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ra que els jutges
han confirmat

l’existència de la Caixa
B del PP, ara que ja
s’ha demostrat que la
corrupció al partit que

governa a Espanya no és un cas aïllat,
ara que ja no queda ningú que gosi po-
sar en dubte qui és l’M. Rajoy dels pa-
pers de Bárcenas, caldria desallotjar el
PP de les institucions espanyoles per
pudor democràtic i per totes les vies
possibles: per la via de la il·legalització
del partit (ho podria fer el mateix Con-
grés tal i com preveu la llei) o per la via
de la moció de censura. I evidentment,
per la via de les urnes convocant unes
noves eleccions.

Perquè mentre això no es resolgui,
l’Estat espanyol viu la gran paradoxa
de tenir mig govern català a la presó
sense haver estat jutjat, i alhora un go-
vern espanyol dirigit per membres
d’un partit ja jutjat i condemnat per
corrupció. O bé la paradoxa d’haver

obligat a renunciar tres candidats a
president de la Generalitat perquè no
eren “candidatos limpios” segons els
dirigents d’un partit corrupte. O la ma-
teixa contradicció que suposa que els
tres partits del bloc del 155 s’hagues-
sin unit en nom de la defensa de la llei,
quan els qui han estat condemnats per
frau de llei es troben entre les seves fi-
les.

La sentència del cas Gürtel hauria
de fer saltar pels aires el bloc del 155,
però no ens fem il·lusions. Perquè Ciu-
dadanos ja sabia què diria la sentència
abans de votar els pressupostos de
Rajoy. Perquè el PSOE no podrà tirar
endavant una moció de censura amb
els vots dels independentistes; el seu
electorat no li ho perdonaria i l’Ibex35
encara menys. I sobretot, no ens enga-
nyem, perquè hi ha un bé suprem que
està per damunt de totes les coses
(fins i tot dels delictes) que és la defen-
sa de la unitat d’Espanya. Per això al-
guns no veuen treballadors o empre-
saris, joves o grans, corruptes o no
corruptes; només veuen espanyols.

A

Keep calm
Marina Llansana

Espanya
davant
del mirall

El PSOE no podrà tirar
endavant una moció de
censura amb els vots dels
independentistes; el seu
electorat no li ho perdonaria

La vinyeta
Fer

ans Magnus Enzensberger va
escriure fa vint-i-sis anys un
breu assaig, La gran migració,

reflexionant-hi sobre el racisme i la
xenofòbia que es propagaven per Eu-
ropa, corrompent-la, davant dels nous
corrents migratoris. El pensador ale-
many usava una paràbola: uns nàu-
frags en un bot salvavides no només
impedeixen que hi pugi ningú més, si-
nó que se senten amenaçats pels que
s’ofeguen dins del mar. La idea perse-
verant és que els europeus occiden-
tals, tot i que molts també viuen en la
precarietat, ens imaginem com a nàu-
frags en perill tement aquells que veri-
tablement ho són i que, fugint de guer-
res i misèries, volen pujar al bot per
salvar la vida. He pensat un moment
en aquesta paràbola mentre assistia a
la representació de Temps salvatge,
inquietant i esplèndida obra de Josep
Maria Miró que, posada en escena amb
la direcció de Xavier Albertí, ocupa la
Sala Gran del TNC superant digna-
ment les dificultats de l’espai.

Els “nàufrags” imaginaris (tot i que,
de fet, són partícips d’un naufragi mo-
ral) de Temps salvatge viuen en un

H

bloc d’apartaments amb piscina i, per
tant, en un lloc prou confortable on se
senten amenaçats quan apareixen
unes pintades agressives i suposen
que hi ronden persones arribades a la
recerca de refugi. En aquest espai, a
més, irromp una adolescent que els
confronta amb els seus desigs ama-
gats, les seves insatisfaccions, les des-
confiances entre els veïns i en el si de

les diferents parelles. L’adolescent
pregunta: “Aquest és un lloc bonic per
viure-hi?” Ho podria semblar. Però
com ho pot ser quan s’hi sent por?
Quan, tancat per no ser envaït, és un
espai d’exclusió? Quan potser és possi-
ble perquè altres viuen a la intempè-
rie? Aquest microcosmos també confi-
gura una paràbola del món en què vi-
vim. Visible en un escenari amb la
part superior ocupada per les habita-
cions amb exterior de quatre pisos,
mentre a la inferior hi ha la piscina,
els espectadors l’observem com el Ja-
mes Stewart de La finestra indiscre-
ta, a la vegada que els personatges
s’espien constantment: les finestres
són miralls on veure un reflex per pen-
sar-nos. Com en el film de Hitchcock,
també hi ha una dona desapareguda.
Miró i Albertí creen una intriga pode-
rosa, a través de la qual, crec, volen
fer-nos present que no és un lloc bonic
per viure-hi aquell on sentim por de
l’altre, campa la violència masculina,
es trafica amb les persones. No és, pe-
rò, una obra nihilista: ho és per recor-
dar-nos que tenim la responsabilitat
moral i política de fer-lo millor.

“Com ho pot ser
quan s’hi sent por?
Quan, tancat per no
ser envaït, és un
espai d’exclusió?

Imma Merino

És un lloc bonic per viure-hi?
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l 14 de desembre del 2013 (no és
pas que recordés la data exacta,
és que ho he anat a buscar a in-

ternet) vaig ser en un acte que ERC
organitzava al Fòrum de Barcelona.
Unes quatre mil persones (i quatre mil
persones són moltes persones) es van
aplegar a l’auditori del Fòrum de Bar-
celona –i en una sala annexa– per es-
coltar Juanjo Puigcorbé, Josep Maria
Mainat, Santi Vidal, Josep Maria Ter-
ricabras i, entre d’altres, Oriol Jun-
queras. Votar és la via, tenia com a le-
ma l’acte multitudinari. Cinc anys des-
prés, m’ha vingut aquest acte al cap
perquè he recordat una metàfora, una
broma, un paral·lelisme o un vaticini,
diguin-ne com vulguin, que allà hi va
fer el periodista, escriptor, enigmista,
ludolingüista i no sé quantes coses
més Màrius Serra. Serra i un per a mi
aleshores desconegut humorista Peyu
(que bo que és) feien de fil conductor
de l’acte. I ja em diran per què, però

E “Així ara tot
plegat se’n va fins al
2028? De veritat?

em va quedar una broma (una metàfo-
ra, un paral·lelisme, un acudit...) que
allà va fer Màrius Serra. Parlava de Ca-
talunya i Espanya i, tot traient-se el
DNI de la butxaca, va explicar irònica-
ment que un seu amic li havia comen-
tat que tots plegats érem espanyols
perquè això és el que diu el nostre
DNI. I Serra, mostrant-lo al públic, va
ironitzar: “Sí, sí, però veuen què diu al
DNI? En lletra petita hi posa: «Caduca
el...»!” I hi va afegir, tot mostrant el
DNI: “Sí, sí, tots vostès tenen a la seva
butxaca un rectangle com aquest, i

mirin-s’ho: a tots nosaltres ens caduca,
més tard o més d’hora.” Vaig decidir
que tenia raó, que això caducaria. Això
era el desembre del 2013 i perquè cadu-
qués el meu DNI (me’l vaig mirar en
aquell moment) encara faltaven uns
quants anys. I vaig pensar que no em
caldria. I ara vostès em diran per què
carai hi he pensat, en això. Doncs ja
s’ho poden imaginar: la metàfora de
Màrius Serra, que vaig trobar molt en-
certada i em va fer riure, m’ha vingut al
cap aquesta setmana quan, després
d’anar molt temps amb el DNI caducat,
ara ja no he tingut cap més remei que
renovar-lo per poder fer alguns tràmits
imprescindibles amb l’administració.
Hi he anat aquesta setmana (pràctica-
ment m’han donat hora d’un dia per
l’altre, perquè la cita prèvia es veu que
ara torna a funcionar amb diligència) i
ara el meu DNI, Màrius, caduca el
2028. El 2028!!! Què faig, Màrius? Què
faig, Torra? Paciència, no?

Paciència, Màrius!
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

La duresa de la sentència del
cas Gürtel, amb molts impu-

tats condemnats a altes penes de
presó, és un torpede a la línia de flo-
tació del govern del PP. La moció de
censura registrada pel PSOE –en
espera de veure quin recorregut fi-
nal té–, amb el suport incondicional
de Podem, i l’ultimàtum de Cs per-
què Rajoy dimiteixi i convoqui elec-
cions situen el president del govern
espanyol a la corda fluixa. Foragitar
del poder un president que els jut-
ges consideren poc creïble en el seu
testimoni, i un partit que feia fun-
cionar una caixa B i que ha estat
condemnat com a organització per
lucrar-se amb una trama corrupta
és una obligació indefugible de
qualsevol partit de l’oposició amb
un mínim de sentit de la higiene de-
mocràtica. Fins i tot per qui, com
Ciutadans i el PNB, ha falcat el go-
vern del PP aprovant-li el pressu-
post.

