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La Guàrdia Civil admet que no
es va malversar via Òmnium
SUBVENCIONS · En un
informe al jutge reconeix que no
hi ha constància de pagaments
de la Generalitat a l’entitat

Marchena
s’aferra a
jutjar l’1-O

GARANTIA · Amnistia es
compromet a supervisar que els
Jordis tinguin “un judici just” i en
torna a demanar l’alliberament
P12

Nacional

L’aforament, només
per a polítics en actiu
El govern de Pedro Sánchez engega
la tercera reforma de la Constitució
Entrevista Manuel Cancio
Catedràtic de dret penal de la UAM

D’esquerra a dreta, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull i Raül Romeva ■ O.C.

Els set de Lledoners junts
Òmnium distribueix la primera imatge que aplega els presos polítics
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“Llarena inventa una rebel·lió
que als seus escrits no hi és”
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La vinyeta

Xavier Graset

Fer

El moc

K

arl Valentin en
podria haver fet
una peça estripada i
ben cabaretera, de
l’incident del gargall al
Congrés dels Diputats. Però per comptes del moc, l’actor a qui es recorda la
seva tasca de la crítica sardònica i festiva a Munic, va optar pel constipat.
Mocar-se (en pronúncia francesa ja seria ben bé això, de fotre’s del mort i del
qui el vetlla) és el que ha anat fent
aquests dies el ministre Josep Borrell.
No ho ha fet Dani Mateos, a qui un jutge empaita per haver-se refregat pel
nas una bandera espanyola; ho ha fet
el ministre d’Exteriors. Una rere l’altra,
possiblement fruit d’aquesta intel·ligència fora de mida que li atribueixen
els seus fidels. Howard Garner va dir
que n’hi ha vuit, d’intel·ligències: la lingüística, la musical, la matemàtica, la
corporal, l’espacial, la intrapersonal, la
interpersonal i la naturalista. Per triar i
remenar. 8 és el doble dels 4 indis que
van pelar els americans que tenen una
història curta i una llengua, i això els ha
cohesionat. Cert que el ministre va piular més tard dient que potser havia

Vuits i nous

No té aturador, quan no és
Flandes és Kosova. Quan no
és la desinfecció és el mossèn
de la Pobla de Segur

L’home que renta

agafat un to massa lleuger, tot i ser en
seu universitària i en conversa amb el
seu homòleg alemany, per fer una anàlisi d’un cert nivell sobre les diferències
de cohesió entre americans i europeus. Però ja no deu venir d’aquí. Després de fer amics amb els britànics,
després de salvar la cara al rei emèrit
per la trobada causal o casual amb el
príncep saudita Bin Salman, ja només
li faltava que el multessin per la venda
d’accions, abans de la fallida d’Abengoa, fent ús d’informació privilegiada.
Tantes intel·ligències concentrades no
pot ser bo. No té aturador, quan no és
Flandes és Kosova. Quan no és la desinfecció és el mossèn de la Pobla de
Segur. Sap com greu que una carrera
tan llarga, del ministre que volia lluitar
contra la corrupció a Foment, i el secretari d’Hisenda de la Lola Flores,
pensés que a Europa, ell que va presidir el Parlament Europeu i l’Institut
Universitari, amb menys llengües, més
cohesió. Tanta bibliografia, i tanta medalla, per acabar fent servir un llenguatge més propi de L’hèroe de Rusiñol que de l’esfera diplomàtica.

Manuel Cuyàs

A

Israel vaig visitar Cafarnaüm,
el poble de pescadors del llac de
Tiberíades on Jesucrist va reclutar bona part dels deixebles, va predicar el Sermó de la Muntanya i va
produir uns quants miracles. Des de
llavors, quan entro en una església romànica, gòtica, renaixentista, barroca
o de Le Corbusier, quan escolto El
Messies de Haendel, el Rèquiem de
Mozart o les nadales del Nobel Bob Dylan, quan llegeixo als llibres d’història
les guerres de religió i els efectes de la
Inquisició, quan veig els futbolistes senyant-se abans de saltar al camp...
sempre penso que totes aquestes coses, boníssimes, bones, abominables o
maquinals, tenen l’origen en aquell poblet remot del qual ara ningú no donaria cinc cèntims i que en l’època de Jesucrist no és probable que fos més acollidor. Alguns diran que l’epicentre del
cristianisme s’ha d’anar a buscar a
Betlem. Uns altres, a Natzaret. Uns altres, a Jerusalem. Jo em quedo amb
Cafarnaüm, on Jesucrist va divulgar la
doctrina fonamental que ens impregna a tots, creients o no, i per la qual el
van matar. En el llibre Clandestins,

“
Un venedor de
figures de pessebre
advoca per la
igualtat de sexes

que ahir comentava, Antoni Batista fa
arrencar la clandestinitat en Adam i
Eva, els primers a haver-se d’amagar
després d’infringir la llei del consum
de fruites. Un altre “clandestí”, segons
Batista, és el mateix Jesucrist. Quan
tria el primer deixeble li canvia el
nom: de Simó a Pere. Ell mateix, com
es diu? Jesús? Emmanuel? Mestre?
Messies? Predica esquivant soldats i
fariseus, o enfrontant-s’hi. El dijous de
l’últim sopar indica als deixebles que
entrin a Jerusalem, on trobaran un
home amb un burro i una gerra que els
durà a un altre home que els facilitarà
el menjador on s’han de reunir. Canvis

de noms i maniobres de distracció propis dels clandestins de llavors, del
franquisme i d’ara.
Al carrer de casa ja tenim la fira de
pessebres i ornaments de Nadal. No hi
hauria figuretes ni molsa ni muntanyes de suro sense l’impuls que el nen
que la fira recorda va agafar a Cafarnaüm. El diccionari diu que cafarnaüm és també “confusió i barreja”. La
fira ho certifica: el miracle dels pans i
els peixos no hauria pogut abastir
tants pastors i caganers. Carles Dresaire, amo d’una parada que cada any
presenta una novetat, m’ensenya dues
figuretes de la seva creació: l’home
que renta roba al riu i la dona que pesca. Les presenta com una transgressió
a la tradició, un tribut a la igualtat de
sexes. Molt bé. Algú ha dit que són un
anacronisme. Com si els pessebres no
n’anessin plens. Ara: no hi havia homes que rentessin la roba, en aquell
temps? No veig Joan Baptista, immergit al riu Jordà, delegant la bugada. I
bé devien pescar les dones, després
que Jesús s’emportés molts efectius de
Cafarnaüm amb l’enigmàtica missió
de ser “pescadors d’homes”.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

I ara, les universitats

P

obra Casa Reial. Primer, el Parlament de Catalunya, que els reprova; després, Podem, que demana obertament una consulta sobre
la monarquia; i ara (a banda de les interessantíssimes informacions sobre
la Letícia i Villarejo que amenacen de
sortir un dia d’aquests), les universitats. Vostès n’estan al cas? Vint-i-sis
(vint-i-sis!) de les cinquanta universitats públiques espanyoles faran en els
propers dies una consulta simbòlica
sobre la monarquia. Aquesta setmana
ja l’han feta a la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i els resultats
han estat espectaculars: hi han participat 7.303 estudiants, dels quals
6.111 han votat a favor de la república
i només 1.092 a favor de la monarquia. Saben què vol dir això? En primer lloc, que el debat de monarquia o
república ja no és un debat exclusiu de
Catalunya (de fet, ni a Catalunya ni al
País Basc ja no és un debat), sinó que

“
Tanta fòbia a
les urnes aquell 3-O,
i ara resulta que per
fer de rei Felip VI un
dia o altre també hi
haurà de passar!

ara és un debat espanyol. I en segon
lloc, que aquest debat es resoldrà generacionalment. A les universitats (si
a la de Madrid hi ha hagut aquests resultats, a les altres ja es poden imaginar el que passarà) els joves es pregunten el perquè de la monarquia. “Tenim
ganes d’opinar. I volem opinar d’un tema sobre el qual mai ens han preguntat, que és la continuïtat o no de la monarquia”, explicava ahir Lucía Nistal,

