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Acorden una resolució
sense data límit per a
un referèndum vinculant

Discrepen sobre com
s’acaba aplicant la
suspensió dels diputats

Quim Torra: “Si no
recuperem l’esperit de l’1-O
no ens en sortirem”

JxCat i ERC proposen
negociar sense terminis
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“No dimitiré, i si algú
avala fer política
violenta, que ho digui”
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El Suprem manté tancats
els nou presos polítics
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quest estiu vam
portar els nos-

tres fills al concert
que la Dàmaris Gela-
bert va oferir als jar-
dins de Cap Roig. En-

tre el públic vam coincidir, entre altres,
amb les famílies de l’Oriol Junqueras i
del Raül Romeva. Però no hi eren ni
l’Oriol Junqueras ni el Raül Romeva.
Els nostres nanos, curiosos de mena
com tots els nanos, van preguntar-nos
qui eren aquelles famílies i els ho vam
explicar. El gran, de nou anys, estava
mig al cas de la situació. La petita, de
sis, no. Tots dos van estar especial-
ment atents, encuriosits i empàtics
amb el fet que els pares d’aquells al-
tres nens (dos més grans que ells, dos
més petits) estiguessin a la presó sen-
se haver comès cap delicte. Estic se-
gur que si els hagués dit que eren lla-
dres haurien quedat més tranquils
amb l’explicació, perquè el sentit infan-
til de la justícia és molt més senzill que
el dels adults. En el cas de la família del
Raül Romeva, l’empatia entre nanos va

ser doble perquè tots plegats som del
mateix poble, Sant Cugat, i al conseller
l’havien vist fent castells a la festa ma-
jor. Al cap d’unes setmanes, en un
d’aquests matins avorrits d’estiu, vam
fer figures de fang. Després del nino i
la lluna de rigor, em van demanar de
fer un llaç. Un llaç que van assecar, van
envernissar i van pintar de groc. A cada
punta, els seus noms: “És per al pare
d’aquells nens.” La Diana Riba (parella
del Raül Romeva i mare d’aquells
nens) ja té el llaç groc a casa. Al cap
d’uns dies, ahir, el Suprem va refusar
deixar-lo en llibertat a ell i als altres vuit
presos polítics. El tribunal considera
que encara hi ha risc de fuga i no atén
les raons d’impacte familiar esgrimi-
des per les defenses. Cap sorpresa,
malgrat la contradicció que suposa po-
sar fuga i llar a la mateixa argumenta-
ció. Avui els hauré de tornar a explicar,
als nanos, que “el pare d’aquells nens”
continuarà més temps a la presó, però
jo estaré orgullós de tenir uns fills amb
més sensibilitat i empatia que uns jut-
ges a qui hauria cedit gustosament la
meva cadira de Cap Roig perquè ve-
iessin amb els meus ulls la magnitud
de les seves decisions.

A

Keep calm
Jofre Llombart

El llaç de fang

El tribunal considera que
encara hi ha risc de fuga i no
atén les raons d’impacte
familiar esgrimides

n dia ponderem les virtuts del
diàleg; l’endemà, el valor de
trencar-lo. Els partits indepen-

dentistes catalans amb presència a les
Corts de Madrid van afavorir que Pe-
dro Sánchez, del PSOE, accedís a la
presidència governamental i que Ra-
joy, del PP, s’anés a refugiar al seu ofi-
ci de registrador de la propietat. Ofici
que va exercir també sent president:
Espanya entera era seva i la moblava
al seu gust, les cortines dels jutjats i
les presons incloses. Uns dies després
del recanvi governamental, em vaig
trobar el diputat a Corts pel PDeCAT
Jordi Xuclà al Bolxoi de Moscou. Com
poden veure, no m’estic de res. El Bol-
xoi sempre ha estat niu de conspira-
cions, espies i confidències. Em va pre-
guntar a l’entreacte: “Tu creus que
hem fet bé?” Llavors no vaig donar
prou importància al trèmolo dramàtic
de la seva veu i que volia dir: “Viurem
millor amb Sánchez que amb Rajoy?”
Volia dir: “Què és preferible per als
nostres interessos, el ‘com pitjor, mi-
llor’ o l’afabilitat?” Vaig respondre-li
que havien fet bé. Si hagués estat més
ràpid a entendre’l li hauria afegit que

U

al meu parer no hi ha “com pitjor, mi-
llor”. “Com pitjor, pitjor”, com la lògica
indica. Sánchez va oferir diàleg. No hi
havia llavors govern. Puigdemont, des
de Waterloo o on fos en aquell mo-
ment, primer s’hi va mostrar reticent.
Després ho va aprovar. Va arribar a
admetre que podia ser un diàleg que
durés anys i que el referèndum “acor-
dat” seria laboriós. Xuclà devia respi-
rar, la veu se li devia refer.

Quim Torra va emetre l’altre dia un
ultimàtum: o Sánchez es compromet
amb el referèndum i el dret a l’autode-
terminació, o Xuclà i els seus el faran
caure abans de la castanyada. Sán-

chez, dèbil com està i amb els opo-
nents en ebullició, no pot comprome-
tre-s’hi ni de lluny. Les eleccions a què
es veuria obligat no és segur que les
guanyés. Ciutadans i el PP les desit-
gen. És partidari Torra del ‘com pitjor,
millor’? Molts dels que l’apreten, se-
gur. Torra té el complex de Guerra. Al-
fonso Guerra. Els que provenen de
l’activisme sempre se senten incòmo-
des a la butaca governamental: temen
defraudar els seus. Guerra va dir que
era al govern en qualitat d’“oyente”.
Després va manar molt. Torra dona
peixet als que vociferen i tenen pressa.
¿Pot manar molt, si no té ni el govern
compactat? ¿Està en condicions de
proferir ultimàtums creïbles o efectius
sense acabar amb la cua entre cames i
el país de nou frustrat? Potser es trac-
ta només d’espavilar Sánchez perquè
del diàleg en surtin més concrecions.
Els que l’apreten ho acceptarien?

