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PUGNA · Lesmes atribueix
l’embolic als polítics i el cap de
l’executiu li exigeix autocrítica

Sánchez topa amb el
Suprem per l’impost
de les hipoteques
CANVIS · El president espanyol
corregirà l’alt tribunal amb un
decret perquè paguin els bancs

NACIONAL P6,7

Torra reitera que no es votarà el pressupost amb presos polítics

Diputats de Junts per Catalunya, ERC i els comuns van demanar ahir la llibertat dels presos polítics al Parlament ■ ACN

Escenifiquen el trencament

P10

Conversa amb Artur
Mas per l’aniversari
del 9-N (21.00 h)

El ple del Parlament,
a El Punt Avui TV

‘Connexió
Parlament’,

a partir de les 8.55 h

EUROPA-MÓN P24,25

Els republicans reforcen la majoria al
Congrés però perden un Congrés més
feminitzat i amb més diversitat ètnica Trump compareixent ahir ■ EFE

Trump fa front
a l’embranzida
dels demòcrates

NACIONAL P14

La causa
contra Adri
i Tamara,
als jutjats
catalans
Els CDR no seran
jutjats per terrorisme

Els metges dels CAP
convoquen vaga cinc dies
Denuncien que estan al límit i reclamen
atendre un màxim de 28 visites diàries

Nacional P18

Una falsa alarma mal gestionada
col·lapsa les estacions de Sants i Atocha

Nacional P19

Cues d’usuaris, ahir al matí a Sants ■ EFE

Caos per un error
de seguretat al TAV

“L’Estat transgredeix la
presumpció d’innocència”

Síndic de Greuges
Entrevista Rafael Ribó P12,13



2 | EL PUNT AVUI
DIJOUS, 8 DE NOVEMBRE DEL 2018

ortem molts anys
parlant-ne i fins

aquesta setmana hor-
ribilis no m’he adonat
de com de significatiu
i gràfic és que hi hagi

una associació de magistrats que es di-
gui Jutges i jutgesses per la Democrà-
cia. Com volent dir que n’hi ha que no
ho estan. És com si hi hagués un grup
de metges que es digués Metges i met-
gesses per la Salut o un altre que s’au-
todenominés Taxistes que no et cobra-
ran de més. Són uns dies en què ja no-
més queda una mica d’humor per fer
front a un problema molt seriós, perquè
el que està en joc és la credibilitat del
sistema judicial, i per extensió d’un dels
drets fonamentals de la ciutadania: el
de poder confiar que hi ha un àrbitre
neutral a l’hora de dirimir conflictes hi
hagi qui hagi a les parts en discòrdia. El
cas Otegi demostra que no està garan-
tida la celebració d’un judici just perquè
la parcialitat d’una jutgessa no es té en
compte a l’hora de fer-la participar en la
vista oral. El cas Valtònyc demostra que
condemnar per terrorisme per les lle-

tres d’unes cançons no és homologa-
ble als paràmetres europeus de la lli-
bertat d’expressió. I el cas de les hipo-
teques demostra que hi ha poders
més poderosos que el poder judicial i
que són capaços de provocar un gir de
180 graus en sentències teòricament
fermes i per tant inapel·lables. Perquè
impressiona més el tomb que no pas la
decisió definitiva. Si el 16 d’octubre el
Suprem ja hagués resolt a favor dels
bancs, l’escàndol hauria estat menor.
Però s’ha mostrat públicament que es
pot passar del blanc al negre, i del ne-
gre al banc, sense manies ni retards. I
si no fos perquè tot s’ha resolt amb un
comunicat amb olor de resclosit, es
podria dir fins i tot que aquest canvi de
parer és pròxim a la pornografia. Per-
què mostra, a ulls de tothom, que hi ha
quelcom corcat en una d’aquestes po-
tes d’un estat de dret. I és aquí on la
fitxa de presentació de Jutges i jutges-
ses per la Democràcia pren encara
més interès que el nom de l’entitat:
“Un projecte que defensa rabiosament
la independència judicial, la modernit-
zació de l’administració de justícia i
l’assegurament dels drets fonamen-
tals de la ciutadania.”

P

Keep calm
Jofre Llombart

Jutges per la
democràcia

El cas de les hipoteques
mostra a ulls de tothom que
hi ha quelcom corcat en una
de les potes de l’estat de dret

l basar xinès ja és Nadal. L’en-
demà de Tots Sants van retirar
carabasses i carotes, i ara l’ofer-

ta són avets de plàstic i llumets que
s’encenen i apaguen. El mateix dia,
sortien rams d’eucaliptus i pans de
molsa de la camioneta que recollia els
crisantems sobrants de la floristeria
de la plaça. Una altra floristeria manté
l’aparador cobert amb una lona. La re-
tiro una mica amb el dit: hi ha movi-
ment de ponsèties. A la pastisseria
també pensen el nou aparador després
de la venda frenètica de panellets. Per
Tots Sants vaig comentar a la mes-
tressa que aquell dia devia ser culmi-
nant en el negoci. La cua que vaig ha-
ver de fer m’ho va fer dir. “Tots
Sants?”, em va preguntar com si li
parlés d’una festa molt menor, com si
li hagués dit santa Escolàstica. “Res
no es pot comparar amb Nadal.” En al-
guns carrers ja pengen les il·lumina-
cions. I som vuit de novembre.

Hi ha pobles i ciutats que viuen al
voltant de la festa major o que desti-
nen tots els esforços al carnaval. Cata-
lunya en conjunt sembla que es passi
l’any esperant Nadal. Molts establi-

A

ments mantenen els llumets encesos
tots els mesos. Conec una senyora que
quan desfà el pessebre el dia que la
tradició prescriu, el dos de febrer, co-
mença a fer el de la temporada vinent.
L’amic Bienve Moya, que de festes hi
entén, va publicar un llibre que es diu
Cada dia és festa. Sí, cada dia troba-
ríem una festa en un lloc o altre, fins i
tot per santa Escolàstica, però la festa
que compta i pesa acaba sent Nadal.
Joan Amades hi va destinar més pàgi-
nes que a cap altra. Però Amades co-
mença el cicle nadalenc per Santa Llú-
cia i el tanca per Reis. Si s’hi posés ara
no sabria pas on començar-lo ni aca-

bar-lo. Els xinesos del basar el des-
orientarien. Cada dia és Nadal. No sé
què ho fa, si cada vegada hi ha més
gent que afirma detestar la festa. Pot-
ser ho diuen per fer-se l’interessant.
De moment, als restaurants ja hi ha
demanadissa per als sopars de Nadal
de les empreses i grups d’amics.

No sempre ha estat així. Deu ser un
costum importat. Per Europa he vist
botigues que tot l’any venen productes
nadalencs, i m’han parlat d’una ràdio
que només retransmet nadales, els
365 dies. Els 29 de febrer, també. La
mateixa nit de Reis, les botigues can-
vien els aparadors i anuncien rebai-
xes. Després vindrà la moda de prima-
vera i estiu. És una manera d’entrete-
nir l’estona fins Nadal. Un supermer-
cat de prop de casa només tanca el dia
de Nadal i el de Cap d’Any. Com volen
que els dependents no l’esperin?

Potser és que de Nadal valorem la
idea que ens n’hem fet: un dia hipnòtic
que ens fa oblidar el món cada cop
més inhòspit. Aquest any també obli-
darem els pobres –i tan pobres com
som– però no els que un altre cop
l’hauran de passar a la presó.

“Avui Joan
Amades no sabria
on obrir i tancar el
cicle nadalenc

Vuits i nous

Cada dia és Nadal
Manuel Cuyàs

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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Les anomenades eleccions
de mig mandat als Estats

Units han estat el primer vot de
càstig per al president Donald
Trump i poden suposar un fre a la
seva cursa populista i desenfrena-
da al capdavant de la Casa Blanca.
Els republicans han revalidat la se-
va majoria al Senat, però la victòria
dels demòcrates a la Cambra de
Representants trenca la situació de
poder quasi absolut del president i
obre un escenari de major control
de la seva gestió, que Trump haurà
de gestionar durant la segona mei-
tat del seu mandat.

