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L’ESPORTIU

El derbi deixa els culers líders, a tres
punts del Sevilla i l’Atlético de Madrid

El Barça no dona
cap possibilitat a
l’Espanyol (0-4)

Messi, abraçat per alguns dels seus companys ■ EFE

Futbol

PETICIÓ · Puigdemont demana
unió als partits, en la presentació
del Consell per la República, que
la CUP deixa plantada

ACCIÓ · Comín anuncia una
iniciativa ciutadana europea
perquè se sancioni l’Estat i se li
tregui el dret de vot a la UE

“Sense unitat
l’independentisme
perd autoritat”

La foto de grup que es van fer els líders independentistes al final de l’acte de presentació del Consell per la República ■ EFE

P6, 7

Fan una crida al tall
indefinit de la
carretera, que a la
Jonquera també
queda afectada
pels ‘armilles grocs’

Nacional P10, 12

Mas critica que
Torra animi els
grups i posa més
pressió a la crisi
pels Mossos L’AP-7, a l’Ampolla ■ ACN

Els CDR bloquegen
l’AP-7 a l’Ampolla
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l canibalisme
mai no és re-

comanable, però en-
tre nosaltres hi ha una
colla de gent que l’ac-
cepten i àdhuc el pre-

diquen sense cap mania si és cultural.
Curiosament, però, i sense que ningú
no els hi obligués, han escollit el paper
de devorats.” Així començava una de
les “cròniques colonials” que Manuel
de Pedrolo publicava els anys vuitanta
al Dario de Barcelona. No tenia pèls a
la llengua per denunciar l’opressió polí-
tica i cultural a què els aparells de l’Es-
tat sotmetien Catalunya durant i des-
prés del franquisme, ni tampoc es ta-
llava gens a l’hora de criticar intel·lec-
tuals i polítics catalans acomodats en
l’incipient autonomisme. I ho feia amb
una rotunditat en els plantejaments i
una ironia mordaç que el distingia de la
resta d’autors coetanis.

Potser és per això que les elits cul-
turals i acadèmiques més aviat van
menystenir Pedrolo; era incòmode, au-
tocrític, poc amant de les relacions so-
cials i autodidacte, cosa que els acadè-

mics no li van perdonar mai. Però, en
canvi, sí que li van fer justícia els lec-
tors; Pedrolo va ser llegit en tots els
gèneres que va conrear –que van ser
molts– i en totes les obres que va pu-
blicar –més de cent vint– per milers de
lectors que són, en definitiva, els qui
l’han tornat a recordar cent anys des-
prés del seu naixement.

Aquesta setmana s’ha fet la cloenda
de l’Any Pedrolo. Durant dotze mesos
s’han fet actes senzills i entranyables
en molts racons del país, en centres cí-
vics, en biblioteques, en petites llibre-
ries, molts d’ells impulsats per lectors
anònims de les seves novel·les. Podem
dir, doncs, que l’efemèride ha complert
l’objectiu de fer conèixer una mica més
el seu llegat literari. Ara caldria tot un
altre any Pedrolo per recuperar i fer
conèixer el seu llegat polític. Dubto que
els lectors del Mecanoscrit del segon
origen sàpiguen que Pedrolo parlava
d’independentisme quan ningú no ho
feia, i que va ser dels primers a definir
un projecte de país en el qual la lluita
social i la lluita nacional eren indestria-
bles. El sobiranisme d’esquerres li és
deutor, ara falta que també en sigui co-
neixedor i divulgador.

“E

Keep calm
Marina Llansana

Un altre any
Pedrolo

Pedrolo era incòmode, poc
amant de les relacions socials
i autodidacte, cosa que els
acadèmics no li van perdonar

arlem-ne, de la Constitució, si
tant el soroll ambiental hi obli-
ga. Jo sí que tinc edat per haver-

la votat. La vaig votar, i afirmativa-
ment. Me’n penedeixo? No em tiraré
pedres a la teulada personal i genera-
cional ni donaré peixet als que retro-
spectivament la vituperen: gens. Ve-
nia avalada per polítics de primera ca-
tegoria. Ho repeteixo: de primera cate-
goria, i remarco “polítics”. Tarradellas,
Pujol, Roca, el Guti, Reventós, Suárez,
Carrillo, González, Fraga... Dic Fraga i
m’hi reafirmo: va conduir cap al joc de-
mocràtic l’extrema dreta franquista
de la qual ell formava part. Carrillo va
fer maniobres semblants amb els seus.
I González, i Pujol. És ara que la dreta
més esvalotada s’ha desenganxat del
partit del seu fundador. Senyal que els
que el lideren són un desastre. Els diri-
gents dels altres partits són també mi-
llorables. La degradació és a ulls vista.

La plaça on s’erigeix l’edifici dels
jutjats de la meva ciutat es diu Tomás
y Valiente, el president del Tribunal
Constitucional assassinat per ETA.
Pujol l’anava a veure. Ingerències?
Diàleg. Algunes sentències del tribunal

P

presidit per Tomás y Valiente sobre
Catalunya no serien ara possibles. El
mateix tribunal havia cancel·lat ante-
riorment la Loapa que treia poders a
les autonomies. També parlem, doncs,
de magistrats valuosos i responsables.
On són? O el rei. Deixem ara si Joan
Carles estava més o menys confabulat
amb el cop del febrer del 1981. El va
frenar i la seva figura es va propulsar.
El fill només l’hem vist en situació tan
compromesa i amb el mateix aire de
severitat quan va esbroncar els inde-
pendentistes i els catalans que, sense
ser-ho, esperaven una fraseologia con-
ciliadora del cap de l’Estat.

Han dimitit de bons polítics, de
bons jutges i el rei ha abdicat les seves
funcions. I la Constitució? Estic amb
Miquel Roca i amb l’esperit de Tomás
y Valiente: es tracta d’interpretar-la
amb sentit d’estat. Com que no ho han
fet, la percepció és que ha quedat su-
perada i inservible. Els mateixos que
en tenien la custòdia l’han engegada
pel pedregar.

La percepció és més acusada a Cata-
lunya, on l’independentisme ha cres-
cut i s’ha fet molt majoritari després
que el Constitucional tombés l’Esta-
tut. Mentre la independència no sigui
un fet serem una autonomia subjecta
a la Constitució. Reformar-la? Qui que
no li resti atribucions catalanes? Com
es resol el problema? Amb bons polí-
tics i togats. On són, dic?

Ara: a mi, independentista de naixe-
ment però un possibilista adaptable a
les diverses situacions, ningú no em
farà dir que la Constitució no s’havia
llavors de votar i que no ha funcionat.
La meva generació va respondre. La
següent frustra, de moment i en espe-
ra de novetats, els que volíem un país
millor per als fills.

“Venia avalada
per polítics de gran
categoria, remarco
“polítics”

Vuits i nous

Vaig votar la Constitució
Manuel Cuyàs
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m vaig emocionar, ahir, en la
presentació del Consell per la
República. En vaig emocionar en

sentir-hi el discurs de Pau Casals da-
vant de l’ONU el 1971, en recollir-hi la
Medalla de la Pau (“Soc català. Catalu-
nya és avui una província d’Espanya,
però Catalunya ha estat la nació més
gran del món”); em vaig emocionar en
tornar a sentir cantar Lluís Llach (“ve-
nim del nord; venim del sud...”); em
vaig emocionar en veure com cente-
nars de catalans feien cua al teatre
KVS de Brussel·les després de fer mi-
lers de quilòmetres per ser-hi; em vaig
emocionar en veure reaparèixer Valtò-
nyc, i em vaig emocionar, és clar, ve-
ient mig govern, el Consell de la Repú-
blica en pes i el president Puigdemont
demanant unitat. Em vaig emocionar,
també, en sentir l’exconseller Comín
sent clar i català; dur, però clar i català
(“el tram que ens queda per arribar a
la independència serà dramàtic”; “ha

E “El Consell neix
al marge de la
legalitat espanyola,
i això ja és tota una
garantia. I aire fresc!

arribat l’hora de pagar el preu, alt i in-
just, per la nostra victòria”), i em vaig
emocionar sentint Puigdemont dient
allò d’“hem perdut la por”, “no hi ha
marxa enrere”, i radiografiant aquesta
“llibertat vigilada” en què vivim els que
tenim la sort de viure a Catalunya, tot i
que, ja ho he dit en alguna ocasió, ara
sembla més fàcil ser català a Bèlgica
que a Catalunya. Quina anormalitat!