Última hora: Torra s’ha desdit de
l’ultimàtum. Vaig anar a Rússia per
evadir-me uns dies de l’estrabul·lada
política domèstica. Els ben prometo
que ara seria al Bolxoi veient ballet.
Diria que en Jordi Xuclà, també.

“Està en
condicions de fer-lo
sense acabar amb la
cua entre cames?

Vuits i nous

L’ultimàtum de Torra
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista

HERMES COMUNICACIONS SA
President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i Font
i Joan Vall i Clara.
Consell de lectors: Feu-nos arribar les opinions, els suggeriments
i les consultes que desitgeu sobre el nostre projecte editorial i els
nostres productes a conselldelectors@elpuntavui.cat. Tots els
contactes rebran resposta de la direcció.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva i local), Toni Muñoz (Serveis),
Josep Madrenas (Webs i Sistemes), Albert
París (Comunicació), Miquel Fuentes
(Administració i RH), Lluís Cama
(Producció), Concepció Casals (Distribució)
i Ricard Forcat.

La vinyeta
Fer



| Punt de Vista | 3EL PUNT AVUI
DIJOUS, 4 D’OCTUBRE DEL 2018

La política catalana i l’espa-
nyola estan absolutament

marcades pel greu conflicte que en-
fronta les institucions catalanes i
l’Estat espanyol per la democràtica
aspiració majoritària a Catalunya
d’exercir el dret a l’autodetermina-
ció. El govern espanyol presidit per
Pedro Sánchez no pot obviar aques-
ta realitat, i té l’obligació d’aparcar la
inacció i prendre la iniciativa tal com
li ha exigit el president Torra en el
debat de política general. L’única via
de resolució real per la greu situació
política actual passa per un referèn-
dum en què la ciutadania catalana
pugui expressar la seva voluntat, i
per treure l’enfrontament dels jut-
jats i les presons. Sánchez té impe-
diments en aquest sentit, però amb
valentia política pot fer passos fona-
mentals mitjançant una proposta
que com a mínim obri la via cap al
referèndum i amb la retirada de les
acusacions per part de la fiscalia. No
fer-ho seria emular la inacció del seu
predecessor, Mariano Rajoy; una
absurditat, després que l’indepen-
dentisme obrís una finestra d’opor-
tunitat per al desbloqueig del con-
flicte permetent l’accés del socialis-
ta a la presidència.

El debat de política general ha
transcorregut amb una tònica no
exempta de duresa per part de l’opo-
sició, però emmarcada en la cortesia
parlamentària. Amb excepció d’una
impresentable intervenció plena
d’exabruptes per part del represen-
tant del PP. Ahir va ser significatiu
l’esforç del líder del PSC, Miquel Ice-
ta, per mantenir la via del diàleg
oberta. Un diàleg que en els darrers
mesos ha reduït de forma positiva la
tensió política. Però el diàleg buit de
contingut és inútil, i calen fets que
Sánchez ha de plantejar-se ara ma-
teix. Si és que realment vol aportar
solucions polítiques a un conflicte
que és de naturalesa política, tal com
ell mateix ha admès.

Sánchez ha
d’aparcar la
seva inacció

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El Festival de Sitges, aparador mundial del cinema
fantàstic i de terror, enceta la 51a edició amb l’ambició
de millorar la festa del mig centenari, amb la progra-
mació “més potent del món del cinema del gènere”,
en paraules del director, i amb Nicolas Cage, Ed Har-
ris, Pam Grier i John Carpenter entre els convidats.

DTOR. DEL CENTRE PER LA IMATGE DEL CLÍNIC

Un festival fantàstic

L’hospital Clínic de Barcelona ha posat en funcio-
nament una màquina de ressonància magnètica de
darrera generació que se centrarà en patologies
cardiovasculars i permetrà realitzar el triple de pro-
ves que fins ara, i per tant reduirà a un terç el temps
d’espera dels pacients.

-+=

-+=

Hisenda també colla
Donald Trump

Menys espera al Clínic
Lluís Donoso

-+=

Àngel Sala

El president dels Estats Units afegeix un pes més a
la pesada càrrega que llasta el seu mandat, amb la
investigació publicada pel The New York Times que
revela que gran part de la seva fortuna prové de do-
nacions i herències del seu pare camuflades amb
societats falses per no pagar impostos.

PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

DTOR. DEL FESTIVAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE SITGES

iu el president Torra en l’entre-
vista que li vam fer ahir i que
publiquem avui (i no és cap joc

de paraules): “Si no recuperem l’espe-
rit de l’1-O no ens en sortirem.” I pro-
bablement és cert. Ens hi hem passat
mesos, anys, tots plegats, fent-nos
aquesta pregunta: ens en sortirem?
Abans de l’1-O (de l’1-O de l’any pas-
sat, és clar), potser ingènuament, tot-
hom deia que sí. Sí, ens en sortirem. I
probablement, sense aquest convenci-
ment (sense el “sí, ens en sortirem”)
no hi hauria hagut un 1-O. Ningú sabia
on eren les paperetes ni les urnes, ni
què passaria amb el cens ni si obririen
tots els col·legis electorals, però tot-
hom tenia el convenciment que sí, que
l’1-O es faria i que ens en sortiríem. I
es va fer, tot i que l’endemà (i l’ende-
mà de l’endemà) vam anar descobrint
que no hi havia res preparat. Ara la
pregunta circulant (circulant des de fa
anys) continua sent la mateixa. Torra

