a contracor d’al-
guns dels signants per evitar quatre
anys de paràlisi. Per tant, el PP serà re-

re el govern socialista, agradi o no.
Ja se sap que els polítics actuals go-

vernen a partir de titulars... i enques-
tes. I, és clar, les enquestes de Badalo-
na de cara a les municipals de l’any vi-
nent, les de tots els partits, són demo-
lidores: el PP no només mantindria els
10 regidors, sinó que lluita per l’onzè...
Vist això, no sorprèn que els màxims
responsables del PSC a escala nacio-
nal usin aquella expressió castellana
que diu “de perdidos al río”, pensant,
suposo, que almenys lluiran l’alcaldia
durant aquests mesos organitzant ac-
tes i, fins i tot, podran inaugurar alguna
cosa aprofitant la feina feta per l’equip
de Sabater aquest mandat. Vaja, que
intentaran treure rèdit a la situació de
cara a les municipals. El problema és
que ho fan donant aire al PP més reac-
cionari, al PP del netejant Badalona de
Xavier García Albiol, al PP que tornarà
a usar la carta de la confrontació amb
els nouvinguts per treure vots... Si
l’equip de Sabater es mereix una sego-
na oportunitat ja ho decidiran els elec-
tors. Com decidiran si se la mereix Al-
biol. Ara, potser no calia donar-li aire.

E

Full de ruta
Joan Rueda

Donar aire  
al PP d’Albiol

Les enquestes pronostiquen
una nova victòria del PP 
a Badalona el 2019 i el PSC 
ha pensat que, total,  
“‹de perdidos al río›”

“Girona t’atrapa i
el camí se’t fa comú
i, amb ell, el qui
com tu l’habita

ovint la mirada al terra o a l’horit-
zó, perduda molt endins en reali-
tat, caminant com un autòmat

empès pel costum de cada dia, mirant
sense veure el teu voltant. Sense veu-
re? O això et penses.

PERÒ RESPIRES INTENSAMENT EL FRED que
et frega la cara i aixeques la vista cap a
un cel blau, dalinià, que punteja entre
les branques dels arbres pelats del pas-
seig Canalejas. O perceps la calor, una
calor insuportable i enganxosa que et
perla el rostre de suor, i et refugies sota
aquestes mateixes branques oloroses,
perfumades de til·la que, avui, allunya-
des del fred, llueixen exuberants de
verd. I jugues amb el terra enrajolat de
negre i blanc, sota les voltes d’una plaça
Independència que, muda, ha vist molt
al llarg dels anys, impassible, bevent de
la pluja o assecant-se al sol de mil estius
que esbardellen les pedres d’aquesta
Girona viva que avui, (potser només
temporalment, penses) abandones.

I TRAVESSES EL PONT DE SANT AGUSTÍ i el
riu et dona la benvinguda jugant amb el

S reflex platejat d’unes aigües sovint en
calma i els sons dels ànecs juganers
que, matiners, s’hi submergeixen. I,
cridat per ves a saber quins ancestres,
gires el cap a l’esquerra i, com a teló de
fons, la catedral, majestuosa, et pica
l’ullet mentre un Sant Fèlix, tímid i ser-
vicial, et fa una reverencia. I continues
rambla avall, o rambla amunt, que la di-
recció poc importa quan de ramblejar
es tracta, encara que sigui per anar a la
feina. I, a cada pas, descobreixes un

nou arc o una bella finestra, o un detall
amagat que, ahir, juraries, no hi era. I
ja has begut oli...

GIRONA T’ATRAPA i el camí se’t fa comú i,
amb ell, el qui com tu l’habita. I saludes,
primer adustament o tímidament, aquell
qui se’t creua i, al final dels dies, ho fas
amb el mateix somriure que regales al vell
amic que creus conèixer. I un “ànims, que
s’acaba la setmana” o un “punyeta, amb
tanta pluja” o senzillament un cop de cap i
un somriure que apropa més del que, de
bell antuvi, hom pogués suposar.

A TOTS, ELS TROBARÀS A FALTAR. Potser no-
més temporalment, penses. Arcs i bells
balcons, aigües platejades, ànecs collverd,
branques de til·lers nues o vestides, ca-
mins enrajolats i racons amagats i cate-
drals. Belles catedrals que, majestuoses,
d’una manera o una altra et saluden. I per-
sones, persones (des)conegudes que, a
cop de “bon dia”, se’t fan subtilment im-
prescindibles.
Avui deixo Girona...
...Potser només temporalment, penso.
Paraula de gironina.

Montse Castaño. Escriptora

Persones (des)conegudes
Tribuna

A Catalunya, hi
corre la sang
b Que ningú s’alarmi, us ho
explicaré: el proppassat dia
14, Dia Mundial del Donant de
Sang, la meva dona i jo vam
ser convidats per uns veïns, a
Reus, per participar en una
trobada de delegats de la Fe-
deració Catalana de Donants
de Sang. Tot i que vaig ser do-
nant durant molts anys, allà
vaig prendre consciència de la
importància que té el fet de
donar sang. Allà es van reunir
unes cinc-centes persones,
que mouen la logística per fa-
cilitar que els i les donants pu-
guin ser atesos i ateses com
es mereixen. Allà es va cons-
tatar la generositat del poble,
catalans que viuen a Catalu-
nya, de diferents procedèn-
cies i amb un objectiu comú,
que mai falti sang per a qui la
necessiti. També es va desta-
car la important aportació
que fa Catalunya amb la do-
nació d’òrgans i amb la inves-

tigació que es promou amb
fons de La Marató de TV3. Tot
això reverteix en benefici de
tothom, sigui català o forester.
Un motiu més perquè el go-
vern espanyol i d’altres que
s’hi afegeixen deixin de mal-
tractar-nos. Que no deixi de
fluir la sang perquè tothom
pugui ser ben atès.
JAUME PARADEDA PLA
Riudarenes (la Selva)