Quant als grups catalans al
Congrés, la seva participació en la
desactivació d’un govern esquitxat
greument per la corrupció serà més
o menys decisiva en funció de la po-
sició final de Cs. Però, en el cas dels
partits republicans catalans, a la
lluita contra la corrupció s’hi suma
la necessitat de posar fi al govern
espanyol que ha liderat l’aplicació
del 155 a Catalunya, l’il·legítim ces-
sament del govern de la Generalitat
i la vulneració de drets més brutal.
Tot i que cal ser molt conscients
que l’alternativa és un Pedro Sán-
chez que ha col·laborat en tots els
atacs contra les institucions catala-
nes i ha escorat el seu discurs cap a
la posició més ultranacionalista es-
panyola. Una actitud que no augura
una millora en la situació que viu
Catalunya, per la qual cosa caldrà
que els partits republicans exigeixin
al líder del PSOE una rectificació i
un compromís inequívoc amb el
diàleg democràtic.

Fer fora Rajoy
per higiene
democràtica

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El Grup de Folk rememora avui l’històric festival
de folk del maig del 1968, el primer concert multi-
tudinari a l’aire lliure que es va celebrar durant el
franquisme, ara fa 50 anys. Hi seran Jaume Arne-
lla, Isidor Marí, Pau Riba, Eduard Estivill i Montser-
rat Soler, entre altres.

ALCALDESSA DE BARCELONA

Folk, 50 anys després

Del problema de l’habitatge a Barcelona tothom en
va ple i dels preus alts dels lloguers també, però no
que dels 4.000 pisos públics projectats per al dis-
tricte 22@ fa 17 anys només se n’han fet el 40%.
Està bé debatre i projectar a llarg termini, però
mentrestant els barcelonins han d’anar marxant.

-+=

-+=

A Irlanda es podrà avortar
Leo Varadkar

Urgències a foc lent
Ada Colau

-+=

Jaume Arnella

Fins ahir Irlanda era un dels quatre països d’Euro-
pa on estava prohibit l’avortament, però els irlan-
desos volen canviar això i va quedar clar en el re-
ferèndum celebrat divendres. L’opinió de la gent
farà que es suavitzi la llei i es permeti avortar fins
a les 12 setmanes i fins a les 24 en alguns casos.

PRIMER MINISTRE IRLANDÈS

CANTANT I FOLKLORISTA

De reüll
Montse Oliva Vilà

Governar,
per a què?

edro Sánchez necessitava sortir del pou de la
irrellevància i fer un moviment que recordés a

l’electorat que el PSOE encara és a la cartellera política.
Durant unes dies, potser setmanes, el seu nom ocuparà
un espai destacat en uns mitjans la major part del quals
van rebre amb les urpes la seva idea d’arribar a La
Moncloa per formar govern a través de la moció de
censura i amb els vots d’ERC i el PDeCAT. Les grans
capçaleres ja han escollit el dirigent que volen que sigui
el substitut de Mariano Rajoy i la manera com ha de

succeir-lo, amb unes eleccions
anticipades. I no es diu Sánchez.
Que no s’enganyi el socialista, si
amb aquesta jugada arriba al
govern no podrà fer res. No només
perquè amb 85 escons la capacitat
de maniobra és zero, sinó també
perquè els forjadors d’opinió
–possiblement ajudats pels barons

del PSOE– s’encarregaran de demonitzar qualsevol
iniciativa que impliqui Podem i els independentistes. Els
pròxims dies, la pressió se centrarà a intentar que retiri
la moció i forçar Rajoy a convocar els comicis o que usi
la mesura per al que exigeix Albert Rivera, per fer un 155:
dissoldre les Corts espanyoles i cridar a les urnes al cap
de cinc minuts d’obtenir l’aval a la seva candidatura. No
té cap més sortida: o segueix el joc als que volen
eleccions o el poc temps que sigui a La Moncloa l’espera
un infern. Ni farà ni li deixaran fer. Això sí, haurà
aconseguit que parlin d’ell, encara que sigui malament.

P

Que no
s’enganyi, si
amb aquesta
jugada arriba
al govern no
podrà fer res
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L’ANC, Òmnium i l’AMI
reclamaran avui data i pregunta
del referèndum. El govern
espanyol manté el to
desafiador.

10
anys

20
anys

ICV i ERC ja qüestionen les
obres de transvasament. Medi
Ambient estudia ara rescindir el
contracte amb els vaixells
cisterna.

Els policies que van vigilar
Segundo Marey creien que els
havien encarregat una “qüestió
d’estat ordenada pel govern
espanyol”.

Pressionen Canonada a debat Judici pels GALTal dia
com
avui fa...

a uns quants anys,
a les autopistes es

produïa la següent pi-
caresca. Quan un co-
txe es quedava avariat
i trucava a un servei de

grua, hi havia pseudoempreses que te-
nien punxades les comunicacions i arri-
baven al punt de l’avaria més de pressa
que les grues oficials. Si l’usuari no se
n’adonava o tenia pressa, pagava el ser-
vei i fora. Quan la grua sol·licitada arri-
bava al lloc de l’incident, no hi havia nin-
gú. Ara, això passa en un altre àmbit, de
fet no tan diferent, el de les dades. Per
això, aquesta setmana ha estat de bo-
jos contestar correus per evitar, entre
d’altres coses, que treballin amb les
nostres dades. Tot i això, hi ha fuites.
Ara fa uns dies, vaig sol·licitar, a través
de la plana web oficial de Gas Natural,
un pressupost per a un canvi de calde-
ra. Encara no havia tancat la plana que
em sonava el mòbil. “Truquem de Gas
Natural per la sol·licitud que acaba de
fer.” “Osti, que ràpids”, vaig pensar. Els
vaig explicar el que m’interessava però,
al cap d’una estona de conversa, em va
semblar estrany que em tornés a de-
manar determinades dades perso-
nals... ara, com que les companyies de
serveis treballen amb subcontractes...
Però quan va demanar dades bancà-
ries... la cosa va canviar i vaig sospitar.
Li vaig dir que em tornés a trucar l’en-
demà. “Cap problema, però ho farem
per Whatsapp; quan pugui passi’m les
dades que falten i una foto de la calde-
ra”, em va dir.

A les nou del matí de l’endemà em
torna a sonar el mòbil. “Truquem de
Gas Natural per la seva demanda de
pressupost.” “No, ja he parlat amb una
seva companya...” “Com? Però si acabo
d’obrir el mail i l’expedient!” Li explico el
cas i em diu: “Un altre cas de hackers.”
És a dir, que una empresa, o uns pirates
informàtics, o ves a saber qui, han ac-
cedit a les dades? Normalment, segons
m’han explicat diversos treballadors de
la gasística –els Mossos, per ara, no te-
nen constància de denúncies per
aquests fets–, aconsegueixen les da-
des, truquen a l’usuari, queden i fan les
obres en poques hores; cobren i mar-
xen. Quan Gas Natural hi arriba, les
obres ja estan fetes. En alguns casos,
diuen els empleats, les obres són veri-
tables nyaps i, al final, l’usuari acaba re-
clamant. Vaja, de res no serveix que au-
toritzi o no una empresa a usar les me-
ves dades si les webs de les firmes te-
nen fugues... Ah, ho he denunciat i Gas
Natural m’ha dit que ha obert un expe-
dient sobre el tema.

F

Full de ruta
Joan Rueda

‘Hackers’ de
dades

a poc hem rebut la notícia de la de-
cisió presa per un científic austra-
lià de 109 anys que va viatjar a Su-

ïssa per morir com desitjava. Diuen que
escoltant Beethoven. D’Austràlia a Su-
ïssa, gairebé res. La notícia ha coincidit
amb la iniciativa socialista de debatre al
Congrés dels Diputats la regulació de l’eu-
tanàsia, és a dir, del dret humà, pres lliu-
rement i voluntàriament, de morir com i
quan una persona vol.