De reüll
Maria Palau

Les cares de la notícia
CATEDRÀTIC DE DRET PENAL DE LA UAM

Manuel Cancio

Involució
cultural

Més clar, l’aigua

F

a deu anys el Parlament va aprovar la llei per a la
creació del Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts (Conca). Si tot hagués anat com havia d’anar, és a
dir, si aquest organisme hagués seguit el model dels
consells d’experts que tutelen amb una autonomia total
el sector cultural en els països més democràtics del
món, enguany estaríem de celebració. Però no hi estem
perquè el Conca ha sigut un (altre) fracàs dels nostres
governants. Els que el van fer possible fa una dècada es
van ben preocupar que naixés coix per tal que, tot d’una,
s’entrebanqués per no arribar als
El Conca ha
seus objectius. Qui diu coix diu
mancat de pressupost. Després,
sigut un
l’excusa de la crisi, excusa que
(altre) fracàs amb
es va fer servir per ofegar tantes i
dels nostres tantes parcel·les de la cultura, uns
governants
altres il·luminats van potinejar la llei
originària i van manllevar al Conca
les competències que se li havien concedit per
administrar les ajudes a la creació. I així és com ens va
quedar després d’aquest procés de depuració: sense
cap poder real. La classe política que ho va permetre, i la
que ho continua permetent, és en gran part la
responsable de la involució cultural del nostre país. El
Conca avui només serveix per fer informes que servirien
de molt si algú dels que podrien canviar l’ordre de les
coses se’ls llegís amb atenció. En el darrer, d’informe, hi
ha una dada alarmant: la meitat de la societat catalana
ignora per complet l’oferta cultural. Informe que, com
tots, acumularà pols.

una de les impulsores d’aquesta consulta a la UAM. I afegia: “Ens sembla,
vistos els resultats, que hi ha unanimitat que cal replantejar-se la funció de
Felip VI i d’una institució que és antidemocràtica, anacrònica i hereva directa de la dictadura.” Cordons, Lucía!
No se n’oblidin, sobretot, que aquests
joves que ara voten a les universitats
són els mateixos que d’aquí a quatre
dies ens governaran. Això s’acaba, reis
meus. Tan bé que ho tenia Felip VI,
que simplement havia de fer el paper
de mitjancer que li atorga la Constitució, aquesta Constitució que tant es
posen a la boca, i s’hauria guanyat el
cel. Però no. El seu pare va triar fer negocis i fotografiar-se amb segons qui, i
ell, aquell 3-O, fer política. Si el que volia era fer política, el que havia d’haver
fet era presentar-se a unes eleccions.
Tanta fòbia a les urnes i, quina ironia,
a la llarga resulta que per fer de rei (o
no) també hi haurà de passar.

-+=

Més clar no ho pot dir aquest catedràtic de dret
penal de la Universitat Autònoma de Madrid, firmant del manifest “La banalització de la rebel·lió i
la sedició”. En l’entrevista que publiquem assegura, entre d’altres coses, que Llarena s’inventa una
rebel·lió que no apareix als seus mateixos escrits.
DIRECTORA DEL CCCB

Judit Carrera

Experiència i futur
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Per primera vegada una dona dirigeix el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i
també per primera vegada l’accés a la direcció ha
estat per concurs públic. Amb anys d’experiència
a la casa, es considera ben posicionada per connectar amb les noves generacions.
DIRECTOR D’AMNISTIA INTERNACIONAL A EUROPA

Fotis Filippou

Suport per a tots

-+=

És molt important que el màxim responsable
d’Amnistia Internacional a Europa doni tot el seu
suport a Jordi Cuixart i a Jordi Sànchez, en reclami la llibertat immediata i es comprometi a supervisar el procés judicial. Un suport que ha fe fer extensiu a tots els presos polítics.

L’ocàs de la
monarquia
El debat sobre la permanència o no de la monarquia com
a primera institució de l’Estat espanyol avança lenta però inexorablement, com ho demostren les iniciatives dirigides en última instància a
una hipotètica convocatòria de referèndum per decidir-ne l’abolició.
Aquesta cita pot semblar llunyana,
però Podem ja la demana obertament; també ho ha fet el Parlament
de Navarra; el de Catalunya, a banda de reprovar el rei Felipe, ha demanat l’abolició de la corona, i s’estan realitzant consultes oficioses
en el mateix sentit en diverses universitats espanyoles i en municipis
de Madrid i d’Andalusia.
Diversos factors influeixen en
aquest corrent de fons. El 60% de
la població espanyola ha nascut
després de la Transició, no ha rebut
directament la influència de la dictadura, ni ha votat la Constitució.
També creix el rebuig a la institució
pels privilegis que rep, pel seu anacronisme i per la seva relació amb la
corrupció (casos Urdangarin i Corina), mentre que la imatge de la monarquia s’ha anat desgastant per
aquests i altres escàndols, com ara
l’incident de caça de Joan Carles a
Botswana, l’opacitat de la fortuna
de la família reial o l’amistat amb la
monarquia absoluta saudita.
Sigui com sigui, les enquestes
dels últims 25 anys retraten l’enfonsament de la monarquia i el creixement de la república com a opció
preferida dels ciutadans de l’Estat
espanyol. La mobilització social
potser és incipient encara, però va
ràpidament a més i, en canvi, el
80% del Congrés dels Diputats
continua enrocat en un suport total
a la corona. Més aviat que tard, els
partits constitucionalistes espanyols hauran de ser sensibles a
aquesta realitat i replantejar-se la
seva posició. Si no ho fan ells, la
gent els acabarà obligant a fer-ho.
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any

Ofegats pel 155
La dependència de la
burocràcia de Madrid paralitza
l’administració mentre l’Estat
continua bloquejant partides
vitals.

Germà Capdevila

20
anys

ETA parla amb el PP
L’executiu del Partit Popular
reconeix que ha començat els
contactes amb ETA, però
manté el criteri d’individualitzar
cada trasllat.

Antoni Soy. Professor de la Universitat de Barcelona

Borrell en sap
un niu

E

anys

La recessió econòmica
condiciona l’arrencada de les
negociacions. Moderació
salarial i poder adquisitiu
enfronten patronal i sindicats.

Tribuna

Full de ruta

l ministre d’Afers
Exteriors del Regne s’ha guanyat a pols
la fama de poca-solta.
Cada estirabot el posa
a les portades dels
diaris i provoca les ires dels seus oponents i els aplaudiments dels seus
fans. Tanmateix, Josep Borrell en sap
molt, de crear cortines de fum per distreure el personal. Aquesta setmana,
molt oportunament, va declarar tot cofoi que els EUA ho havien tingut molt
fàcil per bastir el seu Estat, perquè segons ell van néixer sense història i només havien matat quatre indis. És una
bestiesa tan enorme que fa venir basques, però la motivació va ser molt clara: que tothom parlés d’indis i no de la
confirmació de la sanció que la Comisión Nacional del Mercado de Valores
va aplicar-li, per havers-se servit de la
informació privilegiada de què disposava com a membre del consell
d’Abengoa per estafar uns pobres incauts, que van comprar-li accions pensant que feien una bona inversió. L’escàndol de tenir un ministre que ha ad-

10

Batalla pels sous

Sobre l’estupidesa

D

e tant en tant torno a llegir l’assaig
Les lleis bàsiques de l’estupidesa
humana, de l’historiador econòmic Carlo Cipolla, incloses al seu llibre
Allegro ma non troppo. M’agradaria compartir-ho amb els que no ho hagin llegit o
ja no ho recordin. Alguns diran que és un
text fet des d’un punt de vista intel·lectual
elitista, que segurament és, almenys en
part, cert, però crec que l’autor parla des
d’una perspectiva irònica i crítica, que és
el que li dona interès.