El nou equilibri de poder no
impedirà sl president continuar go-
vernant a còpia de decrets, però sí
que condicionarà la seva capacitat
legislativa per imposar polítiques
xenòfobes i proteccionistes, des-
bloquejarà la possibilitat d’investi-
gar els escàndols que l’han esquit-
xat durant els dos anys de presi-
dència i, sobretot, donarà cobertu-
ra parlamentària al fiscal especial
Mueller, que investiga la ingerència
russa en el procés electoral que el
va portar a la Casa Blanca ara fa
dos anys (el Russiagate).

El vot dels nord-americans,
amb una participació massiva en
aquests comicis i un protagonisme
creixent de les dones, les minories i
els joves, ha evidenciat una voluntat
de canvi, però l’ampliació de la ma-
joria republicana al Senat no només
allunya la possibilitat d’un ‘impea-
chment’, sinó que alimenta dins les
files republicanes la possibilitat de
Donald Trump de presentar-se a la
reelecció d’aquí a dos anys. En
aquesta situació d’equilibri i pola-
rització, el full de ruta demòcrata
per convertir l’era Trump en un pa-
rèntesi extravagant encara té un re-
corregut a fer, per presentar una al-
ternativa creïble capaç de convèn-
cer el gruix de la societat nord-
americana que rebutja el naciona-
lisme xenòfob de l’actual president.

Vot de càstig
per a Trump

EDITORIAL

Les cares de la notícia

L’exministra de Defensa i, des de fa uns dies, exse-
cretària general del PP, és des d’ahir també exdi-
putada del Congrés. Ha plegat presumint del seu
mandat i de la seva honestedat, però l’escàndol
Villarejo indiscutiblement l’ha tacat i l’ha obligat a
marxar per la porta del darrere.

SÍNDIC DE GREUGES

Per la porta del darrere

El Síndic ha presentat al Parlament l’informe so-
bre els fets de l’1-O i l’aplicació de l’article 155, en
el qual denuncia l’actitud violenta de la policia i la
posterior repressió de l’Estat, que ha comportat
una reculada de drets fonamentals i llibertats pú-
bliques. Una realitat que ha de ser explicada.

-+=

-+=

Menys poder
Donald Trump

La realitat constatable
Rafael Ribó

-+=

María Dolores de Cospedal

Les eleccions de mig mandat no han servit als in-
teressos de Trump. El president ha perdut el con-
trol de la Cambra de Representants, ara amb ma-
joria demòcrata, i això pot posar-li bastons a les
rodes en els dos anys de mandat que li queden
abans d’una hipotètica reelecció el 2020.

PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

EXSECRETÀRIA GENERAL DEL PARTIT POPULAR

ualsevol desprestigi pot ser en-
cara empitjorat, en el cas de la
justícia de l’Estat espanyol. Des-

prés de les rebregades d’altres justí-
cies europees pels intents d’extradició
fallits dels líders independentistes, el
Tribunal Europeu dels Drets Humans
certifica allò que força gent creia: Ote-
gi no va tenir un judici just, malgrat
que contra els abertzales tot s’hi valia.
L’independentisme comprova ara que
la fiscalia del Suprem tergiversa els
fets de l’1-O per inculpar dels pitjors
delictes del Codi Penal. Ahir mateix,
l’Audiencia Nacional tornava als jut-
jats ordinaris el cas de l’Adri i la Tama-
ra, dos membres del CDR del Baix Llo-
bregat a qui van trobar un pòster de
Cuixart i unes cordes a casa, i han es-
tat mesos investigats per terrorisme.

No cal recordar el galdós debat,
votació i marxa enrere en la sentència
sobre l’impost hipotecari de dimarts
al vespre, en què els jutges del Suprem

Q “La justícia de
l’Estat no és justa,
segons Europa,
falseja l’1-O i refà
sentències pels
bancs. Li cal més
que una “reflexió”

han passat la patata calenta al legis-
lador, adduint que la llei no és prou
clara. Igual d’inconcreta que quan
van dictar la sentència. Els jutges
s’emparen en “l’impacte social” per
justificar la reinterpretació de la sen-
tència. Unes conseqüències que ob-
vien quan s’associa els presos polítics i

les decisions que prenen sobre aquest
col·lectiu, perquè llavors bé que recar-
golen la llei.

S’acusa sovint la justícia estatal d’ir-
real, pel fet que la lentitud a aplicar-se
la fa incomprensible, tot i la imprescin-
dible distància que cal prendre per jut-
jar. Però ara Europa i els mateixos ciu-
tadans de l’Estat comencen a qüestio-
nar si és prou justa. Hi ha manifesta-
cions convocades davant del Suprem i
protestes contra l’estament judicial.
Partits polítics presents al Congrés dels
Diputats, com Podem, criden a mani-
festar-se davant del Suprem. Què farà
el tribunal? Els CDR que protestaven
davant del TSJC els van detenir i inves-
tigar per desordres i obstrucció a la jus-
tícia. Sánchez admetia ahir que al Su-
prem li cal una “reflexió”. Força ciuta-
dans de l’Estat ja han reflexionat que el
que cal és una justícia més justa i supe-
rar “les regles del joc” que Lesmes argu-
menta per justificar la seva actuació.

Desprestigiada
Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Marta Monedero

Un nou dia
per als EUA

rump s’emporta una estirada d’orelles però no una
pallissa èpica i els demòcrates respiren perquè no

buscaven el Senat, que es manté en mans republicanes,
sinó recuperar la Cambra de Representants. Les
eleccions de dimarts també dibuixen el Congrés més
divers, obert i femení de la història dels Estats Units. Un
legislatiu bicolor que implica un segon tram de mandat
tens per a Trump, atès que els demòcrates podran fer de
contrapès a l’agenda del president, investigar-ne les
finances privades i iniciar un procés que pot abocar-lo a

la destitució, encara que això serà
difícil. Fa temps que els demòcrates
tenen al cap el judici polític, però els
caldrien els vots d’una dotzena de
senadors republicans i, si no
calibressin bé, el cop se’ls giraria en
contra, perquè fer fora Trump
d’aquesta manera no convenç la
majoria de nord-americans.

Per territoris, el determinant Mitjà Oest ha virat cap als
demòcrates, que hi guanyen governadors; el nou sud no
acaba d’aterrar i s’accentua la polarització entre el camp
i la ciutat. A més, l’educació, el gènere i l’alta participació
han marcat el vot.

A partir d’ara, el fet important és que comença la cursa
per a les presidencials del 2020, amb unes primàries
més disputades al Partit Demòcrata. Nancy Pelosi, de 78
anys, i amb més de 30 al Congrés (on continuarà com a
cap dels demòcrates), augurava “un nou dia per als EUA”
en un intent d’ acostar un país dividit.

T

El repte de la
segona part
del mandat
de Trump és
acostar un
país dividit

http://epa.cat/c/a98y9z
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Els treballadors d’El Punt Avui
s’afegeixen a l’aturada de país
per reclamar la llibertat dels
presidents de l’ANC i d’Òmnium
i dels consellers.

10
anys

20
anys

França deixa una de les seves
dues cadires a Espanya perquè
segui a la reunió financera
mundial. Ara queda pendent de
la invitació de Bush.

La Unió Europea estudiarà la
possibilitat de condonar el
deute exterior dels països
centreamericans afectats pel
‘Mitch’.

Avui hem fet vaga Espanya, al G-20 L’efecte del ‘Mitch’Tal dia
com
avui fa...

anipulació in-
formativa so-

bre la realitat dels fets
d’aquells dies.” Ja ho
sabíem. Però aquests
dies ho hem tornat a

constatar. La fiscalia del Tribunal Su-
prem espanyol no té vergonya. En l’es-
crit d’acusació contra els presos polí-
tics no només menteix i s’inventa uns
fets que no van passar. A més, ens
tracta a tots d’idiotes i renya els mit-
jans de comunicació. Especialment els
estrangers. Tot plegat per estructurar
el relat que l’1-O la violència que hi va
haver va ser causada pels ciutadans.
No pas per la Guàrdia Civil ni per la Po-
licía Nacional. Déu ens en lliuri. El pro-
blema, amb el relat de la fiscalia, és
que no l’hi compra ningú fora de les
fronteres d’aquest estat en què viuen
ells. Antològic va ser quan l’1-O, el lla-
vors ministre d’Afers Estrangers, l’im-
presentable Alfonso Dastis, deia que la
policia espanyola no pega. I li posaven
imatges d’aquells agents que havien
tingut durant setmanes tancats en un

vaixell perquè es cabregessin prou per
tustar gent que cometia l’aberrant in-
troducció d’un paper en una urna. Però
és clar, en el seu cap –i només allà– la
CNN i tants altres mentien.