EM SORPRENEN, EN PRIMER LLOC, tants es-
crúpols enfront d’un tema que ens afecta
a tots, i sobretot la penalització que po-
den patir els professionals per ajudar a
morir a qui realment ho vol. Sobretot em
sorprèn des d’una òptica col·lectiva, polí-
tica, quan penso que aquests països dits
civilitzats no tenen cap empatx a facilitar
negocis d’armes bo i sabent que mataran
molta gent que no vol morir, normal-
ment civils indefensos. I continuo pen-
sant en les morts al mar de gent que vol
viure i fuig de les guerres o la fam, que
moren prop de les platges, que uns mesos
després s’ompliran de xiringuitos per als
estiuejants. I penso que aquests civilit-

F zats països contemplen com moren in-
fants de fam per sequeres o per epidè-
mies evitables.

I EN ELS PROPIS PAÏSOS “CIVILITZATS” pen-
so en els escassos recursos emprats per
ajudar els col·lectius en risc de perdre la
vida a les nit de gel o fred... Segurament
no volen morir. I no parlem ja dels països
on la pena de mort s’aplica amb abundàn-
cia. Podem fer una llarga llista de morts
no volgudes sobrevingudes pels mateixos
sistemes que clamen al cel o es tornen
sords quan es tracta de persones que en
la proximitat volen deixar de viure. Què
han de fer, doncs? Tirar-se al metro?
Llençar-se des d’un balcó de la setena
planta? Prendre’s, si és que en sap prou,
un reguitzell de pastilles? Obrir-se les ve-
nes o penjar-se a les golfes?, tots ells ca-
sos desgraciadament coneguts de prop.
Poc sabem dels oficialment suïcidis que
semblen l’única sortida actual per a per-
sones que no volen viure. No se’n parla
prou, no es preveu prou, no es tracta
prou... Com gairebé tampoc es parla so-
cialment i de forma més que dissimulada
de la mort, malgrat que a partir d’una de-

terminada edat els mals i dolors físics
ocupen un 70 per cent de les converses...

CAL VEURE D’ON VENEN les resistències. És
una qüestió de creences religioses? De
por dels abusos possibles, bo i sabent que
tota norma comporta sempre risc
d’abús? Risc real. I justament per tot això
cal regular-ho; a Suïssa calen moltes con-
dicions per accedir a l’eutanàsia.

BENVINGUDES LES CURES PAL·LIATIVES, els
testaments vitals, tots els tractaments
que intenten evitar dolor i sofriment. Pe-
rò no ha arribat ja l’hora de parlar oberta-
ment i intentar la possibilitat d’evitar so-
friment humà en els darrers moments o
en situacions desesperades? Si hem es-
tat capaços de regular la possibilitat de
procrear o no, posant condicions a l’avor-
tament, per què no podem fer el mateix
amb l’altre extrem de la vida? És que no
estem enfront d’un dret humà més que
ha de poder desenvolupar-se i aplicar-se
amb totes les condicions i garanties de-
gudes perquè no es produeixin ni abusos
ni sigui el resultat de manca de recursos
públics per a les situacions més difícils?

M. Dolors Renau. Escriptora

Eutanàsia: sí?, no?, com?
Tribuna

Colors

b El color verd és l’escollit per
representar l’ecologisme, la
protecció del medi natural. El
color porpra representa el fe-
minisme, la lluita de les dones
per equiparar els seus drets als
dels homes. El llaços negres
contra el terrorisme, el dol;
també per condemnar l’asset-
jament sexual. El rosa, solidari
amb els malalts de càncer. El
roig amb la sida. I ara, el groc
mostra la denúncia pels exiliats
i els presos polítics. Colors i co-
lors per la dignitat, pel respecte
i per la justícia que mereix tota
persona. Pels drets humans. A
Espanya fa molt de temps que
es porta el gris, un gris que, dia
a dia, es va enfosquint més, as-
semblant-se cada cop més al
negre sinistre de l’àliga fran-
quista que nia en el cor d’una
majoria del poble espanyol.
Aquell negre omnipresent en
assassinats, espolis, exilis, em-
presonaments, deportacions i
en la persecució de grups hu-

mans durant la dictadura torna
a voletejar sobre el cel català.
Per finalitzar, el meu sincer
agraïment als pocs, honorables
i valents ciutadans del país veí
que es rebel·len contra l’odi i el
despotisme del PP, Cs i PSOE i
la deshonesta tebior de Pode-
mos.
JOAN XURIACH FUSTÉ
Barcelona

‘Chicarrones del
Norte’
b D’aquesta manera els espa-
nyols han definit sempre els
bascos pels quals, malgrat la
violència ben real, sempre han
tingut una mena d’admiració i
respecte reverencials que els
feia fins i tot mig justificar l’in-
justificable “son un poco brutos
pero en el fondo nobles”. Aquí a
Catalunya també hi ha hagut
un sentiment similar en molta
gent, que els bascos (quan dic
bascos dic especialment PNB)
s’han encarregat molt bé de
trair com i quan els ha convin-

gut. La veritat és que potser
cap vegada tan descarada com
aquesta darrera amb l’aprova-
ció dels pressupostos de M.
Rajoy, tot i haver dit (els bas-
cos) que “por principios” no
transigirien. Doncs ja heu vist el
que val la paraula i els principis
d’uns “chicarrones del Norte un
poco brutos pero en el fondo
nobles”. Res; res de res.
AGUSTÍ VILELLA
Cambrils (Baix Camp)

PNB

b Hem assistit al lamentable
paper d’estrassa del portaveu
del PNB, Aitor Esteban, mirant
d’explicar el sentit del seu vot
afirmatiu als pressupostos de
l’Estat. S’hagués pogut estal-
viar la xerrameca dient simple-
ment que era el que més els
convenia. I prou. I ara no cal es-
quinçar-se els vestits perquè el
PNB hagi mancat a la paraula
donada. Ningú no s’esperava
que fessin res diferent del que
han fet. Xuclar fins on han po-

gut la sang del PP i mirar pels
seus interessos. Catalunya ha
constatat, una vegada més,
que no rebrà cap suport, ni de
dintre ni de fora. No cal recor-
dar la llarguíssima llista dels
que o bé han incomplert pac-
tes i compromisos, o bé po-
dent ajudar-la no ho han fet o,
senzillament, encara avui, pre-
fereixen mirar cap a una altra
banda invocant una cínica neu-
tralitat. I per reblar el clau, el Sr.
Esteban va obsequiar l’audièn-
cia amb una perla en forma de
primícia, anunciant una immi-
nent baixada de pantalons del
president Torra, renunciant a
mantenir el nomenament dels
consellers a la presó i l’exili.
JOAN PUIG I LLISTUELLA
Dosrius (Maresme)

FE D’ERRADES

A la informació publicada di-
vendres sobre Valtonyc, es
deia per error que el raper ha
estat condemnat “de 3 a 6
mesos de presó” quan la pena
és de “tres anys i sis mesos”.

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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Sísif
Jordi
Soler

Fernando Martínez-Maíllo, COORDINADOR GENERAL DEL PP

“Pedro Sánchez passarà a la història com el Judes
d’Espanya”

La frase del dia

“Un Estat que
retalla drets
fonamentals i drets
polítics comença
una deriva perillosa
cap a formes
dictatorials que
haurien de ser
absolutament
rebutjades a Europa

ivim dies difícils d’assimilar,
potser perquè pensàvem que un
cop dins la Unió Europea situa-

cions que s’han repetit al llarg de la nos-
tra història no tornarien a succeir.
Estàvem equivocats. Però que quedi
clar, jo crec en Europa, en tot cas en
una Europa que no és la que els estats
han segrestat dins del seu club. La me-
va Europa és la dels pobles lliures que
sobiranament decideixen el seu destí,
l’Europa de la veritable democràcia, la
que és l’expressió de la voluntat dels vo-
tants, sigui quina sigui, perquè per a ai-
xò serveix la democràcia, per poder
rectificar.

TOTS SABEM QUE LES DEMOCRÀCIES tam-
bé moren, però fins ara, ingenus, pen-
sàvem en la mort sobtada degut a un
cop d’estat, com el que va fer en Franco
o va intentar en Tejero o fins i tot en el
risc d’una mort lenta deguda a l’elecció
d’un líder autoritari que s’aprofita de la
democràcia per suprimir-la, com va ser
el cas de la majoria de règims comunis-
tes. I aquestes morts improbables ens
mantenien alerta però tranquils, ja que
les possibilitats que es produïssin el cú-
mul de despropòsits que vivim des de fa
mesos, les crèiem llunyanes.