CIPOLLA SUSTENTA que hi ha cinc lleis bà-

siques de l’estupidesa humana. Primera:
tots nosaltres subestimem, sempre i inevitablement, el nombre de persones estúpides que ens rodegen i que hi ha en el
món. Segona: la possibilitat que una persona sigui estúpida és independent de
qualsevol altra característica d’aquesta
persona (l’exemple que ell posa és que en
una universitat hi haurà el mateix percentatge d’estúpids entre els bidells i entre els professors). Tercera: una persona
estúpida és la que causa danys o pèrdues
(de diferents tipus) a altres persones,
grups o a la societat i, al mateix temps, no

Està fent una feina molt
intensa per desfer les
complicitats i la bona imatge
que Catalunya es va guanyar
a pols amb el procés pacífic
cap a la independència

El lector escriu

mès un comportament tan lamentable, que no renuncia i que no és destituït pel president del govern d’Espanya, queda amagat per l’estirabot dels
indis. La Plataforma d’Afectats per
Abengoa va intentar molts cops la imputació de Borrell i la resta del consell,
però la magistrada del cas –una tal Lamela, us sona d’alguna cosa?– va negar-se reiteradament a imputar Borrell
i altres consellers, com ara el cosí del
rei emèrit i l’excap de la Casa Reial. El
2012, l’ara ministre també va haver de
marxar cames ajudeu-me de l’Institut
Universitari Europeu, que presidia, per
haver ocultat que era membre del consell d’Abengoa, la qual cosa violava el
règim d’incompatibilitats. Si continuéssim remuntant el passat de Borrell, en trobaríem més, de casos foscos
i dubtosos. Tanmateix Borrell en sap
un niu, i està fent una feina molt intensa per desfer les complicitats i la bona
imatge que Catalunya es va guanyar a
pols amb el procés pacífic i democràtic cap a la independència. I ho fa sense escrúpols, sense miraments.

b Vaig llegir amb molt d’interès la seva carta de diumenge
passat, 25 de novembre, sobretot en veure que anomenava l’escola del Parc del Guinardó, la meva escola. Vaig tenir
la sort de ser alumna de Dolors Palau. Els nou anys que
vaig passar allà van marcar la
meva vida de manera molt
significativa. Aquell lloc era un
oasi de pau, els nens i les nenes estàvem junts (fet que el
govern d’aleshores prohibia) i
no estudiàvem amb la insulsa
Enciclopedia Álvarez, com feien a tots els grups escolars.
Teníem llibres de coneixements escrits per grans pedagogs, molts eren en català, per
la qual cosa els havíem d’amagar quan venien els inspectors. I també disposàvem
d’una biblioteca amb servei de
préstec. En l’Espanya grisa del
franquisme, jo vivia en un món
meravellós, envoltada de na-

obté cap guany per a ella mateixa i, fins i
tot, pot autoproduir-se algun dany o pèrdua. Quarta: la gent que no és estúpida
sempre subestima la capacitat de fer mal
de les persones estúpides; concretament,
obliden constantment que, sempre i en
qualsevol lloc, associar-se o arribar a
acords amb les persones estúpides és un
error que té uns costos importants. Cinquena: una persona estúpida és el tipus
més perillós de persona. Si es consideren,
d’una banda, els beneficis o els danys que
una persona es pot causar a ella mateixa i,
de l’altra, els beneficis o els danys que
aquesta persona pot causar als altres i a la
societat, Cipolla identifica quatre grans
grups (o més aviat prototips) de persones. Primer, la gent intel·ligent que contribueix al benestar de la societat perquè
amb les seves actuacions beneficien els
altres i la societat i, al mateix temps, també es beneficien ells mateixos. Segon, la
gent que, conscientment (els altruistes) o
inconscientment (els naïfs), ajuda els altres a obtenir benestar o beneficis però a
costa de tenir ells pèrdues o malestar.
Tercer, els rapinyaires o els arribistes/
oportunistes/grimpaires, que només per-

segueixen el seu propi interès encara que
això perjudiqui d’altra gent o el benestar
social. Quart, la gent estúpida les activitats de la qual són contraproduents o negatives tant per a ells mateixos com per a
la resta de la gent i per a la societat en el
seu conjunt.
EVIDENTMENT, AIXÒ

són models teòrics
i en la realitat no serà tan fàcil classificar
la gent en un d’aquests quatre prototipus,
perquè la majoria som una barreja d’almenys dos (o potser a vegades més) d’ells.
Fins i tot es podrien formar subgrups,
per exemple els rapinyaires intel·ligents
o els rapinyaires estúpids o els altruistes
o naïfs intel·ligents i els estúpids, etcètera. Ara bé, en moltes persones és possible
que predomini un d’aquests tipus de
manera clara, encara que hi puguin haver
pinzellades que caracteritzen altres
models que s’han descrit. Per Cipolla,
doncs, la gent estúpida és la més perillosa
que existeix per a les persones i per a la
societat, fins i tot més que els rapinyaires
o grimpaires, perquè és perjudicial per
a tothom: els altres, la societat i ells
mateixos.

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

Molt d’acord,
Sr. Domènech

tura, música, poesia, pintura...
i sobretot teníem uns excellents mestres que ens ensenyaven a pensar, a decidir i a
ser persones lliures. Jo també
m’adhereixo a la iniciativa de
l’arquitecte Marc Cuixart i Goday. Cal que es difongui la memòria històrica de l’educació a
Catalunya, que va ser pionera
a tot l’Estat.
ALEGRIA JULIÀ I DANÉS
Barcelona

Els heroics “metges
del ‹seguro›”
b Vaig ser metge d’assistència primària durant 35 anys. Al
principi ateníem 65 persones
en una hora. Després ens varen millorar les condicions i
vèiem 45 pacients en dues hores i mitja. En els últims anys,
vàrem aconseguir el privilegi
de disposar de 5 minuts per
cadascun dels 45 malalts diaris; però només ens pagaven
les dues hores de sempre.
També he fet guàrdies hospi-

talàries de 48 hores seguides;
però el pitjor de tot van ser
aquelles terrorífiques tardes
de suplici ambulatori. Al cap
dels anys, em varen publicar
quatre cartes als diaris denunciant aquests fets, però l’únic
que vaig aconseguir varen ser
les represàlies del director del
meu ambulatori. Al complir els
65 anys, em va arribar la jubilació forçosa –sense cap alternativa–, però ningú no va ocupar la meva plaça, i els pacients varen ser repartits entre
les consultes d’altres companys. Els “metges del seguro”
mai no vàrem ser capaços de
mobilitzar-nos en defensa dels
interessos dels nostres malalts ni tampoc de la nostra
malmesa salut mental. Els joves del nostre temps són més
valents, tenen les idees més
clares, i disposen de suport
social. Tenen –nosaltres també– més raó que un sant. Endavant i força, companys!

b El discurs polític dels darrers dies és cada vegada més
excloent. No parlo només de
formacions polítiques que
han mantingut sempre aquesta estratègia, partits obertament xenòfobs com ara Vox,
sinó de gairebé tot l’espectre
polític disponible. Els darrers
dies hem vist com hem de
fer de jurat i escollir una formació política, i seguir les seves consignes gairebé com
si es tractés del nostre club
de futbol. La política hauria de
ser guiada per consignes
d’unió i germanor, i si segueix
aquesta deriva d’exclusió, potser acabarem en frustracions
contínues per no poder aconseguir cap resultat de consens. I ara mateix és el que
més necessitem els ciutadans.

JORDI DESOLA
Barcelona

ALBERT LÓPEZ JIMÉNEZ
La Llagosta (Vallès Oriental)

Polítiques
excloents
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La frase del dia

“La Constitució Espanyola fa anys que és una presó per a
la llibertat d’expressió”
Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

Frustració constitucional

Carrizosa

Jordi Panyella

Hèctor López Bofill. Professor de dret de la UPF

L

a vigent constitució espanyola, de
la qual ara es compleixen quaranta anys d’existència, fou aprovada sota l’estricta supervisió dels poders
fàctics procedents del franquisme i en
el context de la transició a la democràcia més violenta a Europa després de la
de Romania. Amb tot, el principal problema de legitimitat d’aquest sistema
no rau en la turbulència dels seus orígens (ja que, certament, es van col·locar les bases d’un marc que podria haver consolidat un Estat espanyol plurinacional i una democràcia avançada i
socialment justa), sinó en el fet que,
després de tant de temps d’ençà de la
creació de l’ordre constitucional, aquella interpretació de la norma suprema
que les autoritats centrals de l’Estat
han acabat imposant ha estat condicionada pel nacionalisme espanyol més
integrista.