D “Jo ara me’n faig
d’altres, de
preguntes, per
saber la resposta

avui, per primer cop en molt temps, hi
posa un condicional al davant; hi posa
un si. “Si no recuperem l’esperit de
l’1-O no ens en sortirem.” Hi ha qui
n’hi posa d’altres, de condicionals: si
no som més no ens en sortirem, diuen
uns; si no desobeïm no ens en sorti-
rem, diuen uns altres. I així anar fent.
De tal manera que en aquest punt de
la pel·lícula, a banda de preguntar-me
si ens en sortirem, ara jo me’n faig
d’altres, de preguntes: és normal que
JxCat i ERC s’estiguin discutint en
veu alta sobre la delegació de vot sobre

els diputats afectats per la resolució
del jutge Llarena? Què van pactar, els
socis de govern que no havien passat
ni deu minuts que els socis de govern
ja discrepaven i no pas discretament?
De l’ultimàtum de Torra, n’estava al
corrent tot el govern? Tothom a JxCat
pensa el mateix? Pensen el mateix els
puigdemontistes i pedecatistes? Tots
aquests que pontifiquen dient que cal
ser més radicals, què volen dir quan
diuen ser més radicals? Què estan dis-
posats a jugar-s’hi ells, personalment?
Quan ERC diu que no treballa només
pels convençuts, vol dir sense dir-ho
que JxCat sí? Què vol dir Rufián quan
diu que “els ultimàtums els carrega el
diable”? Què n’han quedat, de tots
aquells pactes nacionals que compor-
taven fotos multitudinàries? Tothom
diu de veritat el que pensa? M’imagino
que quan tinguem les respostes a
aquestes preguntes ho sabrem, si ens
en sortirem.

Ens en sortirem?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Marta Monedero

Nòmada
apassionada

a suïssa Ella Maillart va ser, el 1924, la primera dona
a participar en una prova de vela als Jocs Olímpics.

Després va recórrer l’Àsia de punta a punta i en va
deixar constància per escrit. Alguns d’aquest viatges els
va fer amb una altra suïssa, Annemarie Schwarzenbach,
la viatgera més trista del món. “L’àngel devastat”, que li
deia Thomas Mann.

Però ambdues tenien com antecessora una tercera
suïssa rebel, Isabelle Eberhardt, que va viure només 27
anys. Filla il·legítima de mare noble del Bàltic i d’un

sacerdot anarquista, va triar
l’Algèria francesa del tombant de
segle com a base per explorar el
Sàhara. Eberhardt va vestir-se de
cavaller àrab, va convertir-se a
l’islam i va entrar en una comunitat
sufí. Resava i bevia amb la mateixa
convicció. Es va casar amb un
soldat algerià, va morir en una

inundació i la van enterrar sota els preceptes islàmics.
El desassossec i la provisionalitat amb què vivia

mesclats amb al delit per anar al desert a la recerca de
calma i aventures es destil·len a Diarios de una nómada
apasionada (La Línea del Horizonte). Un dietari fresc de
pedaços intensos sobre una vida de novel·la que vessa
espontaneïtat i melancolia, trenca prejudicis i captura
instants orientals amb exaltació encomanadissa. “Tot
viatge, fins i tot a les regions més freqüentades i més
conegudes, és una exploració”, deia Eberhardt. Perquè
el món és ple d’aventures i només cal anar-les a buscar.

L

Isabelle
Eberhardt
bevia i resava
amb la
mateixa
convicció

http://epa.cat/c/8dbvzs
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La repressió a Catalunya
trenca el silenci a la UE. El
Parlament Europeu debatrà
aquesta tarda la situació a
Catalunya per primera vegada.

10
anys

20
anys

La direcció presenta un ERO
temporal per a 4.700
treballadors. L’empresa diu que
no pot fer res més davant la
caiguda de vendes.

Borrell s’ofereix a Aznar perquè
“no hagi de cedir” davant els
nacionalistes. Afirma que la
iniciativa pretén aturar la
“disgregació d’Espanya”

Escolta, Europa! La crisi de SEAT S’ofereixTal dia
com
avui fa...

a societat catala-
na viu, un any

després, impactada
encara per aquelles
dates de victòria po-
pular però d’indigne

record per la brutalitat policial de l’1-O i
per la brutalitat dialèctica del 3-O amb
el discurs de Felip VI. Uns fets que una
part molt important de la ciutadania
ha rememorat de l’única manera pos-
sible: amb ferma denúncia i reivindica-
ció. Una altra cosa diferent són algu-
nes situacions aïllades que l’unionisme
ha volgut magnificar però que és cert
que ha introduït en l’imaginari inde-
pendentista uns elements que fins ara
li havien estat aliens: caputxes i porres.
Incidents de tensionament de deter-
minats grups i resposta molt qüestio-
nable dels Mossos. I ni les porres ni les
caputxes ens apropen a la República.
Però aquests fets no poden desvirtuar
el que va ser l’1-O de fa un any. L’1-O és
un moment disruptiu de la nostra his-
tòria. És a dir, que res tornarà a ser el
mateix. Pot semblar ara mateix que ai-
xò no és així. També va passar després

del Maig francès. La història ens de-
mostra que revoltes populars com la
viscuda a Catalunya no sempre asso-
leixen objectius concrets immediats,
però generen canvis sistèmics. Consi-
derar l’1-O com una finestra d’oportu-
nitat històrica perduda és un error. Si
fos així seria una consideració molt po-
bra del republicanisme català. Qui vol
plantejar l’1-O en termes de frustració
culpabilitzant el govern independentis-
ta per erosionar-lo potser fa passes
endavant en els seus objectius parti-
distes, però no pas per assolir la Repú-
blica. El govern ha d’escoltar la gent. A
tota. I ha de plantejar una ruta viable
per fer possible la República avalada
per una majoria de la ciutadania cata-
lana. La seva via. Un camí sòlid allunyat
del tacticisme i de les pressions con-
junturals, amb determinació però amb
claredat i honestedat. Amb unitat d’ac-
ció i una lleialtat interna entre els par-
tits de la majoria de govern que no
sempre resulta evident. I comprovaran
que la ciutadania és molt més madura
del que alguns pretenen.