Preocupacions
pels robots
b Els robots! Un tema pre-
ocupant. Aquestes màquines
generen dues preocupacions:
l’una, relacionada amb l’atur, i
l’altra, més difusa, relacionada
amb el poder. Sobre la prime-
ra preocupació, s’ha escrit
molt. Com que ells no poden
planificar ni ser creatius. Com
que no tenen sentiments, ni
poden posar-se en el lloc de
les persones. Com que no po-
den improvisar i atendre quei-
xes complexes. Com que no

poden programar-se i reparar-
se. Encara hi ha espais en què
no s’han fet els amos. Sobre la
segona preocupació, vaig lle-
gir recentment un article del
biòleg Daniel Closa: “No l’in-
quieta gaire el tema. Però no
diu que no ens hagi de pre-
ocupar. Que de la intel·ligència
artificial pugui sorgir una in-
tel·ligència semblant a la nos-
tra, això no es pot descartar.”
Admès això, un pot imaginar-
se una rebel·lió de robots. I un
robot dirigint la revolta. Els ro-
bots que en un futur no gaire
llunyà siguin capaços de llegir
les expressions facials de les
persones, i reaccionar en fun-
ció d’aquestes, ens deixaran
sense gaires llocs de treball.
Els veurem a les escoles, i als
hospitals. Si aquests robots
tenen forma humana i es
comporten com nosaltres,
acabarem pensant que poden
arribar a substituir-nos.
MARTÍN MARTÍNEZ
Barcelona (Barcelonès)

Serrat
b Fa temps va sortir una cai-
xeta amb cançons catalanes
de Joan Manuel Serrat. Em va
fer gràcia, i la vaig comprar.
Potser per alguns és un can-
tant en certa manera “maleït”.
Però a mi m’ha quedat el re-
cord d’aquelles primeres can-
çons catalanes que sentia per
la ràdio i que em van agradar
molt; algunes de molt anti-
gues, com ara El testament
d’Amèlia, La dama d’Aragó, La
presó de Lleida, que em va
emocionar, pensant en els
nostres presos; alguna que es
va fer molt popular, com ara
Paraules d’amor, i tantes al-
tres, com ara Cançó de mati-
nada. Encara no les he escol-
tat totes, però sí que n’hi ha
alguna de molt valuosa. És
llàstima que sembla que s’ha-
gin oblidat, però l’incident de
l’Eurovisió ens va deixar a tots
els catalanistes perplexos.
CONCEPCIÓ PUIG SANAHUJA
Terrassa (Vallès Occidental)

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-girona@elpuntavui.cat

El lector escriu
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Sísif
Jordi
Soler

Elsa Artadi, PORTAVEU DEL GOVERN I CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

“En l’acte d’inauguració dels Jocs del Mediterrani
va haver-hi un públic sorprenentment seleccionat”

La frase del dia

“La seva fe en
una església dels
pobres continua
sent la base
de la seva vida
i la perifèria,
el seu centre vital

l 16 de novembre de 1933 va néi-
xer a Barcelona, al núm. 25 del
passeig de Gràcia, Francesc

Xammar i Vidal. El seu pare, Casimir,
era arquitecte d’una nissaga de terrati-
nents de Juneda i la mare, Maria, venia
d’una família de la burgesia industrial
barcelonina. Per la branca paterna està
emparentat amb el periodista Eugeni
Xammar i els activistes independentis-
tes Josep M. i Gabriel Xammar. Com
era habitual en les famílies benestants,
vivien al principal, en una casa espa-
iosa i amb jardí interior. Acabada la
guerra, fa els estudis als jesuïtes de
Casp, dirigits per Alfons Thió, que ad-
verteix als pares: “Ara el seu fill haurà
d’estudiar en llengua estrangera.” A la
força, els dissabtes, els alumnes for-
men files, hissen la bandera espanyola i
canten, braç enlaire, el Cara al sol. A
l’escola esdevé esportista de mena i cu-
ler, jugador sempre a l’esquerra, al
camp i a la vida. L’ambient familiar, en
la duríssima postguerra en un país ven-
çut, li permet, però, dissabtes al Liceu,
vacances a Mallorca, celebracions al
Ritz, tramvia en primera classe, dolços
de les millors pastisseries i roba i calçat
de la botiga més luxosa. I, també, fer de
model d’exercicis per a un jove Antoni
Tàpies. A casa, tenen minyona, cuine-
ra, xofer, preceptora i perruquer a do-
micili i una notable col·lecció d’obres
d’art. Tant de luxe i comoditat, però, li
creen insatisfacció.

TOT CANVIA quan, als 15 anys, demanen
voluntaris per a fer catequesi a la peri-
fèria barcelonina, va a Horta i desco-
breix tot un altre món, una altra Barce-
lona que no sabia que existia, amb habi-
tatges modestos, carrers sense asfaltar
i gent sense recursos. Com diuen R. La-
hoz i E. Garcia Jardí a la biografia que
acaben de publicar, “la perifèria es co-
mença a convertir en el centre de les se-
ves prioritats”. Bandejada la idea d’es-
tudiar arquitectura, com el pare, opta

E pel sacerdoci al costat dels més neces-
sitats. Treballa com a operari a l’em-
presa d’electrodomèstics Corberó,
s’enfanga ajudant les víctimes de la ri-
uada del Vallès i se’n va a Bèlgica a tre-
ballar a les mines de carbó. El 1963 és
ordenat sacerdot. Ja jesuïta, celebra la
primera missa amb un calze d’or, rega-
lat per la mare, que més endavant fon-
drà per a obtenir-ne diners per a sec-
tors socials desvalguts. Quan renuncia
a l’herència (terres, immobles, diners,
obres d’art) a favor dels més necessi-
tats de Nicaragua, el notari de la famí-
lia es queda atònit. “No és mèrit meu,
no ho he guanyat jo”, li diu.