Vist això, t’indignes. Perquè el que
és més indignant és, justament, que
qui se suposa que ha de ser just i ga-
rant de la veritat menteixi, manipuli i
inventi. Que li sigui igual la realitat del
que va passar aquell dia. Que aquests
garants no actuïn pel que van ser de-
signats, sinó pels interessos d’uns par-
tits polítics que són qui els han col·lo-
cat. La justícia espanyola fa temps que
està en qüestió. La marxa enrere del
Suprem amb els impostos de les hipo-
teques demostra que si la banca vol,
pot fer canviar el que és just. Et roben,
ho sentencien i, tot i així, guanyen. Pe-
rò del sistema judicial, el ciutadà n’es-
pera més. Perquè ens han ensenyat,
en aquesta España monárquica, cons-
titucional y democrática, que si mai
ens sentim agreujats o ens passa algu-
na cosa, hi haurà qui vetllarà perquè hi
hagi això: justícia. Mai ens han ense-
nyat que la justícia la determinen els
partits polítics o el sector bancari. Però
aquesta és la realitat. I fa fàstic.

“M

Full de ruta
David Brugué

La veritat
no importa

El que és més indignant
és, justament, que qui se
suposa que ha de ser just i
garant de la veritat menteixi,
manipuli i inventi

anomenat Gnomologi Vaticà
–un antic codi del s. XIV– con-
té una col·lecció de màximes,

81 tuits ben antics, descoberts per C.
Wotke el 1888. Documenten la conti-
nuïtat del pensament d’Epicur per part
del seus deixebles. La crida que fa al
fragment 52 em permet introduir la
propera Jornada de Filosofia de Giro-
na: “L’amistat volta tot el món i, com
un pregoner, ens convoca tots a des-
pertar-nos per col·laborar en la mútua
felicitat.” Si tot va com ha d’anar, el
proper 14 de desembre, uns 280 vailets
i vailetes de 2n de batxillerat celebra-
ran la 10a Jornada, un congrés d’estil
universitari, amb un tema ben viu:
Amistat, per a què? (filoara.cat/jf18).
Hi treballen des de fa setmanes a sis
instituts: el Campalans (Anglès), el de
Cassà, el de Vilablareix i, de Girona,
tres: el Xifra, el Santa Eugènia i el Ra-
hola. La filosofia –com ha de ser–
compta, i molt.

L’AMISTAT POT ARRIBAR a fer por: és peri-
llosa? Llegint el Lisi de Plató –el primer
que ho tracta filosòficament–, els lli-

L’ bres VIII i IX de l’Ètica a Nicòmac
d’Aristòtil o el De amicitia de Ciceró,
podem concloure que és: a) un perfec-
cionament personal; b) el fonament de
qualsevol convivència plena i justa, i c)
essencial per a la felicitat, que tothom
desitja. Si és una autèntica farmaciola,
global i eficaç, per als mals de tantes
persones i nacions, per què costa, com-
promet i fa por? Aquesta trobada
anual, en ocasió del Dia Mundial de la
Filosofia, permet aprofundir-hi amb
una ponència magistral, debats inter-
centres, comunicacions d’alumnes,
etc., sobre la noció i els límits de l’amis-
tat. A més dels profitosos llibres de l’Al-
beroni (1988) i d’en Torralba (2008),
com ho han vist altres filòsofs?

PER A ARISTÒTIL (s. IV aC) l’amic és “un
altre jo” i només l’amistat garanteix la
justícia social; per a Ciceró (s. I aC) el
que compta és la franquesa, ja que
l’amistat “no és res més que veritat i
sinceritat”; per a Tomàs d’Aquino (s.
XIII) és una unió afectiva i espiritual
que ha de comptar amb la gràcia divi-
na; per a Montaigne (s. XVI) resulta

una connivència sorprenent i total, on
“cadascú es dona totalment al seu
amic”, com il·lustra emocionadament
en relació amb De La Boéthie; per al mo-
ralista La Rochefoucauld (s. XVII) és un
joc d’autoestima i d’amor propi, “no-
més és l’interès qui produeix la nostra
amistat (...), ens donem als altres pel bé
que volem rebre”; per a Nietzsche (s.
XIX) “cal honorar en l’amic fins i tot
l’enemic”, ja que permet anar cap al su-
perhome per l’emulació, la rivalitat i
l’enemistat; i, finalment, per a Derrida
(1930-2004) l’amistat és l’art de la dis-
tància, del secret, de l’alteritat radical.
I la nostra experiència vital? Quants
amics o amigues tinc? Podem tenir-ne
sense que s’hi barregi l’enamorament o
la sexualitat? És el mateix en nois i en
noies? De quins tipus n’hi ha? Parlarem
de tot, i a fons.

L’ASSAGISTA NORD-AMERICÀ Elbert Hub-
bard defineix un amic com “qui ho sap
tot de tu i encara t’estima”. Una expe-
riència única: “Sense amics ningú no
voldria viure”, conclogué Aristòtil fa
2.400 anys.

Xavier Serra i Besalú. Professor de filosofia

És perillosa l’amistat?
Tribuna

Un aplaudiment
per als avis
b No fa gaire, vaig llegir que si
els avis fessin vaga, el país es
pararia, i encara que soni una
mica exagerat cal reconèixer
que avui dia s’han convertit en
un gran pilar de la nostra so-
cietat. Els avis sempre van ser
els encarregats de criar i edu-
car els seus fills, de mimar i
consentir els seus nets, però
en l’actualitat tot això ha can-
viat. Per tirar una família en-
davant és necessari que tre-
ballin els dos progenitors, i els
fills es queden a càrrec dels
avis. Aquests han hagut de
deixar de banda la seva jubila-
ció, els seus passejos, i s’han
vist obligats a ajornar una ve-
gada més aquells viatges pla-
nejats. Els avis han passat a
exercir de pares amb els seus
nets, s’ocupen de tot: vestir-
los, donar-los menjar, portar-
los al col·legi i recollir-los, ocu-
par-se que facin els deures,
que juguin una estona i, en fi,

esperar que els seus pares
vinguin a buscar-los. De nou
horaris, presses, estrès, etc.
Els fills sembla que no són
conscients que els seus pares
són ja grans i que molts no
poden seguir aquest ritme.
Haurien de cuidar-los més; en
canvi, els carreguen amb més
responsabilitats, prevalent
sempre les seves necessitats
abans que les d’ells. Jo no sé
quina és la solució; imagino
que haurien d’haver-hi més
ajudes de l’Estat a les famílies.
Mentrestant, valorem més to-
tes aquestes labors que realit-
zen els nostres avis i com
d’importants són per a la nos-
tra societat. No és necessari
que se celebri el dia mundial
dels avis per recordar-nos-en i
adonar-nos que hem d’agrair-
los-ho d’altres maneres. Fem-
ho cada dia, ells s’ho merei-
xen. Si per alguna raó llegiu ai-
xò, avis, gràcies per tant.
RITA HEREDIA ACUÑA
Granollers (Vallès Occidental)

És possible una
Barcelona sense
obres?
b Carrers tallats, canvis de di-
reccions i obres, aquesta és la
realitat de Barcelona. No hi ha
dia que passi que no vegi al-
gun tram de la ciutat en obres.
Sense anar gaire lluny, al car-
rer de casa estan arreglant
una de les voreres. La mateixa
que feia uns mesos ja havien
arreglat. Evidentment que en-
tenc que les infraestructures
públiques s’han de millorar
per fer la vida més fàcil i cò-
moda als ciutadans. Però a la
vegada no entenc com es po-
den destinar tants diners a
realitzar una mateixa cosa
una vegada i una altra. No se-
ria millor fer-ho bé des d’un
primer moment i destinar
aquells diners de la segona
vegada a coses més impor-
tants? Jo crec que sí.
ANNA CASAS PALET
Barcelona

