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Els lloguers es
prorrogaran fins
als cinc anys
El PSOE reverteix una reforma de Rajoy
i fa pagar les despeses de formalització
dels contractes al propietari de l’immoble
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EUROPA-MÓN

May promet
treballar
“ràpid” per
desencallar
el ‘Brexit’
Els Vint-i-set podrien
acceptar part del que vol
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15 DIES EN VAGA DE FAM
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“No ens rendirem”
ÀNIM · En un article a El Punt
Avui, els nou presos polítics
manifesten que estan serens
i ferms davant del judici de l’1-O

Jordi Turull, ingressat
a la infermeria per
indicació mèdica

CULTURA

FUTUR · “Només amb una
unitat estratègica granítica
serem capaços de superar els
embats de l’Estat espanyol”

P28,29

Política
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Sánchez vol reunir-se
amb Torra el 21-D

137635-1190108Q

El vicepresident, Pere Aragonès,
proposa a Carmen Calvo negociar els
termes i el contingut de la trobada

La cadira que hauria d’haver ocupat Jordi Cuixart, vigilada pels presidents Torrent i Torra ■ NORMA VIDAL / ACN

Premis reivindicatius
Jordi Cabré guanya el Sant Jordi en una nit de record a Cuixart
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La vinyeta

Xavier Graset

Fer

Exagerats

P

ots començar de
la manera següent: “Si jo fos escultor...” i utilitzar l’exageració i la ironia. Ho diu
Enric Casasses per començar el nou assaig de l’Eloy Fernández
Porta L’art de fer-ne un gra massa. Just
aquest dissabte el poeta presentarà el
seu darrer poemari, El nus la flor, a la llibreria La Calders de Barcelona amb recital inclòs. I l’assagista, la setmana vinent,
el seu a la Fundació Tàpies acompanyat
de l’Oriol Vilanova, l’artista que li fa de
motor per a la seva història cultural de la
saforologia. Vilanova va exposar a la Tàpies Diumenge, una mostra de 27.000
postals de tota mena i condició, un afany
de col·leccionista esdevingut obra d’art.
Potser en podríem dir, mal dit, una mena
de síndrome de Diògenes amb les postals. En parla també de Diògenes Casasses, per bé que més obsedit per la veritat. Una veritat que només s’aventuren a
dir els poetes. I Casasses, que ha fet una
altra brillant història d’amor que es pot
llegir també com una investigació del
funcionament del cervell humà i de l’ànima, diu això tan bonic de “Com més

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Mirem la vida amb aquestes
ulleres saforològiques que
ens augmentin l’autoestima
m’estrenys, més m’eixamplo”. Una nova
versió del T’hi sé, un missatge d’amor
permanent, constant, immortal. Ho té això l’amor, o l’enamorament, que possiblement ens fa veure en l’altre allò que
només l’enamorat veu, i exagerem virtuts i condicions, bellesa i intel·ligència
de l’ésser estimat. I de l’exageració, de
l’excés de la safor, com explica Fernández Porta que en diuen a terres de Ponent, vivim. De fet posats a fer-ne una
teoria pujolsiana, no és que els catalans
ho tindrem tot pagat quan anem pel
món, sinó que qui si no nosaltres, els catalans, que a la recerca d’una llengua estàndard, hem arraconat en excés les variants del català, podria haver previst una
victòria de Donald Trump? L’Eloy elabora
teoria i repensa quin mal o com ha acabat conformant la cultura catalana, el
centralisme barceloní, i no només, perquè ja deia Valentí Almirall que “l’exageració és el vici més funest que se’ns ha
encomanat”.
Però aboquem-nos al vici de l’exageració! Mirem la vida amb aquestes ulleres saforològiques que ens augmentin
l’autoestima, com quan vivim enamorats. I és que com canta Casasses: “Tot
sol caus al caos, tu, ego,/prô jo, sense
l’ego, plego.”

El tren de la bruixa

L

a revista L’Avenç d’aquest mes
porta adjunt un llibret de Julià
Guillamon que es titula El tren
de la bruixa. Complementa El barri de
la Plata, la narració basada en fets de
la seva vida que va publicar fa un
temps. Julià Guillamon, crític literari i
escriptor, és deu anys més jove que jo.
Són pocs? Són molts? No tants perquè
no haguem de tenir punts biogràfics
comuns. En tenim? Fins ara no n’havia detectat: ell és fill de família bilingüe, amb pare torero vingut del País
Valencià de parla castellana; habitant
del barri de la Plata, lloc de fronteres
indecises situat al Poblenou de Barcelona que va acollir gent de la mateixa
procedència; estiuejant a Arbúcies, on
no se m’hi ha perdut res, vacacionalment parlant; resident a Gràcia, barri
de Barcelona que procuro evitar perquè, fesomia per fesomia, en tinc prou
amb la de la meva ciutat, que és idèntica; freqüentador de bars, llocs i ambients on no m’he introduït ni de lluny... No ens hem trobat mai enlloc.
Els cuplets ja són una altra cosa. A
casa jo també havia escoltat, en disc,
els de la maonesa Pilar Alonso, can-

“
Julià Guillamon
va completant els
seus records de
joventut

tats per ella o versionats per Guillermina Motta o Núria Feliu. Me’ls sé gairebé tots de memòria. En Guillamon
els ha traspassat al seu fill. Jo no vaig
gosar amb els meus, i en Guillamon fa
que ara ho lamenti. Podria haver fet
que compaginessin Nirvana amb la
Marieta de l’ull viu. En canvi, els vaig
inculcar i els llegaré el Cançoneret de
Nadal que vaig heretar del pare. En algun lloc, potser en un article a La
Vanguardia, Guillamon explicava que
es va introduir al català amb aquest
petit llibre de nadales, editat pel Foment de Pietat, que la seva mare atresorava. En tinc dos exemplars atroti-

nats que ara per Nadal trauré com cada any del calaix on els guardo. Les nadales es canten quan ets petit o quan
ets gran. Al tren de la bruixa s’hi puja
a les mateixes edats extremes. Hi ha
una època vital intermèdia, no necessàriament la més feliç, que fa que
t’abstinguis de moltes coses. El tren
de la bruixa d’en Guillamon és el meu,
el que fa rodar Aurelio Quirós. Havia
conegut el seu pare quan era qui conduïa la màquina i ell feia companyia a
la mare a la taquilla. Més tard va passar a controlar l’entrada. Ara és clavat
al pare i fa la seva funció. Més enllà, a
la fira, hi ha el làtigo, els cotxes de
xoc... En Guillamon calcula com són
d’antigues aquestes atraccions pintades i repintades i mil vegades traginades, muntades i desmuntades. N’hi ha
per quedar parat. Un dia d’aquest any,
contemplava el tren de la bruixa. Uns
amics tan rodats i repintats com jo em
van preguntar: “T’animes a pujar-hi?”
Ens vam animar.
En una altra cosa coincidim Julià
Guillamon i jo: aprofitem l’espai que
els respectius diaris ens cedeixen per
introduir-hi i fixar-hi records.
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A la tres