PERÒ RESULTA QUE ENCARA hi ha una
mort més lenta, silenciosa i perillosa, la
provocada per l’abús de poder d’un es-
tat que utilitza les lleis per eliminar qui
no pensa com ell, reprimint i empreso-
nant tot aquell que s’hi oposa. La dife-
rència amb la dictadura, sigui militar o
personalista, és que aquesta, almenys,
dona la cara i es manifesta tal com és.
En el cas de l’agonia de la democràcia
degut a l’abús de poder, l’Estat, covard,
s’amaga fent servir tribunals i jutges
per al seu propi benefici, minant sigil-
losament el sistema constitucional,
comprant part de l’oposició i fins i tot
suports internacionals, sense cap me-
na de vergonya, i amb la complicitat

V d’uns mitjans de comunicació que fan
de portaveu del que ell mateix no gosa
dir directament, atiant l’odi amb la
mentida. Si poden, busquin un fantàs-
tic reportatge de la BBC de principis
dels noranta, on es demostra amb
imatges i arguments com la guerra dels
Balcans va començar als mitjans de co-
municació dominats per Sèrbia amb
una manera de fer que avui ens és, mal-
auradament, molt familiar. És a You-
Tube i el seu títol és The death of Yu-
goslavia.

LA UTILITZACIÓ DELS MITJANS com a eina
de manipulació de les consciències i ar-
ma per sembrar el conflicte ve de lluny.
Recorden Goebbels, el que fou ministre
de Propaganda del Tercer Reich, el que
considerava que la propaganda era in-
formació popular. L’art d’utilitzar el
llenguatge per convèncer, espantar, in-
centivar desitjos o prometre amb la fi-
nalitat d’aconseguir el suport, l’accep-
tació, la submissió o l’aplaudiment té

un nom, demagògia, perfectament des-
crita pel món clàssic.

NEGACIÓ DE LA VERITAT, manipulació del
llenguatge com a eina propagandística
i de domini del pensament, combinant
desinformació, amenaces i control per
atemorir, fer impossible l’esperit crític
i privar-lo de totes les llibertats, fins i
tot de la de consciència. Limitar la ca-
pacitat de pensament crític com una
eficaç eina per anul·lar-nos. De què par-
lo? D’on parlo? De fet ho he copiat del
1984 d’Orwell... però quan el vaig co-
mençar a utilitzar al meu seminari de
París per discutir sobre les TIC, entre
la utopia i la distòpia, mai hauria pogut
imaginar que ho viuria personalment i
en una situació que no té res a veure
amb Google.

PER CERT, L’ESTIU DEL 1937, de retorn a An-
glaterra fugint de les txeques comunis-
tes, ell era més aviat trotskista, un Or-
well decebut i enfadat amb el que va
veure a Catalunya, escriu una sèrie
d’articles al New English Weekly que
anomena Spilling the Spanish Bean,
que ve a ser Vomitant la veritat sobre
Espanya, on denuncia que la lluita per
la llibertat ha estat traïda pels que
diuen defensar-la. “L’aspecte a desta-
car és que la gent que hi ha ara a la pre-
só són els revolucionaris, no els feixis-
tes.” Què diria avui si veiés a la presó i a
l’exili gent que hi són malgrat haver-se
presentat i guanyat unes eleccions le-
gals, convocades pel mateix estat, amb
un programa polític legal?

LA DEMOCRÀCIA VERITABLE no hauria de
protegir els que proposen alternatives
polítiques i reivindiquen el dret d’opi-
nar? Un Estat que retalla drets fona-
mentals i drets polítics comença una
deriva perillosa cap a formes dictato-
rials que haurien de ser absolutament
rebutjades a Europa. Si no ho són, és la
mateixa Europa la que està en perill.

Imma Tubella. Catedràtica de comunicació

Les democràcies moren
Tribuna

ls que tenim si
més no el dit gros

d’un peu a la tomba
podem recordar per-
fectament com, a fi-
nals dels setanta, al

Circuit Català de RTVE les notícies lo-
cals es podien llegir en català, però les
internacionals s’havien de llegir en es-
panyol; o bé, que es va intentar prohi-
bir als polítics catalans que viatgessin
a l’estranger en la seva capacitat ofi-
cial; o bé que es va intentar d’il·legalit-
zar l’ús dels mots nació i nacional en
referència a Catalunya. Etcètera. O si-
gui, fins i tot fa 40 anys era obvi que
Catalunya era vist de Madrid estant
com una mena de cos estrany la pre-

sència del qual s’havia de tolerar però
mai, en cap cas, celebrar. Se’m va
ocórrer que si Madrid –i també els Ri-
veras de l’època, que n’hi havia– po-
gués prémer un botó que en un tres i
no res convertiria Catalunya-el-cos-es-
trany en Catalunya-una-regió-espa-
nyola-com-qualsevol-altra, els faltaria
temps per fer-ho. L’octubre passat, van
descobrir que el botó portava número
–no cal que digui quin– i que l’havien
tingut davant dels nassos des del 1978.
I que els permetia fer tot de coses
abans inimaginables, com ara enviar
polítics innocents a la presó i passar-se
els resultats electorals catalans pel fol-
re. I ara els costa treure’n el dit perquè
–sospito– es creuen que han desco-
bert la panacea definitiva per al mal
anomenat Catalunya; això sí, sense
adonar-se, de tan eufòrics que estan,
que a la vegada han activat una alarma
que s’està fent sentir arreu d’Europa.
Fins i tot a Brussel·les.

E

De set en set
Matthew Tree

Prémer

Amb el 155 creuen que han
descobert la panacea per al
mal anomenat Catalunya



La cúpula s’obre a
reestructurar la
direcció i els crítics
insisteixen que es
pugui votar tota

La capacitat de les
conques internes
gairebé arriba a
un 90%

El PDeCAT
aparca les
tensions pel
congrés

Els pantans
doblen les
reserves des
del generNacional
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La judicialització de la polí-
tica catalana ha comportat
que esmorzem, dinem i so-
pem amb notícies judicials
i que els experts ens facin
classes accelerades, als
mitjans de comunicació i a
les xarxes socials, sobre
quins són els supòsits le-
gals de la presó provisional,
els delictes més greus del
Codi Penal i les seves crea-
tives interpretacions, així
com el dret penal interna-
cional i les extradicions. El
centenar de càrrecs pú-
blics, polítics i integrants
de la societat civil imputats
en les quatre principals
causes contra la declaració
d’independència del país
estan representats per
prop d’una cinquantena
d’advocats dels millors
despatxos de Catalunya.

I si habitualment es diu
que els jutges parlen a tra-
vés de les seves resolu-
cions, en aquest cas els pe-
nalistes catalans també ho
estan fent constantment a
través de la presentació
dels seus recursos, mal-
grat que han trobat un
frontó en la judicatura es-
panyola que, segons de-
nuncien, no els ha permès
exercir el dret de defensa,
ja que les causes penals
s’han convertit en causes
polítiques.

Les primeres respostes
dels tribunals i la fiscalia
europees que qüestionen
les peticions d’extradició
dels exiliats –a Bèlgica, Es-
còcia, Alemanya i Suïssa–
donen alè per resistir en
aquesta cursa d’obstacles
amb nou presos polítics
sense que hi hagi hagut
cap acció violenta d’enver-
gadura al carrer ni cap fe-
rit de gravetat.

L’escalfament de l’en-
vestida judicial va ser al
Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC),
el tribunal natural per jut-
jar la causa catalana, reite-
ren els defensors. Tot va

començar amb una quere-
lla de la fiscalia contra la
presidenta del Parlament
Carme Forcadell pels de-
lictes de desobediència i
prevaricació a finals d’oc-
tubre del 2016, que va ser

ampliada amb noves que-
relles i contra la Mesa del
Parlament, i després con-
tra el govern de Carles
Puigdemont per haver
anat avançant els prepara-
tius del referèndum d’au-
todeterminació de Catalu-
nya de l’1 d’octubre, sus-
pès pel Tribunal Constitu-
cional. Tard o d’hora, els
polítics catalans s’espera-
ven ser inhabilitats, però
no anar a la presó, i encara
menys abans de judici. Els
penalistes Andreu van den
Eynde, coordinador dels
investigats d’ERC, i Jordi
Pina i Xavier Melero, de-

fensors dels diputats de
Junts pel Sí, i Javier Leiva,
de Joan Josep Nuet
(CSQP), van començar la
defensa al TSJC. La causa
semblava un 9-N bis, amb
un bon debat entorn la in-
violabilitat parlamentària,
fins que va venir la prime-
ra estocada de l’Audiencia
Nacional.

El primer càstig va ser
per a la societat civil, i en la
segona declaració a l’Au-
diencia Nacional, a Ma-
drid, el 16 d’octubre pas-
sat, la magistrada Carmen
Lamela va ordenar presó
provisional per al presi-

dent d’Òmnium, Jordi Cui-
xart, i el llavors president
de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) i actual di-
putat de JxCat, Jordi Sàn-
chez. El dia 16 passat van
complir set mesos de presó
preventiva, d’on, tot i els
esforços d’entitats huma-
nitàries d’arreu, no sem-
bla pas que en sortiran fins
al judici, previst per a fi-
nals d’any, i fins a complir
sentència.