La castanyada
b  Som els nois i noies de 4t,
5è i 6è de l’escola de l’Estany.
Ens agradaria explicar què
hem fet aquest any per cele-
brar la castanyada. El diven-
dres 27 d’octubre vam cele-
brar la castanyada a la nostra
escola. Durant el matí vam
anar a buscar bolets tota la
comunitat: nens, nenes, pa-
res, mares i algunes àvies i
avis. En vam trobar poquets,
però ho vam aprofitar per sor-
tir a la natura, fer cabanes, ju-
gar... Quan vam tornar vam
netejar els bolets, vam pelar
les castanyes, vam fer les pa-
perines. Mentre algunes per-
sones preparaven el dinar,
molts jugàvem al pati. Vam di-
nar tots junts al pati de l’esco-
la. A la tarda vam fer unes lec-
tures de tardor. Tot seguit vam
celebrar la castanyada amb
una botifarrada amb bolets i
castanyes.
ALUMNES DE 4t, 5è i 6è DE L’ES-
COLA DE L’ESTANY (Moianès)

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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“Espanya no és un estat de dret, només un estat, que té
com a fonament últim la unitat”

La frase del dia

“Els jutges s’han
erigit no sols en
intèrprets superiors
del conflicte polític,
sinó també en
àrbitres del joc
polític entre
minories i majories

escrit d’acusacions de la fisca-
lia contra els líders indepen-
dentistes presenta una histò-

ria detallada i aparentment ben docu-
mentada sobre els diversos esdeveni-
ments excepcionals del Procés, espe-
cialment dels fets del 19 i 20 de setem-
bre i dels fets d’octubre del 2017. S’han
escrit ja molts llibres sobre aquest
episodi del conflicte Catalunya-Espa-
nya. Però cap no disposava fins ara de
l’acumulació de recursos de l’Estat (di-
ners, cossos judicials d’investigació,
funcionaris dels jutjats, etc.) per confe-
gir un relat tan prolix com el de la fisca-
lia. Ara bé, cal valorar quin és l’origen
del relat, els signants finals –els quatre
fiscals de sala del TS– i el biaix politit-
zat de l’escrit.

EN PARAL·LEL amb aquesta narrativa di-
guem-ne “oficial”, s’han elaborat dues
subnarratives: la de l’advocacia de l’Es-
tat, més benèvola, que representa la
posició del PSOE; i la del partit ultra
Vox, que reflecteix la visió neofeixista
del conflicte. Una i altra emmarquen
l’acusació “oficial” com la pròpia del PP
de Rajoy. ¿Com s’han arribat a escriure
cinc anys del Procés i dels “fets d’octu-
bre” en clau judicial fins a reclamar
penes de 200 anys de presó? El recorre-
gut en la laboriosa construcció
d’aquest macrorelat oficial del Procés
serà objecte d’estudi durant gene-
racions... Aquí em proposo només de
suggerir alguns moments d’aquest re-
corregut.

EL CONFLICTE Catalunya-Espanya, origi-
nat amb la sentència del TC del 2010
–que, per cert, l’escrit dels fiscals igno-
ra–, plantejava al govern de l’Estat
greus problemes d’explicació a l’inte-
rior i a l’exterior. Davant el repte cata-
là, que el 2015 aconseguia majoria ab-
soluta independentista al Parlament
i que anunciava la celebració d’un re-
ferèndum d’autodeterminació, el go-

L’ vern del PP hagué de resoldre alguns
dilemes: com camuflar l’objecte sagrat
a protegir (la unitat d’Espanya) sota
nobles apel·lacions com l’estat de dret,
la Constitució o la democràcia; com
aplicar el Codi Penal als representants
polítics independentistes; o com in-
ventar fets de violència en el Procés i
l’1-O per poder imputar-los el delicte de
rebel·lió.

AL MEU PARER, el recorregut de cons-
trucció de la macronarrativa de crimi-
nalització de l’independentisme hau-
ria passat per quatre fases principals.
Primera: el govern de Rajoy es nega a
reconèixer la condició política del con-
flicte Catalunya-Espanya (“no puedo
ni quiero”). No reconeix el mandat de
la majoria parlamentària sorgida del
27-S-15, al·lega que s’aplicarà la llei i
impugna al TC totes les disposicions de
la nova majoria. El TC, de majoria con-
servadora, abona incondicionalment
l’estratègia del PP.

LA SEGONA FASE s’obre amb el fracàs de
Rajoy per impedir la celebració de l’1-O.
El govern central, per la via del fiscal
general, delega ja en els jutges instruc-

tors –Ramírez Sunyer del 13 al TSJC,
Lamela a l’Audiència i sobretot Llarena
al TS– el desplegament de la investiga-
ció i l’elaboració de la trama principal
del relat. Les primeres imputacions
dels delictes penals de sedició (als Jor-
dis) o de rebel·lió als líders polítics ja no
es modificaran si no és per agreujar-los.
La tercera fase representa la incorpora-
ció dels jutges del Suprem, acomboiats
sempre pel TC, en la reescriptura dels
fets d’octubre i de tot el Procés, gràcies
als serveis indagatoris de la Guàrdia Ci-
vil. El jutge instructor Llarena, ben as-
sessorat pels quatre fiscals del TS, ani-
rà reiterant en les seves interlocutòries
els arguments de l’acusació per rebel-
lió i de presó incondicional, sempre ra-
tificats per la sala d’apel·lacions i la sala
d’enjudiciament. I això, a pesar de les
sentències contràries de les justícies
europees.

I LA QUARTA FASE s’obre ara amb l’escrit
de la fiscalia i la contranarrativa que co-
mencen a preparar les defenses. L’es-
crit de la fiscalia recull bàsicament la
trama elaborada pels jutges instructors
i hi afegeix encara més elements de pro-
va per al delicte de rebel·lió, parlant so-
vint de violència (“los violentos inci-
dentes” del 19 i 20, “el agresivo y vio-
lento enfrentamiento” de l’1-O). Pretén
definir l’estratègia del triple pilar en
què se sustentava el Procés –la Genera-
litat (govern i Parlament), els partits
independentistes i la societat civil orga-
nitzada (Òmnium, ANC i AMI)–, però a
més ara hi afegeix els Mossos com a cos
armat amb inculpació també de rebel-
lió per al seu cap, Trapero.

EN DEFINITIVA, ELS JUTGES s’han erigit no
sols en intèrprets superiors del conflic-
te polític, sinó també en àrbitres del joc
polític entre minories i majories i fins i
tot determinant qui pot ser o no presi-
dent de la Generalitat. I diuen que els
jutges només interpreten la llei.

Josep Gifreu. Periodista i professor emèrit de la UPF

El relat de jutges i PP
Tribuna

es darreres hores
hem pogut cons-

tatar: que actualment
no existeix seguretat
jurídica a l’Estat Espa-
nyol, quan hauria de

ser un pilar clau en qualsevol país; que
els ciutadans estem totalment despu-
llats davant el poder fàctic de la banca;
que un grup de jutges, sense despenti-
nar-se, ha decidit desprestigiar la pro-
fessió i destruir la bona labor de cente-
nars de representants del sector; que en
l’habitual i maleït torcebraç entre el ric i
el pobre els
punys sempre cauen cap al mateix cos-
tat; que hi ha moltes persones a les
quals indigna més que algú faci humor

mocant-se amb un tros de roba o que
algú altre posi urnes que no pas que els
poderosos ens prenguin a la majoria de
la societat per imbècils; que el poble és
incapaç d’unir-se com caldria davant les
injustícies, o ja faria anys que el rebut de
la llum no seria estratosfèric o que des-
nonar una família s’hauria convertit gai-
rebé en missió impossible; que els po-
derosos tenen més opcions de fer-se fa-
vors entre ells i que en aquesta vida els
favors sempre s’acaben pagant; que hi
ha partits que saben aprofitar l’avinen-
tesa per introduir canvis en la llei que
semblin blindar el ciutadà davant els
bancs, però que les entitats financeres
ja han de tenir més que dissenyada l’es-
tratègia per, si això acaba passant, co-
lar-nos el gol per un altre angle de la
porteria; que els partits que governen
premen l’accelerador per canviar les
lleis només quan tenen un gran impacte
social i electoral, o, en cas contrari, la llei
mordassa ja seria història.

L

De set en set
Sara Muñoz

Ens prenen
per imbècils

En el maleït torcebraç entre el
ric i el pobre, els punys sempre
cauen cap al mateix costat
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Quim Torra va demanar
comparèixer ahir al Parla-
ment per solemnitzar la
retirada del suport al go-
vern de Pedro Sánchez,
però de retruc es va visua-
litzar amb vehemència la
manca de sintonia política
i personal amb el líder del
PSC, Miquel Iceta, amb
qui va mantenir una agra
enganxada arran del re-
torn de la paga extra als
funcionaris, amb el rere-
fons dels presos polítics.