EL 1966 ARRIBA A TARRAGONA, a la perifè-
ria de Catalunya, i s’instal·la a Torre-
forta, a la perifèria de la ciutat, i tres
anys després s’estableix a la Floresta, a
la perifèria de la perifèria, en un pis mo-
destíssim de 58 metres quadrats, com
tothom al barri, on encara viu, amb mo-
bles cedits pels veïns o recuperats del
carrer. El seu compromís amb els més
febles no fa res més que refermar-se, en

aquella Tarragona que s’industrialitza-
va a tota velocitat i que acollia grans
onades d’immigració del sud d’Espa-
nya. A les acaballes del franquisme és
ell qui encapçala manifestacions i pro-
testes, a favor de la dignitat de vida i
l’atenció de l’administració cap als bar-
ris marginats, on falta de tot. No és es-
trany que, el 1979, encapçali una llista
amb què serà escollit conseller munici-
pal a Tarragona per quatre anys: Can-
didatura per a la Participació dels Ve-
ïns, però que li crea recels cap a la polí-
tica de sigles i un gran desengany amb
les maneres de fer dels partits polítics.
El 1980 fa el primer viatge a Nicaragua,
on ha anat tornant fins al dia d’avui i on
el desencís per l’evolució del sandinis-
me al govern no li ha minvat l’esperit
solidari amb els més vulnerables d’allà.

CONSIDERA UN FENOMEN normalitzador
la incorporació de les dones al sacerdo-
ci i aberrant l’actitud de l’Església amb
els homosexuals. La seva fe en una es-
glésia dels pobres continua sent la base
de la seva vida i la perifèria, el seu cen-
tre vital. Des del 2014 és el president
del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, a
Tarragona, des d’on defensa pública-
ment el dret de Catalunya a la indepen-
dència, recordant que la Constitució
Espanyola es va fer “sota la pressió dels
poders fàctics i les armes de l’exèrcit”.
Aquest darrer, de Xammar, l’indepen-
dentista, completa el Xammar social i
el Xammar demòcrata, i el lliga amb la
tradició familiar garriguenca, de sem-
pre compromesa amb la lluita del país
per la seva llibertat nacional. Ell pot
veure en vida com la gent se l’estima i
valora el seu treball discret, tenaç i fi-
del, lluny de personalismes i de desig de
notorietat. Per això la ciutat li ha con-
cedit premis, guardons i reconeixe-
ments, de l’Ajuntament a Òmnium Cul-
tural. A ell, aquell noi ben plantat de ca-
sa bona que va decidir plantar-se en un
pis modest pera ser un home bo.

Josep-Lluís Carod-Rovira. Escriptor i polític

F. Xammar, l’home perifèric
Tribuna

l dissabte dia 16,
al Pavelló de la

Vall d’Hebron (un edi-
fici, per cert, que fa
venir ganes d’esbrinar
on viu el seu arquitec-
te) va tenir lloc l’As-

semblea General d’Òmnium Cultural.
Va ser un esdeveniment extraordinari:
des de la lectura d’una carta del presi-
dent Jordi Cuixart escrita a mà des de
la presó de Soto del Real fins al discurs
final de l’encara no engarjolat vicepre-
sident Marcel Mauri, l’acte va ser alho-
ra una defensa acèrrima del dret de la
cultura a expressar-se com vulgui, una
crida a la inclusió de com més perso-
nes millor (“no m’importa d’on venen
els avis o àvies de ningú”, Mauri dixit) i
una crida immensa a favor de la lliber-

tat dels presos polítics i del retorn dels
exiliats. Tot veient com l’associació cul-
tural més gran d’Europa va aconseguir
celebrar aquest acte presidit per un
home que fa vuit mesos que malviu
entre reixes, em vaig veure superat per
una onada combinada d’astorament i
de ràbia i d’admiració.

El dimarts dia 19, en una església
dessacralitzada brussel·lesa, va tenir
lloc una taula rodona sobre Catalunya,
amb Liz Castro, jo i Chris Bambery, so-
cialista i independentista escocès i co-
autor del llibre Catalonia Reborn, que
va dir: “A Escòcia tenim clar que el
nostre procés i el de Catalunya són in-
separables. No tinc cap dubte que ens
en sortirem.” Vist l’ambient de desafia-
ment intel·ligent que es respirava a la
Vall d’Hebron i escoltades les diverses
raons d’un activista bregat com el
Chris, jo tampoc. Ara bé, mai no n’he
tingut.

E

De set en set
Matthew Tree

Esperança

Em vaig veure superat per
una onada d’astorament i de
ràbia i d’admiració



l síndic s’ha reunit
aquest dimarts amb la
nova comissària de Drets
Humans del Consell

d’Europa, Dunja Mijatovic, així
com amb tres màxims respon-
sables de drets humans, estat
de dret i prevenció de la tortura
de l’Assemblea de Parlamenta-
ris i del Consell. Els ha exposat
el seu informe sobre vulneració
de drets i llibertats en la reacció
penal a l’1-O i en l’aplicació de
l’article 155.