L’advocada Marina
Roig, de Jordi Cuixart, i
Jordi Pina, de Jordi Sàn-
chez, sortint de la presó de

Mayte Piulachs
BARCELONA

Continua a la plana 8

Mig centenar d’advocats, als
plets contra la independència
PENAL La judicialització de la política ha provocat que destacats penalistes catalans s’hagin implicat en les causes, que han
esquerdat l’estat de dret INTERNACIONALITZACIÓ Els lletrats europeus denuncien la vulneració de drets a Espanya

Els advocats Marina Roig, Jordi Pina i Ana Bernaola, sortint de la presó de Soto del Real, on hi ha els Jordis des del 16 d’octubre. Va ser l’inici del setge ■ ACN

5
òrgans judicials han vist
causes contra Catalunya: el
Suprem, l’Audiencia Nacional,
el TC, el TSJC i un jutjat.

25.10.16
La primera querella contra
la presidenta del Parlament
va ser admesa pel TSJC. Ara hi
ha nou presos polítics.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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La data



Nou escenari?
L’APUNT influir-hi, amb la imprescindible concurrència d’Units

Podem i el PNB, s’esvaeix. Els dos partits independen-
tistes estan convençuts que la prioritat és fer fora Ra-
joy. La incògnita del que vindrà després és encara
massa espessa. Però si els d’Albert Rivera en surten
reforçats, tot i l’intent de Sánchez per agafar les reg-
nes, el conflicte català s’aguditzarà encara més.Odei A.-Etxearte

La moció de censura que ha presentat el PSOE per
descavalcar Mariano Rajoy de la presidència del go-
vern espanyol pot obrir un nou escenari per a Catalu-
nya? O, ben al contrari, el pot complicar encara més?
Mentre Pedro Sánchez s’obre a un pacte amb Cs per
convocar eleccions espanyoles sense gaires dilacions,
sembla que l’opció aritmètica d’ERC i el PDeCAT per
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No era amic de l’expresident
Carles Puigdemont ni el co-
neixia d’abans i, des que els
serveis jurídics de la Genera-
litat van recomanar-lo, a fi-
nals d’octubre passat,
per ser el seu represen-
tant legal arreu, Jau-
me Alonso-Cuevillas
(Barcelona, 1961) no
ha parat en el seu peri-
ple per defensar la cau-
sa del govern català da-
vant dels mitjans de co-
municació, als tribu-
nals o al munt de
xerrades i

conferències a què és convi-
dat. Amb l’advocat Gonzalo
Boye, coordina les defenses
dels cinc membres del go-

vern català a exili.
És doctor en dret i

catedràtic en
dret processal
de la Universi-

tat de Barcelo-
na (UB), on és
professor. Va

ser degà del
Col·legi d’Advo-

cats de Barce-
lona

(1997-2005), president del
Consell de l’Advocacia Cata-
lana (1999-2000) i de la Fe-
deració Europea del Col·legi
d’Advocats (2007-2008).
Amb l’error sideral del jutge
del Suprem Pablo Llarena de
no esmenar-se a si mateix,
com l’alertava la fiscalia bel-
ga, pren força sentit que
Alonso-Cuevillas asseguri
que “el dret processal és la
clau”, ja que implica saber els
requisits que regulen tot pro-
cés judicial.

El jurista també s’encarre-
ga de la defensa de l’exsecre-
tari general d’Interior, Cèsar
Puig, acusat de sedició a l’Au-
diencia Nacional, junt amb el
major Josep Lluís Trapero.

I quins han estat els crite-
ris per escollir els ad-
vocats a l’exili?
“Escollim els mi-
llors al seu
país”, sosté
Alonso-Cue-
villas. Així
respon al

fitxatge de l’advocat belga
Paul Bekaert per dur la de-
fensa contra l’extradició dels
consellers Lluís Puig –defen-
sat per ell al Suprem– i Toni
Comín i Meritxell Serret –de-
fensats per Boye–. Bekaert
es defineix com un defensor
dels drets humans i, poc des-
prés de ser fitxat, va haver
d’aclarir que Puigdemont i
els consellers “no el pagaven
amb diners públics”. “Tinc
experiència de més de 30
anys amb l’extradició i l’asil
de polítics bascos”, va afir-
mar en una entrevista. Be-
kaert va ser qui va revelar el
gener passat que el jutge Lla-
rena retirava l’euroodre dic-
tada per la jutgessa Carmen
Lamela perquè no obtindria
els consellers. La setmana

passada brindava
amb cervesa
amb els con-

sellers per-
què la nova

extradició,
ara per

ara, no prospera per un de-
fecte de forma.

La detenció a Alemanya de
Puigdemont, el 25 de març,
va fer córrer el seu equip legal
per tornar a contractar un
dels millors: Wolfgang
Schomburg, que va aconse-
guir treure’l de la presó de
Neumünster sota fiança de
75.000 euros. Schomburg és
un prestigiós penalista, ex-
jutge del Tribunal Suprem
alemany i amb una llarga ex-
periència en tribunals inter-
nacionals com ara el Tribu-
nal Penal Internacional per a
l’antiga Iugoslàvia, a la Haia.
La segona fita de Schomburg
va arribar dimarts passat,
quan el tribunal superior de
Schleswig-Holstein va refu-
sar d’entregar Puigdemont

pel delicte de rebel·lió i
d’empresonar-lo

com demanava la
fiscalia. Ara resta
la qüestionada

malversació.
■ M.P.

Jaume Alonso-Cuevillas, Paul Bekaert i Wolfgang Schomburg. Advocats de Puigdemont

Fitxant “els millors lletrats al seu país”
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L’advocat de la consellera d’Ense-
nyament Clara Ponsatí ha trencat
tots els motllos i des de les seves
atrevides declaracions al programa
Preguntes freqüents de TV3 té se-
guidors arreu de Catalunya. Fins i
tot la setmana passada lluïa una cor-
bata del Barça. Aamer Anwar
(1967) és un advocat escocès d’ori-
gen pakistanès i actual rector de la
Universitat de Glasgow, on Ponsatí
va tornar a treballar des del seu exili
a Bèlgica. Anwar és un defensor dels
drets humans i va participar activa-
ment en la campanya Stop the War
Coalition. La vista a Escòcia per re-

soldre la petició d’extradició de la
consellera, acusada dels delictes de
rebel·lió i de malversació de fons,
s’ha fixat per a finals de juliol.

Anwar visitava la catedral de Bar-
celona l’agost del 2017, just quan va
passar l’atemptat de la Rambla, i per
això a la televisió pública declarava
que cal condecorar els Mossos i el
major Josep Lluís Trapero, en lloc de
processar-lo per sedició a l’Audien-
cia Nacional i intentar desacreditar
tot el cos de la policia catalana per la
seva actuació durant la votació de
l’1-O, dia en què l’objectiu prioritari
era no trencar la convivència ciuta-
dana, com havia ordenat la magis-
trada del TSJC en dictar que es pro-
hibís el referèndum d’autodetermi-
nació en locals públics. “Si a nosal-
tres ens pega la policia, l’endemà
marxem”, va declarar el rector so-
bre les càrregues dels agents de la
policia espanyola i de la Guàrdia Ci-
vil contra els ciutadans pacífics.

En una entrevista recent a l’ACN,
el rector escocès, que va visitar Bar-
celona, també afirmava que el govern
espanyol “fa un abús deliberat de les
euroordres”, canviant els fets delic-
tius per aconseguir l’extradició dels
polítics, i això ho exposaran al jutge
del cas de Ponsatí. Fins i tot va asse-
gurar: “El fantasma de Franco dicta
al govern espanyol què ha de fer.” An-
war assegura que després de conèi-
xer el setge judicial contra Catalunya
“la majoria de la gent a Escòcia i al

Regne Unit està horroritzada, i al
principi no s’ho creia”:

“Espanya és un mem-
bre de la Unió Euro-
pea, es considera
una democràcia.
Però, examinant el
seu sistema judi-
cial, vam veure que
no té imparciali-
tat ni indepen-
dència.” ■ M.P.

