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PUNT FINAL · L’expresident
deixa la direcció del PP i anuncia
un congrés extraordinari el mes
de juliol per rellevar-lo

COMIAT · Posa fi a quaranta
anys de carrera política i deixa
un partit en xoc que encara no
ha paït la moció de censura

La plaça de la Vila, plena de gom a gom ahir ■ ACN

La mort d’una nena
de 13 anys indigna
Vilanova i la Geltrú
P22

Europa - Món

Presó incondicional per
a 4 dels joves d’Altsasu
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El comerç reclama un
horari fix tot l’any

Mariano Rajoy, en un ‘plasma’, ahir durant la seva compareixença a l’executiva del PP ■ AFP
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Sánchez enllesteix el govern
Carmen Calvo, negociadora del 155 pel PSOE, serà vicepresidenta
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El ple del Parlament,
a El Punt Avui TV

A partir de
les 10.00 h
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La vinyeta

Martí Gironell

Fer

Enraonar

A

ixò és el que ha
demanat el president Quim Torra al
nou president espanyol, Pedro Sánchez.
És possible, altament
probable, que Sánchez s’avingui a reunir-se amb Torra perquè abans d’arribar a presidir Espanya ja havia manifestat la voluntat de fer-ho i ho ha reiterat un cop guanyada la moció de
censura que ha tombat el govern del
Partit Popular de Mariano Rajoy. Ara, el
que penso és que es parlarà molt però
s’enraonarà poc. Hi haurà diàleg però
de sords o de besucs. No crec que
Sánchez vulgui entrar en raó. Entre
d’altres motius perquè ell i el seu partit
han col·laborat i propiciat aquest distanciament amb Catalunya, perquè té
moltes hipoteques per pagar i perquè
dissabte davant del rei, el ja expresident, les autoritats civils i militars i el
notari major del regne, el ministre de
Justícia sortint, va prometre lleialtat a
la Constitució espanyola. Ja ho veurem, però diguéssim que tots aquests
precedents no són gaire engrescadors.

No sé si a l’altra banda estan
disposats a establir aquest
diàleg fonamentat en la raó
i no en l’estómac, en la
política i no en les lleis
Davant d’això hi ha l’esperit català,
tossut, ferm, obstinat, que porta
aquest verb incrustat en l’ADN. Enraonar. Més que un verb és una actitud.
Enraonar vol dir parlar, sí, és cert, però
amb el matís que implica que vol dir
que, a més, es “raona”, és a dir, que
s’escolta l’altre, que es respecta l’altre,
que un cop debatut el que s’havia de
parlar, es delibera i s’intenta arribar a
conclusions de forma constructiva i
satisfactòria per a ambdues parts. El
president Torra ha fet aquest matís, el
de voler enraonar. Parlar amb el cap i
deixar de banda el cor. No sé si a l’altra
banda estan disposats a establir
aquest diàleg fonamentat en la raó i no
en l’estómac, en la política i no en les
lleis, en els fets i no en les paraules, en
la voluntat d’arribar a una entesa real i
cordial des del mateix nivell i no des de
la superioritat. Només si s’entén el diàleg d’aquesta manera hi haurà una
possibilitat de resoldre el problema i
serà gràcies a la capacitat de totes les
parts de saber conjugar aquest verb
tan català, tan eloqüent com necessari: enraonar.

Ombres de Primavera
Imma Merino

A la memòria de Tharrats i Vicens

A

questa última Ombra de primavera vull dedicar-la, a la manera
d’un petit tribut, a dos homes
que han mort recentment: Joan Tharrats, que se’n va anar fa una setmana,
i Francesc Vicens, que ho va fer
abans-d’ahir. Dos homes amb un esperit lliure i republicà. Tots dos relacionats amb la pintura, sense que l’exercissin, i sobretot amb un pintor respectiu: en el cas del primer, Joan Josep Tharrats, el seu pare; en el del segon, Joan Miró, essent el director fundador de la Fundació Miró. Amb cadascun només hi vaig conversar un
cop, però la impressió que van deixarme me’ls fa inoblidables. Per generositat amb una mateixa, és bo cultivar el
record, encara que sigui d’una experiència breu, de les persones que t’han
fet arribar la seva amabilitat i generositat; de les persones intel·ligents i cultes que no han fet de la seva cultura
un exercici de vanitat i que, a més,
han treballat per la Cultura per compartir-la i no per aprofitar-se’n.
Per mediació d’uns amics comuns,
Joan Tharrats em va convidar fa dos
estius a la seva casa de Cadaqués. Era

“
Persones
intel·ligents i cultes
que no han fet de
la seva cultura un
exercici de vanitat

una manera d’agrair-me, sense que ho
hagués de fer, que, anys enrere, hagués fet atenció periodística a les publicacions de Parsifal, de la qual havia
sigut editor: llibres sobretot relacionats amb l’art i els artistes. Hi havia
molta gent en aquell sopar, però jo
vaig asseure’m al seu costat i vaig disfrutar de la seva conversa. A causa

d’una malaltia, s’havia de moure en
una cadira elèctrica, però no li mancava la vivor, l’entusiasme, la curiositat.
Tampoc la brillantor i l’agudesa fent
comentaris. No sé si li vaig agrair prou
aquella nit.
A Francesc Vicens, que semblava
una barreja d’El boig de Picasso i d’una
figura d’El Greco, el vaig conèixer perquè vaig fer-li una entrevista per a la
revista Presència fa tretze anys. O potser el vaig entrevistar perquè el volia
conèixer sabent-ne algunes coses i havent-lo escoltat en un seminari sobre
Jorge Semprún (expulsat del PCE en
la mateixa època en què ell va ser-ho
del PSUC) a la Universitat de Girona.
Vicens em va citar un matí a l’antiga
rectoria de Fontanilles, on hi passava
els estius i molts caps de setmana. Era
un gran narrador i em va fascinar com
explicava la seva vida clandestina durant el franquisme i com va instruir
Ives Montand per fer determinades accions a La guerre est finie, film d’Alain
Resnais amb guió de Semprún. I moltes altres coses. Després algú em va
dir: “En Vicens és un seductor.” Sens
dubte. A través de la intel·ligència.
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Quina llàstima, Mariano!

“E

“
Ni nosaltres
mateixos som

conscients de la
gran pèrdua que
representa
reflexions: “No es lo mismo que gobierne uno que gobierne otro. No es lo
mismo. Dicho de otra manera: es muy
distinto.” I posats a fer: “Me gustan
los catalanes porque hacen cosas”, “es
el vecino que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecions el alcalde” o “cuanto peor mejor
para todos, y cuanto peor para todos
mejor, mejor para mi y el suyo beneficio político”. I algunes per treure’s el
barret: “Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa:

De reüll
Anna Serrano

hacemos lo que podemos”; “un vaso es
un vaso y un plato es un plato” o
aquella de “yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un
poco más de lo que pueda, si es que
eso es posible, y haré todo lo posible e
incluso lo imposible, si también lo imposible es posible”. Tot un filòsof que,
a banda de per “y la europea?”, tots el
recordarem per les reflexions que millor el definien, que per mi són dues: 1.
“Uno es lo que es, para bien o para
mal; hombre, en la vida siempre intenta uno mejorar, no tiene sentido
no hacerlo, pero lo que no se puede ser
es lo que no se es”, i 2. “A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, que también es tomar una decisión.” Et trobarem a faltar, Mariano,
de veritat. Visionari! “Estoy peleando
para estudiar inglés. Le dedico tres
horas a la semana y luego voy por ahí
practicando en coches y aviones.”
Doncs apa, Mariano, a practicar!