EDITORIAL

Diàleg a fons
i en pau

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Quinze dies

Q

uinze dies fa, avui, que Jordi
Sànchez i Jordi Turull fan vaga
de fam (saben què són, quinze
dies sense menjar?); i en fa dotze que
la fan Joaquim Forn i Josep Rull. Avui,
també, fa dos dies que fa vaga de fam
l’alcalde de Montblanc, el republicà Josep Andreu; i avui, és clar, en fa un
que Jordi Turull és a la infermeria de
Lledoners. L’hi van traslladar ahir,
després de catorze dies sense menjar.
Amb aquest panorama, sàpigues, Jordi (i t’ho dic perquè sé que llegeixes
aquest diari), que a la infermeria hi
som tots. A la infermeria emocional.
Perquè encara estem en estat de xoc.
Perquè una vaga de fam és una mesura extrema (què fa Tardà dient que a
ERC la vaga de fam “no l’han creguda
necessària”?; no ho veu que, si més
no, és millor estar callat?); una mesura extrema, deia, que ens deixa a tots
tocats. S’ha de ser molt valent, per fer
una vaga de fam. I tenir una gran con-

“
Sàpigues, Jordi,
que aquests dies a

la infermeria hi som
tots. Perquè estem
en estat de xoc
vicció. Per això em trec el barret, perquè em sembla que jo no podria. Em fa
respecte, ja ho he dit en alguna altra
ocasió. I me’n fa encara molt més, Jordi, quan sé que, conjuntament amb els
altres presos i preses, heu signat l’article que avui publiquem, i que no desprèn més que convicció: “Quan declarem davant del Tribunal Suprem, no
renunciarem, no capitularem, no ens
rendirem (...) Mantindrem el cap ben
alt i parlarem clar, convençudes i convençuts plenament de la nostra inno-

cència i de la legitimitat de les nostres
accions i de les nostres conviccions”,
dieu. Ja ho sé que no es pot fer res
més, perquè quan un té raó no pot fer
res més que defensar-la fins al final.
Però m’admira, vull que ho sapigueu,
la vostra convicció. Quins cordons!
(per no dir una altra paraula que rima
amb aquesta). Quinze dies de vaga de
fam i amb el cap ben alt. Fins i tot a la
infermeria. Quin contrast amb la manca de respecte de Casado l’altre dia
fent-ne burla i parlant de la “dieta proteica” dels presos. Pateixo. Pel qui hi
ha a la infermeria i pels qui hi poden
acabar anant; i estic temptat de demanar-vos que ho deixeu. Perquè ja fa
quinze dies. I demà 16. I el dia 20, la
vigília del 21-D, en farà vint. I aquell
dia Pedro Sánchez i sis ministres del
seu govern (i un parell de consellers,
tot sigui dit) soparan a Barcelona convidats per Foment de Treball. Sense
comentaris.

De reüll

Les cares de la notícia

‘Sálvame’
Leonardo

Josep Borrell

Maria Palau

MINISTRE D’AFERS EXTERIORS

La quota incendiària

J

o no sé si vostès es deixarien operar per un sastre i,
pel mateix preu, encarregarien la confecció d’una
camisa a un metge. Ben segur que posarien el crit al cel
si el govern de torn decidís confiar l’educació dels seus
fills a professors sense titulació o decretés que els
conductors d’autobusos no cal que es treguin el carnet.
Aquest sentit comú que regna en la gran majoria de les
especialitats professionals no es compleix en el món
de l’art. En aquesta mateixa columna ens hem referit
sovint als desastres que s’estan fent en la restauració
d’obres que assumeixen aficionats.
Un popular
L’efecte ecce homo de Borja ha
presentador de arribat ara al comissariat de les
El presentador del
TV presumeix exposicions.
popular concurs de televisió
d’entès
Pasapalabra, Christian Gálvez, en
del geni
signa una al Palacio de las Alhajas
renaixentista de Madrid –avalada per tota una
Biblioteca Nacional de España!– de
Leonardo da Vinci, del qual es proclama “expert a escala
mundial”. Els historiadors de l’art no han tardat a
denunciar aquest escandalós “intrusisme”. Si es grata
una mica en el projecte expositiu, es veu clarament que
està minat d’interessos econòmics. El més dolorós de
tot és sentir els responsables de la institució pública
com defensen una mostra òrfena de rigor científic amb
l’excusa que serà un èxit de públic. Pobre Leonardo,
víctima del panem et circenses amb què es vol
degenerar tot. I pobres de nosaltres: ens volen ignorants
tant sí com no.

-+=

Mentre el president del govern espanyol Pedro
Sánchez procura rebaixar la tensió i promou una
reunió el 21-D amb el president Torra, el ministre
torna a fer de piròman advertint que l’executiu espanyol pot enviar policia a Catalunya per suplir els
Mossos el 21-D sense haver d’activar el 155.
NOU PRESIDENT DE LA FIRA DE BARCELONA

Pau Relat

Nova etapa a la Fira
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El president de FemCat i conseller delegat de
MATHolding serà el proper president de la Fira de
Barcelona després del consens a què van arribar
ahir els membres de la Fira, la Cambra de Comerç
de Barcelona, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per desbloquejar la successió a l’ens firal.
ESCRIPTOR

Jordi Cabré

Premi Sant Jordi

-+=

L’escriptor i columnista d’opinió d’aquest diari ha
guanyat del premi Sant Jordi de novel·la per Digues un desig, en el decurs de la 68a edició de la
Nit de Santa Llúcia, esdeveniment de referència al
calendari literari i cultural dels Països Catalans,
organitzada per Òmnium Cultural.

El proper 21 de desembre es
compleix un any de les eleccions del 155, convocades per Rajoy
per frenar el procés sobiranista però
guanyades un cop més per les forces
que defensen la independència de
Catalunya. Va ser, sense dubte, una
victòria no només sobre els partits
unionistes, sinó també contra tota la
maquinària de l’Estat, política, econòmica, mediàtica, judicial i funcionarial. I va ser, sobretot, una victòria
cívica i democràtica, uns trets que
són essencials i irrenunciables
d’aquest procés i que no es poden
obviar en les mobilitzacions de protesta contra la reunió del govern espanyol a Barcelona divendres que ve.
Hi ha motius de sobres per manifestar-se el 21-D, sigui per reivindicar el projecte independentista, per
protestar per la situació dels presos
en vaga de fam i la resta de presos i
exiliats polítics o per mostrar la indignació d’una amplíssima majoria
de catalans per la repressió, la vulneració de drets i llibertats, el bloqueig
institucional, la falta de voluntat per
resoldre el problema de fons i el relat
deformat i farsant que es fa a Espanya sobre la realitat catalana. És
també per desmentir aquest relat
malintencionat que parla de violència, caos i desgovern que és imprescindible manifestar-se amb la llibertat i amb el civisme de sempre.
És una bona notícia que Pedro
Sánchez, després de la duresa del
seu discurs de dimecres passat al
Congrés i d’una convocatòria del
Consell de Ministres unilateral i inoportuna en tots els sentits, procuri
rebaixar la tensió proposant una reunió amb el president Torra. Ho hauria d’haver fet molt abans per no
semblar un recurs d’última hora. Tot
i així, la reunió és necessària i serà
positiva sempre que no es tracti d’un
tràmit merament protocol·lari, sinó
d’un diàleg amb voluntat de parlar
dels temes de fons, que és el que
s’ha demanat des de la Generalitat.
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Tal dia
com
avui fa...
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Sense campanya
ERC reforça l’actiu de
Junqueras i farà un acte a
Estremera, mentre que JxCat
demana el vot per restablir el
govern, vicepresident inclòs.