A pocs dies de la cimera
de divendres de la setma-
na que ve per potenciar el
diàleg reclamada pels so-
cialistes i aprovada al juliol
a la cambra, els dos van xo-
car després que el dirigent
del PSC preguntés al pre-
sident de la Generalitat si
pensa retornar la paga
abans del 2026. Torra va
culpar la ministra Merit-
xell Batet de la situació, fet
que va indignar Iceta, que
va ironitzar que si pogués
li demanaria que cedís la
presidència a Batet i li va
recriminar que s’escudés
en la ministra: “Així valora
el govern i aquesta cam-
bra?” Aquesta frase va fer
vessar el got i el cap de
l’executiu va esclatar acu-
sant Iceta d’haver fet un
“exercici de cinisme espec-
tacular”, tenint en compte
que els socialistes van do-

nar suport al 155 que va
fulminar el Parlament.

“Avui tenien una opor-
tunitat d’or per humanit-
zar-se, per tornar a un ca-
mí d’una certa humanitat.
Són vostès qui van treure
el fur als nostres parla-
mentaris. La pregunta és
què han fet vostès pels
nostres presos”, va dir
Torra.

El primer secretari del
PSC l’havia instat a “no
oblidar mai que els socia-
listes estan fent tant com

vostès per intentar que les
coses acabin bé, comen-
çant per la gent que serà
sotmesa a judici”.

Torra va voler compa-
rèixer a la tribuna de l’he-
micicle a petició pròpia
per constatar la indignitat
de les demandes de presó
per part de la fiscalia i l’ad-
vocacia de l’Estat per als
presos polítics, que es van
conèixer divendres, i per
intentar despertar algun
tipus d’empatia entre els
grups unionistes cap a la

situació dels reclusos i les
seves famílies, atès que
van ser companys d’hemi-
cicle i hi havien compartit
bons moments en l’esfera
personal.

Diversos membres del
govern i diputats sobira-
nistes, inclosos els co-
muns Elisenda Alamany i
Joan Josep Nuet, es van fo-
tografiar amb cartells de
“llibertat o llibertat” a les
escales del Parlament
abans de començar el ple
per mostrar el rebuig a les
peticions de més de 200

anys de presó per als en-
causats.

En qualsevol cas, Torra
va certificar en seu parla-
mentària la retirada del
suport a Pedro Sánchez,
amb qui s’ha de trobar a la
Generalitat el mes vinent,
coincidint amb el despla-
çament a Barcelona per la
reunió del Consell de Mi-
nistres que el president es-
panyol té intenció de cele-
brar just abans de Nadal.

Mentrestant, Torra va
anunciar ahir que en prò-
ximes setmanes la Gene-
ralitat intensificarà l’acció
exterior a la UE i als EUA
per denunciar la vulnera-
ció de drets. Dijous vinent
el govern reobrirà la dele-
gació de Washington. “És
l’hora de començar a pre-
parar el camí de la media-
ció i obrir camins de reso-
lució amb l’ajuda de ter-
cers actors que siguin re-
coneguts per les parts en
conflicte”, va resoldre. ■

Emili Bella
BARCELONA

Agra enganxada entre Torra i
Iceta a pocs dies de la cimera
a El president de la Generalitat acusa el líder del PSC de “cinisme” i manca d’humanitat envers els presos a El
cap de l’executiu solemnitza al Parlament la retirada del suport a Sánchez, amb qui s’ha de reunir al desembre

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, va anunciar ahir
que demanarà una entrevista
al president de la Generalitat
per “poder parlar amb cal-
ma” i amb “ànim constructiu”
del pressupost de l’Estat,
l’aprovació del qual considera
“imprescindible”. Justament,
Quim Torra va allargar la mà
ahir als comuns en la sessió
de control per avançar “junts

Miquel Iceta, ahir, passant per davant del president Torra a l’hemicicle ■ JUANMA RAMOS

socialment i nacionalment”
tant al Parlament com a
l’Ajuntament de Barcelona,
en el marc de pròximes nego-
ciacions per aprovar els
comptes tant del govern com
els municipals. Colau prete-
nia que fos una triangulació
amb el pressupost de l’Estat,
però l’independentisme ha
tancat la porta a donar su-
port a Sánchez al Congrés.

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

Colau demana una reunió al Palau

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

La frase

“Avui tenien una
oportunitat d’or per
tornar a un camí
d’una certa
humanitat”
Quim Torra a Miquel Iceta

La CUP no anirà a la cime-
ra de líders de grups i par-
tits parlamentaris que el
president Torra ha convo-
cat pel 16 de novembre, a
petició del PSC, per ava-
luar la situació política. Ai-
xí ho va avançar ahir al ple
la diputada Natàlia Sàn-

chez: “No ens asseurem en
una taula que pretén tan-
car per dalt el que hem
obert per baix.” En la ses-
sió de control posterior, el
seu company Carles Riera
va recriminar que no ve-
uen “respostes polítiques”
a la petició de penes als
presos polítics i va avisar
que els seus drets no esde-
vinguin “moneda de can-

vi” de cap “mercadeig”. 
Riera tem que tot plegat
no acabi en un nou “pacte
d’estat en clau autonòmi-
ca” que impliqui renún-
cies en l’autodetermina-
ció, i va apostar per la des-
obediència civil, la unilate-
ralitat, la mobilització per-
manent i, si els sindicats
volen, la vaga general. Tor-
ra va refermar que “no hi

ha passos enrere” i va re-
ivindicar la tasca del fò-
rum constituent i del Con-
sell per la República, on va
demanar implicació a la
CUP. “Hem d’enfrontar-
nos junts a les sentències,
com l’1-O”, instava. A més,
avançava que el dia 16
plantejarà la llibertat de
presos i exiliats i el dret a
l’autodeterminació. ■

La CUP plantarà la reunió de
partits del 16 de novembre
Ò. Palau
BARCELONA

Els cupaires Carles Riera i Natàlia Sànchez, durant el ple
d’ahir al Parlament ■ ORIOL DURAN
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l Síndic de Greuges va
presentar ahir al Parla-
ment l’informe sobre la
vulneració de drets que

es van produir l’1 d’octubre.

Ha presentat l’informe sobre
els fets de l’1-O, que té un títol
molt explícit: “La vulneració
dels drets fonamentals i les lli-
bertats polítiques en ocasió de
l’1 d’octubre i el 155.” Dona per
fet una vulneració evident?
Hi ha vulneracions de tota me-
na. La més forta, segons entén
el Síndic, és la privació de lliber-
tat de dirigents socials i polítics
fora de tot marc de justícia, tant
des del punt de vista dels drets
internacionals com des del con-
veni europeu de drets humans.
Hi ha altres vulneracions com la
brutalitat de la Policía Nacional
i la Guàrdia Civil l’1 d’octubre i
l’aplicació del 155, que trans-
gredeix la Constitució. És cert
que el Parlament va fer unes il-
legalitats votant la llei del refe-
rèndum i de transitorietat, que
van ser combatudes amb ins-
truments constitucionals com
el Tribunal Constitucional. Això
era més que suficient.

Diria que alguns jutges han pre-
varicat?
Jo no soc qui per dir això. El que
li puc dir és que quan el fiscal
Maza comença el seu relat el fis-
cal Zaragoza, que és un dels que
té la paella pel mànec al Su-
prem, s’hi apunta i el govern del
PP accepta la interpretació
d’aquest relat que diu que es-

E
tem davant d’una rebel·lió,
d’una sedició, i per tant queda
descartat aplicar solucions polí-
tiques. I els jutges comencen a
aplicar aquest relat judicial im-
pulsat pel fiscal.

Estem parlant d’una extralimi-
tació d’alguns jutges?
Jo crec que la fiscalia fa un so-
bredimensionament de la seva
funció i a més el Codi Penal es-
panyol diu explícitament que
mai es considerarà convocar un
referèndum il·legal com un acte
perseguible de forma penal i
menys encara amb presó. S’està
fins i tot transgredint la literali-
tat de les normes penals.

Avui vostè ha demanat l’excar-
ceració immediata dels presos.
En l’informe de maig de 2018 la
primera recomanació va estar
la de la llibertat immediata dels
presos, i li he de dir que de tots
els grups parlamentaris a la
cambra, amb la sola excepció de
Cs i dels tres o quatre diputats
que té el PP, han explicitat que
no pot ser que estiguin encara
sota presó preventiva. En l’in-
forme es parla de la necessitat
d’encetar un diàleg constructiu
i aturar la desproporció penal.