Les cares de la notícia
MAGISTRADA DE L’AUDIENCIA NACIONAL

Concepción Espejel

Tàctica
fallida

Descrèdit de la justícia

M

ariano Rajoy fa un pas enrere. Si divendres la
victòria de la moció de censura de Pedro Sánchez
l’obligava a recollir les seves caixes de La Moncloa, ahir
era ell mateix qui anunciava que no seguirà al capdavant
del Partit Popular. “És el millor per al PP, per a mi, i per a
Espanya”, sentenciava en la primera aparició pública
després del desallotjament. La continuïtat al capdavant
del partit era inviable després d’ostentar el dubtós
honor de ser l’únic que ha perdut una moció de censura
en democràcia. Mantenir-s’hi només s’hauria pogut
justificar per estalviar-se la guerra
Rajoy
interna que s’obrirà a partir
d’aquest mateix moment. La batalla
personifica
per a la successió està servida.
com ningú
Abans dels aplaudiments dels seus
l’immobilisme que el van fer emocionar, el líder
polític fet
popular es reivindicava. Rajoy
personifica com ningú
estratègia
l’immobilisme polític fet estratègia.
L’ha practicat des del novembre del 2011 fins al juny del
2018. Amb Catalunya, no es va immutar amb la petició
de pacte fiscal que li feia Artur Mas el 2012, tampoc amb
les grans manifestacions independentistes que se
succeirien des d’aquell any, i encara menys amb les
peticions dels partits sobiranistes per acordar un
referèndum. A Rajoy l’immòbil, la tàctica li ha fallat una
única vegada: amb la sentència del cas Gürtel. Pablo
Iglesias, Andoni Ortuzar i, per descomptat, un bon grapat
de dirigents populars el lloaven després de fer pública la
seva marxa. Tracte protocol·lari en funerals polítics.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/6jhx25

EDITORIAL

A la tres
spaña es un gran país que
hace cosas importantes y
tiene españoles.” No em negaran que la frase és bona. En volen
una altra? “España es una una gran
nación y los españoles muy españoles
y mucho españoles.” I no es pensin
que és només política, no. Fixin-s’hi:
“A veces estamos pensando siempre
en lo material, y al final los seres humanos somos sobre todo personas”;
“por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que
salir aviones”, o “esto no es como el
agua que cae del cielo, que no se sabe
exactamente por qué”. No el troben
un gran pensador? “Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan
seguir fabricando máquinas, porque
lo que no van a hacer las máquinas es
fabricar máquinas a su vez.” Riu-te’n
d’en Marx, d’en Kant o d’en Nietzsche.
I riu-te’n també dels Churchill o els
Mandela de torn, amb segons quines

Accedeix als
continguts del web

-+=

Aquesta jutgessa de l’Audiencia Nacional, esposa
d’un coronel de la Guàrdia Civil, ha dictat condemnes cruels, desproporcionades i injustes per la batussa de bar d’Altsasu, culminades ahir amb la detenció de 4 dels condemnats que hi han recorregut.
El descrèdit de la justícia espanyola no és casual.
EXPRESIDENT DEL GOVERN I DEL PP

Mariano Rajoy

Per la porta de darrere

-+=

La seva expulsió de la Moncloa ha anat seguida de
la seva dimissió com a líder del PP, pas previ a
l’adeu a la política. Una sortida per la porta de darrere, amb una gran petja de corrupció, en un mandat estèril i negatiu per a Catalunya i per a la democràcia, la cohesió social i la justícia a Espanya.
DIR. ARTÍSTIC DEL MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC

Marc Lloret

Trenta anys d’èxit

-+=

El Mercat de Música Viva arriba a la 30a edició en
plena forma amb moltes activitats programades al
llarg de l’any, amb la col·laboració d’entitats i associacions de Vic, amb un impacte econòmic creixent
(3,6 milions d’euros el 2016) i amb el cartell d’un dels
esdeveniments musicals més prestigiosos del país.

Amb pocs
signes de
canvi
El govern del PP ja és història,
el fins ara president Mariano
Rajoy va plegar ahir com a líder del
partit, i Pedro Sánchez ja és el nou
inquilí de La Moncloa, amb el suport de nacionalistes bascos i sobiranistes catalans. L’expectativa de
canvi polític a Madrid és notable i el
canvi de to i predisposició al diàleg
amb la Generalitat del nou president, juntament amb l’aixecament
de l’aplicació del 155 a Catalunya, hi
han ajudat. No obstant això, la composició del govern de Sánchez, que
es farà oficial avui, no permet ser
optimistes respecte a l’abast del
canvi de política del govern espanyol en relació amb el conflicte que
manté amb Catalunya.
La designació com a ministre
d’Afers Estrangers de Josep Borrell,
l’adepte a Societat Civil Catalana
que volia “desinfectar” Catalunya i
feia mofa dels presos polítics catalans, el que va combatre el català
des del Parlament Europeu i que
pertany a la vella guàrdia jacobina
del PSOE, sens dubte és coherent
amb la complicitat del PSOE en el
155, la judicialització de la política i
la persecució de l’independentisme, però no amb la voluntat d’avançar en un diàleg bilateral amb Catalunya capaç, si més no, de pacificar
el conflicte.
El paper de Meritxell Batet,
possible futura ministra d’Administracions Públiques, com a cara
amable del govern espanyol i pont
de diàleg amb el govern català, és
l’única concessió de Pedro Sánchez
al canvi d’estratègia política amb
relació al xoc institucional amb Catalunya i sembla tenir molts més
obstacles que recorregut real, davant el missatge de fons que envia
la composició global del govern de
Pedro Sánchez i la previsible fiscalització que en faran el PP i Ciutadans des de l’oposició.
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Tal dia
com
avui fa...
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Recta final
El govern anunciarà aquesta
setmana la data i la pregunta
de la consulta. El Pacte pel
Referèndum mantindrà el rol de
plataforma unitària.