Què n’espera de la trobada?
Espero que l’Assemblea de Par-
lamentaris discuteixi una possi-
ble moció per definir la situació
dels presos d’Espanya com a
presos polítics i s’actuï al res-
pecte pel que fa a les condicions
en què haurien d’estar –des de
l’apropament fins a la llibertat–.
Espero que el comitè de Drets
Humans del proper Consell do-
ni una empenta seriosa a les de-
mandes de negociació i diàleg
polític entre els interlocutors.
De la comissària espero que faci
ús de la informació en els pro-
pers informes.

En el seu informe considera
que la vulneració més flagrant
de drets és la presó provisional.

E

Si em permet una prèvia, estem
davant d’un fet històrico-polític
amb arrels profundes en una so-
cietat que ha viscut etapes de-
mocràtiques escadusseres.
Quan sortim de la dictadura,
s’aprova un text constitucional
que pretén obrir camins que no
s’havien obert mai. Per exem-
ple, la paraula nacionalitat com
a subjecte polític, que va provo-
car discussions immenses com
cap altra paraula del text cons-
tituent. I després reconeix el
plurilingüisme de l’Estat.
Aquests dos fets patiran un dè-
ficit immens que ha permès el
que m’està preguntant, perquè
de nacionalitats es passa al “ca-
fè per a tothom”, i el plurilingü-
isme és ignorat per tots els go-
verns espanyols, siguin de dre-
tes, siguin d’esquerres. Per

tant, una societat que s’expres-
sava sociològicament i històrica
com quelcom divers i asimètric
es troba amb la uniformització.
Democràtica, però uniformitza-
ció. Quan aquesta societat, per
la sentència de l’Estatut, explo-
ta democràticament i pacífica,
obté com a única resposta el Co-
di Penal. Aquí hi ha la primera
disfunció. Contravenint la llei
orgànica que va treure del Codi
Penal el delicte de convocar un
referèndum, aquest és comba-
tut amb el Codi Penal i amb re-
pressió policial. És evident que
era un referèndum il·legal. És
evident que la llei de transitorie-
tat i la llei de referèndum esta-
ven suspeses, encara que no de-
clarades inconstitucionals en-
cara. I és evident que es des-
obeeix el Tribunal Constitucio-
nal. Però això té un tractament
en el propi ordenament. Si tu
desobeeixes al TC estant-ne ad-
vertit –que no és el cas de tots
els presos–, pots ser inhabilitat
com li ha passat a Artur Mas.
Però no es pot fer el salt a l’acu-
sació de rebel·lió, que et pot por-
tar a 25 anys de presó i, de mo-
ment, ja estàs en presó preven-
tiva. Han aplicat mesures de
manera inconstitucional i en
contra de tots els codis euro-
peus per respondre a la il·legali-
tat.

L’informe diu que la votació al
Parlament de qualsevol resolu-
ció inconstitucional no pot ser
tractada penalment.
No ho pot ser mai. No ho diu el
Síndic, sinó l’ordenament espa-
nyol i europeu. Vivim una histò-
ria purament judicial. Hi ha un
jutge que diu qui pot ser candi-
dat a la presidència de la Gene-
ralitat. Això és invalidar-ho tot.
La interlocutòria del jutge diu
que no pot ser el senyor Sàn-
chez sinó algú altre de la llista.
Però què és això? És un trenca-
ment gravíssim de qualsevol
principi de l’ordenament. El pri-
mer fet greu és que no són jut-
jats pel jutge que predetermina
la llei. Per què Sànchez està en
mans de Llarena? Quan va ser
detingut havia de passar a dis-
posició d’un jutge d’aquí i, quan
va ser escollit diputat, al Tribu-
nal Superior de Justícia de Ca-
talunya, com diu l’ordenament.

També considera vulnerat el
principi de legalitat penal quan
s’apliquen al cas la rebel·lió o la

sedició.
Delictes que s’han basat en un
relat només de part, que acostu-
ma a ser la Guàrdia Civil, i no en
la realitat. Rebel·lió implica al-
çament amb violència. No hi ha
hagut ni una cosa ni l’altra. Per
justificar-la, el jutge arriba a dir
que, tot i que no n’hi ha hagut,
s’han pres decisions sabent que
hi hauria violència. Això és el
món al revés. Fins i tot una
massacre, diu. Al final resultarà
que el responsable de les garro-
tades de l’1-O és qui ha fet el re-
ferèndum.

Vostè apunta a una voluntat de
“càstigs exemplaritzants”.
És un eufemisme parlar de pre-
só preventiva, perquè ja estan
complint presó. Hi ha voluntat
de causar por per dominar la
gent. Això passa a les escoles.
Amb l’acusació d’adoctrina-
ment volen causar por d’expli-
car la realitat al cos docent. Al
cos docent els exigeixo que si-
guin objectius, plurals, neu-
trals, que no facin partidisme

“Cal reconèixer
el dret a
l’autogovern
sense límits”
Xavier Miró
BARCELONA

PSOE · “Es pot posar l’accent en els drets i no en l’exageració delictiva”
XOC · “La societat explota democràticament i la resposta és el Codi Penal”

Rafael Ribó SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Rafael Ribó, a la
seu de la
sindicatura ■

ORIOL DURAN

❝Parlar de presó
preventiva és un
eufemisme,
perquè ja estan
complint presó

El foc de Sant Joan
arriba també a
Brussel·les i Berlín
per no oblidar
els polítics exiliats

Entrevista amb
Jordi Valls, de
l’Associació
Cristiana de
Lesbianes i Gais

La Flama del
Canigó encén
els Països
Catalans

“Què passa,
que Déu es va
equivocar
amb mi”Nacional
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però que parlin de la realitat. És
el mateix que han fet quan han
vist centenars de milers de per-
sones manifestar-se pacífica-
ment.