Ni simbòlica ni retòrica, com diu la
CUP. Tal com ho explicaven ahir, el
Consell serà efectiu i farà República.
“Ens comencem a organitzar al marge
de la legalitat espanyola”, va dir Puig-
demont, que a banda d’anunciar ja una
nova andanada contra Espanya (im-
pulsaran una iniciativa ciutadana per
suspendre Espanya dels seus drets a la
UE) va reclamar ser més. “Necessitem
molta gent al darrere, molts ciutadans
que vulguin fer-se ciutadans de la Re-
pública”, va insistir. Doncs ja ho saben:
a Consell.republicat.cat en trobaran
tots els detalls. Entretinguts com es-
tem en el dia a dia, i especialistes com
som a tirar-nos trets al peu (només
puc entendre-ho com una immensa
patinada, que Torra malbarati l’èxit
d’un viatge a Eslovènia parlant dels
Mossos i pressionant un conseller del
seu propi executiu), el naixement ofi-
cial del Consell per la República em va
semblar ahir aire fresc.

Consell.republicat.cat
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Lentament, perquè els entre-
bancs no han estat pocs ni

petits, el Consell per la República va
fent passos endavant. Un any des-
prés de la manifestació multitudi-
nària que va portar més de quaran-
ta mil persones a Brussel·les per
exigir una resposta d’Europa a la
crisi catalana, ahir es va escenificar
la posada en marxa de l’entitat que
ha de fer d’altaveu del projecte re-
publicà a l’exterior. Però no només
ha de ser una caixa de ressonància,
és clar, sinó que es proclama proac-
tiva en iniciatives concretes que do-
nin sentit efectiu al mandat de l’1-O
i a la declaració d’independència
del 27-O, com es va repetir ahir al
Teatre Real de Brussel·les.

El Consell per la República és
un compromís contret per les for-
ces sobiranistes en les eleccions al
Parlament i és, per tant, la seva obli-
gació col·laborar en la posada en
marxa i el posterior funcionament.
Un dels avantatges que s’ha posat
en relleu en cada acte públic amb
relació al Consell –i ahir no va ser
una excepció– és que es tracta
d’una entitat privada, que es finan-
çarà amb fons privats i que estarà
sotmesa a la jurisdicció belga, que,
com és sabut, no té res a veure amb
el marc jurídic i la justícia espanyo-
la. Són tres atributs que li perme-
tran tenir les mans lliures per fer
República a Europa de manera més
desacomplexada, lliure i segura,
com va dir Carles Puigdemont en
un discurs de gran altura política.

Després de la jornada reivindi-
cativa d’ahir, i després d’haver-se
constatat el gran suport popular –a
banda de l’institucional– que està
rebent la iniciativa, ha arribat l’hora
dels fets, de fer República per la via
dels fets, com ha proclamat el ma-
teix Consell, en uns moments en
què la causa catalana reclama, com
es va dir, unitat d’acció.

Per fer
República
a Europa

EDITORIAL

Les cares de la notícia

L’Ajuntament de Barcelona ha posat ja més de
tres mil multes a usuaris de patinets que incom-
plien les normes. La solució no només depèn de la
sanció sinó de la normativa i l’educació vial, però
el que al principi semblava un passatemps es con-
verteix en un problema a molts municipis.

EXVICEPRESIDENT DEL TRIBUNAL EUROPEU
DELS DRETS HUMANS

Posar ordre al desordre

Que qui havia estat un dels màxims responsables
del Tribunal Europeu dels Drets Humans vegi prou
substància en el cas dels presos polítics catalans
denota que l’actuació de la justícia espanyola és,
com a mínim, qüestionable.

-+=

-+=

Atiar els ànims
Matteo Salvini

Veu qualificada
Josep Casadevall

-+=

Ada Colau

Ja feia dies que demanava que els italians li fessin
costat, i ahir se’n va sortir. Unes vuitanta mil per-
sones es van aplegar a Roma per rebre com un
heroi l’ultradretà, llançant consignes contra la im-
migració i les polítiques europees. De nou, procla-
mes populistes només per guanyar adeptes.

MINISTRE DE L’INTERIOR ITALIÀ

ALCALDESSA DE BARCELONA

http://epa.cat/c/bnl5yi
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De reüll
Carme Vinyoles

La guineu
al galliner

principis de segle Le Monde va publicar la història
d’un immigrat simpatitzant de Le Pen –del patriarca

del clan, Jean-Marie Le Pen, que el 2002 va passar a la
segona volta de les presidencials. Com podia ser que
confiés el futur en qui feia gala de la seva expulsió?
L’entrevista oferia pistes: més de 30 anys d’integració en
un barri marginat i ocupat per bandes violentes on ni els
polítics ni la policia s’acostaven –la República no arriba a
la perifèria–, se sentia humiliat, no sabia a qui creure. I va
creure el diable que li prometia la salvació tancant la porta

a d’altres com ell que li volien
prendre el poc que tenia. El vell Le
Pen havia estudiat bé l’estratègia:
pugna entre pobres, incitació a la por
i l’odi, contagi polític –temptació de
neutralitzar els ultres adoptant els
seus postulats– fins que els votants
optin per l’original. No li ha sortit
malament. A l’Europa en crisi

l’impacte de les mesures d’austeritat provoca
retrocessos sagnants en les condicions de vida i mobilitza
pulsions autoritàries, xenòfobes, misògines, homòfobes,
patrioteres. La segona o tercera generació Le Pen ja
governa part del continent, i els EUA i el Brasil. A la vegada
sorgeixen propostes –massa fragmentades encara– que
defensen un nou pacte social, una globalització dels drets
i de la justícia per foragitar la insaciable guineu, que de
nou estem deixant entrar al galliner. Hi serem a temps? La
història ens ha ensenyat com n’és, de perillós, que
l’extrema dreta capitalitzi el malestar de la població.

A

L’extrema
dreta arriba
al poder
a través
del contagi
polític
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May arriba in extremis a un
acord amb la UE. Garanteix que
no hi haurà frontera a Irlanda
del Nord i es compromet a
pagar la factura de sortida.

10
anys

20
anys

21 dies després de la detenció
del líder etarra Txeroki,
capturen el seu successor.
Iriondo i cinc terroristes més
cauen en una doble acció.

El secretari general de les
Nacions Unides, Kofi Annan,
avisa els EUA que cal el permís
de l’ONU per a qualsevol acció
militar.

Acord per al ‘Brexit’ Cop a ETA Actuació militarTal dia
com
avui fa...

questa setmana
l’alcalde de Saba-

dell, el cupaire Maties
Serracant, ha presen-
tat una proposta de
manifest que ha enviat

a la seixantena de batlles de les pobla-
cions de les actuals comarques del Va-
llès Occidental i Oriental. El manifest
busca donar un impuls polític a una
proposta que la plataforma Fem Vallès
treballa des de fa set anys i que va fer
pública l’any 2015 i que, en resum, pre-
tén unir les dues comarques –que aglu-
tinen, per exemple, el 27% del PIB in-
dustrial del país– en una nova adminis-
tració. Només veient el debat generat a
les xarxes i els articles d’opinió que di-
ferents membres de la societat civil i
polítics de diferents colors, sobretot del
Vallès Occidental, han fet públics en di-
ferents mitjans locals aquests dies ja es
pot dir que l’objectiu de generar debat
s’ha aconseguit.

També és una evidència que l’absèn-
cia de Terrassa i Granollers, si més no
de polítics dels ajuntaments d’aquestes
dues ciutats, li resta l’oportunitat de

consens necessari quan parlem de
moure estructures territorials. Més en-
llà del fet que en aquest país massa ve-
gades sembla que hi ha estructures
que no hi ha manera de canviar, és cert
que aquesta proposta sembla arribar
tard per al Vallès Oriental. Fem Vallès té
clar que hi ha un desequilibri evident
entre les dues comarques –l’Occidental
té, per exemple, una universitat com la
UAB però també un dels campus més
potents de la UPC, estacions dels FGC,
un centre direccional, el sincrotró Al-
ba...– i, per això, entre els seus objecti-
us hi ha reduir-lo però a Granollers o
Mollet encara tenen al cap que gairebé
van pidolar tenir escoles universitàries i
que se’ls va treure el poc que se’ls va
donar quan van veure que no eren ren-
dibles. Quina és la rendibilitat des del
punt de vista de reequilibri territorial?
El Vallès Oriental ha apostat per l’eix
vertical, el que el connecta amb Barce-
lona i l’interior amb la C-17, i ha obviat
l’horitzontal, fet que no hauria passat si
el Quart Cinturó fos una realitat. Tot ple-
gat, doncs, un debat d’idees interessant
però amb un futur incert.