Full de ruta

Cap tradició local ni cap
vinculació amb el setè art
justificarien un festival com
el FIC-CAT a Roda de Berà
més quan –hi afegeix– només el 20%
de la població censada utilitza el català
com a llengua vehicular i de comunicació i ni tan sols no hi ha al poble ni infraestructura hotelera ni accessos fàcils amb transport públic de cap mena.
Que el FIC-CAT hagi arribat fins aquí,
es tan curiós com meritori. Una bona
representació de la indústria cinematogràfica del país passarà aquests dies
per Roda de Berà en el que és l’únic
festival –dels prop de 120 festivals i
mostres de cinema que hi ha a Catalunya– que promociona, projecta i premia exclusivament les produccions en
català. S’hi poden veure diverses estrenes, tot i que a l’organització encara
se’ls ha girat un altre vent en contra: el
sector està més castigat que mai. Antonio Barrero ha admès que enguany,
especialment en el gènere de ficció,
han tingut dificultats per trobar propostes. La causa: des de fa un any no
hi ha cap nou projecte audiovisual de
ficció aprovat perquè els ajuts públics
han quedat a zero i les coproduccions
amb TV3 s’han extingit. Per tot això,
no creuen que val la pena animar-se a
anar al FIC-CAT?

20
anys

Jordi Llavina

Cinema català,
malgrat tot

E

anys

Cop a ETA
L’Ertzaintza dona un cop fort a
ETA amb el desmantellament
del nou comando Bizkaia, que
s’havia reconstruït en els últims
mesos.

Tribuna

Carina Filella

l Festival Internacional de Cinema
en Català Costa Daurada (FIC-CAT), que
va començar dilluns i
que s’allargarà fins diumenge a Roda de Berà, és un
d’aquells exemples que fan bona la dita que qui vol pot (si més no, en aquest
cas). El seu director, Antonio Barrero,
que fa onze anys va decidir crear del
no res aquest festival, l’únic dedicat exclusivament al cinema rodat en llengua catalana, no ho tenia gens fàcil. Ell
mateix recordava en un article publicat
al primer número del setmanari La República (que els diumenges es lliura
amb aquest diari), que aquest municipi del Tarragonès té, fora de la temporada estival, poc més de 6.500 habitants, no té cap sala de cinema, no hi
ha cap programació cinematogràfica
estable ni esporàdica al llarg de l’any,
ni tampoc no hi ha demanda ni inquietuds per part de particulars o col·lectius. “Cap tradició local ni cap vinculació
amb el setè art” justificarien un festival
com el FIC-CAT en aquest entorn, i
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Processats
L’Audiència processa els
islamistes del Raval. Acusen
onze persones de preparar un
atemptat suïcida al transport
públic.

Els díscols McEnroe... i Borg

L’

any 1980 es va disputar la cèlebre
final de Wimbledon que Björn
Borg va guanyar agònicament a
John McEnroe. Llavors jo tenia dotze anys.
És improbable que ningú nascut ara fa mig
segle no se senti poc o molt commogut per
la pel·lícula de Pedersen, que, en molts passatges, aconsegueix el color precari de les
primeres polaroid o de les cintes casolanes
filmades amb Súper 8. L’impassible Björn
Borg i el fogós John McEnroe formen part
de les llegendes esportives de la nostra adolescència. Poc després ja va arribar Ivan
Lendl, de joc tediós, avorridíssim...
LA GRÀCIA D’AQUESTA HISTÒRIA consisteix

a fer-nos veure la cara tràgica –si l’adjectiu
tràgica resulta excessiu, posem-hi dolorosa– de dos esportistes excepcionals, que,
sobre el terreny de joc, van mantenir una
rivalitat aferrissada, però que van acabar
sent bons amics. Com recorden els mots
proemials d’un altre tennista famós, més
de la corda de McEnroe –em refereixo a
l’intemperant Andre Agassi–, “qualsevol
partit de tennis és una vida en miniatura”.
¿QUÈ ENS DESCOBREIX,

Borg vs. McEn-

roe? Doncs principalment que el primer,
que era només tres anys més gran que el
segon, havia estat, també, un adolescent
irascible i intractable. El seu entrenador,
però, va aconseguir capgirar aquest temperament. Gràcies a això, el suec ha passat
a la història com un home d’una fredor insubornable. Per contra, McEnroe, que en
aquella final semblava un postadolescent
(i que, per sorpresa de tothom, es va comportar irreprotxablement, sense cometre
cap dels seus excessos habituals), es capté
sempre com un llibre obert. En el fons,
aquests dos tennistes es van arribar a fer
amics perquè es van reconèixer. La pel·lícula ressegueix molt bé alguns episodis

“
En el fons,
es van arribar a fer
amics perquè
es van reconèixer

significatius de la noiesa de tots dos: Borg,
jugant al carrer, servint-se de la porta d’un
garatge com a frontó; o fent una rebequeria en un bosc, on estella una raqueta per la
ràbia congriada contra el seu entrenador;
McEnroe, nen prodigi del càlcul, demostrant, davant la seva família i uns quants
amics, la seva rapidesa mental...
des
del primer minut: la seva malaltissa contenció, l’extrem patiment davant un partit
que havia de canviar-li la vida, aquella manera gèlida de tractar la seva primera dona; a McEnroe, en canvi, ens el pinta com
un carallot arrogant, amic perpetu de la
gresca; un jove pop (avui en diríem indie),
davant l’aparença més aviat hippy del seu
contrincant. Al final, però, el director el redimeix, i de quina manera!: la derrota sol
reconciliar-nos amb els seus escollits. I, encara més, si, com és el cas, el matx va ser
tan disputat com el d’aquella memorable
final, un dels millors partits de tennis que
es recorden. Guanyà Borg. Però es podria
dir, amb Carner, que “pel filat de la [seva]
raqueta alçada / travessava la llum del sol
ponent”.
EL DIRECTOR PREN PARTIT PER BORG

El lector escriu

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

L’angoixa
del president
b Quan un sent amor i passió
pel propi país, la seva gent, la
seva llengua i la seva cultura i
veu com aquest és espoliat,
menyspreat, insultat, humiliat
i apallissat impunement, pateix una aclaparadora sensació de rebuig i d’impotència
que li produeix una profunda
angoixa. Aquesta angoixa no
tots la paeixen o li donen sortida de la mateixa manera. Alguns, com ha passat en moltes ocasions al llarg de la història, no hi veuen altra sortida
que prendre les armes; d’altres, no tan bel·licosos però
igualment aclaparats per les
violències físiques, verbals,
econòmiques i judicials de tota mena que cauen al damunt
de la seva gent, prenen paper i
llapis i en un incontenible impuls d’autodefensa deixen
anar amb contundència el seu
sentiment de rebuig envers
els seus agressors; aquest és

el cas del president Quim Torra.
El president Quim Torra no
és ni racista, ni nazi, ni res de
tot el que se l’està acusant
des de les files feixistes espanyoles pels seus escrits, sinó
que, com he dit més amunt,
amb aquests tan sols volia donar una sortida pacífica, tot i
que contundent, a la seva pròpia angoixa acumulada pel
patiment del seu poble.
AUGUST BERNAT I CONSTANTÍ
Barcelona