EN EFECTE, LA QÜESTIÓ territorial, el gran
problema que ha marcat l’Estat i que
en l’actualitat, a través de la causa catalana, l’ha col·locat en una profunda
crisi fins al punt d’amenaçar també tot
el sistema de llibertats, es podria haver
resolt d’una manera més satisfactòria
a partir d’alguns elements presents en
el text constitucional del 1978. Per començar en el propi silenci sobre el model territorial que es podria haver concretat en un sentit més federalista (això és, amb un “pacte entre iguals” que
inclogués el reconeixement d’atributs
de sobirania a les altres nacions que
componen l’Estat); i per continuar
amb al·lusions a subjectes de les bases
de l’Estat diferents de la “nació espanyola” com succeeix amb la idea de “pobles d’Espanya” continguda en el preàmbul de la Constitució.
AQUESTA VIA

d’aprofundiment en una
unió respectuosa amb la diversitat nacional fou, però, dinamitada pel Tribunal Constitucional espanyol en el judici

Sísif
Jordi
Soler

del 2010 sobre la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya del 2006 en
un gest que passarà als annals de la història de la frivolitat i, alhora, del despotisme judicials. Amb el pas dels anys i
amb el repte independentista català,
s’ha pogut comprovar per part de la
majoria de la població catalana i de força ciutadans d’aquests altres “pobles
d’Espanya” que la reacció de la jurisdicció constitucional a la reforma estatutària catalana era l’expressió d’un mal

més profund que havia restat esmorteït en les dècades de modernització i
de suposada democratització espanyoles (així com d’integració en el marc europeu) però que ben aviat esclataria
amb tota la seva cruesa: la persistència
d’un aparell de l’Estat dominat pels
successors de la dictadura coadjuvat
per una base social d’un espanyolisme
exacerbat que no estaven disposats
que es posés en qüestió la seva hegemonia en l’exercici del poder.
DESPRÉS HEM ASSISTIT

“
L’Espanya
constitucional està

segrestada per la
persistència d’un
aparell de l’estat
dominat pels
successors de la
dictadura, coadjuvat
per una base social
d’un espanyolisme
exacerbat

al xoc entre les
demandes d’emancipació catalanes i
l’esmentada concepció granítica de
l’estat nació espanyol i a la posterior repressió que tant ha consternat la societat catalana i també l’opinió pública
d’altres democràcies liberals. Però més
enllà de la demanda d’autodeterminació catalana el problema derivat de la
interpretació constitucional ancorada
en “la indissoluble unitat de la nació espanyola” es continua manifestant en la
impotència de les autoritats centrals
de l’Estat a l’hora d’oferir un projecte
atractiu d’organització col·lectiva per a
totes les realitats que no participin de
les premisses d’aquest uniformisme
nacional.

EN EL CAS CATALÀ, i encara que se supe-

rés la qüestió tràgica dels presos polítics amb el seu alliberament immediat i
la seva absolució, l’actual govern de Pedro Sánchez no té ni una sola proposta
política de reconeixement per dissuadir més de dos milions de catalans que
deixin de votar independència, i no la
té, ni la gosarà mai formular, perquè
Espanya, en les seves estructures constitucionals i en bona part d’una ciutadania disposada a exercir un veto a
qualsevol temptativa de reforma constitucional plurinacional i progressista,
continua segrestada per una mentalitat que el referèndum de 6 de desembre
del 1978 no va deixar mai enrere.

A

vista de Google
Maps el poble de
Carrizosa sembla el
que realment és: un
grapat de cases estampades al bell mig
de la planura manxega, a la comarca
del Campo de Montiel, país que viu fonamentalment de ser terra vella, enquixotada. Passejant pels carrers
d’aquest municipi de la llunyana Ciudad Real, gràcies a la visita virtual que
la nova tecnologia permet fer-hi, es fa
difícil distingir un racó d’aquells que
meritarien un desplaçament turístic
perquè en aquest país antic no és l’especificitat allò que el fa singular sinó el
conjunt. I efectivament el conjunt crida
l’atenció perquè és el retrat perfecte
d’aquella Espanya àrida, menjada per
la pròpia terra que des de temps immemorials escup cada any el mateix vi
i el mateix oli, un país que avança més
lentament del que correspondria pels
milers d’euros que cada any hi aboca
l’excel·lentíssima diputació provincial.
L’any 1978 Carrizosa va ser elegida
per uns periodistes de la segona cadena de televisió alemanya per rodar-hi
un reportatge sobre la vida a l’Espanya
rural dels primers anys del postfranquisme. El documental hi mostra una
gent empobrida, esclavitzada en feines
agrícoles i en tallers tèxtils manats per
empresaris sense escrúpols. Un poble
amb una sagnant divisió de classes,
amb uns nens pràcticament analfabets i uns altres educats, fora del municipi, en una pulcra escola de monges.
El reportatge es tanca amb una imatge
impagable, la de l’alcalde Rodríguez al
seu despatx, on destaca, presidint la
paret, un bust del dictador Francisco
Franco. Any 1978!
Avui, a Carrizosa, el principal carrer
del poble, que connecta la Plaza Mayor
amb la carretera Infantes, s’anomena,
encara, carrer de José Antonio.

6

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 1 DE DESEMBRE DEL 2018

Nacional

Entrevista al
catedràtic de
dret penal
Manuel Cancio

Promotor del
manifest de juristes
contra ‘La
banalització de la
rebel·lió i la sedició’

Comença el
Gran Recapte
del Banc dels
Aliments

Desena edició de la
recollida solidària a
2.500 punts, i
també amb versió
en línia

Marchena no s’aparta
REBUIG · El president de la sala que
jutjarà els independentistes sosté que
no té cap interès “directe ni indirecte”
ALIÈ · En l’escrit d’al·legacions a la seva
recusació, es distancia de Cosidó i
defensa el sistema d’elecció del CGPJ
A.S.
BARCELONA

El president de la sala penal del Tribunal Suprem i
president del tribunal que
jutjarà els líders independentistes pel referèndum
de l’1-O, Manuel Marchena, no veu motius per
apartar-se del procés judicial. Sosté que no té cap interès “directe ni indirecte”
en la causa que portarà al
banc dels acusats els dirigents socials i polítics del
sobiranisme.
Marchena així ho assegura en l’escrit d’al·legacions per oposar-se a la seva recusació demanada
per les defenses d’Oriol
Junqueras, Raül Romeva,
Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell i
Anna Simó. Els dirigents
independentistes van reclamar que s’apartés arran de l’escàndol pel whatsapp reenviat pel portaveu
del PP al Senat, Ignacio
Cosidó, en un fòrum dels
populars en què es vantava de l’acord al qual el seu
grup havia arribat amb el
PSOE pel Consell General
del Poder Judicial (CGPJ).
I presumia que el PP controlaria la sala penal “des
de darrere”. L’entesa amb
els socialistes, que incloïa
el nomenament de Marchena com a president del
CGPJ i del Suprem, es va
esquinçar arran de la polèmica després que el mateix Marchena renunciés
a encapçalar el Poder Judicial. El trencament ha
comportat que Carlos Lesmes es mantingui al capdavant del poder judicial i
del Suprem –el mandat li

El jutge
Marchena en
una imatge
d’arxiu ■ EFE

caduca dimarts– i Marchena continuï presidint
el tribunal que jutjarà
l’1-O.
Aliè al terrabastall polític, en el seu escrit d’al·legacions, recollit per l’ACN,
Marchena rebutja que tingui cap interès en el procés. Subratlla que és la setena recusació de les defenses dels dirigents independentistes
contra
membres del tribunal, entre ells el jutge instructor
Pablo Llarena, “una estratègia defensiva que obliga
la sala una vegada i una altra a raonar el seu distanciament respecte de l’objecte de la causa”.
Res a veure
En l’escrit, de cinc fulls i
amb data de 30 de novembre, Marchena també
aprofita per desmarcar-se
de Cosidó. I rebutja les
acusacions de politització
de la justícia. Defensa que
la imparcialitat d’un jutge
s’ha de mesurar per les seves interlocutòries. “No
pot dependre de l’opinió
de tercers que expressen
el seu personal criteri sobre les conseqüències polítiques d’un determinat
pacte entre dues forces
parlamentàries.”
Marchena
descarta,
igualment, que el sistema
d’elecció del Consell General del Poder Judicial estigui contaminat políticament. L’elecció dels membres del Poder Judicial era
un dels arguments de les
defenses dels líders independentistes, que sostenen que la participació
dels polítics –una vintena
de vocals s’elegeixen per
les Corts, Congrés i Senat,

Les frases del magistrat

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

“ [La recusació] és
una estratègia
defensiva que obliga
la sala una vegada i
una altra a raonar el
seu distanciament de
l’objecte de la causa”