A

Full de ruta
Joan Rueda

La nova àrea
del Vallès

De debat sobre la nova
organització se n’ha generat.
Però es pot crear alguna cosa
al Vallès amb Terrassa i
Granollers a la contra?

“Allà la llengua
catalana és una
realitat tan nímia
que no mereix ni la
més mínima atenció

a poc vaig visitar l’exposició de
CaixaForum a Barcelona sobre
Velázquez i Toulouse-Lautrec i

Montmartre (esplèndida, per cert,
aquesta darrera). Per fer-ho més pau-
sadament, vaig quedar-me a dinar al
mateix restaurant de CaixaForum, de-
cisió la darrera del tot infortunada per-
què vaig passar d’assaborir els gaudis
d’una pintura exquisida a sofrir un
atemptat contra l’esperit d’alta magni-
tud.

EN EFECTE, EN DEMANAR la carta al res-
taurant, vaig ser crivellat per impieto-
ses ràfegues de criminals trets contra
la meva llengua. I és que se suposava
que la carta era en català, però, en
avançar en la seva lectura, unes punxa-
des a les temples m’advertien que la
meva pressió arterial augmentava alar-
mantment, fruit per igual del desassos-
sec, l’estupefacció i la indignació. Amb
pregona dificultat anava desxifrant el
contingut de l’oferta gastronòmica. Pe-
rò només fins al moment que la densi-
tat críptica del text va esgotar la meva
imaginació. “Demana la carta en caste-

F llà i, comparant-la amb la catalana,
potser aquesta darrera esdevindrà in-
tel·ligible”, vaig pensar. I així fou per-
què, contrastant les dues cartes, vaig
poder esbrinar que el “filet de gla”
anunciat en la catalana no es tractava
de cap carn porcina, atès que la corres-
pondència en castellà era “filete de do-
rada”.

EN DEFINITIVA, LA CARTA en català parla-
va de “salada” (amanida), “crema de
boñat” (crema de moniato), patates
“paja”, “guisants rehixes” (pèsols ofe-
gats); tires de pollastre “salteadas” i ar-
ròs amb “setes” (bolets) i “verduritas”,
Hi havia també un filet amb “espina-

cas” i “miel”. També “caballa” a la plan-
xa, amb “ verduritas”. De postres s’ofe-
ria, entre altres, una “pieza” de fruita
laminada. El desconcert més gros el
presentava un entrecot a la graella amb
guarnició seguit d’un enigmàtic parèn-
tesi que parlava de “(2,05 suposades)”;
esotèrica hipòtesi sobre la qual aporta-
va llum la carta en castellà, en parlar
d’un suplement de 2,05 euros.

GRÀCIES A LA CASTELLANA CARTA, doncs,
el comensal s’estalviava l’ensurt d’una
oferta mengívola espectral per “supo-
sada” en esdevenir, mitjançant un su-
plement pecuniari, prou real i inequí-
voca. En definitiva, atesa l’entitat del
que he exposat, elimino qualsevol vo-
luntat d’agressió a la nostra llengua.
¡Tant de bo es tractés d’això! Perquè
comportaria atorgar un grau a un idio-
ma, al qual es vol malferir. No, això de
CaixaForum pertany a una altra cate-
goria molt més abominable. A la d’allò
que considera la llengua catalana una
realitat tan nímia, fútil, irrisible, lil·li-
putenca i caganiu que no mereix ni la
més insignificant atenció.

Ponç Feliu. Escriptor

CaixaForum i els ‘guisants’
Tribuna

Sense ascensor
i per temps
indefinit!
b Sense ascensor, per temps
indefinit i sense previ avís, ens
varen tallar el corrent elèctric
que genera el funcionament
del nostre ascensor. Des del
dia 4 de desembre a les 21 h,
en conseqüència, no podem
fer ús d’aquest servei tan ne-
cessari. Imprescindible, ja que
tenim a l’escala dues perso-
nes invàlides a qui els dificulta
enormement poder fer les vi-
sites habituals a l’hospital
Joan XXIII, principalment, o
assistència a altres centres de
salut, ja no direm el que repre-
senta pujar els carros de la
compra fins al pis. Això ha
succeït, està succeint a l’im-
moble situat al núm. 48 del
carrer Reial de Tarragona.

Qui es responsabilitzarà de
no haver avisat prèviament
els veïns: la companyia FEC-
SA, l’administrador de la finca,
etc. Necessitem urgentment

que la companyia que ens
subministra el corrent elèctric
o a qui correspongui... ens re-
solgui la delicada situació im-
mediatament.
PERE SERRA VILAS
Tarragona

Despeses de
climatització
a Renfe
b He vist com últimament
Renfe es queixa dels proble-
mes amb els grafiters i la des-
pesa que tots hem de pagar
per arreglar-ho. Però què pas-
sa amb la despesa que repre-
senta la climatització de les
dotzenes de trens de Roda-
lies? Soc una usuària habitual
de Renfe i més d’una vegada
he notat com de forts anaven
l’aire condicionat a l’estiu i la
potència de la calefacció a l’hi-
vern, excessius en la majoria
de casos. Només vull asse-
nyalar que, cada cop que
s’obren les portes en una pa-
rada, una part d’aquesta ener-

gia es perd. I això costa diners.
Per això convido a reflexionar
fins a quin punt és necessari
aquest ús excessiu d’energia o
si seria possible ajustar-lo per
a una millor gestió del servei,
tant per a beneficis econò-
mics com mediambientals.
JUDIT MARTIN GIL
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Pene-
dès)

Rosalía:
l’arquitecta
musical
b Molta gent es pregunta per
què Rosalía està esdevenint
un èxit nacional i internacio-
nal. El motiu? La seva passió
per la música forma part d’un
còctel que inclou hores de for-
mació, entrega, creativitat, va-
lors i la recerca de la perfec-
ció. L’artista catalana està de-
mostrant ser una maga que
sap com dominar l’estructura
musical. El darrer videoclip re-
bel·la el talent d’aquesta artis-
ta i del seu equip. La metàfora

del videoclip Bagdad és un re-
flex més del melodrama me-
tafòric d’El mal querer, que
opta per deixar sempre a les
mans dels seguidors la inter-
pretació de la narrativa trans-
formadora que s’hi planteja. I
és que una vegada més Rosa-
lía aposta per la postmoderni-
tat, els múltiples referents, i
una construcció visual cuida-
da amb detall. Un producte
que trenca motlles i que la si-
tua com una icona del feno-
men contracultural de la dè-
cada. Benvinguts a l’univers
Rosalía.
JOAN ROMÀ MONFÀ
Mollerussa (Pla d’Urgell)

FE D’ERRADES

En la crònica publicada di-
marts, 4 de desembre, a la
secció de Nacional amb el tí-
tol “La Caixa honora el re-
cord del seu fundador”, es de-
ia erròniament que Francesc
Moragas va crear La Caixa el
1940 quan hauria d’haver dit
el 1904.