Cs i el PP no
saben perdre
b A l’argumentari dels partits
polítics, hi ha formes de donar
pistes sobre la seva actuació
enfront dels esdeveniments
que es van desenvolupant a
temps en la societat en què
pretenen solucionar els problemes que recauen sobre els
ciutadans i les seves organitzacions socials i polítiques. Hi
ha partits polítics que no com-

pleixen els mínims que es poden exigir de respecte i educació en el joc democràtic.
Ciudadanos i el Partit Popular
excel·leixen en aquesta desgraciada posició: quan es vota
al Parlament alguna cosa amb
la qual estan en total desacord, abandonen els escons;
quan es canta Els segadors, es
queden drets hieràtics, sense
obrir la boca; en la presa de
possessió del nou govern al
Palau de la Generalitat es fa
notòria la seva absència adduint que no estan d’acord
amb el nou govern. Us imagineu que en tots els Parlaments de comunitats autònomes, el Congrés i el Senat, els
partits opositors fessin el mateix. Això sí que és ruptura i
confrontació desesperada. Això sí, el govern ha de ser d’uns
quants per a tots. Algú va dir:
“Quan el debat s’ha perdut, la
calúmnia és l’eina del perdedor.”
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

La cobdícia
b No caldrà esperar gaire per
verificar que Pedro Sánchez
–cosignatari de l’article 155–
és en els seus actes, no pas en
les formes, la fotocòpia de
Mariano Rajoy. El temps juga
en contra d’un poder espanyol
que, tot i que econòmicament
ens necessita, no ens estima.
Ras i curt, la cobdícia de l’Estat espanyol inevitablement
obre les portes de bat a bat a
la república catalana...
JORDI PAUSAS
París

Mossos
i Trapero
b Exigim de manera imminent, i un cop revocat l’article
155, la restitució al càrrec del
major Trapero; per tant, no té
cap sentit la seva situació i reivindiquem a la Generalitat
que així sigui.
XAVIER FARRÉ
Barcelona
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La frase del dia

“El nou govern espanyol ha d’aprofitar l’oportunitat per
posar fi a la judicialització de la política catalana”
Elisenda Alamany, DIPUTADA I PORTAVEU AL PARLAMENT DE CATALUNYA EN COMÚ

Tribuna

De set en set

Un nou context?

La por
reencarnada

Antoni Segura i Mas. Catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Barcelona

L

a moció de censura ha posat fi al govern del PP. Els 180 vots dels diputats del PSOE, Podemos, el PDeCAT, ERC, EH Bildu i el PNB, Nueva Canarias, més les confluències de Podemos
–Compromís, En Comú Podem i En Marea– han fet fora M. Rajoy de La Moncloa.
En el cas dels partits catalans eren vots
contra Rajoy i no necessàriament a favor
de Pedro Sánchez, que va avalar l’aplicació de l’article 155 a Catalunya.
prenia possessió el govern de Quim Torra i es posava
així fi a l’article 155 que tan negativament ha colpejat Catalunya durant els
darrers set mesos: suspensió dels membres del govern i de gairebé tres centenars de càrrecs i treballadors de la Generalitat, imposició de noves eleccions,
anul·lació d’inversions i disminució o endarreriment de despeses en sectors clau
com ara sanitat, educació, etc., intervenció de les finances de la Generalitat (decretada fins i tot abans de l’article 155 pel
ministre Cristóbal Montoro) i de totes i
cada una de les conselleries per part d’un
govern espanyol el partit del qual només
té quatre diputats en el Parlament de Catalunya... I la indignitat de l’existència de
presos polítics i exiliats com a conseqüència de l’actuació d’un Estat que es
pretén democràtic.

AL MATEIX TEMPS, DISSABTE

CAL ESPERAR CANVIS A PARTIR D’ARA?

Sánchez va apel·lar al diàleg amb Catalunya i va rescatar el concepte d’Estat plurinacional –va apostar per reconèixer
Catalunya i Euskadi com a nacions– durant la moció de censura. Torra, en el discurs pronunciat amb ocasió de la presa
de possessió dels nous consellers, va fixar
com a objectius del seu govern la restitució dels suspesos, la república –constitució d’un estat independent en forma de
república d’acord amb el mandat de l’1
d’octubre–, la disposició a dialogar de
“govern a govern” amb Sánchez, la reversió de les conseqüències negatives de l’ar-

Sísif
Jordi
Soler

ticle 155 i la recuperació de les lleis socials impugnades pel govern de Rajoy. Es
pot produir un punt d’encontre entre les
intencions manifestades per Sánchez i
Torra?
de l’anàlisi de
conflictes es poden avançar algunes consideracions. Com la majoria de vegades,
ens trobem davant d’un conflicte asimètric amb un actor que té la força de la legislació vigent i de l’aparell de l’Estat i que
es resisteix a reconèixer l’existència del
conflicte i un actor que només té la força
de la paraula i de la gent –en aquest cas
amb una majoria parlamentària, però socialment justa. El primer pas és el més difícil: reconèixer que existeix un conflicte
entre Catalunya i l’Estat espanyol i, en
menor mesura –per molt que s’entesti Cs
a alimentar la fractura social–, entre catalans amb sentiments identitaris diferents però no necessàriament enfron-

DES DE LA PERSPECTIVA

“
Si les paraules
de Sánchez són

sinceres, sembla
que, per primer cop,
hi ha una disposició
a reconèixer ‘l’altre’
com a actor legítim
del conflicte

tats o excloents, la qual cosa no és cap novetat; i, sobretot, reconèixer l’altre com a
actor i part legítima del conflicte. Que hi
ha un conflicte a hores d’ara sembla innegable, només cal veure la premsa internacional, i, si les paraules de Sánchez són
sinceres, sembla que, per primer cop, hi
ha una disposició a reconèixer l’altre com
a actor legítim del conflicte.
DE TOT AIXÒ ES POT DEDUIR que s’està en

condicions de fer el pas següent: disposició a dialogar i trobar possibles punts
d’encontre que permetin arribar a
acords que propiciïn una solució. Però els
obstacles són evidents. De la banda del
govern espanyol, les limitacions són les
fronteres que fixen la separació de poders –la judicialització del conflicte polític imposada pel PP és molt difícil de revertir– i la Constitució espanyola –tot i
que fer-ne una lectura flexible, com ja fa
molt de temps van proposar pel cas basc
Ernest Lluch i Miguel Herrero de Miñón,
permetria fins i tot la celebració d’un referèndum acordat– agreujades per la feblesa parlamentària del govern de Sánchez i la brutal oposició que cal esperar
del PP i Cs. De la banda del govern català,
les limitacions són no trair el mandat
emanat de l’1-O, que s’ha cobrat una dura
factura en forma de presos, exiliats i els
danys causats pel 155.
ENCETAR LA FASE DEL DIÀLEG exigiria al-

guns gestos: acostament dels presos; despolititzar l’acció de la fiscalia i posar fi a la
judicialització de la política; retirar els recursos del Tribunal Constitucional contra lleis socials aprovades pel Parlament
de Catalunya; reconèixer relacions de bilateralitat, i, alhora i sobretot, ampliar la
base social a favor de l’essència eminentment democràtica del conflicte, ja que el
dret a decidir no és la causa sinó la conseqüència de la qüestió de fons: el respecte
dels valors democràtics. En definitiva, no
serà fàcil ni tampoc és segur que es disposi de prou temps.