“No és el mecanisme
de designació el que
condueix a
l’escepticisme sinó les
disfuncions que poden
sorgir durant l’elecció
i nomenament”

i, per tant, hi ha d’haver un
acord polític– facilita una
“permeabilitat” de la política en les decisions judicials. Marchena no ho veu
així. Encara més, considera que és un argument “inacceptable” i que no se sosté. El president de la sala
penal del Suprem recorda

que en països com Portugal, Itàlia, França o Bèlgica
els polítics també intervenen en la designació de
part dels magistrats. “Els
països del nostre entorn
coneixen una participació
–més o menys directa–del
poder polític en el nomenament dels integrants de

l’òrgan de govern del poder judicial”, destaca Marchena, que veu una “desqualificació” les tesis sostingudes pels lletrats de
les defenses dels líders independentistes no només
del sistema espanyol sinó
de països europeus com
els citats.
Millorable
Marchena admet que el
sistema judicial espanyol
és “tan millorable com
qualsevol altre”, però rebutja que el fet que els partits escullin vocals del
CGPJ signifiqui que existeixi una politització, com
han denunciat no només
els independentistes sinó

també forces com Ciutadans o Podem. “No és el
mecanisme de designació
el que condueix a l’escepticisme col·lectiu sinó les
disfuncions que poden
sorgir durant el procés
d’elecció i nomenament”,
assegura.
El rebuig de Marchena a
la possibilitat que l’apartin
del judici de l’1-O se suma
al de la fiscalia, que aquesta setmana ja va descartar
les recusacions presentades per les defenses dels líders independentistes. La
fiscalia sosté que no hi ha
dades que justifiquin que
Marchena pugui actuar
amb parcialitat com sostenen els sobiranistes. ■
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“‹Atado y bien
atado›”
Jordi Alemany

A les portes de commemorar els 40 anys de la carta
magna, torna a obrir-se el meló de la discussió sobre si
cal reformar-la o no. Així estarem entretinguts un dies
mentre esperem a veure com tot quedarà igual per
uns quants anys, escoltant com es defensa el que va
significar de consens mentre queda clar que l’important és la protecció de la corona, un sistema electoral

no proporcional, el Senat, el poder judicial i polític i, en
definitiva, relligar més allò ja “atado y bien atado”. Però sembla que els comença a sortir algun granet molest més enllà de la granissada catalana amb les reprovacions a Felip VI als municipis o la creació d’una comissió al Parlament. Encara que sigui un referèndum
simbòlic en una universitat a Madrid...

de l’1-O
Amnistia
seguirà de prop
el judici
—————————————————————————————————

160703-1199442Q

Amnistia Internacional (AI)
seguirà de prop el judici contra l’1-O per garantir que és
just. Com ja havia fet abans,
el seu director a Europa, Fotis
Filippou, ha enviat una carta
al president d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart i a l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez, presos a Lledoners, per
expressar de nou la seva solidaritat, però aquesta vegada
va més enllà i, a les portes
d’iniciar-se el judici oral contra ells i 16 processats més,
es compromet a “supervisar”
el procés judicial “per analitzar si les garanties d’un judici
just s’acompleixen”. A la carta, AI i els seus dirigents expressen el seu “suport i solidaritat” per la “situació injusta” que viuen Sànchez, Cuixart i les seves famílies. “Estem molt preocupats que hagi passat més d’un any des
del vostre arrest i que encara
estigueu en presó preventiva.
És una situació que considerem injustificable, que hem
denunciat internacionalment
i continuarem denunciant
fins que sigueu alliberats i els
càrrecs de rebel·lió i sedició
retirats”, afirmen a la missiva.

La junta d’Òmnium va refusar el 2 de novembre els escrits de l’acusació contra Cuixart ■ ACN

La Guàrdia Civil no
troba constància de
pagaments a Òmnium
a En un informe tramès al jutge, reconeix que no pot

provar la tesi de la malversació en el referèndum de l’1-O
Redacció
BARCELONA

La tesi de la malversació
en el referèndum de l’1-O
s’allunya, una vegada més.
La Guàrdia Civil afirma en
un informe remès al jutjat
d’instrucció número 13 de
Barcelona que “no hi ha
constància” de subven-

cions o pagaments de la
Generalitat a Òmnium
Cultural, entitat dirigida
per Jordi Cuixart, en presó preventiva per la causa
del Tribunal Suprem pel
procés. El cos armat ho
conclou després d’haver
investigat l’associació cultural en el marc de la causa
contra el procés indepen-

dentista que se segueix en
aquest jutjat. En el mateix
informe, la Guàrdia Civil
subratlla que un 98% dels
ingressos de l’entitat provenen d’aportacions privades, però manté que
Òmnium va tenir una participació “inequívoca” en
mobilitzacions i campanyes “conscienciadores”

amb relació a la participació de la ciutadania al referèndum de l’1-O. Afirmen
que hi ha correus que recullen “crides d’Òmnium”
per acudir a la rambla de
Catalunya, davant la seu
d’Economia, durant l’escorcoll del 20 de setembre
del 2017.
La Guàrdia Civil va registrar al març passat la
seu d’Òmnium a Barcelona, en una operació per
buscar proves que acreditessin les seves sospites
que la Generalitat va usar
aquesta entitat cultural
com a “societat interposada” per sufragar despeses
de l’1-O mitjançant pagaments opacs. Segons sostenia l’institut armat, la
Generalitat, a través del
seu exsecretari de Difusió
i Atenció Ciutadana Antoni Molons –que va ser detingut al març–, hauria
utilitzat Òmnium per fer
tasques relacionades amb
la sol·licitud a empreses
d’arts gràfiques i distribució de cartells propagandístics en què es cridava la
població a votar l’1-O. Per
contra, la interventora general de la Generalitat,
Rosa Vidal, imputada pel
jutjat de Barcelona que investiga l’1-O, va certificar
el juny passat per escrit al
magistrat que l’administració catalana no va concedir cap subvenció a Òmnium i ni l’ANC el 2017. En
la mateixa línia, Òmnium
també va remetre una auditoria dels seus comptes
al jutge, per tal de dissipar
les sospites. ■

FIRA-FAIA. PROGRAMA D’ACTES
A partir de les 16:00 Obertura de la fira d’artesans a la plaça de l’Església.
A les 17:00 Descoberta de la plaça dels col·laboradors amb l’escultura de la Fia-Faia
i repartiment dels mocadors commemoratius.
A les 17:30 Presentació del conte de la Fia-Faia a càrrec de l’editorial Mediterrània,
l’historiador Xavier Pedrals i el ninotaire Kap.
A les 18:00 Entrega de premis del Concurs de Fotografia de la Fia-Faia.
Tot seguit: Taller demostratiu de construcció d’una Fia-Faia (a càrrec dels nens/es de
l’escola L’Albiol i del poble, amb l’ajuda de pares, avis, tiets...).
A les 18:30 Presentació del Ball de les 3 parts recuperat per La Berguedana de
Folklore Total.
Tot seguit: Encesa de la Fia-Faia, Repic de campanes, cantada de la cançó de la FiaFaia i Ball al voltant del foc, acompanyats amb la música de La Berguedana de
Folklore Total i dels alumnes de l’escola Folk del Pirineu.
Per acabar: Tast de formatge amb codonyat i vi de missa (a càrrec del grup de gent
gran del centre cívic, l’escola L’Albiol i l’Ajuntament).
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El Parlament ratifica i envia
al ple la comissió sobre el rei
a La mesa no accepta la petició de retirada que havien presentat Cs, el PSC i el PP a Com que es tracta

d’un òrgan d’investigació, s’haurà d’aprovar per majoria en sessió plenària, però encara no hi ha data
BARCELONA

El president del Parlament, Roger Torrent, escoltant ahir el lletrat major de la cambra, Joan Ridao ■ ACN

l’excomissari José Manuel
Villarejo sobre uns presumptes comptes bancaris
de Joan Carles a Suïssa.
El rei després de l’1-O
Tot i que l’àmbit de treball
que tindrà la comissió a la
cambra catalana encara
no ha estat concretat –el
pla s’aprova un cop constituïda la comissió–, fonts
republicanes recordaven
ahir la relació directa que
va tenir Felip VI amb la fuga d’empreses catalanes
després de l’1-O, per la
qual cosa consideren que
és una matèria rellevant
per ser investigada. A més

a més, les mateixes fonts
republicanes insisteixen
que el fet que el rei sigui
una figura inviolable, segons l’article 56.3 de la
Constitució, no impedeix
que la cambra pugui investigar. “El fet que el monarca no estigui obligat a comparèixer ni a declarar no
eximeix la cambra d’investigar”, hi van afegir les
mateixes fonts amb referència a un informe del
Consell d’Estat sobre els
deures de la monarquia, i
recorden que aquest mateix organisme ja va expressar aquest octubre
que el Parlament és lliure