Té l’esperança que algú fora
d’aquest Parlament no només
el llegeixi sinó que reaccioni?
L’1 d’octubre, a les 12 del mig-
dia, vaig escriure al comissari
europeu de Drets Humans de-
manant que intervingués. Va
intervenir trucant i escrivint
[Juan Ignacio] a Zoido recla-
mant aturar la repressió i inves-
tigar les responsabilitats de qui

hagués encomanat la interven-
ció desproporcionada de la
Guàrdia Civil i la Policía Nacio-
nal. Doncs bé, vaig ser dimarts
passat a Estrasburg i el secreta-
ri general del Consell d’Europa
em va reconèixer que encara no
s’ha lliurat ni una línia per part
del govern espanyol.

Com a Sindicatura, vostè s’ha
sentit maltractat?
No. En el primer mandat vaig
ser triat per tots els grups parla-
mentaris excepte CiU. En el se-
gon mandat em proposen tots
els grups parlamentaris, inclo-
sos PP i Ciutadans, i fins que no
comencen aquests informes ne-
cessaris davant la vulneració
dels drets humans qui usa més
els informe del Síndic és Ciuta-
dans, perquè són els informes
rigorosos sobre en què està fa-
llant el govern de la Generalitat.

Avui no ho semblava...
Perquè avui ells estan interes-
sats en parlar de cop d’estat, de
que a Catalunya estem enfron-
tats... i fugen de considerar se-
riosament que avui la democrà-
cia espanyola té un gravíssim
problema. I és que usen de for-
ma irracional una esquerda en
les relacions Catalunya-Espa-
nya que podem tardar anys a
solucionar.

Li anava a preguntar si vostè
considera que els presos són
presos polítics però ho ha dit..
Ho hem dit sempre...

Però avui fins i tot ha comparat
Espanya amb Turquia...
No és que jo ho hagi comparat,

és que si vostè agafa el Consell
d’Europa, que inclou 47 estats,
de parlamentaris a la presó no-
més n’hi ha a Espanya i Tur-
quia. I si agafem la definició de
pres polític de l’acord de l’as-
semblea parlamentària europea
del 2012, de les cinc definicions
que donen, tres son aplicables
als presos catalans.

La separació de poders, hi és?
No li toca al Síndic pronunciar-
se, però em sembla paradoxal
que quan el Síndic diu que no hi

ha tutela efectiva sigui el govern
espanyol anterior qui hagi do-
nat al Tribunal Constitucional
mecanismes per multar-lo a
vostè amb 30.000 euros, sense
escoltar-lo. Sobre la imparciali-
tat del Tribunal Constitucional,
Soraya Saénz de Santamaría es
vantava que trucaven als magis-
trats per orientar-los per cap a
on havien d’anar.

A Europa ja hi ha organismes
judicials que han dit molt clara-
ment el mateix que vostè, que

Xevi Xirgo
BARCELONA

“La presó dels
polítics catalans
està fora del
marc de justícia”
TRANSGRESSIÓ ·  “L’Estat espanyol constantment transgredeix la
presumpció d’innocència” INTERPRETACIÓ· “El govern del PP accepta
la interpretació del relat que diu que estem davant d’una rebel·lió”

Rafael Ribó Síndic de Greuges

Rafael Ribó, en un
moment de l’entrevista
ahir al Parlament ■ JOSEP

LOSADA

L’advocacia de
l’Estat ha pujat de
malversació a
sedició. No sé quina
tàctica està seguint

❝Sáenz de Santamaría
es vantava que
trucaven als
magistrats per
orientar-los

❝
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no hi ha ni rebel·lió ni sedició. Per
què això no forma part del relat ju-
dicial aquí?
Perquè el relat judicial que enfoca
Maza, que requereix una condició
que és la violència, permet d’imme-
diat actuar amb empresonaments.
El subterfugi ha estat col·locar la re-
bel·lió amb una violència inventada
que ha permès d’immediat justifi-
car l’empresonament.

I el govern de Pedro Sánchez pot
aturar el procés quan tot està en
mans del poder judicial?
El govern de Pedro Sánchez té l’ad-
vocacia de l’Estat, que li correspon
orientar-la. La fiscal general de l’es-
tat és nomenada pel govern espa-
nyol, el govern de Sánchez pot fins i
tot abundar en el que estan dema-
nant els advocats defensors, que hi
hagués llibertat per als detinguts.

L’advocacia de l’Estat imputa ara
un delicte de sedició i no de rebel-
lió. Vostè hi veu un gest?
Miri, l’advocacia de l’Estat normal-
ment entra quan hi ha cabals pú-
blics que poden haver estat malver-
sats. Resulta que el ministre d’Hi-

senda del govern anterior va dir ca-
tegòricament que no hi havia hagut
ús de diner públic. I ara es diu que
ha fet un gest perquè només parla
de sedició. No, de malversació ha
pujat a sedició. No sé quina tàctica
està seguint l’advocacia de l’Estat.

La conclusió és que a Catalunya hi
ha ara centenars, milers d’investi-
gats que tenen alguna causa judi-
cial oberta. Ara a l’Estat espanyol
has de demostrar la innocència i no
pas la culpabilitat?
L’Estat espanyol constantment
transgredeix la presumpció d’inno-
cència, que és un principi del codi
europeu de drets humans i de la UE.
Aquest dimarts, la vicepresidenta
del govern ha dit que estan a la pre-
só perquè han comès un delicte. In-
és Arrimadas ahir va dir el mateix.
Això és polvoritzar la presumpció
d’innocència, perquè sabrem que
han comès delictes quan siguin jut-
jats i tinguem les sentències.

I no té cap indici que això hagi de
canviar?
El què no tinc indici és que aquells
dirigents polítics tinguin més soli-

desa per actuar amb molta més con-
tenció i prudència. I que puguem
anar de debò a un clima de diàleg
que no es facilita amb aquest tipus
d’afirmacions. Hi ha quatre tribu-
nals diferents que jutjaran el ma-
teix delicte. És una transgressió to-
tal del principi de dret. A part, cap
d’ells manté el principi del jutge pre-
determinat per llei. Si som ciuta-
dans de peu ens ha de jutjar el jutge
més proper. Si som parlamentaris o
jo, síndic, pugem un graó i ens jutja
del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya però mai l’Audiència Na-
cional ni el Tribunal Suprem. Te-
nim quatre instàncies jutjant el ma-
teix delicte, cosa absolutament
aberrant, i cap d’elles és el jutge pre-
determinat per llei.

I quan vostè sent el relat que es fa i
es parla que tots els ferits que
diuen que hi va haver l’1-0 són exa-
geracions, què en pensa?
Això és negar l’evidència. Hi ha in-
formes del departament de Salut
amb tot el rigor dels informes mè-
dics de tots els llocs, que no a tots
els llocs es va denunciar-ho, i són
centenars i centenars. ■

El síndic de greuges, Ra-
fael Ribó, va acusar ahir el
Tribunal Constitucional
de “denegació de justícia”
al Parlament i al grup de
Podem al Congrés per no
haver dictaminat encara
sobre la constitucionalitat
de l’aplicació de l’article
155 que va fer el govern de
Rajoy contra el govern i la
cambra catalans. Aquesta
denúncia està inclosa en
l’informe de vulneració de
drets i llibertats arran de
l’1-O i el 155 que el mateix
síndic presentava ahir al
Parlament. Per Ribó, els
recursos de Podem i el
Parlament estan “paralit-
zats” al TC tot i que l’apli-
cació del 155 contra l’au-
togovern català va “alterar
tot l’ordre institucional”.

Ribó va recordar que hi
ha un article de la Consti-
tució que permet suspen-
dre els drets humans en
un cas excepcional, però
que el govern de Rajoy no
el va utilitzar “perquè ho
hauria d’haver comunicat
al comitè de Drets Hu-
mans de la CE”. Per evitar
una censura europea, se-
gons ell, es va optar per

suspendre drets polítics i
civils a través del 155, tot i
que aquest article no ho
preveu.