Ignasi Riera

E

l juliol de l’any
passat publicava,
en aquests papers, un
article sobre el darrer
poemari, Dèmens, de
Màrius Sampere. La mort del poeta
m’imposa aquest bis. Havia nascut fa
noranta anys al barri barceloní del Guinardó, no gaire lluny del de Vallcarca,
d’on érem els de casa. Amb el temps,
ell va acabar a Santa Coloma de Gramenet. I jo, a Cornellà. M’ho feia notar:
“Jo, del Besòs; tu, del Llobregat.” Al llibre Off Barcelona, vaig publicar un
poema seu. Com que era un corrector
finíssim, i un melòman notable, em va
enviar una nota: hi havia un error puntual en la meva versió del seu poema.
Tenia raó. Fèiem broma: “Això ens
passa perquè ens tenen segrestats
dos rius masegats per la voracitat barcelonina.”
Si el 1970 havia tingut lloc El Price
dels poetes –la crònica fílmica de Pere
Portabella no la hi podrem agrair
mai–, el 1995, i al Palau de la Música,
commemoràvem el vint-i-cinquè aniversari d’aquell esdeveniment. Per
cert: se’ns acabava de morir l’Ovidi
Montllor. I un dels motors de l’esdeveniment va ser l’enyorat Quim Horta,
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. En aquell cas, com que m’havien triat com a presentador (amb
crosses) de l’acte, vaig voler que hi fos
Sampere. (Més d’un periodista cultural, ai las!, em preguntava: “I aquest,
qui és?”) Doncs bé: al seu darrer poemari, el poeta denunciava que “la bèstia és la por reencarnada”. I ens convidava a viure: “Hi ha tantes coses per
acabar que mai no és d’hora ni tard.”
Ens cridava a favor de la revolta: “Per
què, dòcils, seguir / el curs del temps?
/ Si el temps no existeix / sinó la voluntat / d’invertir-lo? / Germans, estúpids, / què feu tan obedients?”
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Colau insta
Sánchez a
acostar els
presos

Llarena,
citat a
Bèlgica

Proposa un gran
acord a ERC o el
PSC per destensar la
relació amb Madrid
i la Generalitat

El mòbil
sexual, clau en
el crim de
Vilanova

L’intent d’agressió
sexual és la
principal hipòtesi
de la investigació
dels Mossos

Borràs, Vergés i Jordà van fer
traspàs, ahir a Brussel·les, amb
Puig, Comín i Serret ■ EPA

CAUSA Els membres del govern a l’exili demanden el jutge del
Suprem per haver violat la seva “presumpció d’innocència”
VISTA El magistrat rebrà una “citació judicial” per presentar-se
als tribunals belgues el 4 de setembre, segons la defensa
Natàlia
Segura

Les frases

Brussel·les

“Llarena va fer
declaracions fora dels
tribunals en què
expressava un
prejudici”

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

Els cinc membres del govern català a l’exili belga
engeguen una jugada d’escacs judicial per neutralitzar el jutge del Tribunal
Suprem Pablo Llarena en
la causa contra els líders
independentistes. Aprofitant la seva residència a
Bèlgica, els membres de
l’executiu de Carles Puigdemont van presentar
ahir una demanda civil
contra Llarena a la justícia
d’aquest país que automàticament requerirà la seva
citació judicial. El moviment podria aplanar el camí per a la recusació del
jutge al Suprem, una acció
també anunciada ahir pels
polítics catalans. Així, el
magistrat espanyol rebrà
una citació d’un tribunal
belga per al 4 de setembre,
segons va informar ahir la
defensa de Puigdemont i
els consellers destituïts
pel 155 Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i
Clara Ponsatí.
Acompanyats pels seus
advocats, tots cinc va presentar ahir a Brussel·les
–Puigdemont i Ponsatí,
per videoconferència– la
demanda interposada en
la jurisdicció civil belga on

—————————————————————————————————

Christophe Marchand
ADVOCAT DE LA DEFENSA

—————————————————————————————————

“És causa de
recusació d’un jutge el
fet que tingui un judici
pendent amb alguna
de les parts”
Toni Comín

EXCONSELLER DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“No estem perseguits
per la justícia, sinó
per la ideologia
d’un jutge”
Carles Puigdemont

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

acusen Llarena de ser un
jutge “parcial”, de negarlos el seu dret a un “judici
just” i a la “presumpció
d’innocència”. La idea és
girar la truita i portar al
jutge espanyol que els vol
extradir a l’Estat espanyol
a Bèlgica perquè doni explicacions davant la justícia europea. Segons va indicar l’advocat belga
Christophe
Marchand,
Llarena rebrà una citació
per presentar-se el primer

dimarts de setembre als
jutjats de primera instància civil de Brussel·les, tot i
que podrà enviar un representant legal si no vol comparèixer en persona. La
defensa no creu que el magistrat hagi rebut encara
la citació, ja que la demanda es va cursar ahir mateix i els documents s’han
d’enviar per correu certificat.
Compensació moral
Segons Marchand, els polítics catalans estan reclamant “una compensació
simbòlica d’un euro per
dany moral” contra Llarena. En concret, al·leguen
que el jutge va fer “declaracions” fora dels tribunals
en les quals expressava un
“prejudici” amb relació a la
seva presumpció d’innocència. Puigdemont va posar com a exemple ahir
uns comentaris de Llarena en una conferència a
Oviedo el 20 de febrer passat en què afirmava que
els polítics independentistes empresonats de manera preventiva no eren
“presos polítics”. De fet,
segons els advocats aquestes són algunes de les diverses afirmacions del jutge que s’han inclòs en la
demanda.
Com ja és habitual en
aquesta saga judicial a es-

El Parlament també enllesteix una denúncia penal
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La cambra catalana també
forma part de l’ofensiva contra el magistrat Pablo Llarena. De fet, d’acord amb un
acord de la mesa del Parlament del 13 d’abril, els serveis
jurídics d’aquesta institució
estan preparant el contingut
d’una denúncia penal contra

el magistrat que es podria
donar a conèixer la setmana
que ve, segons fonts de la
mesa. A més a més, aquesta
acció penal es podria adreçar
a la resta de membres de la
sala penal del Tribunal Suprem que han donat suport a
totes les decisions de Llare-

na. L’acord de la mesa es va
produir gràcies als vots de
JxCat i ERC mentre que Ciutadans i el PSC hi van votar
en contra. L’acord va ser polèmic perquè llavors els lletrats
representats en aquest òrgan
dubtaven de la viabilitat de la
mesura.