Considera inconstitucional
la destitució del govern i la dis-

solució del Parlament amb el
155.
Els mateixos constituents van
rebre tres propostes per tal que
el 155 permetés dissoldre els
parlaments autonòmics esco-
llits. I van ser rebutjades les tres

per aclaparadora majoria. Per
això l’article es limita a “donar
instruccions” al govern que no
compleixi l’ordenament. “Do-
nar instruccions”, evident-
ment, no vol dir destituir i dis-
soldre. En segon lloc, es trenca

el lligam democràtic bàsic. Allò
que milions de ciutadans van
triar queda invalidat. I quan va
ser recorregut pel Parlament i
el grup Podem, el TC respon
que, com que estem en ple 155 i
no hi ha govern català, ho apar-
quen. Això pot ser denegació de
justícia, perquè el TC havia de
decidir si era constitucional.

També considera que el TC
ignora la seva pròpia jurispru-
dència en impugnar la investi-
dura de Puigdemont.
No ho diu el Síndic. Ho va dir el
Consell d’Estat. No es pot fer
una impugnació preventiva. I
aleshores el TC, sense resoldre
si s’ajusta a dret o no, dicta unes
mesures cautelars. Encara més
estrafolari.

Què creu que acabarà dictami-
nant el Tribunal d’Estrasburg?
Hi ha prou motius perquè inva-
lidi apartats fonamentals de
l’acusació. No cal esperar a Es-
trasburg. El tribunal de Schles-
wig-Holstein ha dit que no veu
motius per a la rebel·lió, i el bel-

ga, el mateix. I el suís no veu
motiu ni per entrar en matèria.
A veure què dirà el de Glasgow.

Quina creu que pot ser la clau
d’un acord polític en el diàleg
que iniciaran els dos governs?
Els drets que estan en joc i als
que s’ha de respondre són el re-
coneixement d’autogovern sen-
se límits –aquí ja es discutiran
quines fases i quins elements– i
el restabliment ple dels drets i
llibertats per a tothom. I també,
algun horitzó de consulta, de se-
dàs democràtic, electoral, per-
què es ratifiqui la decisió.

El PSC i el PSOE defensen el
diàleg sense entrar en la via pe-
nal.
El poder executiu ha de fer polí-
tica, però, per començar, l’apro-
pament de presos depèn d’ell. El
fiscal general de l’Estat està no-
menat pel govern i pot influir en
la requalificació dels fets. En
tercer lloc, es pot fer una inter-
pretació que posi l’accent en els
drets humans i no en l’exagera-
ció del delicte. ■

Hi ha voluntat de
causar por, sigui al
cos docent o a milers
de manifestants
pacífics

❝ ❝Al final resultarà que
el responsable de les
garrotades de l’1-O
és qui ha fet el
referèndum

Una xiulada
necessària

L’APUNT tació social només existeix en la ment i el discurs d’al-
guns polítics. A més, com que els xiulets de segur que
van ser espontanis i no van estar induïts per ningú, la
cosa té mèrit. Xiulat està el president i ara, a oblidar-ho,
no fos cas que algun fiscal volgués investigar per un de-
licte d’odi els que van esbroncar Torra mentre branda-
ven banderes d’Espanya. No ho faran pas, oi?Jordi Panyella

No cal pretendre que Sa Majestat el rei d’Espanya
s’emporti totes les xiulades. De tant habitual que s’ha
fet la cosa, ja cansa. L’esbroncada al president de la
Generalitat durant la inauguració dels Jocs del Medi-
terrani va estar molt bé, perquè va demostrar que en
aquest país l’esport nacional de la xiulada es pot prac-
ticar lliurement i de manera pacífica i que la confron-
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a Flama del Canigó va arribar
ahir al Parlament de Catalu-
nya, on el president d’aquesta
institució, Roger Torrent, la

va rebre com un símbol “d’esperan-
ça i llibertat” i una “tradició associa-
da a la persistència i a la resistència
com a país”, perquè la Flama, se-
gons ell, “ha donat llum fins i tot en
els moments d’amenaça i de repres-
sió, com els actuals”. A la porta del
Parlament, el president de la cam-
bra legislativa catalana va utilitzar
el foc del Canigó per encendre els
quinqués que van recórrer ahir ves-
pre pobles i ciutats del país per ca-
lar el foc a les fogueres. A més, en-
guany quatre flames van marxar
també cap a les quatre ciutats euro-
pees on es troben els polítics cata-
lans exiliats: Edimburg, Hamburg,
Brussel·les i Ginebra.

“Avui més que mai, la Flama del
Canigó representa els anhels de lli-
bertat, la reivindicació de llibertat
de tots i cadascun de nosaltres com
a ciutadans, però també les reivin-
dicacions nacionals del país”, va as-
segurar Torrent a l’auditori de la
cambra catalana, i va associar la

L
festa de Sant Joan als valors de “fra-
ternitat, vida, esperança i llibertat”.

Torrent va indicar que “la Flama
d’enguany per força ha de ser de re-
ivindicació pels presos polítics i els
exiliats”, i va recordar que, l’acte de
l’any passat, el van protagonitzar la
llavors presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, i el president
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart,
tots dos empresonats avui de mane-
ra preventiva. “La Flama servirà
per denunciar aquesta repressió de-
mocràtica i per reivindicar justí-
cia”, va dir. I hi va afegir: “No podem
lliurar aquesta Flama a les presons,
però segur que arribarà als presos
polítics la seva escalfor.”