L

Full de ruta
Ferran Espada

Ni porres,
ni caputxes

L’1-O és un moment disruptiu
de la nostra història. És a dir,
que res tornarà a ser el
mateix. El govern ha de fixar
una ruta viable per assolir la
República amb unitat d’acció

“Cap revolució
s’ha guanyat sense
organització ni
lideratge polític

odria quedar-me criticant certes
accions de confrontació que hem
viscut al carrer per part d’una mi-

noria del moviment independentista, ja
que no porten a res i donen una imatge
que no correspon a un moviment pacífic i
cívic. Però això seria injust. Seria obviar
els qui tenen més responsabilitat en
aquesta pèrdua de lideratge i projecte del
moviment independentista. A vegades
oblidem que els polítics també són hu-
mans, que els efectes que a nosaltres ens
deixen noquejats, a ells també els afecten,
que tenir amics a la presó o a l’exili, sentir-
se aclaparat pel que et pugui passar a tu
mateix o a la teva família genera una visió
de túnel on només pots afrontar l’imme-
diat: eleccions i mantenir la flama de la
lluita política per la independència.

TAMBÉ ENTENC que els presos i exiliats po-
lítics viuen una situació molt complicada.
Acceptar que el sacrifici no ens porta a
una victòria a curt termini i que no hem
pogut aprofitar aquesta oportunitat polí-
tica, i explicar-ho deu ser molt difícil. Però
tot i les dificultats és l’hora de ser sincers i
tornar a liderar o ens descompondrem

P com a moviment.

LA PRIMERA ÉS DONAR COMPTE del perquè
vam fracassar en la gestió de l’èxit de l’1
d’octubre. Els nostres exiliats i els nostres
presos polítics han de pactar unes explica-
cions compartides tant del que va succeir
i de la situació en què estem. Les conse-
qüències personals ja les estan pagant, pe-
rò el que els demano és la responsabilitat
política de donar una versió conjunta i que
donant-la tornin a liderar. D’altra banda,
liderar vol dir ser sincers. Des del govern i
dels partits que li donen suport no es po-
den permetre donar encara missatges
d’independentisme màgic. És un discurs

que no només és desacreditat pels fets, si-
nó que a hores d’ara només debilita. El go-
vern ha optat per una via que abans de fer
cap acció de ruptura requereix més su-
ports interns i millor posició internacio-
nal. Excepte algunes veus d’ERC que han
sigut atacades sistemàticament per ha-
ver-ho dit, aquesta decisió no s’ha explicat
realment. Ni s’explica ni es prepara el mo-
viment independentista per a una lluita a
llarg termini. Ningú està donant la cara
dient que els escenaris no són de ruptura
immediata i assumint els costos polítics.

CREC QUE POTSER JA ÉS L’HORA de liderar
políticament i de deixar de llançar pilotes
endavant per pura necessitat. Cap revolu-
ció s’ha guanyat sense organització ni li-
deratge polític, però cap revolució s’ha
guanyat sense una base social comprome-
sa i en consonància amb aquest lideratge.
Els nostres líders que no han tingut por de
la repressió de l’Estat espanyol cal que no
n’hagin de donar comptes a la mateixa ba-
se independentista. Potser qui doni la ca-
ra patirà un càstig a curt termini, però els
que ho facin seran els veritables artífexs
de la República.

José Rodríguez. Sociòleg

L’hora de liderar
Tribuna

Molt ben
desinformats
b El 3 de setembre passat
vaig veure al canal Viajar el
programa de Michael Portillo
En tren por el viejo continente.
En aquesta ocasió visitava
Barcelona, València i Mallorca.
Al final, en sortir de Sóller, una
de les seves conclusions fou,
en les meves paraules, la se-
güent: “Espanya viu ara ma-
teix una revifalla dels regiona-
lismes. En el meu trajecte
m’he trobat tres llengües dife-
rents i encara n’hi ha més.” En
aquest cas les tres llengües
diferents eren el català, el va-
lencià i el mallorquí; i suposo
que quan afirmava “i encara
n’hi ha més” no es referia pre-
cisament ni a l’andalús ni al
murcià o l’extremeny, per citar
només algunes de les possibi-
litats, sinó, evidentment, a
l’eusquera i el gallec. Sé que
d’un cas particular no se’n pot
deduir una generalitat, però
m’ensumo que en aquest cas

sí. El centralisme de motlle
castellà ha fet al llarg dels
anys molt bé els deures, de
manera que ara a Europa, tant
pel que fa a la història d’Espa-
nya com pel que fa al seu pre-
sent, estan molt ben desinfor-
mats.
JORDI GARCÍA VILANOVA
Terrassa (Vallès Occidental)