Un rector d’universitat escocesa
implicat en el cas de Catalunya

Aamer Anwar. Advocat de Clara Ponsatí

“Hoy podría ser un gran día...Y ahí
lo dejo.” És una de les seves frases in-
sígnia a Twitter i que els seus segui-
dors ja celebren. El darrer cop, dime-
cres 16 d’abril a les sis del matí. Al
migdia se sabia que el tribunal belga
descartava l’extradició dels conse-
llers Toni Comín, Meritxell Serret i
Lluís Puig per un defecte de forma.
Gonzalo Boye (Viña del Mar, Xile,
1965) és un home optimista.

Empresari i exeditor de la revista
Mongolia, el 1996 l’Audiencia Na-
cional el va condemnar a catorze
anys de presó per haver col·laborat
en els segrestos d’Emiliano Revilla i
Manuel Prado y Colón de Carvajal,
realitzats per ETA. Boye i tres detin-
guts més, acusats de pertànyer al
Moviment d’Esquerra Revolucionà-
ria (MIR), sempre ho van negar. A la
presó es va matricular a la UNED i va
acabar la llicenciatura de dret. Va
ser posat en llibertat sis anys des-
prés, el 2002. Com a advocat, desta-
ca la seva participació en el judici
dels atemptats de l’11-M, com a re-
presentant d’una vídua d’una vícti-
ma mortal. També va defensar un
dels acusats del 4-F a Barcelona, i ha
estat en el cas de Luis Bárcenas i en
el cas d’Edward Snowden de reve-
lacions de la xarxa de vigilàn-
cia mundial.

Boye es va fer càrrec de
la defensa dels conse-
llers Comín i Serret
perquè el seu amic
Jaume Asens, pena-
lista i tinent d’alcalde
de Barcelona, li va de-
manar que ajudés el
seu amic i conseller
de Salut. Boye i
Asens, juntament
amb Gerardo Pisarello
i altres juristes, com-
parteixen pensaments
al blog Contrapoder
en el digital Eldia-
rio.es.

En el Primer Congrés Català en De-
fensa de l’Estat de Dret, Boye no es va
mossegar la llengua: “L’1-O va ser un
9-N i han fet una enginyeria jurídica
per dur-lo a l’Audiencia Nacional i
després al Suprem, que ara s’ha con-
vertit en un tribunal d’excepció.”
Amb humor hi afegia que ara compar-
teix força entrepans als aeroports
amb Jaume Alonso-Cuevillas per po-
der estar arreu on són les euroordres,
i demanava “temps” per demostrar
que la seva estratègia jurídica a l’exte-
rior podrà desmuntar la causa gene-
ral contra Catalunya a l’Estat espa-
nyol. ■ M. PIULACHS

Un home sempre optimista,
que va acabar dret a la presó

Gonzalo Boye. Advocat de Comín i Serret

Soto del Real, va ser una
imatge impactant. Era el
començament.

El 2 de novembre pas-
sat, la instructora Lamela
va dictar presó preventiva
per al vicepresident Oriol
Junqueras i els consellers
Joaquim Forn, Dolors Bas-
sa, Meritxell Borràs, Jordi
Turull, Josep Rull i Raül
Romeva, que van poder
sortir al cap d’un mes pa-
gant la fiança imposada pel
jutge del Tribunal Suprem
Pablo Llarena, que inicial-
ment només investigava la
Mesa del Parlament i que
després va quedar-se amb

tots els polítics. El conse-
ller Santi Vila, defensat per
Pablo Molins, va dormir
una nit al penal, en dimitir
hores abans de la declara-
ció d’independència.

En comprovar que seria
una cursa de fons, el pri-
mer pinyó de defensors al
Suprem es va ampliar fins
a la desena actual. El con-
seller d’Interior, Joaquim
Forn, ha estat defensat
pels penalistes Cristóbal
Martell i Daniel Pérez-Es-
qué, que han despullat tot
de coneixements jurídics
per desmuntar els delictes
de rebel·lió i de malversa-
ció. Martell fa unes setma-

nes va passar la defensa de
Forn a Melero. A més,
s’han incorporat al Tribu-
nal Suprem el penalista Jo-
sep Riba, defensor del con-
seller de Justícia, Carles
Mundó; Olga Arderiu, ad-
vocada de Carme Forcadell
i Anna Simó, i l’advocat
Carles López, en defensa
de l’exdiputada de la CUP
Mireia Boya.

Salellas i Peter
b Tots els penalistes han
fet sensats escrits de de-
fensa, fins que la tossude-
sa del jutge Llarena amb la
denegació de testimonis i
de llibertats provisionals i

les seves acusacions als
polítics de fomentar la vio-
lència, han fet que darre-
rament els lletrats expres-
sessin amb més duresa la
seva indefensió i la manca
d’imparcialitat del magis-
trat. A més, la segona en-
trada a presó dels conse-
llers Romeva, Rull, Turull
(l’endemà de presentar la
seva candidatura a presi-
dent de la Generalitat),
Bassa i la presidenta For-
cadell, el 23 de març pas-
sat, va ser una nova esto-
cada per als polítics i per
als penalistes.

Qui des d’un bon princi-
pi ha expressat en els es-

crits al Suprem que la cau-
sa catalana és una causa
general contra l’indepen-
dentisme català i que “el
jutge Llarena aplica als in-
vestigats el dret penal de
l’enemic” ha estat el pena-
lista i exdiputat de la CUP
Benet Salellas, defensor
de la també exdiputada
Anna Gabriel, imputada al
desembre, en una segona
tongada, amb la secretària
general d’ERC Marta Rovi-
ra. Gabriel, al gener, i Ro-
vira, al març, van decidir
exiliar-se a Suïssa.

Gabriel va escollir Oli-
vier Petter perquè la de-
fensés a Ginebra, tot i que

el jutge no ha demanat la
seva extradició, ja que al fi-
nal només l’acusa de des-
obediència al Tribunal
Constitucional, fet que im-
plica inhabilitació però no
penes de presó. La cerca sí
que la té a l’Estat espanyol.

El jove advocat Olivier
Peter està especialitzat en
defenses davant del Tribu-
nal Europeu dels Drets
Humans (TEDH), on tots
els processats catalans es-
peren obtenir una justícia
real. Peter va ser un dels
encarregats de presentar
davant la justícia europea
els recursos d’una vintena

Ve de la plana 6
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Coordina la defensa jurídica de tots
els imputats d’ERC en la causa cata-
lana, i no pas la seva estratègia polí-
tica, malgrat que li han volgut forçar
declaracions en aquest sentit. An-
dreu van den Eynde (París, 1975) és
llicenciat en dret per la Universitat
Pompeu Fabra i fa disset anys que
exerceix de penalista. S’ha especia-
litzat en delictes informàtics, amb
formació a Europa en la prova elec-
trònica i el ciberdelicte.

A l’inici del procés, amb la defensa
de la presidenta del Parlament Car-
me Forcadell acusada de desobe-
diència al TSJC, Van den Eynde no-
més citava jurisprudència interna-
cional, i va obrir el debat vers la de-
fensa de drets fonamentals, la invio-
labilitat dels parlamentaris i el dret
a l’autodeterminació. L’advocat Al-
fred-Maurice de Zayas és el seu men-
tor. Quan la causa es va dur, amb fòr-
ceps, a l’Audiencia Nacional i al Tri-
bunal Suprem, l’advocat barceloní i
la resta de lletrats van haver d’arre-
mangar-se en una instrucció “no or-
dinària” i amb la limitació del dret de
defensa. Amb els empresonaments
del novembre passat, Van den Eyn-
de va ampliar l’equip de defensa
dels diputats d’ERC i ell
va assumir el del vi-
cepresident
Oriol Junque-
ras i el conse-
ller d’Afers Ex-
teriors, Raül
Romeva, als
quals visita
cada setma-
na a la presó.
En assumir
la defensa
del secreta-
ri general
d’Econo-
mia, Jo-
sep Maria

Jové, investigat pel jutjat d’instruc-
ció 13 de Barcelona en la causa de
l’1-O, Van den Eynde ha tingut la vi-
sió global de la confecció d’informes
i testimonis en aquest jutjat, fets per
la Guàrdia Civil, i que el jutge Llare-
na ha adjuntat, sense investigar, a la
causa del Tribunal Suprem.

“Tens flow”, li deia la penalista
Carla Vall en una piulada recent. Sí,
Van den Eynde en té als tribunals i
per recomanar Billy Talent i la Fun-
dación Tony Manero alhora. ■ M.P.