El foc del Canigó no travessarà

els murs d’Estremera, Soto del Real
i Alcalá Meco però sí que arribarà
enguany a Escòcia, on es troba l’ex-
consellera Clara Ponsatí; a Bèlgica,
on són els exconsellers Antoni Co-
mín, Meritxell Serret i Lluís Puig; a

Alemanya, domicili actual de l’ex-
president Carles Puigdemont, i a
Suïssa, país on s’han instal·lat l’ex-
portaveu de Junts pel Sí Marta Ro-
vira i l’exdiputada de la CUP Anna
Gabriel.

A l’acte institucional, també hi
van assistir el vicepresident del Par-
lament, Josep Costa; el portaveu
adjunt de JxCat, Eduard Pujol, i la
diputada d’ERC Jenn Díaz. Pujol va
reclamar al govern de l’Estat que
“sigui valent” i que “s’arremangui” i
“arregli” la situació dels polítics in-
dependentistes empresonats si
creu que és “injusta”, i va demanar
posar en marxa els “mecanismes
perquè surtin de la presó”. I hi va
afegir: “Que tothom recordi com de
forts som quan anem tots a l’una.”

Manifest de Cuixart
Entre les intervencions que van te-
nir lloc ahir a l’auditori també hi va
ser la de la vicepresidenta d’Òmni-
um Cultural, Marina Llansana, que
va afirmar: “No és a mi a qui em toca
ser avui aquí”, amb referència al pre-
sident d’Òmnium Cultural empreso-
nat preventivament, ja que hauria
d’haver fet ell l’entrega de la Flama
del Canigó al president del Parla-
ment. Llansana va assegurar que

“reviure aquesta Flama simbolitza
la nació catalana”, que per a ella
comprèn no només Catalunya, sinó
també la resta dels Països Catalans,
fent referència al País Valencià, les
Balears i la Catalunya del Nord.

Blanca Llobet, de la junta d’Òmni-
um, va ser l’encarregada de posar la
veu al manifest de la Flama, escrit
per Jordi Cuixart des de la presó. En
el manifest, Cuixart va assegurar
que la Flama del Canigó és un “sím-
bol d’esperança en el futur”, que de-
mostra la capacitat del poble català
d’unir-se en moments difícils per
anar endavant, i va defensar que “la
causa contra Catalunya és la causa
contra la democràcia” i que “el dret
a l’autodeterminació és un dret fo-
namental que ni la por ni la repres-
sió aturaran”. El president d’Òmni-
um Cultural va finalitzar el mani-
fest, llegit per Llobet, assegurant:
“Veient el retorn de la injustícia au-
toritària i la suspensió de l’autogo-
vern, a Catalunya continuem de-
mostrant al món el nostre anhel ir-
renunciable de viure en pau.”

L’acte institucional va acabar
amb una ballada dels gegants de
Corbera, que van acompanyar l’arri-
bada de la Flama del Canigó al Parla-
ment de Catalunya. ■

La Flama, cap a l’exili
Serrat visita
Junqueras
i Romeva a
Estremera
Joan Manuel Ser-
rat va visitar ahir a
la tarda l’exvicepre-
sident de la Gene-
ralitat i president
d’ERC, Oriol Jun-
queras, i l’exconse-
ller d’Exteriors Raül
Romeva a la presó
d’Estremera. Ser-
rat va qualificar la
trobada de molt
cordial, alhora que
va expressar la se-
va estupefacció
per la situació de
presó preventiva
dels polítics cata-
lans. A la sortida, el
cantautor català va
explicar que havia
vist Junqueras i
Romeva animats,
en plena forma i
amb molta volun-
tat de diàleg.

REIVINDICACIÓ · Els quinqués encesos pel president del Parlament amb el foc del Canigó s’escampen pel territori i quatre
d’aquests arriben enguany a les quatre ciutats que acullen els polítics catalans exiliats: Brussel·les, Hamburg, Ginebra i
Edimburg SÍMBOL · Torrent assegura que la festa de Sant Joan representa els valors de “fraternitat, vida, esperança i llibertat”

M. Sardà
BARCELONA

El president del Parlament, Roger Torrent, encenia amb la Flama del Canigó els quinqués que un grup de voluntaris va dur arreu del país i a l’exili, ahir, a la porta del Parlament ■ ORIOL DURAN

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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“La causa contra
Catalunya és la causa
contra la democràcia”,
va dir, per escrit, Cuixart
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L’Audiència de Barcelona
començarà a jutjar a partir
de dilluns nou persones
acusades d’escridassar di-
rigents del PP i de provocar
danys als seus vehicles
quan anaven a fer un acte a
Vilanova i la Geltrú de les
eleccions europees del
2014, a més de “forcejar”
amb agents del cordó poli-
cial. El fiscal demana per a
un d’ells fins a vuit anys de
presó perquè assegura que

va colpejar amb un bastó
un agent dels Mossos, i sol-
licita quatre anys de presó
per a cada un dels altres
cinc acusats. A més, vol que
els apliquin l’agreujant de
discriminació per ideolo-
gia, fet que eleva la pena. A
banda, una acusació popu-
lar de la policia acusa tres
veïns més.