cala europea, l’advocat
dels exiliats, Gonzalo
Boye, va anticipar amb
una piulada matinera que
s’acostaven “núvols a Madrid”. I és que, efectivament, la demanda a Bèlgica formava part d’un moviment d’escacs que té
com a objectiu intentar
parar els peus al magistrat
al mateix Estat espanyol.
Juntament amb aquest litigi civil a l’estranger, el
president i els consellers

destituïts van presentar
ahir al Tribunal Suprem
una petició de recusació
contra Llarena perquè té
una causa oberta contra
una de les parts del procés
judicial contra els líders
independentistes. És a
dir, la demanda al tribunal
belga.
Segons va explicar ahir
Toni Comín, “la llei orgànica del poder judicial diu de
manera inequívoca que és
causa de recusació d’un

jutge el fet que tingui un
judici pendent amb alguna
de les parts de la causa que
està instruint”. En aquest
cas, justament ara Llarena té una causa oberta a
Bèlgica a petició de Carles
Puigdemont i la resta d’exconsellers a l’exili. “No estem perseguits per la justícia, sinó per la ideologia
d’un jutge”, va denunciar
Puigdemont, intervenint
per videoconferència des
de Berlín.
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L’APUNT

El malson belga
de Llarena
Odei A.-Etxearte

La justícia belga va rebutjar primer l’euroordre contra
Antoni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig: considerava que la petició tenia el que s’ha resumit com un defecte de forma. I ara, la tramitació d’una demanda civil
contra el jutge Pablo Llarena, per falta d’imparcialitat i
garanties per a un procés judicial just, posa contra les
cordes el magistrat del Tribunal Suprem. Diuen des de

Bèlgica que, en la mesura que hi ha una causa oberta
entre Llarena i les parts, hi ha una raó objectiva perquè
sigui recusat. En una setmana va caure Mariano Rajoy
de La Moncloa, Pedro Sánchez va ser investit president espanyol i ara Llarena camina per la corda fluixa,
acorralat pels fronts internacionals que ell mateix va
obrir. El seu malson.

El TC desbloqueja
recursos aturats per
l’aplicació del 155
a El govern podrà presentar al·legacions a les tretze

impugnacions presentades contra diverses lleis catalanes

Aragonès, Capella i Maragall van visitar ahir els presos a Estremera ■ ACN

Redacció
BARCELONA

L’empara de Sànchez no és urgent
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Per tal de poder obrir
aquesta causa a la jurisdicció belga, la defensa argumenta que aquest magistrat els ha provocat “un
dany” mentre estaven a
Bèlgica per “haver violat la
seva presumpció d’innocència”. Comín va justificar que és on estan vivint i
on han estat “víctimes
d’aquest dany”.
Traspàs de carteres
Els exconsellers exiliats a
Brussel·les tenien ahir
una altra cita a banda dels
compromisos judicials.
Just després de la roda de
premsa, Comín, Serret i
Puig ràpidament van
marxar a la delegació de la
Generalitat davant la
Unió Europea per fer el
traspàs de carteres amb
els seus successors en el
govern nomenat per Quim
Torra. En un acte conjunt,
Laura Borràs, Alba Vergés

i Teresa Jordà van transmetre’ls “l’honor” d’agafar-ne el relleu i els van
prometre que “la seva veu
no s’apagarà”.
Tanmateix, les noves
conselleres van posar èmfasi en la “necessitat” que
Catalunya disposés d’un
govern després de mesos
—————————————————————————————————

Reclamen una
compensació
simbòlica d’1 euro
per dany moral
—————————————————————————————————

d’intervenció a causa del
155. “Fer govern també és
una forma de defensarnos”, va dir Borràs, que, això sí, va concloure que tot
sobrarà” de l’acció de govern si no és possible fer
“tornar a casa” els seus
predecessors.
Per la seva banda, Comín va negar pressions

per renunciar al càrrec assegurant que “ningú” els
ha obligat a “fer un pas al
costat” i que han pres la
decisió de no continuar
batallant judicialment per
la seva designació com a
nous consellers del president Quim Torra per evitar que s’allargués “moltes
setmanes i molts mesos la
posada en marxa del govern”.
Amb tot, aquest va ser
el primer acte polític a la
seu de Generalitat a Brussel·les des de fa més de set
mesos per la intervenció
del govern espanyol. “És
un plaer poder tornar a la
delegació del govern de la
Generalitat de Catalunya
sense que acomiadin ningú”, va dir Puig, que va avisar que tenen “coneixement i constància” de la situació que han viscut els
treballadors sota el control de Madrid. ■

El Tribunal Constitucional (TC) va obrir ahir un
termini de quinze dies
perquè el govern pugui
presentar al·legacions als
tretze recursos d’inconstitucionalitat pendents de
tramitació presentats per
l’executiu espanyol contra
lleis catalanes, que estaven suspesos per l’aplicació de l’article 155. La decisió és una conseqüència
de la formació de govern a
Catalunya, ja que amb l’aixecament del 155 l’executiu estatal deixarà d’exercir com a representant de
la Generalitat davant del
Constitucional.
Fins ara, l’Estat havia
d’argumentar davant l’alt
tribunal en nom de la Generalitat, la qual cosa resultava paradoxal atès
que, en la majoria dels casos –11–, els recursos
s’havien presentat en contra de decisions preses per
l’executiu de Rajoy. Ara,
davant del nou escenari,
els magistrats consideren
que s’ha perdut la vigència
del decret pel qual es de-

El TC va desestimar ahir el recurs de súplica interposat per
Jordi Sànchez, que sol·licitava que es considerés d’excepcional urgència la seva demanda d’empara. Sànchez va
acudir al TC arran de la decisió del jutge del Suprem Pablo Llarena de no permetre-li
acudir al ple del Parlament en

què havia de presentar la seva candidatura a president. El
TC argumenta que quan va
admetre a tràmit el recurs
d’empara no va apreciar la urgència i que, aleshores, Sànchez ja no era candidat a la investidura, al qual s’hi suma la
designació de Joaquim Torra
com a nou president.

signaven òrgans i autoritats encarregats d’executar les mesures dirigides a
la Generalitat, a l’empara
del 155. Així, el ple del TC
va decidir per unanimitat
dictar diverses providències en què s’acorda traslladar a la Generalitat la
possibilitat de personar-se
i formular les al·legacions
que consideri convenients.
Entre els recursos desbloquejats destaca el presentat pel Parlament contra l’aprovació de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya, que el TC va admetre a tràmit i va paralitzar
al mateix temps, ja que la
Generalitat és part en el

procediment i ha de fer allegacions però, alhora, el
govern estatal ocupava el
seu lloc. La paralització
afectava també els onze
recursos presentats pel
govern de Mariano Rajoy
contra la llei d’habitatge,
la universalització de la sanitat al Servei Català de
Salut, la regulació de l’ús
de cànnabis, o la llei del
canvi climàtic, entre d’altres. Justament, ahir el
president de la Generalitat, Quim Torra, afirmava
que el govern desenvoluparà la llei del canvi climàtic, restaurada ara en la seva totalitat amb l’excepció
d’un article que prohibia el
fracking. ■
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“La tornada és més difícil”

BUIT · Fills de presos polítics relaten el calvari anímic de les visites a les presons madrilenyes i l’adaptació al dia a dia sense els
seus pares en una xerrada a la Blanquerna TRÀNGOL · “No ho penso oblidar, tot això, és una tortura”, lamenta el fill de Borràs
Emili Bella
BARCELONA