Un defensor dels drets
fonamentals que té ‘flow’

Andreu van den Eynde. Advocat d’Oriol
Junqueras, Raül Romeva, Josep Maria Jové i ERC

És un dels penalistes més mediàtics
de Catalunya. No rebutja cap entre-
vista i alhora és un bon divulgador de
la complexitat del dret penal, amb
expressions sinceres i quotidianes.
La defensa de la consellera Irene Ri-
gau en el judici del 9-N va ser-ne la
gran demostració. Jordi Pina, llicen-
ciat en dret per la Universitat de
Barcelona el 1989, és soci del des-
patx Molins & Silva i, des del juny
passat, vicedegà del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona, amb la degana,
Maria Eugènia Gay.

Pina és l’advocat de l’expresident
de l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) i actual diputat de Junts per
Catalunya, Jordi Sànchez, a més
dels consellers Jordi Turull i Josep
Rull. Ha batallat per la llibertat de
tots tres i també en la defensa dels
seus drets polítics per poder anar al
Parlament, o a defensar la seva
candidatura com a president de
la Generalitat, en el cas de Sàn-
chez i de Turull, el qual va ser
empresonat l’endemà d’exposar
el seu programa. El març passat,
el Comitè de Drets Humans de
l’ONU dictava unes mesures cau-
telars en què instava l’Estat espa-
nyol a garantir els drets polítics de
Sànchez. El magistrat del Tribual
Suprem Pablo Llarena tampoc va
fer-ne cas, fet que evidencia el seu
“relat preconcebut” contra els polí-
tics, segons Pina.

La connexió de Pina amb la
realitat també es reflecteix en
els seus escrits. En el darrer,
contra el processament de
Sànchez, Rull i Turull, el pe-
nalista exposa al Suprem que
la concentració del 20 de se-
tembre passat, qualificada
com a violenta, podria ser
comparable a la protesta in-
dignada d’un grup de veïns
per la sentència de La Mana-
da, que va provocar que el
ministre de Justícia sortís

d’una reunió amb protecció.
Pina es va ofendre, i molt, fa dues

setmanes, quan la secretària judicial
del jutjat d’instrucció número 13 de
Barcelona, que va ser present en l’es-
corcoll d’Economia, volia declarar
amb mampara al Suprem, com una
suposada víctima del procés, quan els
lletrats la veuen cada setmana i no ha
estat objecte de cap escarni perquè
ningú la coneix. “Llum als ulls i força
al braç”; amb aquesta frase d’El cant
de la senyera, Pina tanca sempre les
piulades en relatar la visita als seus
clients, després de fer una quilome-
trada en cotxe, amb Quico Homs, cap
a Estremera i cap a Soto del Real, pe-
nals en direccions oposades. ■ M.P.

Un divulgador mediàtic de
la complexitat del dret penal

Jordi Pina. Advocat de Sànchez, Rull i Turull

de presos d’ETA a qui la
justícia espanyola els va
allargar la condemna apli-
cant l’anomenada doctri-
na Parot, que comptabilit-
za els beneficis de les pe-
nes de manera individual i
no en el seu conjunt com
se’ls havia castigat. L’Es-
tat espanyol va ser con-
demnat. Recentment
també va aconseguir la
condemna del govern es-
panyol perquè la Guàrdia
Civil va torturar Martin
Sarasola i Igor Portu.

En una visita recent a
Barcelona per participar
en el Primer Congrés

d’Advocats Catalans en
Defensa de l’Estat de Dret,
Peter va assegurar que els
tribunals de Suïssa no
aprovaran l’extradició de
Rovira, que la defensa l’ad-
vocat Jean Marc Carnicé,
perquè “no hi ha actes vio-
lents en el fet de posar ur-
nes ni aixecar barreres”.

Per la seva banda, l’ex-
president Carles Puigde-
mont i els consellers Toni
Comín, Meritxell Serret,
Clara Ponsatí i Lluís Puig,
des de l’exili a Bèlgica, Ale-
manya i Escòcia, defensen
la causa catalana. Els ad-
vocats Jaume Alonso-Cue-
villas i Gonzalo Boye coor-

dinen les defenses contra
els processos d’extradició
als polítics i alhora expli-
quen sense embuts les er-
rades del Suprem i les in-
gerències del govern espa-
nyol.

Ben Emmerson
b En vista de la manca
d’independència judicial i
la vulneració de drets fo-
namentals, algunes defen-
ses van demanar la impli-
cació d’experts interna-
cionals per obtenir el su-
port d’organismes de
drets humans, ja que als
tribunals europeus no s’hi
pot recórrer fins a haver

esgotat els recursos als tri-
bunals espanyols. Per això
Òmnium va demanar la
participació del reconegut
advocat britànic Ben Em-
merson en la defensa dels
presos polítics, en concret
de Cuixart, Sànchez i Jun-
queras. Emmerson ha dut
el seu cas al Grup de Tre-
ball contra la Detenció Ar-
bitrària de les Nacions
Unides perquè determini
si el seu empresonament
és injust. “És un cas clàssic
de detenció política arbi-
trària”, va assegurar al fe-
brer Emmerson, que va
admetre que la resolució
no és vinculant però sí que

fa pressió política. L’advo-
cada Neus Torbisco-Ca-
sals s’ha unit a l’equip
d’Emmerson per denun-
ciar vulneració de drets.

El jutjat 13
b El relat criminal contra
els acusats de la secessió
s’ha fabricat al jutjat d’ins-
trucció 13 de Barcelona,
segons constaten les de-
fenses. El magistrat que
investiga des del febrer del
2017 l’organització de l’1-
O ha aportat la majoria
d’informes i de testimo-
nis, recollits per la Guàr-
dia Civil, tant a la causa de
l’Audiencia Nacional, con-

tra la direcció dels Mossos,
com a la del Suprem. Al
jutjat hi ha una quarante-
na d’investigats, represen-
tats per una trentena d’ad-
vocats. Per exemple, hi ha
Núria Martí Garcia-Milà,
advocada de Lluís Salva-
dó; Fermín Morales, del ju-
rista Carles Viver Pi Su-
nyer; Constantino Adell,
de Manuel Gómez; Ramon
Setó, advocat de Josep Gi-
nesta i Mercedes Martí-
nez, a més dels cinc sín-
dics electorals que estan
en una altra causa, i Judit
Gené, advocada de Jordi
Cabrafiga i Andreu Mo-
lons, entre altres. ■

Ve de la plana 8
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Olga Tubau, llicenciada en dret per
la Universitat de Barcelona i col·le-
giada l’any 1985, forma part del grup
de penalistes de renom a Catalunya.
Tubau i Lydia Lajara van començar a
exercir de penalistes al despatx de
Francesc Jufresa, fins que van mun-
tar bufet pel seu compte, el 2004, on
fa nou anys es va incorporar com a
soci Carlos Echavarri.

En la causa catalana, du la defensa
del major Josep Lluís Trapero, acu-
sat de dos delictes de sedició i de for-
mar part d’un grup criminal, en el
procés instruït per la magistrada de
l’Audiencia Nacional Carmen Lame-
la. La penalista va ser recomanada
pels serveis jurídics de la policia ca-
talana i Trapero va confirmar-la. En
el cos de la policia catalana encara és
present com Olga Tubau va dissec-
cionar el cas del subinspector acusat
d’ordenar disparar pilotes de goma i
que a Ester Quintana li rebentessin
l’ull esquerre, en la vaga general del
14 de novembre del 2012. La pena-
lista va fer indemnitzar la dona feri-
da abans del judici i, en la vista, a
l’Audiència de Barcelona, va obrir el
debat si hi havia hagut altres trets
en la zona i possiblement de projec-
til de precisió, com recollien ates-
tats. Finalment, la secció terce-
ra va ser força crítica amb la
direcció dels Mossos però va
absoldre’ls en generar-se
un dubte raonable sobre
l’autoria i l’ordre.

A l’Audiencia Nacio-
nal tothom és sospi-
tós. No obstant això,
les defenses de Tra-
pero, del director
dels Mossos, Pere
Soler –defensat per
Oriol Guardiola,
del bufet Martell–,
i del secretari gene-
ral d’Interior, Cèsar
Puig –per Jaume

Alonso-Cuevillas–, han vist com la
magistrada Lamela no ha anat al dic-
tat de la fiscalia i no va acceptar les
peticions de presó i multes, malgrat
que els envia a judici per delictes
greus. Tubau eludeix fer valoracions
i continua la seva laboriosa acció
d’intentar desvirtuar o neutralitzar
les proves de càrrec contra Trapero.
La mateixa defensa està elaborant
Tubau amb el jutge Santiago Vidal,
imputat pel magistrat de Barcelona
que cerca els organitzadors de l’1-O i
que ha denegat dos cops l’arxiva-
ment de la causa contra ell només
amb l’argument que queden proves
per practicar.■ M.P.