Germà Capdevila

anys

José María Aznar provoca un
notable malestar en el govern
català en anunciar l’existència
d’un pacte amb Jordi Pujol per
avançar els comicis catalans.

Pep Collelldemont. Periodista

Provocacions

M

anys

20

Calendari electoral

Tribuna

Full de ruta

és de dos milions de catalans assistiran el dia
21 a una provocació
directa de l’Estat espanyol, que vol ampliar l’escarment i expandir la humiliació a totes aquelles persones que van
gosar somiar en un futur diferent i van
defensar les urnes davant la repressió
policial i l’assetjament judicial.
Torna a bastir-se un relat fals d’una
Catalunya violenta i sense llei, una mena de Wild West que necessita ser pacificat amb el Setè de Cavalleria. La
idea d’un 155 sine die que permeti fer
una desinfecció a fons guanya cada
cop més protagonisme a l’Estat, i es
fan passes clares en aquesta direcció.
La voluntat de menysprear i silenciar
les vagues de fam, o la tria de l’aniversari de les eleccions del 21-D per fer un
Consell de Ministres a Barcelona –després de 4 dècades sense fer-ho– no
són casualitats. L’elecció del Palau de
Mar, desaconsellada pels mateixos
Mossos, busca unes imatges i unes excuses molt clares que sostinguin el

10

Les obres del TAV
Les polèmiques obres han
començat a foradar l’Eixample.
Ja es treballa a tocar de Sants i
al gener s’obrirà la cruïlla de
Mallorca amb Padilla.

Històries viscudes

E

stem a deu dies de Nadal i, coses de
l’edat, se m’obre davant meu un
panorama que no té res a veure
amb el que tinc avui. I crec que no fa cap
mal de tant en tant recordar com es vivia
a mitjan segle passat, que tot plegat fa
quatre dies. Però res és igual. Deixeu-me
reviure –segur que no us farà cap mal ferho també vosaltres– aquells temps mancats de tota mena de mitjans, en què
l’únic que teníem era el que podia crear la
nostra imaginació. Sobretot als pobles,
els Pastorets formaven part de la simbologia popular. Sense mitjans, érem capaços de muntar tota una escenografia, que
feia feliços mainada i grans.
EL MEU PARE, en Pep Collell, era el director d’escena, el tramoia, el director musical i el lampista. Érem molts els que collaboràvem per tal que tot sortís rodó. Sabeu, a tall d’exemple, com aconseguia jo
que quan sortissin les fúries infernals
l’escenari s’omplís de llampecs vermells
que espantaven els nens i nenes petits?
Doncs, senzillament, posant i traient a
tota velocitat els fusibles, que per sort no
es fonien. En Valls –sí, el pare d’en Josep

Torna a bastir-se un relat fals
d’una Catalunya sense llei que
necessita el Setè de Cavalleria

El lector escriu

discurs inventat de la violència. Saben
que la situació és molt delicada. Més
de dos milions de catalans veuen empresonats o a l’exili els líders que van
triar democràticament per governar el
país. En el ple monogràfic per parlar
sobre Catalunya al Congrés, Pedro
Sánchez –que representava un bri
d’esperança en un canvi de direcció
que pogués posar les bases a una resolució política del conflicte– va començar la seva intervenció dient
“mentiders” a més de dos milions de
ciutadans i posant la Constitució com
a única resposta possible a qualsevol
inquietud democràtica. Com a cirereta
del pastís s’envien 1.000 efectius policials a Catalunya, tot menyspreant
l’autogovern i les competències del
Mossos d’Esquadra.
En aquest context es fa molt difícil
mantenir la calma i no caure en les
provocacions i els paranys, però mantenir el caràcter cívic i pacífic del moviment independentista és vital. Hi ha
moltes maneres no violentes de demostrar el rebuig a les provocacions
de l’Estat i l’opció més intel·ligent és no
sortir d’aquest marc que ha meravellat
el món durant l’última dècada.

Vaga de fe

Valls, l’escriptor– era el dimoni gros, i
quin dimoni, feia por de veritat. En Pepet
Bora i en Constants eren els que tenien la
missió de posar humor a la representació, i ho aconseguien. Actuaven any rere
l’altre i no crec que s’haguessin après mai
el paper. Però eren uns autèntics professionals, que sempre sabien trobar la paraula justa per tal que el públic es rebentés de riure. La sala de la rectoria s’omplia
de gom a gom. Ara per Nadal molts anem
a la quina, en aquells temps només hi havia els Pastorets. I hi anàvem a veure’ls
cada any com un ritual. Ah, per cert, als
Pastorets que es representaven a Sant
Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, l’únic

“
Les festes
d’enguany no tenen
res a veure amb les
d’abans

element femení era la Mare de Déu. La veritat és que de tot allò avui no en podem
entendre res. I Déu me’n guardi que avui
se’ns acudís voler-ho repetir. Entenc que
per a molts els sigui difícil entendre-ho.
Ens hem de traslladar en aquells temps i
acceptar les coses tal com eren. I la veritat és que hi havia molta participació, i
tot de franc. Ara anem a esperar els Reis
amb uns magnífics fanalets, amb llums
de colors i amb un Reis que bé sembla que
venen de l’Orient. Al nostre poble, els Reis no els vèiem, però igualment els anàvem a esperar, cantant les mateixes cançons que han arribat fins als nostres dies,
però en comptes de fanalets cremàvem
manats de barballó, que havíem anat a
collir al bosc tan bon punt sortíem de l’escola i abans no es fes fosc.
LES FESTES D’ENGUANY no tenen res a veu-

re amb les d’abans. I seran diferents, i
tant que seran diferents, amb polítics a la
presó o a l’exili i sense aquella il·lusió que
voldríem tenir i no podem. Podria ser el
Nadal de l’esperança? Doncs per què no.
Tot menys tirar la tovallola. Encara que
ens costi. Bon Nadal, malgrat tot.
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b No hi ha dret que mentre
que uns ens llevem dubtant
de si menjar kiwi o pinya per
esmorzar d’altres se saltin
l’àpat per fer una reivindicació. Em sembla injust que en
ple segle XXI hàgim de recórrer a limitacions primàries de
necessitat vital per fer viral
una protesta. Hi ha alguna cosa que no funciona des de fa
temps i és tan simple com el
diàleg però tan complicat com
l’escolta negada. Perquè fer
justícia no hauria de ser qüestió de dejunis ni vagues de
fam.
LAIA GONZÁLEZ SOLÀ
Barcelona