Els fets van passar el 21
de maig de 2014, quan el
llavors ministre d’Hisenda,
Cristóbal Montoro, la dipu-
tada del Parlament i sena-
dora Alícia Sànchez Cama-
cho, el candidat popular a
les europees i altres diri-
gents es dirigien en tres ve-
hicles a fer un míting al Pò-
sit Vell de Pescadors, quan
un grup d’una cinquantena

de persones “organitza-
des”, segons el relat del mi-
nisteri públic, els van co-
mençar a insultar dient-los
“fora feixistes” i “us mata-
rem”. Tot i que hi havia un
cordó d’agents de la policia
local i dels Mossos d’Esqua-
dra, els acusats van tras-
passar-lo i van llençar-los
pedres i llaunes, a més de
puntades de peu als vehi-
cles. En acabar l’acte, uns
desconeguts van moure
uns testos perquè els cot-
xes haguessin de canviar
l’itinerari, on van tornar a
ser increpats. Segons el fis-
cal, un dels acusats va do-
nar un cop de bastó a l’estó-
mac d’un agent de la policia
catalana, fet que li va provo-
car dos dies de baixa. L’acu-

sat l’ha d’indemnitzar amb
60 euros. Un dels vehicles
va tenir danys estimats en
304 euros, que els acusats
han d’abonar, i hi ha un se-
gon cotxe amb danys.

El fiscal considera que
els acusats van “alterar la
pau pública i van causar un

risc per als ocupants dels
vehicles i disturbis greus”.
Per això, els acusa d’un de-
licte de desordres públics,
pel qual demana dos anys
de presó a cada un, d’una
falta de danys, amb una
multa de 200 euros, i
d’atemptat a l’autoritat,

dos anys més. En el cas de
l’acusat de colpejar el mos-
so, la pena demanada s’ele-
va a quatre anys de presó
per ús d’instrument peri-
llós. El judici se celebrarà a
la secció cinquena i s’ha fi-
xat que duri tota la setma-
na. ■

a  El fiscal demana
penes de quatre a vuit
anys de presó per
desordres i atemptat

M. Piulachs
BARCELONA

Jutgen nou acusats pel
rebuig del PP a Vilanova

Els vehicles del PP a Vilanova i la Geltrú, en un acte de les eleccions europees del 2014 ■ ACN

Una de les grans preocu-
pacions de l’organització
dels Jocs de Barcelona del
1992, de controlar els sec-
tors més reivindicatius del
nacionalisme català i evi-
tar una xiulada als reis
Joan Carles i Sofia el dia de
la inauguració, es va salvar
gràcies a l’estratagema de
fer sonar de manera so-
lemne Els segadors quan
els monarques entraven a
la llotja presidencial. Di-
vendres, l’organització
dels Jocs del Mediterrani
de Tarragona van fer ser-
vir el mateix sistema per
protegir el monarca Felip
VI i van fer coincidir la se-
va entrada a l’estadi amb
l’audició de l’himne de Ca-
talunya, circumstància
que va atenuar les mostres
de rebuig del públic.

Per contra, la gran xiu-
lada de la nit se la va em-
portar el president de la
Generalitat, Quim Torra,
quan l’alcalde de Tarrago-
na el va citar en el seu dis-

curs, moment en què es va
fer evident que a l’estadi,
que no era ple ni de bon
tros, hi havia molta pre-
sència de públic amb sim-
bologia espanyolista, ban-
deres però també altres
símbols com els de l’orga-

nització policial Jusapol,
que per un costat reivindi-
ca una igualació de sou de
policies nacionals i guàr-
dies civils amb mossos
d’esquadra i, per un altre,
defensa la tasca policial
duta a terme l’1 d’octubre.

La xiulada a Torra va
ser ahir objecte de debat
polític i de consideració es-
pecial per la consellera de
Presidència i portaveu del
govern, Elsa Artadi, que es
va estranyar del gran nom-
bre de cadires buides quan

dies abans la Generalitat
havia demanat entrades a
l’organització i se’ls havia
respost que l’aforament
estava complet. Aquesta
circumstància va portar la
portaveu a afirmar que te-
nia la percepció que el pú-

blic havia estat “sorpre-
nentment seleccionat” per
l’organització, donant a
entendre que s’havia bus-
cat una audiència majori-
tàriament poc reivindica-
tiva o allunyada de la causa
independentista, com així
va ser. Artadi va ser res-
pectuosa amb els que van
xiular el president Torra.
“És normal que la gent es
vulgui expressar”, va dir.

L’alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros, va
replicar Artadi assegurant
que la Generalitat havia
tingut totes les invitacions
que “amb temps i forma”
havia demanat i va assegu-
rar que els seients buits no
li havien agradat però que
corresponien a invitacions
per a delegacions interna-
cionals d’esportistes que
no les havien fet servir. En
declaracions a RAC1 va la-
mentar la xiulada al presi-
dent de la Generalitat. “Ho
vaig comentar amb ell i ho
va encaixar amb esportivi-
tat”, va dir.