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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Andrea Levy, DIPUTADA DEL PP AL PARLAMENT DE CATALUNYA

“Si Torra dona suport als radicals i fa una purga als Mossos,
el ministre de l’Interior hi ha d’intervenir immediatament”

La frase del dia

“Al final de
març, el Tribunal
d’Ordre Públic va
processar-lo per
propaganda il·legal,
és a dir, per la
declaració prèvia
a la vaga de fam

quests dies, arran de la vaga de
fam dels presos independentis-
tes catalans, hem tornat a parlar

entre nosaltres de Lluís M. Xirinacs,
l’home que va protagonitzar com ningú
a casa nostra aquest tipus de protesta
pacífica i extrema contra determinats
abusos de poder i en defensa de les lli-
bertats personals i col·lectives. Les mo-
tivacions de cada acció concreta van
anar canviant en funció del moment,
però és evident que no es troben gens
lluny de les que mouen, avui, els polí-
tics empresonats a Lledoners.
Inevitablement, doncs, girem els ulls
enrere i ens situem en les circumstàn-
cies que van impulsar aquell escolapi
acollit a la diòcesi de Vic a emprendre
una iniciativa que des de sempre es vin-
culava a la lluita de mahatma Gandhi.
Concretament, el juliol de 1967, Xiri-
nacs va instal·lar-se com a rector de
Santa Maria del Camí, a cavall dels ter-
mes de Veciana i Argençola, a la comar-
ca de l’Anoia. Vivia amb Vicenta Alco-
ver i amb el fill d’aquesta darrera. Tots
plegats feien feines tèxtils, treballaven
l’hort, criaven conills i gallines i van ini-
ciar pràctiques de cooperativisme amb
pagesos de la zona: va ser el temps, que
alguns igualadins recorden, que venien
ous i magdalenes, així com la xocolata
Gluki, d’Olot... Ell feia classes a Iguala-
da i dirigia una Escola de Teologia, on
va fer uns cursos bíblics memorables.
Col·laborava al Full Diocesà, a Tele-Ex-
prés i en altres mitjans. Va iniciar els
seus contactes amb el món sindical,
concretament al barri de Sant Maure
de Santa Margarida de Montbui, on els
nuclis obrers estaven bàsicament en-
capçalats per la gent de la USO i, més
minoritàriament, del PSUC. Aviat va
fer certa forrolla i va endegar les rela-
cions personals que el vincularien a di-
versa gent d’Igualada i comarca, entre
els quals va anar vehiculant idees i pro-
jectes lligats a l’àmbit de la religió, la
no-violència, el sindicalisme, la políti-

A ca, el cooperativisme, el vegetarianis-
me, etc.
En els mesos següents, Xirinacs, un ho-
me certament incòmode i polèmic, va
anar radicalitzant les seves posicions,
va anar abandonant un cert confort de
la vida eclesiàstica i va començar a to-
par amb el poder judicial. I el juliol de
1969, seguint l’exemple d’altres sacer-
dots bascos i catalans, va dur a terme
una primera vaga de la fam de set dies a
Santa Cecília de Montserrat, en unió
de Mn. Josep Dalmau i d’una noia de
Gallifa. Van fer-ho per demanar la se-
paració de l’Església i l’Estat. Acabada
la vaga, ell mateix va repartir fulls vo-
lants pel centre de Barcelona per expli-
car les raons de la vaga. Va ser detingut
però no processat perquè el bisbe de
Vic, acollint-se al concordat, ho va im-
pedir. I la nit de Nadal de 1970 va ini-
ciar a Santa Maria del Camí una segona
vaga de la fam, que s’allargaria durant
21 dies. Va fer-ho per demanar elec-
cions de veritat i l’autodeterminació
per als Països Catalans, així com per
efectuar un gest d’adhesió al manifest

aprovat pels 300 intel·lectuals, artistes
i professionals que s’havien tancat a
Montserrat aquell mateix desembre. El
manifest repudiava el procés de Burgos
i reclamava l’aplicació d’una colla de
drets democràtics.
El 9 de gener, una cinquantena de per-
sones —22 dels quals d’Igualada i tam-
bé, entre d’altres, Jordi Carbonell— es
van tancar a la tarda a l’església de San-
ta Maria del Camí en solidaritat amb
Xirinacs, que en aquells moments es
trobava retingut a l’hospital Clínic
sota control d’inspectors de policia. El
14 de gener va abandonar la vaga a peti-
ció de les organitzacions catalanes
d’oposició, que es van comprometre a
incrementar la capacitat de resposta
unitària de rebuig al règim franquista.
Al final de març, el Tribunal d’Ordre
Públic va processar-lo per propaganda
il·legal, és a dir, per la declaració prèvia
a la vaga de fam. En llibertat condicio-
nal, havia de comparèixer cada 15
dies al jutjat, però aviat va deixar-hi
d’anar en un nou gest de desobediència
civil. Xirinacs no havia pagat tampoc
les 30.000 pessetes que li havien estat
assignades per la seva llibertat i, a con-
tinuació, havia estat declarat insol-
vent.
No m’és possible ara continuar recor-
dant el descabdellament d’aquesta his-
tòria. Voldria dir tan sols que aquelles
accions de Xirinacs, i les represàlies
que van caure també sobre els grups de
suport, van ser una llavor fonamental
de presa de consciència per a tota una
generació de joves d’Igualada i la Conca
d’Òdena. I que el sol fet que, al cap de 50
anys de la primera vaga de fam de Xiri-
nacs, uns polítics catalans hagin de re-
córrer de bell nou a una acció tan radi-
cal i compromesa per denunciar el po-
der judicial posa de manifest la deriva
antidemocràtica que ha anat prenent
el sistema polític espanyol en la darre-
ra dècada. És, fet i fet, una autèntica
vergonya.

Antoni Dalmau. Escriptor

Cinquanta anys després
Tribuna

es de 1978 hi ha
hagut dos ele-

fants a la sala espa-
nyola (és a dir, seguint
la metàfora america-
na, dos elements
grossos que tothom

s’esforça a obviar). L’un era el neofran-
quisme i l’altre era Catalunya (no l’in-
dependentisme català: Catalunya i
prou). Durant 40 anys l’Estat ha fet
mans i mànigues per amagar-los tots
dos, tot fent veure que el neofranquis-
me havia estat arraconat per un partit
de dretes nominalment democràtic al-
hora que feia creure a tothom que Ca-
talunya no era res més que una regió
(o “comunitat autònoma”) qualsevol.
Pel que fa a Catalunya, la seva pròpia
població l’ha feta cada cop més visible

a través d’unes manifestacions rècord
i un referèndum, amb l’ajut impagable
dels jutges espanyols, que, en engarjo-
lar nou persones pacífiques i en obligar
nou persones ídem a exiliar-se, han
convertit Catalunya en un país interna-
cionalment conegut. Aquesta sobtada
visibilitat ha molestat l’altre elefant
tant que també ha decidit fer-se veure,
tot adoptant el nom de Vox (un partit
el logotip del qual, per cert, sembla dis-
senyat per un infant invident). Vox, a
més de ser misogin, racista, homòfob,
autoritari i fanàticament revisionista,
vol suprimir el govern català sine die
tot imposant una visió monocultural i
monòtona d’Espanya de grat o –més
probablement– per força. Vox, però,
no és res més que el cant del cigne
del règim postfranquista. I Catalunya,
amb quatre persones valentíssimes
fent vaga de fam a la presó, s’està pre-
parant de debò, per fi, per prendre el
vol.

D

De set en set
Matthew Tree

Proboscidis

Vox, però, no és res més que
el cant del cigne del règim
postfranquista



Arrenca el Consell per la
República a Brussel·les
amb una crida del presi-
dent Carles Puigdemont a
totes les forces indepen-
dentistes per mantenir
“la unitat”. En l’acte de
presentació de l’ens, ahir,
hi van ser presents el pre-
sident Quim Torra, part
del seu govern, els exi-
liats, diputats d’ERC i
JxCat i representants de
les entitats, a més de sim-
patitzants convidats. La
gran absent va ser la CUP,
que considera la iniciativa
“simbòlica”, però no efec-
tiva ni democràtica. Al
llarg d’aquesta inaugura-
ció festiva, es van sentir
crits de “Llibertat, presos
polítics”, “Independèn-
cia” i “Puigdemont, el nos-
tre president”, però tam-
bé algun crit de “Buch, di-
missió”, per la polèmica
dels Mossos d’Esquadra.

En el seu discurs de
cloenda de l’esdeveni-
ment, Puigdemont va avi-
sar que, sense unitat, l’in-
dependentisme perdrà
“autoritat moral” i va de-
fensar que el Consell serà
un espai per “conjurar la
unitat estratègica”. “Hi
ha un clam d’unitat que
recorre Catalunya i l’hau-

ríem d’escoltar”, va recor-
dar davant les més de 400
persones aplegades al tea-
tre flamenc. De manera
similar, l’exconseller Toni
Comín va apel·lar al “co-
ratge, la intel·ligència i
la unitat republicana” per
fer front a un estat “auto-
ritari” i va reivindicar
que el Consell per la Repú-
blica no serà “retòrica” ni
“simbolisme”.