Independentisme
inconformista
b Parlar d’independentisme
és parlar d’inconformisme.
Quan analitzem el concepte
“inconformista” entenem que
és la capacitat humana quan

no et sents a gust amb una
determinada situació, i aquesta és la clau de volta que ens
mou a la majoria dels catalans. Quan era un nen, a classe érem pocs els que volíem la
independència. Alguns podrien haver-se conformat seguint sent el 17% de l’electorat i treballant per preservar
una identitat catalana singular. Altres podrien haver-se relaxat havent aconseguit que la
majoria del Parlament ja sigui
obertament independentista,
o perseguit i aconseguit petites millores fiscals. Però no,
no en tenim prou. La base de
l’independentisme és inconformista. Mai n’hem tingut
prou d’existir, de ser minoria i
d’anar sumant. Mai n’hem tingut prou que els principals
partits comencin a moure’s
amb premisses independentistes. Tampoc n’hem tingut
prou veient com el procés posa la independència en primer
pla, ni que els representants
del poble escollits democràti-

cament treballin per consolidar la República. Som inconformistes de mena, no ens
acomodem ni volem conformar-nos amb el que tenim,
però compte fins on anhelem
arribar per sentir-nos a gust.
Quan despleguem la República l’independentisme canviarà d’objectiu però no d’essència. Tants anys d’inconformisme ens hauran ensenyat a dominar la constància, a fruir de
la paciència i a gaudir mentre
cerquem camins que ens portin a assolir objectius. Aprofitem aquestes qualitats que
hem anat madurant durant
anys per construir un Estat
digne al món on ens ha tocat
viure. Preparem-nos, doncs,
perquè l’endemà de la independència la majoria de catalans deixaran de ser independentistes i haurem de decidir
cap a on volem canalitzar tot
el nostre inconformisme.
LLUÍS FELIU I ROÉ
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

Baltasar de veritat
b L’entitat Casa Nostra Casa
Vostra ha iniciat una campanya en què demana als ajuntaments de Catalunya i a les
comissions dels reis que hi
participin persones de raça
negra de veritat. Aquesta nova iniciativa vol posar fi al
costum del blackface, una
pràctica que es basa a pintar
de color negre el nostre rei
Baltasar i els seus patges.
Sincerament, ja era hora que
algú donés veu a això, ja que
hi ha moltes persones de raça negra a la nostra població
que estan disposades i encantades de col·laborar amb
aquestes festes i fer feliços
els més petits, només cal
buscar-los. Així que espero
que ho aconseguim i acabem aquesta discriminació i
aquest racisme. Aquest any,
com sempre, t’esperem, Baltasar, però de veritat.
RITA HEREDIA ACUÑA
Granollers (Vallès Oriental)
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La frase del dia

“Abans que es trenqui Espanya es trencaran els partits, i
també el PSOE, que coadjuvin perquè es trenqui el país”
Emiliano García-Page, PRESIDENT DE CASTELLA-LA MANXA (PSOE)

Tribuna

De set en set

Urgències

La fotografia

Joardi Panyella

Josep Huguet Biosca. Enginyer industrial

E

stem passant un dels pitjors moments, fins ara, en el procés de
construcció de la democràcia catalana. La incapacitat de compartir la
diagnosi sobre allà on som, cap on hem
d’anar i com hi hem d’anar, està deixant el terreny lliure perquè, en absència de direcció política i social, proliferin iniciatives que van des de les benintencionades però inútils per descoordinades, fins a les que prioritzen una determinada estratègia en conflicte amb
la línia netament pacífica seguida fins
ara pel moviment per l’autodeterminació i la independència i que esdevé contraproduent per a aquesta finalitat,
perquè fa disminuir el suport entre els
propis i facilita el relat a l’espanyolisme
radical per blindar o per ampliar la seva
base sociològica a Catalunya i a Espanya.
per desmuntar mites
que ens estan fent mal. El primer mite
és pensar que només amb les apel·lacions al poble i a les mobilitzacions sense precisar quines ja ens en sortirem. El
segon mite és basar la victòria en el simple eixamplament electoral del sobiranisme. Condició necessària però absolutament insuficient havent escoltat
reiteradament, fins i tot a líders del
PSOE, que les majories molt absolutes
servirien com a màxim per fer retocs en
el marc constitucional. El tercer mite
també és electoralista, perquè posa totes les expectatives en unificar en una
sigla l’oferta electoral o en l’emergència
de nous líders molt saberuts que arrasaran a les urnes. Una altra versió de la
mateixa fal·làcia. Quart. Creure que, el
govern autonòmic, desobeint n’hi ha
prou per guanyar l’Estat, sense reconèixer que si una lliçó va donar l’1-O era
la feblesa en poder coercitiu –poder
d’autodeterminació– de la Generalitat.

TENIM URGÈNCIA

CINQUÈ, CREURE QUE LA POLICIA catalana

ha de ser lleial a la proposta política in-

Sísif
Jordi
Soler

dependentista, mentre s’és incapaç de
depurar actuacions que no són neutrals, per exemple la impunitat de la
violència franquista o les extralimitacions en l’exercici de les funcions d’ordre. Sisè. Abusar de les crides a la noviolència com un mantra quan encara
es confonen el pacifisme o les accions
paraviolentes amb la no-violència.
SETÈ. ELS PARTITS POLÍTICS i les organit-

zacions socials, alguns amb un retard
esfereïdor, no han transformat les seves estructures organitzatives per adequar-les a un marc d’estat d’excepció.
Les organitzacions no s’han remodelat
per tal que allò que és rutinari, activitats culturals, simbòliques en el cas
d’entitats o activitats electorals i institucionals per part dels partits polítics,
no continuï absorbint quasi el 100% de
recursos humans i pressupostaris
d’aquests organismes.
del momentum que va
creant expectatives sobre noves dates
màgiques sense haver-les preparat. Ai-

VUITÈ. EL MITE

xí anem cremant cartutxos cada vegada més en una degradació lamentable
del que era la capacitat mobilitzadora
dels set anys anteriors.
NOVÈ.

El mite de “farem coses que no
s’entendran”. Doncs, malament, perquè si no ho entenem és que segurament no té explicació. La població és
més assenyada del que alguns lideratges semblen considerar-la per activa o
per passiva. Que es parli clar i us prometo que tots ho entendrem.

DESÈ. PENSAR que sobreactuant cada lideratge arramblarà més suports. Potser sí, però a costa de disminuir les possibilitats d’èxit del conjunt. Se sap que
en converses privades entre dirigents
ja es comparteix en bona part la diagnosi: tenim un estat violent al qual ni la
força del vot ni la insurrecció que pugui
justificar encara més la seva violència,
no faran doblegar. Que cal preparar-se
per a un període més o menys llarg de
desgast on hem de mirar de desgastarnos poc nosaltres i molt els pilars de
l’estat. Que aquest desgast només s’obtindrà amb l’estratègia no-violenta
molt planificada, amb calendari, amb
escalonament de les fases, amb rebuig
frontal als paraviolents. Però això que
es reconeix en privat, ara per ara, no es
trasllada en públic per afany electoralista de partit i de protagonisme d’entitat.

que l’escocès
Salmond va gosar fer en una entrevista
recent. Els catalans estan massa centrats a debatre quina és des de les pròpies forces la millor estratègia, mentre
que la prioritat hauria de ser estudiar
molt a fons i compartir l’anàlisi sobre
quines són les estratègies de l’Estat i
els seus aliats. Coneixent bé l’enemic/
adversari és com s’arribaran a definir
correctament les estratègies pròpies.
Aquí tenim les urgències.