D

urant l’anada, la Beta es
plantejava per on havia
d’anar la conversa i què
diria al seu pare quan el
veiés a través del vidre, però al final
la xerrada era molt diferent del que
havia previst i acabaven parlant
d’altres coses. Amb el temps ha
après a deixar que el diàleg flueixi,
sense planificacions, perquè hi ha
dies que ella agafa les regnes per
animar-lo i altres vegades és a l’inrevés. “La tornada és més difícil,
perquè jo estic marxant, torno a
la meva vida normal, i ell continua
allà tancat, i no hi pots fer res.”
La filla de l’exconseller d’Interior
Quim Forn va participar ahir, juntament amb Oriol Sànchez, fill de
l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez, i Bernat Asensio, fill de l’exconsellera de Governació Meritxell
Borràs, en un col·loqui organitzat
per la Taula per la Democràcia dels
Treballadors de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Entre el públic,
hi havia tants llaços grocs com presos i exiliats, diversos diputats independentistes, representants de
l’ANC i una de les filles del president Quim Torra.
“D’un dia per l’altre, a casa vam
passar de ser cinc a ser quatre. Ens
estem acostumant a posar quatre
plats a taula, a viure per quatre”, va
lamentar Sànchez. Anar a visitar el
pare és un dia especial, però també
molt dur. Quatre hores d’anada i
quatre de tornada, més l’impacte
emocional. “Hem creat noves rutines, perquè si no t’hi adaptes ho
passes malament”, va explicar.
“Ni per les males notes, ni per les

Bernat Asensio, Beta Forn i Oriol Sànchez, ahir, a la Facultat de Comunicació Blanquerna ■ JOSEP LOSADA

esbroncades, ni per cada minut que
hem estat barallats. Només puc dir:
t’estimo i et trobo a faltar”, va piular
Asensio quan van tancar la seva mare a Alcalá-Meco. Avui té la sort que
Borràs és a casa –“prefereixo que sigui a casa i que em vagi clavant esbroncades”, deia fent broma–, però
pateix pel judici: “A mi qui m’assegura que la meva mare no hi torni?”
Malgrat tot, tots tres estan convençuts que tot plegat es resoldrà,
però ho afronten sense fixar-se fites
temporals. “Sé que acabarà bé, però
prefereixo no esperar res. El que hagi de ser, serà”, va dir Forn mentre
feia llambregades a la seva mare, as-

seguda a primera fila. “Nosaltres
sabem que acabarà bé. Però, com
ens va recomanar l’advocat, hem
de pensar que va per llarg per intentar no fer-nos mal de manera innecessària”, hi afegia Sànchez.
Dels tres, Asensio és qui mostra
més interès per dedicar-se a la política. De fet, és militant de la JNC,
però primer vol treballar en l’àmbit
privat: “No entenc que la gent passi
del bar de la universitat al bar del
Parlament o del Congrés; per dedicar-te a la política, has de saber què
és guanyar-te les garrofes tu sol.”
Després va puntualitzar que a la
seva facultat no hi ha bar.

Recusen la secretària
judicial de l’1-O per “ultra”
Mayte Piulachs
BARCELONA

L’advocat Ramon Setó ha
presentat un incident de
recusació contra la lletrada de l’administració de
justícia del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, perquè considera que
“té interès” en la causa so-

bre l’organització de l’1-O
que investiga el jutjat, i
que la seva “manca d’imparcialitat” pot perjudicar
els drets de la seva representada, Mercè Martínez,
funcionària d’Economia i
imputada per l’organització del referèndum.
En l’escrit, el lletrat exposa que el 21 de maig passat es va assabentar, a tra-

vés de “l’exclusiva” de Público, que la secretària judicial és seguidora de pàgines “ultres” a Facebook,
com ara Unidad Nacional
Española i Leridanos contra la Independencia, i
Ciutadans, fet que posa en
qüestió la seva imparcialitat. Hi recull comentaris
que se li atribueixen i que
demostren el seu “alt con-

tingut ideològic patriòtic
espanyolista”. Són expressions –precisa– que superen la llibertat d’expressió
de la funcionària, i encara
més quan està tramitant
una causa contra el procés
català. El jutjat ja ha donat
trasllat a la fiscal i a les
parts perquè ho valorin, i
l’Audiència de Barcelona
decidirà si accepta apartar-la de la causa.
En la causa, Setó també
defensa Josep Ginesta, secretari general de Treball;
Aleix Villatoro, secretari
general d’Afers Exteriors,
i Marta Garsaball, directora d’Exteriors. ■
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nits fa que Jordi Sànchez és a la presó de
Soto del Real i 216 que
Forn és a Estremera.
Borràs en va passar
32 a Alcalá-Meco.

Al seu torn, Forn està compromesa amb l’activisme social, mentre que a Sànchez ja l’ha intentat
convèncer Asensio perquè s’impliqui en política, “però de moment
no ho ha aconseguit”. Es nota que
s’han fet amics, que les circumstàncies adverses els han unit.
El fill de Borràs no té esperances
que amb el nou govern a l’Estat
canviïn gaire les coses: “Les esquerres i les dretes espanyoles aviat es
posen d’acord en tot el que sigui
anar en contra dels catalans.” La
sala va aplaudir. També va censurar que Pablo Iglesias culpés l’independentisme d’haver contribuït a
despertar el feixisme i que Miquel
Iceta es fes enrere en la proposta
electoral d’indultar els presos.
No fan gaire cas del que diuen la
caverna mediàtica i les xarxes socials. “De cop un dia em vaig despertar i la premsa deia que el meu
pare estava malalt de tuberculosi”,
va relatar Forn. No era veritat. “El
meu pare va estar castigat un mes
i no ho sabíem, no ens ho va dir. Li
ho respecto perquè, si va decidir
no dir-nos-ho, era pel nostre bé, no
tinc res a retreure-li”, va concedir
el fill de Sànchez.
Perdonar? Joaquim Forn demana a la seva filla que perdoni, però
no és tan fàcil. “El temps que m’han
tret amb el meu pare ningú me’l
tornarà”, va reblar. “Perdonar, perdonarem, però no oblidaré”, va avisar Sànchez. I Asensio va rematar:
“Això de perdonar... Puc intentar
perdonar tot el que vulguis, però
costarà. A curt termini és impossible; no puc acceptar que perquè la
meva mare va voler que els catalans votessin la posin a la presó. No
ho penso oblidar, tot això, perquè
és una tortura.” ■