Unes paraules dirigi-
des als cupaires, que ahir
van emetre un comunicat
en què negaven l’aval al
Consell argumentant que
parteix d’una “lògica sim-
bòlica” que no té com a ob-
jectiu “la ruptura demo-
cràtica amb l’Estat espa-
nyol” i que no disposa de
“mecanismes de control
democràtic i popular”.
Tanmateix, fonts prope-
res al Consell asseguren
que encara “falten alguns
acords” i que l’absència
de la CUP no vol dir que
no s’hi pugui integrar

a posteriori.
En vista de les crítiques

dels anticapitalistes, els
futurs membres del Con-
sell per la República van
defensar la necessitat que
sigui un projecte impulsat
pel poble. Així, Puigde-
mont va demanar l’adhe-
sió dels ciutadans a aques-
ta organització, que de
moment té uns 40.000
inscrits, per aconseguir el
tram més “difícil” en el ca-
mí cap a la independèn-
cia: el “reconeixement de
l’estat català”.

Acció del Consell
Per assolir-ho, el Consell
s’ha marcat cinc àmbits
d’actuació: polític, jurídic,
internacional, de difusió i
coneixement. El primer
pretén “fer servir” el Par-
lament i el dret d’iniciati-
va legislativa per avançar
cap a una Constitució ca-
talana. En l’internacio-
nal, l’exconseller de Salut
va parlar d’“enfortir” les

interlocucions amb ac-
tors internacionals i fer
més “acció diplomàtica”.
Però, a banda d’interpel-
lar les institucions, el
Consell posa el focus en la
ciutadania europea.

Iniciativa europea
De fet, la proposta més
tangible que es va sentir
ahir va ser presentar una
iniciativa ciutadana euro-
pea per demanar a l’exe-
cutiu europeu que iniciï
un procediment sancio-
nador arran del compor-
tament de l’Estat espa-
nyol, contrari als valors
democràtics europeus. És
a dir, volen que els ciuta-
dans europeus forcin l’ac-
tivació de l’article 7 dels
tractats europeus per sus-
pendre el dret de vot dels
espanyols a la UE. Aquest
procés requereix l’aval
d’almenys un milió de per-
sones arreu del bloc, però
cal també que provinguin
d’un mínim de set estats

membres. Ara bé, recollir
tot aquest suport no ga-
ranteix que la Comissió
Europea apliqui allò que
demana la iniciativa ciu-
tadana, ja que no està obli-
gada a fer-ho.

Concerts en viu
Però no tot va ser feina,
ja que també hi va haver
temps per reivindicar la
causa independentista
d’una manera més ame-
na, a través d’una mica de
música. Van ser fins a dot-
ze hores seguides de con-
certs, gastronomia i ex-
posicions, que van esde-
venir “un crit d’atenció
sobre la repressió i les

creixents deficiències de-
mocràtiques” al món. La
coneguda sala La Tenta-
tion va donar cabuda a
una quinzena de grups
que es van desplaçar fins a
Bèlgica. Entre els noms
que hi van actuar, n’hi ha-
via de plenament cone-
guts en el panorama mu-
sical català, com Els Ca-
tarres, Gerard Quintana i
Josep Thió, Miquel Abras,
Senyor Oca, Kepa Junke-
ra, Germà Negre, El Petit
de Cal Eril, Ernest Cru-
sats (La Iaia), La Banda
de Matadepera i l’exiliat
Valtònyc. També hi van
intervenir alguns artistes
belgues. ■

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

APEL·LACIÓ L’expresident català a l’exili demana unitat a totes les forces
independentistes PLANTADA L’acte de presentació, protagonitzat per
Puigdemont, Torra i els exiliats, està marcat per l’absència de la CUP DEFENSA
Comín anuncia una iniciativa ciutadana europea perquè se sancioni l’Estat

El Consell per
la República
engega motors

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

Les frases

“Cal coratge,
intel·ligència i unitat
republicana per fer
front a un estat
autoritari”
Toni Comín
EXCONSELLER DE SALUT

“Ha arribat l’hora
de pagar el preu alt
però inevitable de
la llibertat”
Carles Puigdemont
PRESIDENT DEL CONSELL
PER LA REPÚBLICA

“Els catalans hem
perdut la por. Estem
disposats a tot per
viure lliures”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Brussel·les

Natàlia
Segura

Les principals autoritats durant la
presentació, el saló ple d’estelades i el cantant
Gerard Quintana actuant ■ EFE / ACN

Tallen l’AP-7 tant al
sud com al nord
com a part de les
protestes

Els funcionaris en
denuncien a la
inspecció la
degradació

Els CDR i els
‘armilles
grogues’ no
afluixen

El mal estat
dels set
jutjats de
MartorellNacional
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Blanquejar
l’extrema dreta

L’APUNT A l’extrema dreta se la combat amb arguments, que
costa poc, i, sobretot, no donant-li espai. I aquí és on
arribem al cap del carrer. Perquè res ha fet més per fer
créixer la serp ultra que blanquejar-la quan ha actuat
com a ariet contra un adversari polític com és l’inde-
pendentisme. I que això ho hagin fet alguns que es fan
dir d’esquerres és senzillament dramàtic.Francesc Espiga

Aquests dies, són uns quants els qui han de passar pel
racó de pensar. D’entrada, tots els qui han regalat el
relat a Vox fent volar tanques en un acte de 50 perso-
nes que no hauria tingut cap més transcendència. Que
s’ho facin mirar, també, tots els qui pregonen que al
feixisme se’l derrota amb les seves pròpies armes. És
a dir, amb el passamuntanyes i la garrotada. Doncs no.
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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.

Port Balís 93 792 69 60 - 93 795 20 12 - www.canjaume.cat restaurant@canjaume.cat 

Aquest Nadal, vine a celebrar-ho al Maresme
Ja has pensat a on faràs la celebració d’empresa aquest Nadal?
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l Tribunal d’Estrasburg
acaba de pronunciar-se a
favor d’un diputat kurd
que és a la presó, i les de-

fenses ho han aprofitat per de-
manar al Suprem la llibertat
dels presos polítics catalans. 

Fins a quin punt en pot fer cas?
Crec que no en farà cap, de cas.
I Erdogan tampoc el deixarà
anar, suposo que forçarà que el
consell de ministres del Consell
d’Europa tingui una gran dis-
cussió, perquè són els que con-
trolen l’execució de les sentèn-
cies, i ja veurem què passarà.

Però se’n pot extreure jurispru-
dència per al cas català?
Diria que sí, perquè hi ha simili-
tuds interessants, per exemple
que els tenen tancats, porten ja
més d’un any alguns. I també hi
va haver fa poques setmanes
una sentència de les Pussy Riot,
unes noies russes que van can-
tar a la catedral de Moscou, les
van detenir i les van tenir cinc
mesos en presó provisional. Es-
trasburg va dir que era exces-
siu, tot i que no va haver de dir
que les deixessin anar perquè ja
havien sortit. En el cas kurd,
Demirtas és un opositor polític
del règim, i aquí hi ha tres o
quatre violacions, però dues
més importants. Una és l’article
3 del protocol número 1, sobre
l’activitat política: no el van dei-
xar presentar-se a les eleccions
mentre estava tancat. I aquí el
tribunal diu que hi ha una viola-
ció dels drets polítics, no només
del sufragi actiu o passiu d’ell de
ser elegit, sinó dels electors que
el volien votar. Una segona vio-
lació és de l’article 5, perquè
consideren que els arguments
pels quals el mantenen a la pre-

E
só no se sostenen, i d’això es po-
dria fer un símil amb altres si-
tuacions, i en concret amb la
que vostè planteja. És normal
que els advocats hagin utilitzat
aquesta sentència; una altra co-
sa és que els facin cas.

Pot afegir-se a l’argumentari
per quan arribi a Estrasburg?
El cas arribarà agreujat per un
altre fet: els catalans han fet nou
recursos d’empara. Què ha fet el
Tribunal Constitucional? Nor-
malment el que fan són rebut-
jar-los, i llavors s’obre la porta
d’Estrasburg. El que ha fet ara

és admetre’ls a tràmit, cosa ab-
solutament inusual. Això vol dir
que van a un calaix “i ja ens els
mirarem quan ens convingui”. I
mentrestant bloquegen l’accés a
Estrasburg, perquè la primera
condició allà és que s’hagin esgo-
tat tots els recursos interns.