Comissions
impròpies
b Fa tres anys i a l’empara de
la llei 41/2003, de 18 de no-
vembre, de protecció patri-
monial de les persones amb
discapacitat, vaig constituir
un patrimoni protegit per a
persones amb discapacitat,
per al meu fill, mitjançant un
compte obert a l’entitat
BBVA. Per determinació
d’aquesta entitat –però no
de la llei– aquests comptes
tenen consideració de perso-
na jurídica i a tots els efectes
són considerats “una empre-
sa” (!). Entre altres coses, ai-

xò vol dir que s’apliquen co-
missions de manteniment
pròpies d’un compte d’em-
presa. Considero una obsce-
nitat que un compte que no
té més moviments que les
aportacions que s’hi puguin
fer, que no gaudeix de cap re-
muneració i que té la finalitat
que té, rebi aquest tracta-
ment. I considero també una
obscenitat que, després de
mesos de demanar-ho, l’enti-
tat no hagi estat capaç de
comunicar la seva negativa a
modificar-ho, argumentada i
per escrit.
JOSEP CARBONELL MESTRE
Barcelona

Avaria indefinida

b Just al costat del Parc Sani-
tari Pere Virgili hi ha la parada
de Penitents de la línia 3 del
metro. Per diverses raons l’he
acabada utilitzant força du-
rant aquests darrers anys. Du-
rant l’últim any podria dir que
les escales mecàniques no

han funcionat més de dos
mesos seguits sense tenir al-
guna avaria. Especialment du-
rant els últims sis mesos no hi
ha hagut gairebé una sola set-
mana sencera sense aturades
d’escala. Tenint en compte
que és una estació al costat
d’un parell d’hospitals, no es-
taria de més que es controles-
sin aquestes coses, sobretot
per la gent més gran i per
aquells amb més dificultat de
mobilitat. És cert que també
hi ha un parell d’ascensors, tot
i que són força petits i amb un
sol metro si no tens sort ja van
plens. Afortunadament, des-
prés de sis mesos han decidit
fer-hi obres, tot i que sembla
que mai no s’acabin. I bé, te-
nint en compte que hi ha més
d’un centre mèdic al costat,
no estaria de més una mica
més d’agilitat a l’hora de fer-
ho. Però bé, més val tard que
mai, així que com a mínim
hem tingut un bon final.
ANNA MALLOL CASAS
Barcelona

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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Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT, DIRIGINT-SE A ALEJANDRO FERNÁNDEZ (PP)

“Feia temps que no escoltava un discurs tan troglodita
com el seu; això no és el Valle de los Caídos”

La frase del dia

“Sense una gran
narrativa
d’aproximació que
accepti el dret dels
catalans a
l’autodeterminació,
no hi ha resolució a
la vista

onada expansiva de l’1-O conti-
nua avançant. El “Primer d’Oc-
tubre” ha esdevingut ja una da-

ta històrica i també un nou topònim en
el nomenclàtor dels pobles de Catalu-
nya. Però, la dimensió política i la signi-
ficació històrica de l’1-O continuen
subjectes a una intensa confrontació
de narratives oposades o irreductibles.
Escric aquestes ratlles després de se-
guir amb emoció les nits temàtiques
que ens regalà TV3 diumenge i dilluns
per commemorar el dia que per a uns
representà “la victòria del poble de Ca-
talunya” i per a altres, “la consumació
del cop d’estat”.

EN SITUACIONS DE GREUS CONFLICTES

com el de Catalunya-Espanya, és lògic
que s’originin multiplicitat de relats.
Però la pluralitat de relats sobre la sig-
nificació d’un fet excepcional com el re-
ferèndum de l’1-O –i dels altres fets de-
rivats– tendeix a polaritzar-se en uns
marcs generals de comprensió i de ca-
nalització del problema. En podem dir
macronarratives. Els relats conjuntu-
rals, els dels mitjans i els de les xarxes,
les declaracions dels polítics, les mani-
festacions, els debats parlamentaris o
les interlocutòries judicials, poden con-
siderar-se micronarratives que alimen-
ten alguna de les grans narratives do-
minants.

FENT BALANÇ DE LA IMMENSITAT dels re-
lats sobre l’1-O generats durant aquest
any de post-Procés, gosaria proposar la
preeminència de tres macronarratives
predominants. Una és òbviament la in-
dependentista, l’eficàcia de la qual ha
estat àmpliament reconeguda per
amics i enemics, i que per raons d’espai
no tractaré aquí. De la segona, la gran
narrativa unionista o antiindependen-
tista, m’interessa destacar l’emergèn-
cia de dues modalitats complementà-
ries. Abans i durant els “fets d’octubre”
de 2017, la narrativa unionista era “in-

L’ timidatòria”. El govern espanyol del PP
generà una bateria de relats intimida-
toris contra el “full de ruta” de la majo-
ria independentista, però sense em-
prendre accions contundents fins a la
del 155. La gran premsa de Madrid i els
mitjans audiovisuals espanyols adop-
taren en bloc i sistemàticament aques-
ta perspectiva narrativa que impregnà
portades, editorials, tertúlies, filtra-
cions, articulistes, amenaces, etc.

L’ESTRATÈGIA DE RAJOY de judicialitzar el
Procés originà la nova modalitat de la
macronarrativa unionista, la narrativa
“inculpatòria”. Ja no és el govern qui
dicta els marcs narratius de compren-
sió del conflicte, sinó que se’n traspas-
sa la responsabilitat a la fiscalia, en pri-
mer terme, després a l’Audiència (im-
putació dels Jordis) i posteriorment al
Suprem. La nova generació de relats,
que la gran premsa espanyolista com-
pra i difon a mansalva, ja no surt de La
Moncloa, sinó de les interlocutòries de
les Lamelas i dels Llarenas, que no dub-
ten, malgrat les desqualificacions de
les justícies europees, d’inculpar els lí-

ders catalans de colpistes. Així culmi-
na la gran operació de despolitització
del conflicte Catalunya-Espanya: no hi
ha presos polítics.