Torrent, a Brussel·les
D’altra banda, el president
del Parlament, Roger Torrent, viatjarà la setmana
que ve a Brussel·les, on
s’entrevistarà amb l’expresident Carles Puigdemont,
amb qui no es troba des del
mes de gener, quan va fer
el seu primer viatge a Bèlgica després de ser nomenat
president de la cambra catalana. Des de llavors, Torrent ha estat força criticat
pel grup de JxCat quan va

optar per no celebrar el ple
d’investidura de Puigdemont perquè el Suprem li
ho havia prohibit.
Torrent també es trobarà amb els exconsellers
Lluís Maria Puig i Toni Comín, i amb la delegada del
govern a Brussel·les, Meritxell Serret. La primera
cita serà al Parlament de
Flandes, on es reunirà amb
el seu homòleg a la cambra,
Jan Jeumans, que va causar un cert malestar en
el govern de Pedro Sánchez per les seves crítiques
a la situació de presó preventiva dels polítics independentistes. ■

El president de la
Generalitat, Quim Torra

de fer del text una interpretació “oberta, moderna i flexible”, s’ha optat
per una lectura “restrictiva, tancada, antiga i perpetuadora d’injustícies”.
Torra acaba la missiva
advertint que la carta
magna “no té el suport i el
reconeixement legítim del
poble de Catalunya” i lamenta que “en comptes de
buscar una solució, l’Estat
i els tribunals facin un ús
completament contrari al
sentiment i a l’expressió
democràtica dels catalans” i recorda que el poble
ha dit clarament que aposta per una república. ■

de fer judicis polítics quan
es va tractar la reprovació
del rei que ha estat impugnada pel govern espanyol.

Torra no assistirà als
actes de la Constitució
Redacció
BARCELONA

El president de la Generalitat, Quim Torra, no assistirà als actes de celebració
del 40è aniversari de la
Constitució que se celebraran el 6 de desembre.
Així ho ha fet saber el cap
de l’executiu en una carta
dirigida als presidents del

OPINIÓ
Modest
Guinjoan

—————————————————————————————————

Andalusia,
economia,
Catalunya

N

Emma Ansola

La creació d’una comissió
d’investigació sobre la monarquia, sol·licitada pel
grup de Junts per Catalunya, amb el suport d’ERC,
els comuns i la CUP, va
passar ahir un nou tràmit.
La mesa del Parlament va
rebutjar les peticions de
reconsideració que havien
presentat els grups de Ciutadans, el PSC i el PP amb
l’argument que la matèria
a investigar excedia les
competències de la cambra catalana. Les forces
sobiranistes, en canvi,
consideren que es tracta
d’una matèria “rellevant”
d’acord amb el que recull
l’Estatut d’Autonomia i,
per tant, van optar per acceptar-ne la tramitació,
que ha de culminar en
l’aprovació en una sessió
plenària, per a la qual encara no hi ha una data fixada.
Si es constituís, el Parlament seria la primera cambra legislativa a crear una
comissió d’investigació sobre la monarquia després
que la mesa del Congrés
dels Diputats ja n’hagi rebutjat dues de similars;
l’última, reclamada el setembre passat pels mateixos grups a Madrid, més
Compromís i Bildu, arran
de les declaracions de la sòcia del rei emèrit Corinna
zu Sayn-Wittgenstein a

—————————————————————————————————

Congrés dels Diputats i del
Senat, així com a la delegada del govern espanyol,
Teresa Cunillera. En la
carta, Torra al·lega que la
Constitució “s’ha convertit en una presó per a la llibertat d’expressió i la capacitat de decisió dels ciutadans”, per la qual cosa
considera que aquest aniversari no mereix cap cele-

bració” i encara menys
quan es tracta d’un text
“que va néixer d’una transició del franquisme que,
per desgràcia, encara
constatem com perviu”.
En la missiva, Torra assenyala que des de fa uns
anys la Constitució ha esdevingut una presó “més
que una finestra a la democràcia”, perquè en lloc

o he seguit les eleccions andaluses, però el soroll que m’arriba és que Catalunya ha
estat al centre del debat.
Resulta xocant, no només
perquè el nostre país queda una mica lluny, sinó perquè es tracta d’unes autonòmiques. Que el centre de
la picabaralla hagi descansat en l’espanyolitat, en els
presos polítics, els exiliats...
és un símptoma que els
administrats andalusos importaven un rave, tant als
partits que han utilitzat Catalunya com a arma llancívola, com als que s’han
avingut a discutir sobre
aquest tauler. Com si Andalusia no tingués problemes! Posats a parlar de Catalunya, ho haurien pogut
fer en termes de nivell de
desenvolupament. Per
exemple: Andalusia té més
població que Catalunya
(8,4 milions d’habitants enfront de 7,56); malgrat això,
té un PIB absolut un 30%
inferior al català; el PIB per
habitant el 2017 fou de
18.470 euros, enfront dels
29.936 de Catalunya, és a
dir, un 38% inferior. El PIB
industrial a Andalusia
(18.470 milions, el 2017) és
un 60% inferior al català;
en canvi es descansa més
en el sector públic, sanitat i
educació (hi representa el
20% del PIB enfront del
14% a Catalunya). Hi ha
menys ocupats, tot i tenir
més població, i és que els
aturats són, el tercer trimestre del 2018, 898.000,
un 122% més que a Catalunya, i la taxa d’atur és del
22,9% enfront del 10,7. Si
una taxa superior al 10% la
considero un escàndol, es
poden imaginar el que penso d’una taxa que és de
més del doble. Es fa difícil
d’entendre que la dreta i
l’extrema dreta s’hagin dedicat a criminalitzar un país
que podria servir de referent en alguna cosa, encara
que només fos per fer propostes per veure si millora
el benestar dels andalusos.
No ha estat així, potser les
eleccions no eren per a Andalusia. Una pena, sobretot
per als andalusos.
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Manuel Cancio Catedràtic de dret penal de la UAM i firmant del manifest ‘La banalització de la rebel·lió i la sedició’

“Llarena inventa una rebel·lió
que als seus escrits no hi és”
TS · “Rajoy desapareix dient «Espanya és a les vostres mans», i al Suprem se’ls ennuvola la vista” UE · “Schleswig-Holstein no
m’humilia, em reconforta, però al TS pensen: «Qui són aquests per dir-me això?»” 1-O I 27-O · “On és la conspiració? On és el
paper que diu que els Mossos tallaran l’A-2? Ni la ‘rojigualda’ es retira al Palau” REI · “Està sobreprotegit. Volem ser el Marroc?”
No. Fins als anys vuitanta era
molt comú que el Suprem anés
per un costat i el món acadèmic,
per un altre. Però això es va acabar i hi ha una certa convergència. Sí que hi pot haver discrepància entre professors. El problema aquí és que no hi ha precedents. Tenim el cas de Tejero i
el 23-F, que va ser un altre delicte de la justícia militar ja derogat. Si no ho tingués tan clar, no
em pronunciaria sobre un cas
en curs. On és la violència? La
idea aquesta que ells sabien que
es mobilitzaria un conjunt important de persones i que això
podia produir una espècie de
confrontació i que això és una
comissió per omissió, perquè no
van aturar el que podia portar a
generar una rebel·lió... Però és
que no ha passat! No hi ha violència més enllà de la dels cossos
policials l’1-O. No hi ha enlloc
ningú que hagi organitzat un aixecament. És una banalització,
perquè el delicte de rebel·lió és
una altra cosa. No ho entenc...
O ho entenc massa, vaja.

David Portabella
MADRID

L

a idea va sorgir de Jaén,
amb Guillermo Portilla, i
de Granada, amb María
Luisa Maqueda, però a
l’Autònoma de Madrid, i pel fet
de ser a Madrid, Manuel Cancio
(Mèxic, 1967) va sentir el deure de firmar La banalització
dels delictes de rebel·lió i sedició, el manifest que han subscrit més de 120 catedràtics
i que rebat la teoria del jutge
Pablo Llarena.