Justament per això han iniciat
una vaga de fam quatre presos.
No hi ha cap viarany possible
perquè arribi abans al TEDH?
Això és una feina d’anàlisi i d’es-
tudi dels advocats, per si es po-
gués arribar a demostrar que en
certa manera hi ha un abús de
dret a través del qual els estan
privant de manera manifesta

que puguin acudir al tribunal
internacional.

És a dir, que si ho poden demos-
trar, els casos podrien arribar a
Estrasburg abans que es pro-
nunciés el TC.
És clar, però els tempos van
molt limitats.

Hauria de passar més temps,
per poder-ho demostrar?
Estrasburg també dirà que és
normal que un tribunal consti-
tucional tardi sis o set mesos, o
fins i tot un any, a pronunciar-
se. En el cas Demirtas, va trigar

un any el constitucional turc.

En breu sí que hi arribarà el cas
de Carme Forcadell, el primer...
Hi ha un termini perquè Estras-
burg el resolgui? Perquè ella
encara és en presó preventiva...
No hi ha termini, però suposo
que un dels arguments que farà
servir l’advocat és invocar el que
se’n diu la prioritat. A Estras-
burg hi ha un sistema de priorit-
zació en funció de les situacions
personals: si és algú que té 85
anys es posa abans, una persona
en detenció també... Suposo que
això ho faran, s’ha d’al·legar de
seguida i demanar que el cas es
posi en llista prioritària perquè

la persona està tancada.

Així, es podria pronunciar més
ràpid en aquest cas?
No sé què farà Estrasburg, no
ho puc prejutjar, però estimo
que si se’ls explica que la situa-
ció és aquesta haurien de mi-
rar-s’ho amb més celeritat, no
posar-ho a la pila.

Si es dictés que ha de sortir de
la presó preventiva, sí que seria
jurisprudència directa per als
companys, jutjats pel mateix?
Les sentències d’Estrasburg no
tenen efectes erga omnes, és a
dir, efectes per a tothom. Afec-
ten l’estat imputat per a cada
cas concret. El que passa és que
tenen uns efectes indirectes
que afecten el mateix estat per
a altres casos similars, i també
poden afectar altres estats, per-
què el que fa el tribunal és inter-
pretar el conveni europeu dels
drets humans i dir si una cosa
és constitutiva d’una violació. I
si això ho és, hem de pressupo-
sar que altres situacions que es-
devinguin en fets iguals o simi-
lars tindran el mateix resultat.

L’estat en qüestió llavors es pot
donar per al·ludit o no...
Oh, i tant! Se n’hauria de donar.

Les sentències d’Estrasburg
són de compliment obligat?
Sí, però per ell mateix el tribu-
nal no té poder executiu per fer-
les complir. Les envia al comitè
de ministres del Consell d’Euro-
pa i ells tenen la força política
de comminar uns o altres per-
què vagin complint. A vegades
hi ha sentències que ha costat
fins i tot anys que s’executessin.
En la pràctica funciona, però
sempre hi ha excepcions.

No hi ha eines coercitives?
El Consell d’Europa és un club.

Vostè s’hi apunta i hi ha unes
regles: o hi juga o se’n va, aquest
seria el mecanisme coercitiu.
Ningú obliga cap estat.

També hi ha el Tribunal de la UE
a Luxemburg, allà no creu que
hi hagi cap filó per explotar...?
No ho sé, no soc especialista en
Luxemburg i pot ser que algú
l’hi pugui trobar, però llavors
s’ha de tenir en compte que si es
va a Luxemburg es tanca la por-
ta a Estrasburg. No es pot anar
als dos llocs, s’ha de decidir
abans. Igual que algú ha anat al
comitè dels drets humans de les
Nacions Unides, tres quarts del
mateix: si és el mateix fet, no el
pots portar als dos llocs.

Aquest comitè va dictar que es
deixés sortir Jordi Sànchez de
la presó per ser investit, i el Su-
prem no li va fer cas.
Em van demanar opinió sobre
això, i vaig dir que jo no hi aniria
perquè és un òrgan que fa reco-
manacions, i no té cap força exe-
cutiva. En canvi, d’Estrasburg
ho compliran més bé o més ma-
lament, però condemna un estat
i li diu que ha violat el conveni.
Al comitè, per començar, ja no

Josep Casadevall Exvicepresident del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH)

“Els greuges tenen
substància perquè
se’ls miri Estrasburg”
Òscar Palau
ANDORRA LA VELLA

FINESTRA · “Si els advocats poden demostrar que hi ha un abús de dret del TC per privar-los, que
acudeixin al TEDH, els casos dels presos catalans hi podrien arribar abans” PIONERA · “Si allà se’ls
explica la situació de presó preventiva, s’haurien de pronunciar amb més celeritat sobre Forcadell”

Si a Espanya això és
delicte ha d’estar
tipificat clarament,
no amb ambigüitats i
interpretació forçada

❝ Les actuacions de les
ONG són arguments
addicionals que el
tribunal sol tenir en
compte, és ‘soft-law’

❝
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se’n diu ni demanda del que s’hi
presenta, perquè no té funció ju-
risdiccional. Quan hi van anar
van donar sis mesos a l’Estat es-
panyol perquè fes al·legacions,
miri si en tenien, de pressa. I ai-
xò acabarà amb una recomana-
ció dient que el govern de l’estat
demandat “hauria de...” i ja està.

En tot cas, això després té for-
ça com a prova a Estrasburg?
És un argument que es pot uti-
litzar però no serà essencial.

I les peticions de llibertat dels
presos polítics que han fet mol-
tes entitats internacionals?
De força no en tenen cap, però
són arguments addicionals que
Estrasburg sol tenir en compte.
Les actuacions de les ONG (Am-
nistia Internacional, Metges
Sense Fronteres, els comitès de
prevenció de la tortura...) les
agafa com a soft-law, dret suau.
Ho pren molt sovint en les sen-
tències. Ara, si només hi hagués
aquests arguments, no n’hi
hauria prou. Hi ha d’haver subs-
tància en la violació, i això el
que fa és reforçar els arguments
que té el tribunal per concloure
que s’ha violat el conveni.

Un dels arguments que fan ser-
vir les defenses és la imprevisi-
bilitat dels delictes.
Això els penalistes ho tenen
molt clar, és el principi de legali-
tat penal, en llatí “Non crimen
sina lege”: no es pot condemnar
ningú per un delicte que no esti-
gui tipificat netament al Codi
Penal i que ho sigui anterior a la
data de comissió. És un element
que tenen en compte les sen-
tències a Estrasburg: si té base
legal, previsibilitat, si la llei era
accessible, si la persona té prou
elements per saber que aquell
comportament era contrari a
dret... Tot això és un test d’anà-
lisi que fa el tribunal en el de-
senvolupament de la lògica per
poder arribar a una conclusió.

Vostè creu que hi ha possibili-
tats reals que Estrasburg doni
la raó als presos catalans?
Jo li diré que pel coneixement
que tinc, el que he llegit i el que
m’han pogut explicar, els greu-
ges que s’estan cometent en re-
lació amb tot aquest procés
(competència dels tribunals, et-
cètera) tenen substància perquè
el Tribunal d’Estrasburg se’ls
miri. El que no li diré és quin se-

rà el resultat, perquè no el sé.

Justícies com l’alemanya ja han
dit que no hi ha rebel·lió. Això
no es valorarà a Estrasburg?
Això ja és més complicat perquè
un fet pot ser delicte en un estat
i en un altre no. Depèn de les
cultures, de moltes coses... Del
que es tracta és que si a Espa-
nya és delicte, ha d’estar tipifi-
cat clarament, no amb ambigüi-
tats i interpretacions forçades.
Abans de la modificació del Codi
Penal, convocar un referèndum
era delicte. Si hagués estat vi-
gent encara, aquestes persones
ara no se n’escapaven. Però ai-
xò es va modificar: no és delicte.