MÉS ENLLÀ DE LES GRANS NARRATIVES in-
dependentista i unionista, perviu una
tercera macronarrativa, que aquests
dies de commemoració de l’1-O ha tor-
nat a emergir amb força. En diria la
gran narrativa “reconstructiva”, de ca-
ràcter notarial i testimonial. És la que
es resisteix a etiquetar-se en termes
purament polítics i advoca per la preva-
lença del testimoni viscut, de l’expe-
riència participativa, de la memòria re-
flexiva. En aquesta voluntat de reviure
l’emoció de la gesta col·lectiva són mi-
lers i milers de participants que es
presten a aportar el seu testimoni, les
seves vivències i les seves imatges per
nodrir l’arxiu de la memòria de la jor-
nada de l’1-O.

AQUESTS DIES HEM ASSISTIT a la desco-
berta d’un pou potser sense fons
d’imatges de gran valor notarial sobre
la brutalitat policial d’aquell dia. Van
ser els 40 vídeos de les càmeres dels an-
tidisturbis, filtrats pel digital El diario.
Va ser el documental de Netflix Dos Ca-
taluñas. Van ser el Marcats per l’1-O,
La gent de l’escala i El xoc, emesos per
TV3. I tots els reportatges i documen-
tals anteriors. I els que vindran. Perquè
la indagació sobre la veritable naturale-
sa democràtica de l’1-O i sobre la per-
versió inherent a l’acció del bloc del
155 no pararà. I pot fer més gran l’abis-
me entre les dues grans narratives en
pugna: la pròpia d’una racionalitat re-
publicana d’emancipació contra la
d’una submissió colonial imposada per
la violència, la física i la simbòlica. Ara
bé, sense una gran narrativa d’aproxi-
mació que accepti el dret dels catalans
a l’autodeterminació, és a dir, a la parti-
cipació vinculant, no hi ha resolució a
la vista.

Josep Gifreu. Periodista i professor emèrit de la UPF

Macronarratives de l’1-O
Tribuna

othom té opinió
política. També els

jutges, és clar, i no pas-
sa res perquè l’expres-
si, com van fer els del
fòrum del Consell Ge-
neral de Poder Judicial

que van buidar el pap contra l’indepen-
dentisme, amb el vistiplau de tots els
seus col·legues. El problema ve quan
una casta amb aquesta opinió majori-
tària –per què, si no, van crear Jutges
per la Democràcia per representar el
reducte progressista?– ha de jutjar una
causa estrictament política. Perquè lla-
vors, és evident, esdevé jutge i part. I ai-
xò en democràcia és inadmissible. El
problema no és que la majoria de jut-
ges manifestin o avalin opinions de la
ultradreta espanyolista, sinó que ells
mateixos hagin de jutjar conflictes polí-
tics per delegació de qui ha dimitit de
buscar solucions dialogades, i només
vol seguir tapant la boca a la voluntat
majoritària a Catalunya emparat en la
seva llei, la del més fort.

La justícia espanyola no pot jutjar el
cas català perquè això vol dir que la
sentència ja està escrita. Si volen jugar
a la barbaritat de jutjar idees –no les
d’uns polítics, sinó les dels milions de
persones que els van fer guanyar unes
eleccions perquè fessin allò de què
se’ls acusa–, no ho pot fer mai la justí-
cia d’una part, perquè això ho podreix
tot. Que sigui una de neutral de debò,
sense ideologia. Com les que ja han
parlat a l’estranger, ja s’ha vist com. Hi
arribaran més casos i es guanyaran, so-
bre la base dels drets universals, però
també fins i tot de la interpretació de la
llei espanyola. Imagino jutges a Estra-
sburg concloent que un referèndum
cap en una Constitució que també re-
cull el principi democràtic o el respecte
a les minories, que passen per davant
d’altres drets que no són universals ni
divins, tot i que per a alguns no n’hi hagi
cap altre, com la unitat de la pàtria. ■

T

De set en set
Òscar Palau

Justícia
universal
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Ho constata
un estudi del
nou servei
d’acompanyament
postpenitenciari

Afirma a El Punt Avui
TV que prohibir la
marxa de Jusapol
no era una opció
democràtica

“No penso
dimitir”,
assegura
Miquel Buch

El 67% dels
reclusos no
tenen casa en
sortir de la presóNacional

Junts per Catalunya i ERC
van pactar ahir la presen-
tació d’una proposta de re-
solució perquè el govern
continuï explorant les vies
del diàleg “bilateral”,
“d’igual a igual, sense con-
dicions ni renúncies”, per
garantir l’exercici del dret
a l’autodeterminació, “in-
cloent-hi negociar un refe-
rèndum acordat, vincu-
lant i reconegut interna-
cionalment”. El text, però,
no conté cap referència
temporal que limiti la ne-
gociació, l’endemà que el
president de la Generali-
tat, Quim Torra, posés un
ultimàtum a Pedro Sán-
chez en el discurs d’ober-
tura del debat de política
general: o posa sobre la
taula una proposta per
exercir el dret a decidir
abans del novembre o
“l’independentisme” dei-
xarà de donar-li suport al
Congrés. Torra, quan rebi
al Palau Pedro Sánchez, li
plantejarà “parlar de tot
en profunditat”, tant del
projecte del govern del
PSOE per a Catalunya
com de l’exercici del dret a
l’autodeterminació, se-
gons recull la carta que ha
enviat a La Moncloa en
què insta el president es-
panyol a concretar els ter-
mes del diàleg, però sense
mencionar tampoc l’ulti-
màtum.

La vicepresidenta del
PDeCAT, Míriam Nogue-
ras, es va afanyar a mos-

trar la disposició del seu
grup parlamentari –“a
Madrid farem el que ens
demani el govern de Cata-
lunya”– a deixar caure
Sánchez, mentre que l’al-
tre independentisme re-
presentat a la cambra bai-
xa, ERC, va marcar dis-
tàncies amb l’advertiment
de Torra. El diputat al
Congrés Gabriel Rufián va
alertar que els “ultimà-
tums els carrega el diable”
i va recordar que en nom
dels diputats republicans
a la cambra baixa només
poden parlar ells.