FINALMENT, UNA REFLEXIÓ

“
Tenim urgència
per desmuntar tota
una sèrie de mites
que estan fent mal

F

a dos anys aquest
diari va publicar
dos reportatges sobre
una experiència única
del món penitenciari:
l’entrenament d’un
grup de presos de Quatre Camins per
córrer la marató de Barcelona. La primera informació es va il·lustrar amb
unes imatges de les cames i els peus
dels presos perquè cap d’ells va voler
donar la cara, per vergonya de la seva
condició de reclusos. A la segona informació, apareguda uns mesos més tard,
amb els interns arribant al final d’un
llarg procés d’entrenament, de superació personal i també de reconeixement
de la culpa, quatre d’ells es van deixar
fotografiar de front. Volien que se sabés
que havien sortit del pou i estaven a
punt de fer una cosa en positiu, i tan
gran, com és córrer una marató.
Fotografiar un pres és una missió
impossible, o una heroïcitat periodística, com va passar amb aquella cèlebre
imatge de Javier de la Rosa menjant-se
un entrepà a la seva cel·la de la presó
Model. Per això és extraordinari que
uns interns vulguin retratar-se i difondre la seva imatge, sense més, com ha
passat recentment amb el grup de set
presos polítics tancats a Lledoners.
Un pres comú suma a la condemna
del jutge la que la pròpia societat li imposa oblidant-lo entre reixes, tot el contrari del que estan vivint els presos polítics des del dia que van ingressar, i és
precisament aquest vincle no trencat
amb el món exterior el que evidencia
que Junqueras, Forcadell i companyia
són qualsevol cosa menys delinqüents.
La foto dels set de Lledoners és la mostra més evident que els únics privilegiats que hi ha avui a la presó són els
presos comuns que tenen la sort
d’aprendre al seu costat els conceptes
de tenacitat, veritat i dignitat, i sense
haver d’entrenar-se per a una marató.
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Causa judicial
contra el
procés

Un documental de
Mediapro analitza
com es retorça la
llei per castigar
l’independentisme

Lluita contra
la precarietat
en l’habitatge

El Consell de
Ministres amplia la
durada màxima
dels lloguers de 3 a
5 anys

Entre president i pres

CITA Sánchez insisteix a veure Torra, però rebutja la cimera de
governs XOC “El temps que ell dediqui a parlar d’autodeterminació,
jo parlaré de precarietat i serveis públics”, avisa CARTA Aragonès
ofereix a Calvo negociar els termes i els continguts de la trobada
D. Portabella / E. Bella
MADRID / BARCELONA

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez,
no es resigna que el viatge
a Barcelona per celebrarhi el Consell de Ministres
no inclogui una reunió
amb Quim Torra que ell
voldria que fos el partit de
tornada de la seva entrevista del 9 de juliol a La
Moncloa. Si bé s’especulava amb un format innovador com ara una cita de
presidents amb ministres
i consellers per oferir una
icona del desglaç, Sánchez
no vol res que no sigui una
cita amb Torra i prou per
no servir una postal similar a una cimera bilateral
entre estats, i adverteix
que ell escoltarà tot el que
Torra vulgui exposar sobre el dret a decidir, però
alhora el va desafiar a ampliar el temari de l’ordre
del dia. “Que Torra voldrà
parlar d’autodeterminació? Si és que dins la Constitució es pot parlar de tot.
Però el temps que ell dediqui a parlar d’autodeterminació jo el dedicaré a
parlar de precarietat laboral, de la qualitat dels serveis públics i de com reconstruir l’estat del benestar, que ha sortit molt malparat d’aquests anys de
crisi”, va dir a Brussel·les.
Mentre La Moncloa ultima el desembarcament a
Barcelona de 1.000 agents
vinguts de fora de Catalunya per integrar-se en un
desplegament de 9.000
efectius, entre policies,
guàrdies civils i mossos
d’esquadra, Sánchez va
presentar amablement el
fet de canviar l’edifici de
l’avinguda Puerta de Hierro de Madrid per la Llotja
de Mar de la Ciutat Com-

Les frases

—————————————————————————————————

“Vull solucionar el
problema i no viure de
confrontació i greuge.
La recepta és temps,
assossec i diàleg”
Pedro Sánchez

PRESIDENT ESPANYOL
—————————————————————————————————

“El format de la
reunió no ha de ser el
centre de la qüestió,
sinó que s’hi pugui
parlar de tot”
Elsa Artadi

PORTAVEU DEL GOVERN

tal. “És una mostra de respecte i d’estima a la societat catalana, com ho va ser
anar a Sevilla, i és reconèixer que no tota la vida política passa a Madrid”, va
explicar per rebatre la
“provocació” que hi veia la
consellera de la Presidència, Elsa Artadi. Fonts de
La Moncloa, de fet, agraïen
que la Generalitat ajudi a
“desdramatitzar” el 21-D,
que coincideix amb el primer aniversari de les eleccions forçades pel 155.
La portaveu Isabel Celaá va expressar confiança
en els Mossos pel que fa al
compliment del seu “deure professional”, mentre
que Artadi replicava des
de Berlín que el govern no
veu que hi hagi cap necessitat que es desplacin a Catalunya “agents de fora”
per garantir la seguretat el
21-D i els dies posteriors.
En un moment en què
Pablo Casado (PP) i Albert
Rivera (Cs) criminalitzen
el simple fet de parlar
–“dialogar de què i per a
què?”, reprotxava el líder
popular– i en què José María Aznar afirmava a El
Mundo que és “indispen-

sable” una intervenció “a
fons de l’autonomia catalana, sense límit de temps, i
de totes les institucions”
per la “situació insurreccional”, Sánchez no vol
tancar cap porta a la foto i
manté que està “tot obert”
si Torra accepta l’envit:
tant el lloc –a Madrid hi ha
qui ja aventura el cost electoral per a Sánchez de passar per sota de la pancarta
amb el llaç groc del Palau
de la Generalitat– com l’hora, perquè la cita a Sevilla
amb Susana Díaz va ser
després del Consell de Ministres i ara s’obre a tenir-la
abans –fins i tot dijous en
el sopar de Foment al qual
assistirà Sánchez amb sis
ministres– o després.
De l’ibuprofèn a l’assossec
El que el president espanyol no alterarà és el guió
d’omplir el 21-D de contingut social –la bandera del
dia serà la pujada del salari
mínim a 900 euros que invocava com a esquer perquè ERC i el PDeCAT li votessin els pressupostos del
2019– i de predisposició
al diàleg, tot i que el ministre de la diplomàcia, Josep
Borrell, menyspreï el “poc
èxit” de la “política de
l’ibuprofèn”. “El govern
vol resoldre el problema
català i no viure de la confrontació territorial i del
greuge territorial. Els problemes hi són per resoldre’ls, no per deixar-los
com s’ha fet els últims set
anys.” I va receptar de nou
“temps, assossec i diàleg”,
cosa que Borrell desdenya
com a “ibuprofèn”. “No és
una crisi que resoldrem en
un mes ni en dos mesos”,
preveu Sánchez.
El número 2 del govern,
Pere Aragonès, va respondre ahir a la tarda a la car-