El síndic també va con-
firmar que el secretari ge-
neral del Consell d’Europa
encara no ha rebut l’infor-
me promès per l’exminis-
tre d’Exteriors sobre l’ac-
tuació policial violenta de
l’1-O ni s’ha fet cap més
pas a l’Estat per investi-
gar-la: “Ni una sola expli-
cació parlamentària ni un
sol informe sobre qui va
triar les escoles, qui va do-
nar les ordres, qui se’n fa
responsable o qui va orde-
nar aturar l’actuació.” En-
cara més greu, considera
Ribó, és l’actuació penal
contra l’1-O: “A l’entorn
europeu, avui hi ha parla-
mentaris empresonats a
Espanya i Turquia.”

L’informe, fet al maig i
que ahir va rebre el suport
de JxCat, ERC, Catalunya
en Comú i la CUP, va ser
qualificat de parcial i no in-
dependent pel PSC-Units
per Avançar, i Ciutadans
va anunciar que farà una
campanya a tots els sín-
dics i institucions euro-
pees contra Rafael Ribó, a
qui qualifica de “síndic del
procés i del govern”. ■

El síndic acusa
el TC de
denegar
justícia pel 155

Xavier Miró
BARCELONA

a Ribó recorda que, a l’entorn
europeu, només Espanya i Turquia
tenen avui parlamentaris a la presó

Façana del Tribunal Constitucional espanyol, que no ha resolt
encara si el 155 es va aplicar legalment ■ ACN
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L’Audiencia Nacional, fi-
nalment i a petició de la
fiscalia, ha decidit d’en-
viar a a jutjats ordinaris de
Catalunya la causa oberta
contra els activistes Ta-
mara Carrasco, confinada
a Viladecans, i Adrià Car-
rasco (Adri), exiliat a Bèl-
gica, per haver participat
en mobilitzacions amb els
CDR (Comitès de Defensa
de la República) en la vaga
general del 8-N de 2017 i la
Setmana Santa passada.
En la resolució, però, el
magistrat Diego de Egea
deixa la porta oberta per-
què “s’esbrini” si els CDR
poden ser considerats “or-
ganització terrorista”.

El juny passat, l’Au-
diencia Nacional ja havia
desestimat investigar Ta-
mara per terrorisme, com
insistia la fiscalia quan va
ser detinguda l’abril pas-
sat, i només limitava la in-
vestigació a desordres pú-
blics, delicte no compe-

tent d’aquest tribunal a
Madrid, però no acceptava
enviar-la a un jutjat nor-
mal, com exigia la seva de-
fensa. “Estic molt conten-
ta per la resolució. Tinc un
sentiment doble de felici-
tat i alhora de ràbia per tot
el que ens han fet. D’estar
confinada, de no poder
veure la mare”, comenta-
va Tamara ahir a El Punt
Avui. La veïna de Vilade-
cans també va lamentar
que el magistrat no digui
res de la mesura cautelar
que li va imposar al juny de
sortir del seu municipi no-
més per anar a treballar.

Habitualment, el jutjat
que assumeix una causa
és on han passat els fets
susceptibles de ser delicte.
En el cas de Tamara i
l’Adri, el magistrat del jut-
jat central número 6 orde-
na que s’enviï la seva causa
als deganats de Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida
per al seu repartiment. És
a dir, en la causa no es de-
tallen accions concretes
dels activistes, només la
seva pertinença als CDR,
per haver participat en
l’aixecada de barreres en
un peatge i per un àudio de
Tamara en què proposa
accions. “La prova més
evident que no hi ha res és
que no saben a quin jutjat
enviar la causa”, va decla-
rar l’advocat de Tamara,
Benet Salellas. Tot i
aquest primer pas, el pe-
nalista va lamentar que
amb aquesta causa “ja s’ha
aconseguit l’objectiu de la
Guàrdia Civil de construir
un relat a Madrid que és
que l’independentisme ca-
talà és violent”. ■

M. Piulachs/ J. Panyella
BARCELONA

La causa contra
Tamara i Adri
s’envia a jutjats
de Catalunya
a L’Audiencia Nacional, que el juny passat va resoldre que
no els investigava per terrorisme, accepta ara remetre el
cas dels CDR a jutjats on van passar els fets

“Estic molt contenta,
però alhora sento
ràbia per tot el que
ens han fet. Per ara,
hauré de continuar
estant confinada”
Tamara Carrasco
ACTIVISTA DE VILADECANS

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

La frase

Tamara Carrasco, amb el seu advocat, Benet Salellas, d’esquena, a Viladecans ■ ACN

El magistrat de Barcelona
que investiga les càrregues
policials en centres de votació
del referèndum ha denegat
que agents de la policia espa-
nyola imputats pels delictes
de lesions i contra la integri-
tat de les persones declarin
per videoconferència.

El titular del jutjat d’ins-
trucció 7 de Barcelona, Fran-
cisco Miralles, ha imputat una
vintena d’agents de la policia

espanyola, dels quals els pri-
mers que declararan ho faran
dimarts vinent per la seva ac-
ció a les escoles Mediterrània,
Pau Claris i Pia. L’agent que
havia demanat declarar per
videoconferència està desti-
nat a una comissaria de Vigo i
ha de ser interrogat el 22 de
novembre per la seva actua-
ció a l’escola Ramon Llull, on
Roger Espanyol va perdre la
visió d’un ull per l’impacte

d’una bala de goma, prohibi-
da a Catalunya.

El magistrat tampoc ac-
cepta suspendre declara-
cions d’altres cinc agents in-
vestigats, demanada per la
seva defensa, que ho defen-
sava exposant que no ente-
nen les diligències policials
escrites en català i demanen
la seva traducció al castellà. El
jutge n’ordena la traducció al
castellà, però no la suspensió.

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

Deneguen la videoconferència a policies de l’1-O

La fiscalia del Tribunal Su-
prem va demanar ahir que
es confirmin les condem-
nes d’inhabilitació dicta-
des pel TSJC contra Artur
Mas (2 anys), Joana Orte-
ga (1 any i 9 mesos) i Irene
Rigau (1 any i 6 mesos) pel
9-N. El fiscal sosté que van

desobeir i que sabien que el
procés participatiu “era in-
constitucional” i que no ca-
lia un requeriment exprés
del TC per aturar-lo. En
canvi, els advocats dema-
nen l’absolució i que no es
posin en el mateix sac tots
els actes relacionats amb el
procés català. Segons ells,
la decisió del TC d’anul·lar
la consulta convocada es

va obeir, perquè el procés
participatiu posterior “no
hi tenia res a veure”. A
més, no van rebre cap re-
queriment individual del
TC i només una notificació
de la qual el govern va de-
manar un aclariment. Els
lletrats també defensen
que el paper de Mas, Orte-
ga i Rigau és diferent del de
Francesc Homs, condem-

nat ja a un any i un mes
(que ja ha complert) pel
Suprem per la seva condi-
ció de diputat al Congrés.
Segons ells, Homs va sig-
nar personalment dues
cartes per demanar als
mitjans que pengessin la
publicitat del 9-N i conti-
nuar endavant el disposi-
tiu informàtic. En canvi,
els altres tres no van donar
cap ordre per escrit. La de-
cisió se sabrà les pròximes
setmanes i els cinc magis-
trats hauran de discernir
si els mantenen o els rebai-
xen les condemnes i les
multes, d’entre 24.000 i
36.000 euros. ■

La fiscalia vol mantenir
les condemnes pel 9-N
Redacció
BARCELONA La sala penal del Tribunal

Suprem (TS), presidida
per Manuel Marchena, ha
demanat a les acusacions
que motivin perquè sol·li-
citen tants de testimonis
en el judici contra els inde-
pendentistes catalans. En
el cas de la fiscalia, són 256
testimonis, i bona part
d’aquests, un centenar,

són agents de la Guàrdia
Civil i de la policia espa-
nyola que suposadament
van ser ferits l’1-O quan in-
tentaven aturar la votació.

En la interlocutòria,
d’abans-d’ahir, el Tribu-
nal Suprem sol·licita “una
breu justificació del sentit
i de la finalitat de cada un
dels testimonis”, davant
el seu elevat nombre, i do-
na un termini de deu dies
per presentar-la. ■

M. Piulachs
BARCELONA

El TS vol saber per què
hi ha 256 testimonis



oaquim Nadal, exalcalde,
exdiputat, exconseller i
“sense carnet”. Des
d’aquesta penúltima fila,

el també historiador acaba de
treure nou llibre, Catalunya,
mirall trencat, en què reflexio-
na, critica i analitza el procés
independentista i ofereix una
proposta per als pròxims dies,
mesos i anys assumint la com-
plexitat i dificultat que suposa
trobar un camí per sortir d’un
carreró on a hores d’ara no hi
veu sortida. 