El TEDH ja s’ha posat dos cops,
el primer presidint vostè el tri-
bunal, al costat d’Arnaldo Ote-
gi, i ha dit que no va tenir un ju-
dici just. Així caldria repetir-lo?
Això diu la sentència, que és la
millor reparació, però aquí aca-
ba: falta que ell en tingui ganes.
Com que té una inhabilitació de
deu anys, i encara n’hi queden,
que li va privar d’anar a les elec-
cions per a lehendakari, li pot
interessar que es revisi, no per
la pena de presó, que ja l’ha fet,

sinó perquè li aixequin això.

A Catalunya hi ha moltes quei-
xes que la justícia està politit-
zada i no hi ha separació de po-
ders. A Estrasburg es veu igual?
Des d’Estrasburg no sé com es
veu, perquè el tribunal no baixa
a fer aquestes anàlisis. El que li
puc dir és que el Greco, que és
un grup dins del Consell d’Euro-
pea que es cuida de la prevenció
de la corrupció, ha fet recoma-
nacions a Espanya sobre la divi-
sió de poders, la manera d’elegir
els membres del Consell Gene-
ral del Poder Judicial i el fet que
una mateixa persona presideixi
el Consell i el Tribunal Suprem.

Li diré diferent: la justícia espa-
nyola té prestigi a l’exterior?
No sé si té prestigi, però tampoc
li diré que tingui desprestigi.
Una altra cosa és el que està pas-
sant ara: no sé les anàlisis que
s’han fet d’un any cap aquí.
Abans Espanya no era pas un
país que violés més que els altres
a Estrasburg. Ara bé, ara es do-
na una situació molt puntual i
molt complexa, per descomptat.
I no sé les mirades que es fan des
d’Europa si són gaire bones...

El que sentenciï Estrasburg ara
pot suposar un precedent per a
futurs casos similars al català?
Cal tenir en compte per què
s’anirà a Estrasburg.

Per la llibertat dels presos.
Exacte, han de ser drets que for-
min part dels 14 fonamentals
del conveni europeu. I aquí no
n’hi ha cap que digui que els po-
bles tenen dret a l’autodetermi-
nació. Ara, n’hi ha molts altres,
com l’article 5 (dret a la lliber-
tat), el 6 (a un procés equitatiu),
el 8 (a la vida privada i familiar, i
penso en la família dels presos),
el 9 (llibertat de consciència), el
10 (d’expressió), el 13 (dret a un
recurs), el 14 (no discrimina-
ció)... Hi ha substància.

El respecte a les minories no?
Invocat aquí no hi és. Hi ha al-
guna jurisprudència, però és
clar, també s’ha de saber què
són minories. Si per vostè Cata-
lunya ho és, per mi no. Minoria
ho poden ser els gitanos, grups
situats dins d’un estat que es
poden considerar minories na-

cionals, però als catalans no els
hi consideraria dins d’Espanya.

Una curiositat, vostè podia es-
criure les sentències en català?
No, sempre surten en anglès o
francès, les llengües oficials de
treball. Però els anys que hi vaig
ser em vaig cuidar que el català
hi tingués presència; a internet
veuràs tota la documentació del
tribunal en totes les llengües, i
el català n’és una. I una deman-
da allà la pots fer en català. Si va
endavant et diran que busquis
un advocat que pugui treballar
en anglès o francès, però de sor-
tida entres la demanda com
vols, i pot ser que la primera
carta te la contestin en català.

Gràcies a Andorra, no a l’Estat.
Sí, és llengua oficial per Andor-
ra; si ho fos per Espanya també
hauria d’acceptar el basc i el ga-
llec, que allà no hi són. Però això
ja és un altre problema... ■

L’entrevista sencera, a
www.elpuntavui.cat�

L’EXJUTGE
ANDORRÀ.
Nascut a Girona el
1946 i llicenciat en
dret a Madrid, l’an-
dorrà Josep Casa-
devall i Medrano
va ser durant 19
anys i mig, del
1996 al 2015, jutge
pel seu país al Tri-
bunal Europeu
dels Drets Hu-
mans d’Estras-
burg, els quatre úl-
tims a més com a
vicepresident. En
aquest temps, va
signar sentències
com la que con-
demnava l’Estat
espanyol per la
violació de la lli-
bertat d’expressió
d’Arnaldo Otegi, o
la contrària a la
doctrina Parot,
que va permetre
l’alliberament de
l’etarra Inés del
Río Prada. Encara
exercint d’advo-
cat, ens rep al seu
despatx d’Andorra
la Vella just abans
de pronunciar una
xerrada convidat
per la Societat An-
dorrana de Cièn-
cies per repassar
el funcionament
del TEDH. ■ Ò.P.J.

No sé si les mirades
que d’un any ençà es
fan des d’Europa a la
justícia espanyola
són gaire bones

❝
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Les protestes dels CDR,
d’una banda, i dels armi-
lles grogues, de l’altra, van
obligar ahir a tallar el tràn-
sit durant gairebé tot el dia
a l’autopista AP-7 en els
dos extrems de Catalunya.
A més, al vespre una pro-
testa sobiranista va recór-
rer el centre de Barcelona
interrompent el trànsit.

La protesta principal,
però, va ser a l’AP-7 a l’Am-
polla, on un centenar de
membres dels CDR van ta-
llar poc després de les set
del matí la via en els dos
sentits, amuntegant-hi
neumàtics, barrils, bran-
ques i pedres, segons in-
formaven les agències. Re-
clamaven l’alliberament
dels presos i la implemen-
tació de la República, i
també cridaven consignes
demanant la dimissió del
conseller Buch per les càr-
regues de dijous a Girona i
Terrassa. Els Mossos van
desviar el trànsit cap a

l’N-340, que va acumular
durant al matí retencions
de fins a tres quilòmetres
en direcció a Barcelona i
d’un quilòmetre en sentit
sud. Els turismes van ser
els primers vehicles que es
van desviar, mentre que
alguns camions i autobu-
sos van romandre aturats
entre 4 i 5 hores abans de
poder accedir a l’N-340.
Aquesta espera va provo-
car moments de tensió en-
tre membres dels CDR i
conductors aturats. Els
Mossos seguien el desen-
volupament de la mobilit-
zació a certa distància. Al
llarg del matí, a més, s’hi
van anar sumant més ma-

nifestants i poc després
del migdia van decidir en
assemblea mantenir el tall
de manera indefinida. A
més, van fer una crida per-
què es repetissin les pro-
testes a altres punts de Ca-
talunya a fi que l’“espur-
na” iniciada a les Terres de
l’Ebre es faci extensiva.

A la tarda, la protesta va
continuar. La circulació a
l’N-340 era lenta, però
sense les cues del matí. El
compte “oficial” dels CDR
catalans va fer una crida a
tot el país per sumar-se al
tall, i els manifestants van
fer una altra assemblea,
en què es va alertar de la
possibilitat que uns fur-
gons de la Guàrdia Civil
s’hi estiguessin despla-
çant. La delegada del go-
vern espanyol a Catalu-
nya, Teresa Cunillera, va
desmentir-ho al govern.

Tot i que al migdia s’ha-
via decidit que el tall seria
indefinit i ja s’havien pro-
veït de sacs de dormir i tot,
una tercera assemblea al
vespre va canviar d’opinió.

Eren les 10 de la nit quan
es va decidir retirar les
barricades aixecades 15
hores abans.

Tall a la Jonquera
Pel que fa al nord, els Mos-
sos van tallar preventiva-
ment al migdia el trànsit a
l’autopista de Figueres a la
frontera francesa –un
tram de més de 21 quilò-
metres– per evitar que la
mobilització prevista dels

armilles grogues afectés
l’AP-7. Els vehicles es van
desviar cap a l’N-II i van
provocar mig quilòmetre
d’aturades. Com els últims
dies de protestes, a l’N-II
es va restringir el pas dels
camions i es van habilitar
aparcaments per als vehi-
cles de gran tonatge.