El president
espanyol,
Pedro
Sánchez,
ahir, a
Brussel·les ■
EFE / HORST
WAGNER

ta enviada per Carmen
Calvo, en què la vicepresidenta espanyola li comunicava oficialment que el
Consell de Ministres es farà a la Llotja de Mar, li demanava la màxima col·laboració en la preparació
de la trobada i deixava
caure la conveniència que
els dos presidents es reuneixin, “com és habitual
en situacions semblants”.
El vicepresident ofereix
a Calvo negociar la reunió
entre presidents i la convida a trobar els “termes i
continguts” per fer-la efectiva. També li trasllada
que el govern comparteix
“la voluntat d’avançar en
el camí del diàleg cons-

tructiu” i li comunica que
diversos departaments estan treballant en coordinació amb la delegació del
govern espanyol per al
Consell de Ministres. Així,
l’executiu no tanca la porta a una reunió Torra-Sánchez –encara que no hi
participin els ministres i
els consellers com preferiria–, sempre que s’hi pugui abordar la qüestió de la
independència. “Sempre
hem apel·lat al diàleg; el
format de la reunió no ha
de ser el centre de la qüestió, sinó que s’hi pugui parlar de tot i amb una actitud
constructiva”, va concedir
Artadi, que va rebutjar,
això sí, la celebració de

“reunions cosmètiques”.
“Sempre oberts a la possibilitat que hi hagi reunions en què es vulguin
trobar solucions”, va insistir la portaveu del govern.
La Generalitat ha descartat en tot moment una cita
merament protocol·lària
entre presidents després
de la visita de desgel que
Torra va fer a La Moncloa.
Calvo també va enviar
una carta a Ada Colau en
què agraeix per endavant
la col·laboració que presta
sempre el consistori. L’alcaldessa de Barcelona va
instar Sánchez a garantir
la seguretat el 21-D sense
arribar a la “militarització” del centre. ■
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Renovant càrrecs
Marga Moreno

Aquest ha estat un any de renovació de lideratges en
grans institucions econòmiques del país. Mercè Conesa
va accedir a la presidència del Port de Barcelona, Pere
Navarro és el nou delegat al Consorci de la Zona Franca,
Sánchez Llibre lidera Foment i ahir es va confirmar el
nomenament de Pau Relat al capdavant de Fira de Barcelona, poc abans que es reveli qui pilotarà la Cambra

de Comerç de la capital en les imminents eleccions.
Molts volen veure jeroglífics polítics en aquests relleus, i
probablement n’hi ha. Però al marge de les inevitables
afinitats ideològiques, caldrà veure si tots plegats sabran navegar pels colossals canvis que s’acosten i, sobretot, si superen les barreres de les respectives torres
d’ivori institucionals per captar el que passa al carrer.

15 DIES EN VAGA DE FAM

sident o res
L’exconseller Jordi Turull, en una imatge del març al Parlament ■ A.P.

Turull ingressa a la
infermeria de Lledoners
a L’exconseller hi va ser traslladat per indicació mèdica en

el compliment, ahir, del catorzè dia de la vaga de fam
BARCELONA

En el catorzè dia de vaga
de fam, ahir l’exconseller
de la Presidència Jordi Turull va ingressar a la infermeria de la presó de Lledoners per indicació facultativa, segons van informar
fonts dels serveis penitenciaris. El president del
Col·legi de Metges de Barcelona i encarregat del seguiment mèdic dels presos polítics en vaga de fam,
Jaume Padrós, va explicar
en una piulada a Twitter

que, “malgrat mantenir-se
estables, el temps transcorregut i la situació individual fa aconsellable que
ara Jordi Turull sigui traslladat a la infermeria del
centre penitenciari de Lledoners”. Segons fonts de
JxCat, en els resultats de
les anàlisis fetes dijous es
van detectar alteracions
habituals en persones que
fan vagues de fam, i els
metges van demanar a Turull que ingressés a la infermeria per poder fer un
millor seguiment. Per
tant, ha deixat de fer les

seves feines habituals al
centre penitenciari però
continua rebent visites,
treballant amb els advocats i escrivint.
La xarxa es va omplir de
mostres de suport a l’exconseller, com ara la del
president de la Generalitat, Quim Torra; la del president del PDeCAT, David
Bonvehí; la de la secretària general d’ERC, Marta
Rovira, o la de la CUP.
També li va expressar el
seu suport l’expresident
de la Generalitat Carles
Puigdemont. ■
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15 DIES EN VAGA DE FAM
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras,
Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull*

OPINIÓ

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

Serenor i fermesa
U

s podríem donar les gràcies
mil cops i serien insuficients. Farem sempre curt
a l’hora de retornar-vos tot l’escalf,
el suport i la companyia que ens
lliureu dia sí, dia també. Gràcies
per no oblidar-nos, per ser al nostre costat, per tenir-nos presents i
ensenyar cada dia al món sencer
la causa justa que sempre és la
lluita pels drets i les llibertats civils
que a nosaltres ens han estat arrabassats.
Som ja molt a prop de l’inici
del judici davant del Tribunal Suprem. Aquest és un moment que
vol la màxima fermesa per part
nostra, però també tota la serenor. I també la vol de vosaltres,
de tots els que esteu al nostre
costat, dels que ens veniu a veure
de fora la presó estant, dels que
ens escriviu, dels que us manifesteu, dels que assistiu a sopars
grocs, dels que ens teniu, en definitiva, presents i heu fet des del
primer dia de la nostra injusta situació la vostra causa i també la
vostra lluita.
Entenem que molta gent que
s’apropa físicament o emocionalment a la presó senti en carn pròpia la impotència que provoca
tanta injustícia. Entenem que algú
pugui considerar, fruit d’aquesta
indignació que generen els abusos, que la solució hauria de ser
obrir les presons. Però, de la mateixa manera que podem entendre la necessitat d’esbravar la impotència, també hem de dir clarament que això, lluny d’afavorir la
nostra causa, la perjudicaria, igual
que també perjudicaria els objectius polítics del país que volem i
pels quals som aquí empresonats
pendents d’un judici polític.
La repressió pretén desestabilitzar-nos i dividir-nos. No ho hem
de permetre. La riquesa del sobiranisme és la seva pluralitat i aquí
rau també la seva força. Només
amb una unitat estratègica granítica, construïda sobre la premissa
del respecte i la generositat, serem capaços de superar els embats de l’Estat espanyol.
Afrontem el judici amb plena
consciència i responsabilitat. No
us resulti estranya aquesta serenor. Compartim la convicció que
no hem comès cap delicte, perquè posar urnes no ho podrà ser
mai. I això ens fa forts davant de
qualsevol embat judicial i davant
qualsevol arbitrarietat i injustícia.
Som innocents. Ho sabem. I és
aquesta plena convicció d’innocència la font de la nostra serenor
i de la nostra ambició de situar el

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

És el moment de
saber-se forts i serens.
Ho estem nosaltres i
necessitem que també
ho estigueu
————————————————————————————————————————

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

Només amb una unitat
estratègica granítica [...]
serem capaços de
superar els embats de
l’Estat espanyol
————————————————————————————————————————

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

Quan declarem davant
del Suprem, no
renunciarem, no
capitularem, no
ens rendirem
————————————————————————————————————————

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

Ens podran condemnar
[...]. El que mai podran
demostrar és que la seva
condemna sigui justa i
fonamentada amb
fets i proves
————————————————————————————————————————

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

Els presos polítics, a Lledoners, Dolors Bassa i Carme Forcadell ■ M. VERNET / ÒMNIUM CULTURAL / LL. SERRAT / A. PUIG

judici com una gran oportunitat
per denunciar les arbitrarietats i
la vulneració dels drets civils i les
llibertats ciutadanes.
Quan vam anar a declarar davant l’Audiencia Nacional i del Tribunal Suprem, vam escollir, amb
plena consciència i voluntat, el
camí de donar la cara i assumir
les conseqüències que se’n poguessin derivar. Fa més d’un any
que som a la presó des d’aquell
dia, i el judici al Tribunal Suprem
és el pas que dona continuïtat i
coherència a les decisions que
vam prendre llavors. En vam assumir les possibles conseqüències, igual que les assumim ara.
La coherència de les nostres accions es mantindrà intacta quan
estiguem asseguts al banc dels
acusats del Suprem.
Quan declarem davant del Tribunal Suprem, no renunciarem,
no capitularem, no ens rendirem.