Ha decidit trencar el seu silen-
ci, i en el llibre admet que ha
hagut de fer front a una por ir-

J
racional. Se sent alleugerit ara?
La primera intuïció 24 hores
després de sortir el llibre és que
estaré dos mesos sense mirar el
Twitter. Estic content d’haver-
lo fet i he dit tot el que volia. Ara
bé, hi ha un estat d’opinió que li
costa canviar d’estereotips, hi
ha un sector de gent per als
quals soc PSC i no han reciclat
que fa cinc anys que em vaig do-
nar de baixa. Jo soc un socialis-
ta sense carnet i la meva ideolo-
gia passa per damunt de les si-
gles de partit.

De fet, en el llibre critica els
partits d’esquerra i el PSC, però
alhora reivindica i reclama una
política d’esquerres.
Sí, és un llibre enfadat amb els
partits espanyols que van domi-

nar el bipartidisme imperfecte
des de la transició fins ara. Acu-
so el PP de ser el desencadenant
dels mals actuals i el PSOE
d’abandonar les seves posicions
originàries i fer seguidisme del
PP per por a abandonar l’espai
del centre. Tots dos són culpa-
bles perquè demostren que no
han entès absolutament res.
Respecte de Catalunya, soc crí-
tic amb el procés pel seu error
de càlcul, per no haver analitzat
el sentit de contradicció del sis-
tema ni la correlació de forces
que s’ha demostrat que no era
prou favorable per trencar i pas-
sar a un estadi nou. Això encara
ningú no ho ha confessat, i en
aquest error de càlcul, les es-
querres dels vuitanta i noranta,
el PSC i el PSUC estan desapa-

regudes o desintegrades. El
PSC ha aprimat tota la muscu-
latura que li provenia de candi-
datures progressistes, movi-
ments veïnals i s’ha concentrat
en un espai molt metropolità,
ha perdut gruix social.

I una de les seves propostes se-
ria recuperar l’Assemblea de Ca-
talunya de finals dels setanta.
Parlar de solucions és complicat
i utòpic. Jo proposo que l’Estat
comenci a reconèixer la repres-
sió exercida i que el sobiranis-
me accepti que l’1-O va ser una
gran mobilització però no un re-
ferèndum del qual sorgeixi un
mandat democràtic; i ja sé que
dir això és gruixut, perquè cada
dia ens diuen que hem de re-
construir república, però no es

pot construir una realitat efec-
tiva sobre principis virtuals. Cal
dir que ni Puigdemont ni el Par-
lament van proclamar la inde-
pendència. Si fem anàlisi histò-
rica constato que constantment
el catalanisme s’entrebanca en
la mateixa pedra; en la unitat ci-
vil, a voler ser un sol poble...

...que no existeix, escriu.
O que ha existit excepcional-
ment en moments puntuals en
què el proletariat, socialista i co-
munista, va jugar simultània-
ment a la reivindicació social i
nacional. Allò va passar durant
l’Assemblea de Catalunya. Va
ser instrumental, perquè lla-
vors calia posar fi al franquisme
i era l’objectiu d’aquella unitat.
Quan es va posar fi a aquell pe-

Joaquim Nadal Historiador. Ha estat alcalde, diputat, conseller i professor universitari

“No hi ha realitat efectiva
sobre principis virtuals”

Emma Ansola
GIRONA

UNIONISME · “El PP va ser el desencadenant dels mals actuals i el PSOE va abandonar els orígens i va fer seguidisme del PP
per por a perdre el centre; no han entès res” SOBIRANISME · “L’1-O no va ser un referèndum ni es va proclamar la república”
REPTE · “A Catalunya la unitat només hi arriba en moments excepcionals, el referèndum pactat que vol el 80% en pot ser un”

L’historiador Joaquim Nadal, fotografiat a la part del darrere del seu despatx a la Pia Almoina de Girona, al costat de la catedral ■ QUIM PUIG
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ríode, van sorgir els partits;
CDC, UDC, PSC. Per tant, el ca-
talanisme és plural per natura-
lesa. Però a cada moment d’uni-
tat correspon també una sotra-
gada com va passar en l’època
d’eufòria de Solidaritat Catala-
na que va acabar amb la Setma-
na Tràgica. Ara, per primera ve-
gada en la història, hi ha una
implantació molt àmplia del so-
biranisme, però aquests dos mi-
lions no han pogut incorporar la
pota obrera, la que ara reclama
Junqueras, que sí que tenia l’As-
semblea de Catalunya, i això és
el que em grinyola. D’altra ban-
da, també intento desmuntar la
idea simplista que tot el que va
contra el sobiranisme és fran-
quisme. Hi havia un franquisme
sociològic que penetra en totes
les capes de la societat, CiU va
fer servir alcaldes franquistes
en les municipals del 79 i avui hi
ha sobiranistes radicals que fa
deu anys eren tota una altra co-
sa, i, per tant, no podem oblidar
que en aquest gruix de dos mi-
lions també n’hi ha que prove-
nen del franquisme social que
s’implanta el 39 perquè estan
tips de tanta guerra.

Escriu que “a Catalunya, la uni-
tat només hi arriba en circums-
tàncies excepcionals i conjuntu-
rals”. Estem en aquest moment?
El moment és greu sense cap
mena de dubte. Tan greu que
per mi és una gran contradicció
que el sobiranisme utilitzi el
80% com un kleenex. Si es de-
fensa el 80% a favor del dret a
decidir s’hi ha d’anar a totes, pe-
rò llavors el 50% sobiranista ha
de supeditar l’objectiu últim, la
independència, a l’anterior, que
és poder votar. Ara en podem
parlar de forma tranquil·la i ra-
cional, però en el fons la situa-

ció no admet racionalitat, hi ha
massa components irracionals.
Jo crec, i ho he escric, que els
membres de l’anterior govern
no han de ser a la presó, però ai-
xò no em pot impedir que criti-
qui com s’estan plantejant les
coses. Si mai el govern espanyol
tingués la intel·ligència emocio-
nal per treure’ls de la presó,
l’exili no tindria raó de ser, no
existiria.

En el llibre també proposa solu-
cions que bàsicament suposen
recosir la situació. Cap a on?
Jo demano fer un reset. Com?

Amb una solució de llista cre-
mallera que primer inclou un
mea culpa de l’Estat espanyol
que admet que les instruccions
polítiques l’1-O van ser equivo-
cades. Després cal admetre que
no hi va haver referèndum, els
presos polítics al carrer, la re-
núncia a la unilateralitat i, ja sé
que em criticaran per recular a
una pantalla que es considera
superada, el de l’autonomisme,
però crec que és important tam-
bé restablir l’Estatut no retallat
del 2006 per tornar a avançar
en la petició d’un referèndum
acordat emparant-me en el 80%

que defensa el dret a decidir.
Cal moure la unitat en aquesta
direcció.

I segons la seva experiència,
creu que algun dels dos actors
en el conflicte s’arribaran a
moure?
No, no en veig cap disposat a ce-
dir en res. A més, i això ja ho he
dit diverses vegades, només hi
ha una cosa més impossible que
la independència, i és l’Espanya
federal. I, en tot cas, la polarit-
zació extrema ens deixa un uni-
onisme que deriva cap al feixis-
me i ens voldria liquidats, men-
tre que en l’espai del mig els que
podrien construir una alternati-
va raonable, republicana fede-
ral, no s’ho plantegen, estan es-
pantats per la dreta i l’extrema
dreta. I si la deriva és la pulsió
rupturista, la desobediència,
l’anticapitalisme i la lògica últi-
ma d’obrir les presons, cada dia
que passa perdem un llençol.

És escèptic?
Hem liquidat la transició, amor-
titzat l’autonomia, paralitzat
les institucions, hem entrat en
una dinàmica perversa. ■

Cal la llibertat dels
presos i la renúncia a
la unilateralitat per
desencallar la
situació

❝ ❝Els que poden
construir una
alternativa raonable,
republicana federal,
no s’ho plantegen

Demano fer un
‘reset’, primer que
l’Estat admeti que
les directrius de l’1-O
van ser equivocades

❝
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