A l’altra banda de la
frontera, les protestes dels
armilles grogues van blo-
quejar centenars de ca-

mions entre el Pertús i la
sortida de Perpinyà Nord.
Tot i que un fort dispositiu
policial havia evitat a pri-
mera hora que els manifes-
tants arribessin als peat-
ges, més tard ho van acon-
seguir i van arribar a un
acord perquè aixequessin
les barreres als turismes i
així el govern francès no
cobrés. Tenien previst atu-
rar la protesta a la nit i re-
prendre-la avui al matí. ■

Els CDR i els
‘armilles grogues’
tallen l’AP-7, al
sud i al nord

L.A.
L’AMPOLLA / LA JONQUERA

aLa protesta independentista a l’Ampolla, de suport als
presos i contra Buch, va durar 15 hores a Centenars de
camions van quedar bloquejats a la Catalunya del Nord

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

La xifra

A dalt, la protesta de l’Ampolla i, a baix, camions atrapats al Voló ■ ACN

4
quilòmetres de retencions
es van acumular a l’N-340 al
matí: 3 km en direcció a Bar-
celona i 1 km en sentit sud.
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L’expresident Mas i l’ex-
conseller de Cultura de
Puigdemont, Lluís Puig,
van mostrar el seu suport
ahir al conseller d’Inte-
rior, Miquel Buch, arran
de la crisi provocada per
l’actuació dels Mossos
d’Esquadra a Girona i Ter-
rassa. I, si bé van coincidir
a repartir responsabilitats
entre part dels manifes-
tants i dels policies, Mas
no va estalviar una crítica
al president Torra per ha-
ver instat fa temps els
CDR a protestar.

En una entrevista a Ca-
talunya Ràdio, l’expresi-
dent va afirmar: “No és
funció dels polítics dema-
nar si els CDR han de pres-
sionar o no.” Mas va defen-
sar l’existència d’aquests
comitès d’activistes però
els va advertir que, al sobi-
ranisme, “no li convé una
polèmica damunt dels
Mossos” i que al carrer es
pot protestar “de moltes
maneres” en una crítica
implícita al trencament
del cordó policial i al llan-
çament de tanques que
s’havia produït en la mani-
festació de Girona. En
aquesta línia, l’exconseller
Puig, en una entrevista a
RAC 1 des de Bèlgica, va
criticar els manifestants
que “tiraven tanques me-
tàl·liques” i va reiterar la
necessitat que les protes-
tes siguin “pacífiques”.

Puig, però, també va po-
sar l’accent en la censura
als agents dels Mossos que
“repartien llenya” i no va
dubtar a dir que la respon-
sabilitat no és del conseller
Buch, sinó que ve “de més
avall”, tot afegint-hi que,
“els esbarzers, o els talles
des d’arrel o broten cons-
tantment”. Com van anun-
ciar Torra i Buch en vista
de la reunió que han de
mantenir avui, Mas va de-
manar que es revisin “els
protocols d’actuació” del
cos però sempre amb crite-
ris policials i professionals:

“Si algú ha transgredit la
norma, s’ha d’actuar amb
repercussions internes.”

Tenint en compte que el
president Torra va reac-
cionar a les càrregues poli-
cials amb desenes de ferits
exigint al conseller Buch
posar ordre en el cos dels
Mossos, la crítica de Mas a
Torra afegeix pressió a la
crisi que ha tornat a posar
el cos al centre de la polè-
mica política. I ho fa la vigí-
lia de la reunió entre el pre-
sident i el conseller d’Inte-
rior, en què, precisament,

es podrien prendre deci-
sions. Si bé després de les
declaracions contundents
de Torra i Buch els dos van
amansir l’abast de les críti-
ques, la preocupació s’ha
instal·lat en el si del cos, en
què tothom està a l’expec-
tativa de possibles canvis
en l’àmbit intern –una
preocupació creixent te-
nint en compte que la crisi
arriba pocs dies abans de
la reunió que el govern es-
panyol celebrarà a Barce-
lona el 21-D i per la qual les
entitats civils de l’inde-

pendentisme preparen
protestes. En aquest am-
bient és significativa la
manca d’actuació dels
Mossos ahir en el tall que
els CDR van fer al pas de
l’AP-7 per l’Ampolla du-
rant tot el dia i que s’anun-
ciava indefinit durant la
nit. A més, agents del cos
fan una crida interna a fer
vaga encoberta –encober-
ta perquè no tenen reco-
negut aquest dret– coinci-
dint amb la protesta de
funcionaris del dimecres
12, segons l’ACN. ■

Xavier Miró
BARCELONA

La crítica de Mas a Torra
i als CDR afegeix pressió
a la crisi pels Mossos
a L’exconseller Lluís Puig demana amb Mas confiança cap al conseller
d’Interior i responsabilitza de la crisi una part dels manifestants i dels policies

El president de la Generalitat,
Joaquim Torra, iniciarà avui el
seu dejuni de 48 hores en so-
lidaritat amb la vaga de fam
iniciada a la presó per Jordi
Sànchez, Jordi Turull, Joa-
quim Forn i Josep Rull. Torra
arribarà a dos quarts de deu
del matí a les portes del Dipò-
sit del Rei Martí, al barri bar-
celoní de Sarrià, on iniciarà el

Buch i Torra, a l’agost, en la visita a la comissaria dels Mossos de Cornellà de Llobregat ■ ACN

dejuni amb el grup de perso-
nes que ja el van començar
divendres a les set del vespre.
Torra es traslladarà a la tarda
al monestir de Montserrat, on
un segon grup iniciarà la ma-
teixa acció en espais cedits
per la comunitat de monjos.
El president té previst mante-
nir el dejuni fins dimarts i, de
moment, la seva agenda ofi-

cial no preveu cap acte per a
dilluns. Per a avui, però, està
prevista sense revelar hora ni
lloc la reunió que el president
ha de mantenir amb el conse-
ller Buch per analitzar les càr-
regues policials amb ferits
d’aquesta setmana a Girona i
Terrassa i decidir si es fan
canvis en la direcció política o
policial dels Mossos.

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

El president comença el dejuni a Sarrià i Montserrat

Un grup d’uns 400 profes-
sors universitaris i intel-
lectuals han subscrit un
manifest, que ha estat pu-
blicat a The Guardian, en
suport als síndics electo-
rals del referèndum de l’1
d’octubre, com a resposta
a l’acusació de la fiscalia,
que en demana dos anys i
nou mesos de presó per un
delicte d’usurpació de fun-
ció pública i un altre de
desobediència. Entre els
signants hi ha l’exminis-
tre grec i professor emèrit
de lingüística de l’Institut
de Tecnologia de Massa-
chusetts, Iannis Varufa-

kis, i docents com ara Car-
les Boix –Universitat de
Princeton–, Mònica Clua-
Losada –Universitat de
Texas Rio Grande Valley–
i Joan Ramon Resina
–Stanford. El text recalca,
arran del procés judicial
en marxa, que “probable-
ment és la primera vegada
en la història de la Unió
Europea que politòlegs i
advocats estan sent ame-
naçats amb una sentència
de presó per haver utilit-
zat la seva expertesa per
garantir que un referèn-
dum se celebrés de mane-
ra justa i imparcial”, i tam-
bé recorda que els síndics
van actuar arran d’una pe-
tició del Parlament. ■

Uns 400 intel·lectuals
donen suport als síndics
electorals de l’1-O

Redacció
BARCELONA

L’alcalde de Vilassar de
Dalt, Xavier Godàs (ERC),
va denunciar ahir haver
patit un acte d’assetja-
ment, de caràcter emi-
nentment polític, al seu
propi domicili. En una piu-
lada a Twitter, amb foto-
grafia inclosa, el batlle va
explicar que uns descone-
guts havien col·locat, a la
porta de l’habitatge on viu,

un munt de llaços grocs ar-
rencats i una tassa de và-
ter, amb una estelada, on
es podia llegir: “Urna 1
d’octubre. Bon Nadal, Xa-
vi.” “Aquesta matinada
han assenyalat la meva ca-
sa. Espero amb ànsia les
condemnes de tots els de-
mòcrates”, manifestava
Godàs. Entre les mostres
de solidaritat pública que
va rebre, hi havia la del
president de la Generali-
tat, Quim Torra, que tam-
bé via xarxes socials va
proclamar: “No ens intimi-
daran i no aconseguiran
que deixem de lluitar per
la democràcia i la llibertat.
Una forta abraçada!” ■

Redacció
BARCELONA

El domicili d’un
alcalde d’ERC,
“assenyalat”
a Posen llaços grocs
arrencats i un vàter
a la casa del batlle
de Vilassar de Dalt

Imatge dels llaços grocs i del lavabo que l’alcalde de
Vilassar de Mar va penjar al seu compte de Twitter ■ ACN
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