El govern espanyol, per
boca de la ministra de Polí-
tica Territorial, Meritxell
Batet, es va mostrar con-
vençut que Torra no re-
presentava tot el govern
quan va llançar l’ultimà-
tum. Fonts monclovites
afirmaven que ara no és el
moment d’una reunió en-
tre Sánchez i Torra.

En tot cas, la proposta
de resolució de JxCat i
ERC es votarà avui en l’úl-
tima jornada del debat, en
què tots dos grups mira-
ran d’oferir una imatge
d’unitat i tenen intenció

de votar favorablement a
les iniciatives de l’altre. La
unitat dependrà de com
evolucioni la disparitat
d’interpretació del dicta-
men aprovat dimarts al
Parlament, que rebutjava
la suspensió de sis dipu-
tats processats pel Su-
prem i que alhora avalava
que puguin delegar les se-
ves funcions en un altre
membre del seu grup par-
lamentari. JxCat es resis-
teix de moment a designar
un substitut que assumei-
xi temporalment les fun-
cions dels seus electes, co-
sa que deixa en suspens els
seus vots en el ple d’avui.

Per la seva banda, la
CUP instarà a “reafirmar
la validesa” de “totes les
disposicions” aprovades
per la cambra en relació
amb el dret a l’autodeter-
minació, incloses les lleis
de desconnexió, tombades
pel Tribunal Constitucio-
nal. Alhora, els anticapita-
listes també provaran que
l’hemicicle reprovi el con-
seller d’Interior, Miquel
Buch, per les actuacions
policials del cap de setma-
na i l’aniversari de l’1-O. En
la seva intervenció, el cap
de files del subgrup cupai-
re, Carles Riera, va dema-
nar directament la dimis-
sió del conseller, amb un
ras i curt “senyor Buch,
plegui”.

De moment, en la sego-
na jornada del debat, l’in-
dependentisme airejava
les seves diferències. Des-
prés que el president del
grup d’ERC, Sergi Sabrià,

demanés a tot l’indepen-
dentisme “menys gesticu-
lació i més estratègia”, ad-
vertia “als qui tenen pres-
sa” que “qui prometi dre-
ceres és un ingenu o ens
enganya” i prometés que el
que no farà ERC “és ven-
dre fum”, el president Tor-
ra va insistir a reclamar
unitat per fer possible la
independència i va assegu-
rar que dimitirà si consta-
ta que no pot “avançar”
cap a la República. “Això, o
ho fem entre tots junts o
no ho aconseguirem. Si els
34 diputats de JxCat, els
32 d’ERC i els 4 de la CUP
no som capaços de posar-

nos d’acord, no ho aconse-
guirem”, va alertar el pre-
sident.

Tot això passava el dia
que el dia que el Tribunal
Suprem tornava a rebut-
jar la llibertat dels presos
polítics. “Això és una inde-
cència, cada dia que pas-
sen a la presó és una inde-
cència”, constatava Torra.

Pel seu compte, ERC re-
gistrava dues propostes de
resolució, perquè el Parla-
ment reiteri el seu com-
promís amb una sortida
democràtica i pacífica del
conflicte “insistint en la
voluntat de votar sobre la
independència de Catalu-

Emili Bella
BARCELONA

Diàleg sense
terminis per un
referèndum pactat
BILATERALITAT JxCat i ERC tanquen una proposta de resolució per negociar
amb Sánchez una votació acordada MISSIVA Torra envia una carta a Sánchez per
“parlar de tot en profunditat” sense cap referència a l’ultimàtum del novembre

“Si els 34 diputats de
JxCat, els 32 d’ERC i els
4 de la CUP no som
capaços de posar-nos
d’acord, no ho
aconseguirem [la
independència]”

JxCat va presentar ahir en so-
litari una proposta de resolu-
ció que propugna que el Par-
lament “reprovi l’actuació del
rei Felip VI i en particular la
seva presa de partit contra
les institucions catalanes i els
seus representants legítims”
en el discurs televisat que va
pronunciar el 3-O, ahir feia un
any. El grup es proposa con-
demnar “l’aval i l’arenga que,
en aquell discurs, va oferir a la
violència policial” contra els

“No he vingut aquí a
administrar cap tipus
d’autonomia ni a jugar
amb les paraules. El dia
que vegi que no puc
avançar a fer la
República, me n’aniré”

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

Les frases de Torra

votants de l’1-O, alhora que
encoratjava la repressió.
Igualment, el text recorda
l’existència d’una majoria
àmplia de catalans contraris
a la monarquia i n’exigeix
l’abolició. De fet, el portaveu
adjunt de JxCat, Albert Batet,
va donar les gràcies irònica-
ment al rei durant el debat
per haver eixamplat “com
mai” a Catalunya el rebuig a
la monarquia en aquell dis-
curs: “Li estem molt agraïts.”

L’hemicicle del
Parlament,
durant el debat de
política general
■ J.RAMOS

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

Reprovació del rei Felip VI
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Els terminis
L’APUNT per Quim Torra que d’aquí a un mes les dues forces

podrien deixar de donar suport al PSOE al Congrés.
En l’aire queda un ultimàtum que havia agafat despre-
vingut el PDeCAT a Madrid i els republicans. Gabriel
Rufián se’n desmarcava públicament. I en privat
molts recordaven que fixar dates havia estat un dels
errors del passat de l’independentisme.Anna Serrano

L’endemà que el president de la Generalitat marqués
el novembre com a límit per negociar un referèndum
amb el govern espanyol, Junts per Catalunya i Esquer-
ra presentaven una proposta de resolució conjunta en
què demanen a l’executiu estatal un diàleg “sense
condicions ni renúncies” on el topall temporal havia
desaparegut. Tampoc hi era l’amenaça verbalitzada

l president Torra va aten-
dre ahir, al final del ple, El
Punt Avui TV. Aquest és un
extracte del contingut de

l’entrevista.