Concentració al Departament d’Economia contra els escorcolls
de la Guàrdia Civil, el 20 de setembre passat ■ JUANMA RAMOS
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Colau insta Sánchez
a acostar els presos
per reduir la tensió
a L’alcaldessa de Barcelona proposa un gran acord a ERC o

el PSC per destensar la relació amb Madrid i la Generalitat
F. Espiga
BARCELONA

La constitució del nou govern de la Generalitat, però, sobretot la moció de
censura contra Mariano
Rajoy, obren una finestra
d’oportunitat política per
diluir la tensió que ha caracteritzat la relació entre
Catalunya i Espanya en els
últims temps. Amb aquesta tesi com a fil conductor
del seu relat, l’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau,
va voler fer ahir una intervenció institucional per
formular una crida generalitzada a l’entesa i la concòrdia. “El nou escenari
que s’albira no és senzill,
però és molt millor que el
que hem patit els darrers
mesos”, va assenyalar Colau, que, en aquest context, va apressar el nou
president espanyol, Pedro
Sánchez, a prendre una
primera decisió per adobar el terreny: “És impossible que hi hagi normalitat institucional amb gent
la presó. I a Pedro Sánchez
li demanem que mentre
no sigui possible la seva
posada llibertat, sí que té
els instruments a mà per
acostar-los a centres penitenciaris catalans”, va manifestar l’alcaldessa, que
va recordar que hi ha un
pronunciament majoritari del ple de Barcelona que
sosté la petició.
En clau més interna i ficant-se ja de ple en el paper de cap del govern local,
Colau –que una estona
després es va reunir amb
el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri– també
va ressenyar que la nova
situació que es viu a la Generalitat i al govern estatal
també permet encarar
amb més perspectiva
qüestions que la ciutat té
pendents, com ara la millora del finançament del
transport públic. Sobre això, els comuns buscaran
grans acords amb ERC o el
PSC per fer un front comú
en aquestes matèries. ■

172233-1184203T

Colau, en la reunió d’ahir amb una delegació d’Òmnium encapçalada per Mauri ■ AJ. BARCELONA
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El llaç groc als escons del
govern deixa en l’aire l’acord

aEl president del Parlament guanya temps per cercar el consens a l’hora d’exhibir símbols dins de
l’hemicicleaL’oposició rebutja que la bancada on seuen els consellers es faci servir d’aparador

deren que el govern ha de
mantenir un paper neutral des dels seients. Però
mentre que l’oposició vol
impermeabilitzar aquesta
zona de llaços grocs,
JxCat, ERC i la CUP també volen que en els llocs
que ocupen els consellers,
si així ho desitgin, també
es puguin exhibir símbols.
En aquest sentit una fórmula de consens sembla
gairebé impossible, per la
qual cosa, si finalment no
hi ha consens, la proposta
d’acord se sotmetrà a
aprovació de la junta de
portaveus, en la qual hi ha
majoria independentista.
Els comuns, en aquest
sentit, tot i que no es mos-

La frase

—————————————————————————————————

“Els consellers també
han de poder
expressar-se
lliurement des del seu
escó”
Gemma Geis

PORTAVEU DE JUNTS PER CATALUNYA

Reunió de la junta de portaveus celebrada ahir al Parlament; a l’esquerra, el lletrat major, Antoni Bayona ■ ACN

Emma Ansola
BARCELONA

Els grups parlamentaris
no van poder arribar finalment ahir a un acord unànime a la junta de portaveus pel que fa a la col·locació de símbols als escons
de l’hemicicle. Com a resultat de la reunió, el president del Parlament, Roger
Torrent, va decidir donarse més temps en espera de
poder cercar el consens.
Tot un repte i més quan
avui hi torna a haver ses-

sió plenària, aquesta vegada amb la presència dels
consellers a la bancada del
govern.
La falta d’acord va estar
causada per la utilització
que es vol fer dels seients
de la primera fila, la bancada reservada als membres
del govern, com a espai on
els consellers també puguin exhibir llaços grocs si
així és la seva voluntat. La
proposta inicial feta arribar pel president als portaveus tenia per objectiu que
cada grup pogués disposar

i fer ús dels seus escons
per instal·lar símbols sempre que aquests no vulnerin els principis democràtics. Fins aquí tots els
grups hi estaven d’acord.
Però, aquesta mesura, tot
i no fer-la explícita en l’escrit, també inclou els seients dels consellers i en
tractar el tema a la junta
de portaveus d’ahir va saltar la polèmica.
Ciutadans, el PSC i el
PP rebutgen en rodó que
es pugui utilitzar la bancada del govern ja que consi-

El lletrat major renuncia al càrrec
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El lletrat major del Parlament,
Antoni Bayona, va renunciar
ahir al càrrec davant la impossibilitat de mantenir un
paper neutral a causa de la
tensió política dels darrers
anys. Bayona, en una carta a
la mesa del Parlament, explica que un lloc com el que
ocupava requeria treballar
“atenent els principis de neutralitat i independència professional que són necessaris

en una institució plural com
és el Parlament”. Però “la situació durant l’anterior legislatura i l’inici de la present, ha
fet especialment complexa
aquesta tasca” per això ha
optat per deixar el càrrec i retornar al cos jurídic. Bayona,
que és a la cambra des del
1984, podria ser substituït
per un altre lletrat si així ho
acorda el president i la mesa,
tot i que no hi ha obligació.

tren contraris a la col·locació de llaços grocs a la
bancada del govern, sí que
estan disposats a renunciar-hi per assolir el consens.
En el rerefons, però,
existeix el malestar pels
incidents en el darrer ple i
sobretot per les maneres
amb què el portaveu de
Ciutadans, Carlos Carrizosa, va optar per treure
un llaç groc, que estava situat a l’escó just davant de
la cap de l’oposició Inés
Arrimadas, fent cas omís
a la petició del president
Torrent perquè el retornés a lloc. Per evitar més
polèmiques, Torrent vol
consensuar una regla basada en la permissivitat i
el respecte. ■

Colau s’arremanga per liderar el
partit i Alamany no serà a la direcció
Emili Bella
BARCELONA

La renovació de la direcció
de Catalunya en Comú està sent poc plàcida. ICV i
una part de Barcelona en
Comú s’han imposat i la
independentista Elisenda
Alamany no acompanyarà
Xavier Domènech al capdavant de la formació. Ada

Colau, que fins ara presidia el consell ciutadà del
partit, farà tàndem amb
l’historiador per dirigir
l’executiva. Alamany, collaboradora estreta de Domènech, cau de la llista i es
concentrarà en la tasca
com a diputada i portaveu
al Parlament. El perfil
marcadament sobiranista
d’Alamany no convencia

els ecosocialistes. El coordinador general dels comuns va encarregar a
Marc Parés que confegís
una candidatura que superés les sigles, en què Alamany feia tàndem amb
Domènech, però ICV i l’entorn de l’alcaldessa de Barcelona van contraatacar
amb una proposta alternativa de caire menys sobira-

nista, que donava protagonisme a Lucía Martín (portaveu d’En Comú Podem
al Congrés).
Ara els equips de Colau i
Domènech treballen per
tancar la resta de noms,
que es coneixeran previsiblement a final de setmana i es votaran entre el
pròxim dia 29 i el 2 de juliol. ■

Elisenda Alamany, al costat de la coordinadora nacional
d’ICV Marta Ribas, al Parlament ■ ACN