Ben al contrari. Mantindrem el
cap ben alt i parlarem clar, convençudes i convençuts plenament de la nostra innocència i de
la legitimitat de les nostres accions i de les nostres conviccions.
Despullarem el llast de mentides
i oprobi que acompanya el nostre
captiveri i la volguda inconsistència de les acusacions que se’ns
formulen, construïdes sobre els
fonaments de la venjança i l’escarment en aquesta causa contra
el conjunt del sobiranisme, de
la qual nosaltres som la part més
visible.
Per això us diem que és el moment de saber-se forts i serens.
Ho estem nosaltres i necessitem
que també ho estigueu els que
sou i voleu ser a prop nostre, independentistes o no. Som milions
de persones les que compartim la
convicció que aquesta és una situació profundament injusta. El

judici oral serà el moment propici
perquè aparegui la veritat al mig
de la sala on se’ns estarà jutjant,
i el que la vulgui negar haurà de
girar per força la cara, perquè
se’l menjarà la vergonya, i estem
convençuts que el carrer ens hi
acompanyarà.
Ens podran condemnar, perquè tenen la força. Ja hem dit
moltes vegades que no esperem
un judici just, perquè ningú ja no
dubta de la fonamentació política, i no jurídica, que té aquesta
causa.
El que mai podran demostrar
és que la seva condemna sigui
justa i estigui fonamentada amb
fets i proves. No, no podran, perquè, arribats a aquest punt, ja ha
estat demostrat que les acusacions no s’aguanten de cap de les
maneres. I és per aquest motiu
que el judici és una oportunitat
per als que estem empresonats,

El que tothom
descobrirà [amb el judici]
és la fallida de la
democràcia a Espanya i
la justícia de les nostres
reivindicacions
————————————————————————————————————————

per al conjunt del sobiranisme i
per a tots aquells que, sense
compartir la idea d’una Catalunya
independent, no dubten a posarse al costat de la defensa dels
drets civils i polítics.
El judici és el mirall en què els
diferents poders de l’Estat, i en
particular el judicial, hauran de
mirar-se. Potser ells podran suportar el que vegin –al capdavall,
ja hi estan acostumats–, però el
que tothom descobrirà és la fallida de la democràcia a Espanya, la
justícia de les nostres reivindicacions i la legitimitat de les nostres
ambicions polítiques.
Serenor i fermesa. La que ens
dona saber que som innocents i
que no renunciarem a res. Gràcies per ser al nostre costat.
*Presons de Mas d’Enric, les
Basses i Lledoners, 14 de desembre del 2018
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Querella de Cs contra
Torrent per no haver
suspès els presos
a Arrimadas estén la denúncia contra més diputats de la
mesa a El president del Parlament avisa que no canviarà

Els líders de Cs, Carlos Carrizosa i Inés Arrimadas, sortint del TSJC ■ EFE

C.S.
BARCELONA

Ciutadans va fer ahir un
pas més en la seva pressió
contra el president del

Parlament, Roger Torrent, en presentar-li una
querella per no haver suspès els diputats empresonats i mantenir-los els
seus drets.

La ratificació de la suspensió dels diputats feta
pel Tribunal Constitucional, després de la que va
fer el Suprem, serveix a
Ciutadans per argumen-

tar que Torrent cau en la
desobediència si no els
suspèn els drets i permet
que exerceixin la delegació de vot i proposició d’iniciatives. La querella es fa
extensiva a la resta de
membres independentistes de la mesa de JxCat i
ERC per haver permès
que Oriol Junqueras i Raül
Romeva designessin un
substitut perquè els seus
vots siguin comptabilitzats. La lider de Cs, Inés
Arrimadas, va presentar
ahir la querella al Tribunal
Superior (TSJC) i va assegurar que Torrent s’empara en una substitució dels
diputats processats “que
no té cabuda en el reglament de la cambra”.
Per la seva banda, el
president del Parlament,
Roger Torrent, va lamentar ahir l’actitud obstruccionista de Cs. Torrent va
respondre’ls que no es
mourà “ni un mil·límetre
en la defensa dels drets
dels diputats”. La querella
“és fruit de la impotència.
Volen guanyar als tribunals alló que no són capaços de guanyar al Parlament”. ■

15 DIES EN VAGA DE FAM
Arxiven la causa
contra tres batlles del
Maresme per l’1-O
a El fiscal els

comunica que tanca
la investigació contra
ells, un any després

M. Piulachs
BARCELONA

“La seva intervenció,
subscrivint manifestos de
suport a la consulta il·legal, no excedeix dels límits
del que podem considerar
una adhesió política o
ideològica a la seva celebració, un fet que no pot
fonamentar
raonablement l’exercici públic de
l’acció penal.” Amb aquest
argument, el fiscal de
l’àrea de Mataró-Arenys
de Mar, Luis Manuel García Cantón, va comunicar
ahir als alcaldes d’Arenys
de Munt, d’Arenys de Mar i
de Malgrat de Mar que arxiva la causa contra ells,

Els batlles d’Arenys de Mar i
d’Arenys de Munt ■ LL.M.

oberta fa més d’un any pel
seu suport a l’1-O. La fiscalia va obrir investigació a
un centenar de batlles pel
seu suport a l’1-O i la cessió
de locals, i no descarta presentar querelles. El fiscal
de Mataró també investiga l’alcalde d’Argentona,
Eudald Calvo (CUP), l’únic que encara no ha rebut
cap comunicació. ■

176851-1200837L
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15 DIES EN VAGA DE FAM
han arribat a contactar
amb una seixantena de
fonts i han reunit més de
vint hores d’entrevistes.
“Intentem donar elements de reflexió, tal com
hem estat fent des del documental sobre les clavegueres de l’Estat”, deia el
realitzador.
El fet que el documental s’emeti el mateix dia
que es farà al Tribunal Suprem l’última vista abans
del judici contra els presos
polítics independentistes
servirà, segons Jaume
Roures, per “donar al ciutadà elements per poder
seguir les informacions
del judici i fer-se’n una opiEl documental, que emetrà dimarts TV3, analitza quins interessos es mouen en la cúpula del poder judicial ■ MEDIAPRO

Un nou documental posa
la lupa sobre la causa
judicial contra el procés
a ‘Causa especial 20907/2017’ s’emetrà dimarts a TV3 coincidint amb l’inici de
la vista prèvia a En la producció, hi participen juristes de totes les tendències
Marta Membrives
BARCELONA