Especialista en disseccionar
i capgirar les acusacions

Olga Tubau. Advocada de Trapero i Vidal

Xavier Melero (Barcelona, 1958)
exerceix des de fa més de 25 anys
com a penalista. Primer, va ser soci
de l’equip de Pau Molins i, el 2009, va
muntar despatx propi amb la també
penalista Judit Gené. S’afirma d’ell
que és l’advocat de Convergència, en
assumir la defensa d’Oriol Pujol en el
cas de les ITV, els extresorers de CDC
en el cas del 3% i el president Artur
Mas pel 9-N. No obstant això, Melero
és un bon exemple que l’advocat no
ha de pensar el mateix que el seu
client, sinó que l’ha de defensar amb
habilitat. Una mostra és que se l’asso-
cia a les primeres trobades fundacio-
nals de Ciutadans,
el 2005, tot i

que se’n va desvincular. A més, ha de-
fensat alcaldes de tots els colors polí-
tics amb les denúncies de la fiscalia
per no tenir depuradores al dia. L’es-
til de vestir casual elegant de Melero
trenca la rutina als tribunals; a més,
es confessa practicant i amant de la
boxa. Va exhibir sagacitat i cultura
en el judici dels lladres del Palau, en
què va conèixer un dels seus escrip-
tors favorits, Javier Pérez Andújar.

En la causa catalana, defensa els
membres de la mesa del Parlament
del PDeCAT, des del TSJC fins al Su-
prem. Són Ramona Barrufet, Lluís
Corominas i Lluís Guinó, a més de la
consellera de Governació, Meritxell
Borràs, i del conseller d’Interior,
Joaquim Forn. De Forn, Melero en va
tornar a demanar la llibertat, i el jut-
ge, dijous passat, li va denegar no per
fets que pugui cometre sinó perquè
manté el seu ideari independentista,
tot i que ha deixat el govern.

Quin balanç fa d’aquests set mesos
d’instrucció al Suprem? Amb la seva
habitual discreció, Melero afirma
que l’ha sorprès la “precompressió
novedosa i ampliant la base” que el
jutge Llarena fa del delicte de rebel-
lió, que el magistrat considera que
“no està consumat, que ara continua
la seva elaboració”. I en segon lloc,

exposa que Llarena “ha can-
viat les regles del joc” a mitja
partida. Si primer accepta-
va que amb la declaració de
complir amb la legalitat
n’hi havia prou, des del no-
vembre i el gener passats,
castiga els acusats que es
presenten davant d’ell
“en funció del que fan
terceres persones”. És a
dir, les que han marxat a
l’exili. I el judici? “Serà
just i el guanyarem”,
sosté Melero. ■ M.P.

Un advocat practicant
de la boxa, culte i discret

Xavier Melero. Advocat de Forn, Borràs,
Barrufet, Corominas i Guinó
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Les converses amb què la
coordinadora general del
PDeCAT, Marta Pascal, va
preparar un consell nacio-
nal que s’esperava convuls
van acabar pacificant-lo i
convertint-lo en una treva
amb els crítics. El partit va
fer pinya ahir en espera
que la direcció concreti el
reglament que ha de regir
el congrés (l’assemblea, en
el nou diccionari del par-
tit, prevista per a finals de
juliol). Ho farà en un con-
sell nacional extraordina-
ri divendres que ve. En el
discurs que va fer a porta
tancada, i al qual ha tingut
accés aquest diari, Pascal
va defensar que la direcció
nacional s’adapti al mo-
ment actual: “Cal rees-
tructurar-la, ampliar-la i
escollir-la, i això ho han de
fer els associats i associa-
des.” Una voluntat que,
poc després, el coordina-
dor organitzatiu del par-
tit, David Bonvehí, va tor-
nar a traslladar interna-
ment amb un missatge
idèntic.

Els crítics, encapçalats
per l’alcalde de Molins de
Rei, Joan Ramon Casals,
no van prendre la paraula
en el consell nacional
d’ahir. Fonts del sector
apunten que van fer un
gest de bona voluntat per
no alterar la trobada i es-

peren que el reglament de
l’assemblea concreti que
es podrà votar tot i que,
per tant, no serà un con-
grés només de ponències
ideològiques. Fonts de la
direcció indiquen que això
ho decidirà la mateixa as-
semblea.

Estatuts i organització
Pascal, de fet, va assegu-
rar que hi haurà una po-
nència estatutària i d’or-
ganització, en què també
es posaria sobre la taula el
complex règim d’incom-
patibilitats que va condi-
cionar el funcionament de
la direcció sortida del con-
grés de fundació i s’aclari-
rien les divergències de
funcionament. “No pot ser
que quan llegim els esta-
tuts cadascú entengui una
cosa diferent”, va senten-
ciar Pascal. L’ampliació
dels lideratges també està
sobre la taula. La coordi-
nadora general va advocar
per “multiplicar i posar
més referents a la primera
línia d’organització”, co-
mençant pel buit que va
deixar Artur Mas a la pre-
sidència i que va entomar
Neus Munté. “Fem l’as-
semblea que no vam saber
fer fa dos anys”, va recla-
mar. “No tornem a pensar
una altra vegada que
aquesta és una assemblea
de càrrecs i de noms”, hi va
afegir, fent una crida als
sectors al consens i a “en-

fortir” el projecte polític.
I el projecte del PDe-

CAT està encaminat a
convergir amb JxCat. Les
diferències sorgides du-
rant els últims mesos en-
tre Carles Puigdemont i la
direcció del grup parla-
mentari, amb Jordi Turull
i Josep Rull al nucli, d’una
banda, i la del PDeCAT, de
l’altra, van ser un dels mo-
tius que va reunir a princi-
pis de mes a Rubí dirigents
de les principals famílies
per sacsejar el partit. Unes
discrepàncies que des de

la cúpula negaven, i que
també s’expliquen per fac-
tors personals i de relació
entre sectors, en un con-
text en què el partit no
s’articula orgànicament a
l’entorn d’un lideratge in-
discutit per tots. En el con-
sell nacional, una membre
de Llibergència, Montse
Cantín, va rebutjar que el
partit entri en una batalla
“d’uns contra els altres” i
va advocar per “endreçar”
el partit per confluir en un
“nou instrument polític
central”. També ho va fer
Munté: “Tanquem-nos
tots aquests dies i tot el
que calgui per assolir l’ob-
jectiu que siguem més
forts i més grans”, va re-
matar. L’objectiu més im-
mediat són les eleccions
municipals.

Cap a un “moviment”
El PDeCAT va fer ahir
dues passes rellevants per
“ampliar el perímetre” de
la formació. Pascal va pro-
posar que el partit concor-
ri a les municipals amb la
marca de JxCat. La decisió
no està formalment presa,
però la previsió és que
s’aprovi en la convenció
municipalista que el partit
celebrarà el 15 i el 16 de
juny a Castelldefels. A
més, el president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, in-
tervindrà en el consell na-
cional de divendres. Un
dels temes més debatuts
ahir va ser el paper que ha
de tenir el partit en la mo-
ció de censura a Mariano
Rajoy plantejada pel se-
cretari general del PSOE,
Pedro Sánchez. L’excap
de files del partit al Con-
grés, Francesc Homs, va
expressar la seva confian-
ça en la direcció perquè
prengui les decisions opor-
tunes. Pascal va insistir
que la línia vermella és que
Cs no hi sigui. ■

Odei A.-Etxearte
BARCELONA

El PDeCAT es destensa per
afrontar el congrés del juliol
a La cúpula s’obre a reestructurar i ampliar la direcció i els crítics esperen que el reglament
concreti que es podrà votar tot a Aposten per presentar-se amb la marca de JxCat a les municipals

Set hores per reivindicar la lli-
bertat de la secretària gene-
ral d’ERC, Marta Rovira, exi-
liada a Suïssa, i la resta de
presos i exiliats. La plaça de la
catedral de Vic, plena de gom
a gom, va ser el marc ahir
d’un gran acte polític amb
una botifarrada popular, ac-
tuacions musicals i interven-
cions polítiques. El president
del Parlament, Roger Torrent,
va ser un dels que van pujar a

Marta Pascal i Neus Munté, en el consell nacional d’ahir a Barcelona ■ ORIOL DURAN

l’escenari. Torrent va reivindi-
car que Rovira “ho ha donat
tot pel país” i que, veient el
seu “sacrifici”, “no podem fer
una altra cosa que seguir”, se-
gons va informar l’ACN. El pú-
blic va interrompre diverses
vegades el president de la
cambra amb els crits de “Lli-
bertat”. L’organització preveia
que participessin més de
5.000 persones en total en
tots els actes de la jornada.
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Acte de suport a Marta Rovira
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