Exigeix valentia firmar un text
que nega la rebel·lió i exigeix la
llibertat dels polítics presos?
A mi em sembla que no... Però
soc un funcionari i no tinc cap
aspiració política; gaudeixo de
llibertat de càtedra i ja tinc feta
la meva carrera de catedràtic...
Per a algú que encara hagi de
fer carrera acadèmica i que hagi de passar per unes oposicions, no sé si és gaire prudent,
perquè hi ha gent que això s’ho
pren com un acte de traïció. I
jo no m’havia pronunciat mai
ni havia firmat res sobre un
procés en curs. Sempre he cregut que cal respectar la instrucció del tribunal i esperar
després la sentència, però en
aquest cas el que ha passat fins
ara ja reuneix algunes característiques que obliguen un professor de dret penal espanyol a
dir que aquí estan passant coses molt estranyes.
És d’imaginar que el premi a
professor del mes a la UAM no
es guanya firmant un text així...
No, no... Però bé, a mi em paga
la universitat per dir les coses
que crec que cal dir. La qualificació de rebel·lió i de sedició està fora de tot sentit. I em crida
l’atenció que el procés no s’estigui substanciant a Barcelona,
que és on correspon. La idea
que el delicte de rebel·lió afecta
tot Espanya és peregrina. És
clar que hi ha molts delictes
que afecten arreu mediàtica-

Manuel Cancio és catedràtic de la UAM i firmant del manifest ‘La banalització de la rebel·lió i la sedició’ ■ EPA

ment i políticament! I un delicte que s’ha comès a Ourense
pot tenir incidència a Figueres!
I a ningú se li acut canviar la
competència! La competència
del jutge natural determinat
per llei és una qüestió fonamental. Això no hauria d’estar
ni a l’Audiència ni a la sala segona del Suprem. I s’ha de dir,
i és important que ho digui jo,
que soc a Madrid. I és irrellevant, però no tinc cap simpatia
pel nacionalisme català ni per
l’espanyol.
Perdó per la ximpleria, però els
firmants han estudiat el mateix
dret penal que Llarena?
Sí, sens dubte! L’assumpte és
molt peculiar. Sens dubte que
la convocatòria del referèndum

és il·lícita quan l’anul·la el TC,
però això es diu desobediència.
Que hi ha actes el 20 de setembre que puguin arribar a ser
qualificats de sedició, podria
ser... Però he llegit l’acta de processament i l’escrit de qualificacions provisionals, i allà hi
hauria de ser tot, i no veig enlloc quina responsabilitat tenen les persones concretes en
la crida a una sedició. Perquè,
si es conclou que fer manifestacions al carrer pot acabar en
actes violents, aquest argument ja el conec i és d’altres règims. Una explicació que això
s’hagi encaminat cap al delicte
de rebel·lió és l’article 384 bis
de la llei d’enjudiciament criminal (Lecrim), que permet una
cosa profundament qüestiona-

ble: suspendre un representant
de la sobirania popular. I això
és una regla excepcional del
dret penal antiterrorista per al
supòsit de bandes terroristes i
rebels, una terminologia antiga
que té a veure amb l’activitat
d’ETA i el fet de posar presos a
les llistes d’HB. Si algú no està
condemnat, no ha d’existir cap
afectació en els seus drets fonamentals. I tot és per aquest delicte; si s’hagués quedat en la
sedició, no es podrien suspendre els diputats.
Advocats dels presos com Jordi
Pina i Andreu van den Eynde es
queixen que aquest dret penal
no és el que van estudiar. Tanta
distància hi ha entre les aules
de la universitat i el Suprem?

Coneix magistrats del Suprem.
Com és el diàleg amb ells?
Els que diem que aquí no hi ha
rebel·lió no tenim necessitat
d’explicar-nos; qui té necessitat d’explicar-se són els que
s’inventen ad hoc un concepte
de rebel·lió, com fa el jutge instructor, quan en els seus escrits no apareix enlloc la violència ni ningú que hagi organitzat un aixecament. Jo conec
alguns magistrats del Suprem
i amb ells mai he comentat ni
una paraula sobre el tema, per
respecte i perquè els conec bé.
Jo no els trec l’assumpte, ells ja
saben el que penso i jo sé que
se’ls ennuvola la vista. Es van
sentir abandonats, el govern
de Mariano Rajoy va desaparèixer i els va dir “apa, Espanya
queda a les vostres mans”, i els
va agafar un atac de responsabilitat. El sentiment nacional
ennuvola la vista i el raciocini,
i al final és un grup molt reduït
en què és molt difícil esmenar
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la plana a qui instrueix el cas,
perquè aquesta instrucció no
és plat de bon gust. I això que
ho ha explicat el mateix Diego
López Garrido, l’autor del tipus
delictiu. De vegades el legislador no pot parlar perquè és
mort, però aquí el tenim com
un Deus ex machina! És López
Garrido, un catedràtic molt
prestigiós i un polític rellevant,
que diu: “Jo, que soc qui va redactar l’article 472 del Codi
Penal, precisament volia impedir que es consideressin rebel·lió les conductes de desobediència civil.”
Els catedràtics firmants citen
una sentència clau: la 199/1987
del Tribunal Constitucional,
que circumscriu la rebel·lió a
“l’ús d’armes de guerra o explosius”. Per què Llarena la ignora?
La deu conèixer...
Sí, és clar. La sentència marca
un estàndard a l’hora de dir
que, en la lluita antiterrorista,
no tot s’hi val, que no es pot
anomenar terrorisme qualsevol cosa, i l’estàndard s’ha recollit en la legislació posterior. El
que passa és que la sentència

emmarca raonablement la diferenciació entre activitats rebels i terroristes, que terrorisme no pot ser qualsevol cosa...
Però tampoc resol res ni és cap
solució. La solució màgica del
cas rau en la interpretació comuna del que signifiquen les
paraules violència i alçament
públic.
Sostenen que “només conculcant molt greument el principi
de legalitat” es pot sostenir la
rebel·lió. I la conspiració per a
la rebel·lió, que sembla el més
benigne dels escenaris que preveu el Suprem?
On és la conspiració? On és el
paper en què es diu que els
Mossos tallarien l’A-2? No hi és,
i en els escrits judicials del jutge i de la fiscalia hi hauria de
ser. I si fos conspiració per a la
rebel·lió, que no ho és, com justifiquen la presó provisional?
Amb la Generalitat intervinguda, com es comet reiteració delictiva? Jo no veig cap pla. No
van ni retirar la bandera espanyola del Palau de la Generalitat. No sembla planificat ni
conspiratiu, no...

❝

Sovint el legislador
no pot parlar perquè
és mort, però aquí
tenim López Garrido,
que nega la rebel·lió

A la universitat s’ensenya quan
s’han de dictar les euroordres i
quan retirar-les amb lliure albir.
No, no tenim una assignatura
de dret penal europeu que arribi
a aquesta profunditat. Hi ha
molts professors que diuen que
això ha de ser automàtic, i pot
ser-ho amb un delicte d’homicidi o de violència sexual. Però això no és un delicte qualsevol! I,
quan ho dic, em diuen que, pel
fet d’haver nascut en una república [Mèxic], em falta españolía i sentiment de pertinença. I
soc espanyol, eh! I un pot dubtar del que determini un tribu-

nal belga, i si és un jutge flamenc, més, perquè Carles Puigdemont no parla flamenc, sinó
francès, però és igual... Però
després ve el tribunal del land
de Schleswig-Holstein. I jo dic:
per què ens diuen el mateix a
Alemanya, Suïssa, Bèlgica...?
No deu ser que no són tots ells
els que van en direcció contrària? Jo no em sento humiliat en
la meva dignitat espanyola per
aquestes sentències, sinó reconfortat: m’adono que, a més
del Tribunal d’Estrasburg, hi ha
altres tribunals que defensen
els meus drets constitucionals,
com ara a Schleswig-Holstein,
en la persona de Puigdemont.
I al Suprem, en canvi, pensen:
“Qui són aquests per dir-me això?” Si fins i tot va dir a Llarena: “Ni tu ni jo: la malversació
ni la miro, té.” I llavors Llarena
s’enfurisma com un nen d’11
anys i diu: “Doncs si no és com
jo dic, no el vull.” Però què és això de dictar una euroordre i retirar-la després? Vostè el vol o
no el vol? El cop a la imatge de
l’Estat espanyol és terrible.
La monarquia assisteix al debat