839944-1197409Q

Mediapro tanca la trilogia
del procés amb un nou documental. Si els dos primers van estar dedicats a
l’1-O i el 20-S, aquest cop
el poder judicial és el protagonista d’una producció
que posa el focus en l’anàlisi del procés judicial contra el procés català. Causa
especial
20907/2017
s’emetrà aquest dimarts
a l’espai Sense ficció de
TV3 coincidint amb l’inici
de la vista prèvia al Tribu-

nal Suprem. Dirigit per
Jaume Roures, el projecte
dona veu a disset jutges,
fiscals, juristes i catedràtics en dret penal i processal de diverses tendències. Roures expressava
ahir durant la presentació
del documental la seva satisfacció per haver aconseguit les valoracions de
“juristes de tot l’espectre”.
El títol del documental
fa referència a la causa especial 20907/2017, oberta pels delictes de rebellió, sedició, malversació i
desobediència contra di-

vuit polítics i líders d’entitats sobiranistes per la
convocatòria i la posterior
celebració de l’1-O. El treball posa la lupa sobre un
sistema judicial cada cop
més qüestionat i intenta
donar resposta a qüestions concretes del procés
com ara si hi va haver rebel·lió i també sobre la politització dels òrgans judicials. Per fer-ho es remunta al recurs del Tribunal
Constitucional contra la
reforma de l’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya i avalat per un refe-

rèndum l’any 2006.
La directora de l’espai
Sense ficció, Montse Armengou, assegurava ahir
que es tracta d’un “documental de tesi i no de
part”, perquè inclou reflexions de juristes de diferents tendències en un
moment en què, destaca,
“TV3 ha estat atacada”
amb acusacions de falta
d’imparcialitat. Lluís Arcarazo, guionista i realitzador de Causa especial
20907/2017, va explicar
que hi han invertit tres
mesos de feina, en què

La frase

—————————————————————————————————

“Volem donar al
ciutadà elements per
poder seguir les
informacions del
judici i fer-se’n una
opinió pròpia”
Jaume Roures

DIRECTOR DEL DOCUMENTAL

nió pròpia”. El director del
documental destaca que
la tesi final del treball és
“que no hi ha justícia”.
Com afirma un dels testimonis, “la realitat no espatllarà el relat dels jutges”. És per això que conclou que “la sentència ja
està escrita i no els importa el que puguin dir d’aquí
a uns anys a Estrasburg”.
Jaume Roures va avançar que des de Mediapro es
preparen per fer un seguiment del dia a dia del judici des de diversos angles.
Aquest material no es convertirà en un quart documental, sinó que preveu
produir “un format més
reflexiu, de tres o quatre
capítols”, amb tot el que
surti del procés judicial. ■

Arrenquen les
primàries del
sobiranisme
a Barcelona
F.E.
BARCELONA

Les primàries promogudes pel filòsof Jordi Graupera per bastir una llista
sobiranista per competir
en les eleccions municipals de Barcelona, i que tenen el suport de l’ANC,
van iniciar ahir les votacions de la primera volta,
que s’allargaran fins demà
a les 20 hores. Els 38.876
inscrits en el procés ahir al
vespre podran exercir el
vot de manera telemàtica
o presencial, i hauran d’escollir entre els més de 50
aspirants que aspiren a
ser cap de llista. A més del
mateix Graupera, hi figuren l’expresidenta del Parlament Núria de Gispert o
l’actual regidor de Demòcrates al consistori Gerard
Ardanuy, entre d’altres. El
reglament de les primàries estableix que els dos
noms més votats en
aquesta primera volta passaran a una segona, que se
celebrarà entre els dies 21
i 23 d’aquest mes. A banda
de l’alcaldable, en una segona urna els inscrits també podran votar fins a un
terç dels candidats més
votats en la primera volta,
de cara a la confecció final
de la llista. Amb aquesta i
la de Ferran Mascarell,
que figura com a independent, ja són cinc les candidatures independentistes
que concorreran a les municipals a la capital. El
PDeCAT i ERC ja tenen
cap de cartell triat, mentre que la CUP avui inicia
el procés. ■

|

14 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 15 DE DESEMBRE DEL 2018

15 DIES EN VAGA DE FAM

El govern de Sánchez inicia
la derogació de la ‘llei Wert’
a La modificació manté el castellà com a llengua vehicular i el català també, en qualitat de cooficial
a Bargalló no preveu canvis lingüístics a Rigau avisa que no elimina l’obligatorietat del castellà
Rosa M. Bravo
BARCELONA

197290-1201113Q

La llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (Lomqe), la controvertida llei del PP coneguda
popularment com la llei
Wert, serà aviat història si
prospera el tràmit parlamentari que començarà al
gener. El Consell de Ministres va fer ahir la primera
lectura de l’avantprojecte
que modifica la LOE, la llei
socialista del 2006, fet que
comportaria la derogació
de la llei Wert. Afectarà
només la formació no universitària i, entre altres
coses, preveu que la religió
no sigui computable i que
el batxillerat es pugui su-

La frase
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“Cal exigir que no
es mantingui el que
preveu la Lomqe
sobre l’ensenyament
en castellà”
Irene Rigau

EXCONSELLERA D’ENSENYAMENT

perar amb una assignatura suspesa.
Pel que fa a la llengua,
l’avantprojecte
preveu
pocs canvis respecte a la
Lomqe. Es manté el castellà com a llengua vehicular a tot l’Estat i les cooficials a les respectives
comunitats autònomes, i
s’assenyala que les admi-

El PSOE comença a derogar la ‘llei Wert’, tot i que ha
permès sentències per fer més hores en castellà ■ QUIM PUIG

nistracions educatives
“garantiran el dret dels
alumnes a rebre l’ensenyament en castellà i en la
resta de llengües oficials
als respectius territoris”.
Aquest redactat és el que
va obrir la porta que algunes famílies exigissin l’ensenyament en castellà.
El PP pretenia pagar la
matrícula dels centres
privats amb un xec de
6.000 euros, una mesura
que va ser tombada per
dues sentències del Tribunal Constitucional, al febrer i al març.
El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, s’ha
mostrat “satisfet” per la
proposta de modificació
de la Lomqe, perquè con-

sidera que “desapareixen
les voluntats intervencionistes de l’Estat espanyol”
en el model lingüístic. Ensenyament entén que podrà fixar com s’imparteix
el català i creu que els
alumnes “no notaran res”
pel que fa a la llengua.
L’exconsellera Irene
Rigau adverteix, en canvi,
que el fet de mantenir
aquest article representa
un “incompliment” de la
promesa del PSOE de deixar del tot sense efecte
la Lomqe. “Des de Catalunya cal exigir que es retorni a la LOE i no mantenir
el que preveu la Lomqe pel
que fa a l’ensenyament en
castellà.”
D’altra banda, els més
de 2.300 centres catalans
d’educació infantil, primària i secundària de titularitat pública hauran
d’enviar abans del dia 15
de gener a l’Asamblea por
una Escuela Bilingüe
(AEB), una entitat contrària a la immersió, el seu
projecte lingüístic. Així
ho ha decretat la Comissió de Transparència arran d’una petició de l’AEB
a Educació. ■