Qui va evitar la polèmi-
ca va ser ahir el mateix
president Quim Torra en
una visita a Valls amb mo-
tiu de la cloenda del cente-
nari de la Biblioteca Popu-
lar de la vila, impulsada
per la Mancomunitat l’any
1918. El president va fer
referència a Enric Prat de
la Riba i a la necessitat de
“bastir un cos d’estat per a
Catalunya”. “No estem tan
lluny del que proposava, i
ara el volem bastir republi-
canament”, va dir. ■

a Felip VI va entrar a l’estadi al so d’‘Els segadors’, com ho van fer els seus pares a Montjuïc en
l’obertura del Jocs a Artadi insinua que l’organització va afavorir un públic de caire espanyolista

Jordi Panyella
BARCELONA

Tarragona protegeix el rei
copiant la fórmula de BCN 92

El rei Felip VI en el moment de declarar inaugurats els Jocs del Mediterrani que organitza Tarragona ■ JESÚS DIGES / EFE
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El líder del PSC, Miquel
Iceta, va demanar al presi-
dent de la Generalitat,
Quim Torra, en la reunió
entre tots dos al Palau de la
Generalitat, “recuperar” la
Diada de l’Onze de Setem-
bre a Catalunya com “una
festa de tots els catalans” i

no només per a la reivindi-
cació independentista. Ai-
xí ho ha relatat el mateix
Iceta en declaracions a
EFE, en què va admetre
que va posar aquesta peti-
ció sobre la taula de Torra
en la reunió que tots dos
van mantenir el 8 de juny
en el marc de la fase de con-
tactes del president amb
els líders parlamentaris.

Iceta va detallar que va
recordar al president de la
Generalitat que les “insti-
tucions haurien de fer un
esforç per recuperar
aquesta idea de la festa de
tots, sense que això vulgui
dir que molts o pocs vul-
guin fer-la servir també per
fer avançar la seva reivin-
dicació o com a altaveu de
les reivindicacions”.

El líder socialista va dei-
xar clar a Torra que “no el
criticarà” si decideix assis-
tir a l’habitual manifesta-
ció independentista de la
Diada. “En canvi, si com a
president no proporciones
també mecanismes per-
què tothom pugui fer seva
la Diada, llavors sí que et
podré criticar”, va advertir
a Torra, ■

Iceta va demanar a Quim Torra
una Diada “de tots els catalans”

El primer sercretari del PSC, Miquel Iceta, en l’entrevista
realitzada amb l’agència EFE ■ ANDREU DALMAU

Consulta popular als car-
rers de Madrid sobre mo-
narquia o república. Al po-
pular barri de Vallecas es
van distribuir urnes per
preguntar als seus veïns
sobre les preferències so-
bre el model d’estat. Des-
prés de la polèmica que es
va generar a Catalunya pel

9-N i enmig del moviment
actual a favor d’un repúbli-
ca pròpia, els organitza-
dors procuraven marcar el
seu propi perfil, si bé pun-
tualitzaven que els uneix
la defensa del dret a deci-
dir dels ciutadans i l’espe-
rit sorgit a Arenys de Munt
amb la primera consulta
d’aquestes característi-
ques que es va celebrar en
àmbit municipal i que va

anar creixent. Els promo-
tors, doncs, subratllaven
que es tracta d’un test ciu-
tadà, una reivindicació de
les consultes i una campa-
nya per difondre el pensa-
ment republicà que no
s’inclou a les enquestes i
que entenen que és molt
més present entre la socie-
tat madrilenya del que es
mostra als mitjans de co-
municació.

Enmig també de les crí-
tiques d’alguns dirigents
de la dreta contra la cúpu-
la de l’Ajuntament de Ma-
drid, dirigida per Manuela
Carmena, pel fet que s’ha-
gi permès aquesta consul-
ta, l’entitat Vallekas Deci-
de –vinculada a l’esquerra
alternativa i als movi-
ments socials de la zona–
va posar ahir les urnes de
bon matí i fins a les vuit del

vespre per cridar els més
de 150.000 veïns del barri,
majors de setze anys, a
participar. A la papereta
es plantejaven dos enun-
ciats. La primera pregun-
ta assenyalava: “Vol poder
decidir sobre la forma d’es-
tat?” i la segona: “En cas
afirmatiu, vol que sigui
una república?” En tot
cas, als votants no se’ls de-
manava el DNI ni cap me-

na d’identificació que vul-
nerés la llei de protecció
de dades.

Amb la polèmica del l’1-
O encara viva i davant el
moviment republicà cata-
là, els detractors de la ini-
ciativa van voler veure-hi
similituds i insistien a car-
regar contra els responsa-
bles municipals de Podem
per haver permès –empa-
rant-se en la “llibertat
d’expressió”– la instal·la-
ció dels 33 punts de vota-
ció, als quals durant tota la
jornada es van anar apro-
pant milers de veïns d’una
de les barriades amb més
personalitat de Madrid i
que, segons els organitza-
dors, “ha estat especial-
ment copejat i castigat per

la crisi del capitalisme i el
règim del 78 que el susten-
ta”. Vallecas és una de les
àrees de més implantació
de Podem a les darreres
eleccions municipals i ge-
nerals i, de fet, era el lloc de
residència de Pablo Igle-
sias fins al seu polèmic
trasllat a un xalet.

La intenció de Vallekas
Decide i les entitats que
donen suport a la iniciati-
va d’ahir és traslladar el
model de consulta a dife-
rents indrets de l’Estat per
tal de forçar el debat polí-
tic sobre l’obertura d’un
nou procés constituent
“on es doni la veu a la ciu-
tadania” i es pugui decidir
sobre la continuïtat de la
monarquia. ■

a La plataforma Vallekas Decide distribueix 33 punts de votació perquè opinin sobre el model
d’estat a La iniciativa s’inspira en l’esperit de les consultes municipals que van sorgir a Arenys

Un barri de Madrid consulta
els veïns sobre la república

Montse Oliva
MADRID

Les paperetes i els cartells del referèndum organitzat ahir a Vallecas ■ WWW.FACEBOOK.COM/VALLEKAS-DECIDE
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La xifra

33
meses electorals es van
instal·lar ahir en diferents
punts de l’emblemàtic barri
madrileny
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