de ser protegida en el Codi Penal. Està sobreprotegida ara?
Sí, i no només passa a Espanya.
Podríem mirar els Estats Units,
on la llibertat d’expressió és
molt important, i el Suprem ha
dit que és un dret fonamental
poder cremar la bandera dels
Estats Units, amb el que és per
a ells. Quan un vol estar sobreprotegit, és que se sent molt insegur i, com més dèbil és el consens sobre la institució, més necessitat de prohibir. El delicte
d’injúries a la corona hauria de
desaparèixer, no hi ha cap raó
per protegir específicament el
cap de l’Estat. Que algú cremi la
senyera, per exemple, és de mal
gust, però no tot el que és de mal
gust pot ser delicte. I és molt important poder fer bromes sobre
el rei. En quins països no es poden fer bromes del rei? Al Marroc. Volem ser el Marroc? I en el
cas de l’humorista Dani Mateo,
el jutge no podia fer una altra
cosa: encara que en la instrucció
ell conclogui que no és delicte,
pot pensar que mocar-se amb la
bandera pot ser delicte. Per això
la millor opció és treure el delicte i prou. ■
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La fi dels aforaments neix
amb dubtes pel referèndum
a La reforma constitucional perquè diputats i senadors deixin de ser jutjats al Suprem es pot fer
sense consulta, però 35 electes la poden forçar i Podem ho vol a “Cal harmonització”, avisa Calvo
David Portabella
MADRID

El govern de Pedro Sánchez va fer ahir el primer
pas per posar fi a una anomalia espanyola, la de
l’aforament de diputats,
senadors i membres del
govern, que no existeix en
països com ara Alemanya,
el Regne Unit i els Estats
Units i que a la pràctica suposa que una possible investigació salti immediatament des del jutjat ordinari determinat per la llei
fins a la sala penal del Tribunal Suprem, presidida
ara per Manuel Marchena.
La proposta que aprova el
Consell de Ministres consisteix en la reforma dels
articles 71.3 i 102.1 de la
Constitució per “limitar
que l’aforament es produeix en el temps estricte
en què s’està en l’exercici
del càrrec”, segons avança
la vicepresidenta Carmen
Calvo. En l’última fase, però, emergeix l’ombra d’un
referèndum. El Consell
d’Estat dona a Sánchez la
possibilitat d’evitar la consulta, però es podria forçar
si ho demanessin 35 diputats del Congrés, i Podem,
amb 67 escons, sempre
ha dit que forçaria que tot
canvi constitucional fos
sotmès al vot ciutadà.
En el viatge iniciat ahir
amb l’aprovació d’un
avantprojecte, Sánchez

La vicepresidenta Carmen Calvo, ahir en la compareixença posterior al Consell de Ministres ■ ÁNGEL DÍAZ / EFE

necessitarà tant sí com no
el suport del PP. Després
de la consulta preceptiva
al Consell d’Estat, l’òrgan
presidit per María Teresa
Fernández de la Vega va
aclarir que es pot fer el
canvi constitucional amb
una reforma simple, que
exigeix una majoria de
tres cinquenes parts al
Congrés –210 dels 350 diputats– i al Senat –159
dels 266 senadors–, que el
PSOE no pot tenir sense
el PP, però prescindint del
tràmit d’haver de celebrar

un referèndum.
L’article 71.3 és ara el
gran trampolí perquè un
cas salti al Suprem, més
polititzat i pròxim al poder
que el jutjat ordinari pel
repartiment que el PSOE i
el PP fan dels vocals del
CGPJ, que més tard són
els que voten qui serà alhora el president de l’òrgan
de govern dels jutges i del
Suprem. “En les causes
contra diputats i senadors, serà competent la sala penal del Suprem”, fixa
l’article esmentat, sense

Casado i l’últim benefici al Suprem
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La tramitació per limitar els
aforaments podria durar un
any entre el pas pel Congrés i
pel Senat. Però, amb la reforma en vigor, el PP potser no
tindria Pablo Casado de president. Si bé Cristina Cifuentes serà jutjada per falsedat
documental en el cas del màster a la Rey Juan Carlos I, Casado va obtenir la gràcia que
el seu afer saltés al Suprem,
que va enterrar la causa.

L’arxivament del cas del
líder del PP es va decidir per
unanimitat a la sala d’admissió, formada per Manuel Marchena –president de la sala
penal– i els magistrats Pablo
Llarena (instructor de l’1-O),
Francisco Monterde, Miguel
Colmenero i Ana Ferrer. El
màster, en el qual el TS veu
“tracte de favor” però no delicte, no entra en les “funcions
pròpies del càrrec”.

distingir entre les irregularitats comeses en l’exercici del càrrec o abans.
La falta de distinció en
l’acusació i en l’origen dels
fets fa que un diputat, senador, president o ministre vagi a la justícia VIP de
la sala penal del Suprem
tant si el cas neix de l’acció del seu càrrec com si és
per haver conduït begut,
per posar un exemple del
2010 del diputat del PP
Ignacio Uriarte. Per això,
l’afany del govern de Sánchez és reescriure l’article
71.3, amb l’afegit “per delictes comesos en l’exercici de les funcions pròpies
del càrrec”.
Afectació al Parlament
L’avantprojecte és enviat
ara al CGPJ –presidit encara per Carlos Lesmes,
que seguirà en funcions
tot i que el mandat expiri
dimarts que ve– i l’òrgan
de govern dels jutges té un
mes per elaborar un informe sobre el canvi. La tramitació completa es podria allargar un any, i el
Parlament i la resta de
cambres autonòmiques
no es veuran afectats d’entrada. Per Calvo, però,
“és evident que, una vegada que es marca el llistó”,
hi hauria d’haver una
“harmonització constitucional” arreu de l’Estat.
Per obrir la negociació,
Sánchez farà una ronda
amb tots els grups i la vicepresidenta Calvo precisa
que no exigirà a Podem renunciar a un referèndum.
“No podem dir a cap grup
de la cambra que no ho faci. Quan es produeixi, ja
veurem si es dona el format d’encaix que té”, va
dir Calvo. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, veu
la limitació d’aforaments
com una “estafa” per “blindar els corruptes”. ■

Aquest Nadal, vine a celebrar-ho al Maresme
Ja has pensat a on faràs la celebració d’empresa aquest Nadal?

A Can Jaume, a peu de la platja de Sant Andreu de Llavaneres,
t’ho posem molt fàcil.

Amb una cuina tradicional, autòctona i de qualitat,
adaptem els nostres menús exclusivament a les vostres necessitats.
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Els set de
Lledoners,
en una foto
a Els presos polítics volen traslladar

en aquesta primera foto en què
apareixen junts una imatge “d’unitat i
serenor” davant el proper judici
T. Dalmau
BARCELONA

837789-1199984Q

Òmnium Cultural va distribuir ahir a la nit la primera fotografia feta a la
presó de Lledoners en què
apareixen junts els set
presos polítics catalans
que hi ha en aquest centre.
Segons va subratllar l’entitat, els presos de Lledoners lamenten profundament que no hi puguin
aparèixer, a la foto, ni Carme Forcadell ni Dolors
Bassa. En aquest sentit,

Òmnium va destacar
aquest missatge dels empresonats: “Som conscients del greuge que es
dona amb la seva invisibilització, degut a la nostra
situació
penitenciària
aliena a la nostra voluntat.” En el mateix comunicat, Òmnium va indicar
que amb aquesta fotografia els empresonats “volen
traslladar una imatge
d’unitat i serenor” de cara
al proper judici contra els
líders sobiranistes. “La repressió, en forma de reclu-

D’esquerra a dreta, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull i Raül Romeva ■ O.C.

sió penitenciària, no ha
afeblit les seves conviccions, i es preparen a consciència per fer front al judici a la democràcia. Cadascun dels presos s’adscriu a una família del cata-

lanisme polític, i és justament aquesta mirada plural que fa que el dia a dia a
la presó sigui també un
aprenentatge en la lluita
per la llibertat. Per aquest
motiu, els presos polítics

tenen el compromís de
respectar totes les opcions
personals per reivindicar i
denunciar la injustícia
d’aquest procés judicial.”
Òmnium va voler deixar clar que la fotografia

no s’ha fet il·legalment, sinó que ha estat possible en
aplicació del que preveu el
sistema d’avaluació continuada que s’aplica a tots
els interns als centres penitenciaris catalans. ■