El ple ha anat com s’esperava?
Penso que el ple ha anat bé. Hem
marcat unes fites molt concretes i
uns calendaris.

L’ultimàtum a Pedro Sánchez no
pot ser un bumerang? Què passa-
rà d’aquí a un mes si el diàleg so-
bre el referèndum no hi és?
Si és així, nosaltres deixarem de
donar-li el suport parlamentari
que fins ara tenia, i que és el que el
va portar a la presidència del go-
vern. No és que ara li estiguem do-
nant un mes, és que portem tots
aquests mesos de la seva presidèn-
cia esperant una resposta clara i
concreta. La situació és excepcio-
nal: avui mateix acabem de saber
que s’ha tornat a denegar la lliber-
tat dels nostres companys presos
polítics. Això està passant, i neces-
sitem respostes ara.

Veu de veritat el govern de Madrid
parlant en una taula sobre una da-
ta i una pregunta per a un referèn-
dum d’autodeterminació?
Espero que algun dia algun govern
de Madrid sigui capaç de donar
una resposta diferent als proble-
mes de Catalunya. O és que ens
hem de condemnar a esperar sem-
pre des de Madrid la mateixa res-
posta, sigui el PP o sigui el PSOE?
Fa sis anys Iceta estava defensant
el que nosaltres també hem posat

E

PEDRO SÁNCHEZ · “La situació és excepcional. Necessitem respostes ara”
MADRID ·  “Espero que algun dia, algun govern espanyol doni una resposta
diferent a Catalunya” PLEGAR · “Puc portar aquest país a la república”

“Si no recuperem
l’esperit de l’1-O no
ens en sortirem”

sobre la taula: un referèndum pac-
tat, acordat i internacionalment
vinculant. Si fa sis anys Iceta esta-
va aquí, per què no hem d’imagi-
nar-nos que el PSOE pugui agafar
aquesta via? Ens sembla una ma-
nera i una solució política que nos-
altres hem posat sobre la taula.

Quan aquest dilluns li deien, a vos-
tè, “Torra, dimissió”, què li passava
pel cap?
Que la gent té tot el dret del món a
expressar el que li sembli, i en
aquest sentit jo no hi tinc res a dir.
Però hi ha un component més per-
sonal. Però per la tasca que hem
fet, que estem fent i pel que ens
proposem fer, en l’aspecte perso-
nal em dol.

Quim Torra President de la Generalitat de Catalunya

Xevi Xirgo
BARCELONA

Vostè ha fet una afirmació con-
tundent: “Jo he vingut a fer repú-
blica; si no, plegaré.” Li ha passat
pel cap plegar de president en al-
gun moment?
No, i per tant continuo sent presi-
dent de la Generalitat perquè pen-
so que puc portar aquest país a la
república.

Farà cas de la CUP quan li demana
la dimissió del conseller Buch?
Buch em va demanar, a petició
pròpia, venir al Parlament i ex-
posar el que va passar i quins eren
els dispositius previstos en aquests
dos dies en què hi ha hagut inci-
dents. Si hi ha alguna praxi que
no s’hagi adequat als protocols
establerts pel Departament d’In-
terior, prendré les mesures que
calguin.

Ha dit: si hi ha una sentència con-
demnatòria estarem legitimats a
exercir el dret d’autodetermina-
ció? Ho farà?
Si hi ha una sentència condemna-
tòria, el Parlament de Catalunya
prendrà una decisió. I hem de ser
conscients del que representarà
aquest judici. Però ara no som
aquí. Ara ens hem de focalitzar en
la defensa a ultrança dels drets ci-
vils i socials d’aquest país. Els judi-
cis seran un punt d’inflexió.

Veient algunes votacions, estem
assistint a un canvi d’aliances, al
Parlament?
Nosaltres estem disposat a parlar
amb tothom. I jo apel·lo, un cop
més, a la unitat de l’independentis-
me. Si no reconstruïm i recupe-
rem l’esperit màgic d’aquell 1 d’oc-
tubre no ens en sortirem. ■

El president Quim Torra, ahir al
Parlament ■ NAUSICAA HERNÁNDEZ

nya de manera vinculant
per totes les parts i amb re-
coneixement internacio-
nal” i perquè la cambra es
comprometi a apel·lar a
“l’esperit del 3 d’octubre”
d’ara fa un any i a consti-
tuir un “front comú amb
totes aquelles organitza-
cions i forces democràti-
ques que no poden restar
passives al retrocés de de-
mocràcia i llibertats”.

Al seu torn, el PSC do-
nava pistes de fins on està
disposat Sànchez a cedir i
va proposar que el govern
prossegueixi amb el diàleg
per “enfortir” l’autogovern
i aconseguir un finança-

ment més bo per a Catalu-
nya.

Ciutadans, després que
al matí la cap de l’oposició,
Inés Arrimadas, brandés
una bandera espanyola
des de la tribuna d’ora-
dors, vol que es condem-
nin els “actes violents” que
atribueix als Comitès de
Defensa de la República i
que el president destituei-
xi el conseller Buch. Entre
les iniciatives més pinto-
resques hi havia les del PP,
que pretén que el Parla-
ment es pronunciï a favor
d’aplicar un altre cop l’arti-
cle 155 i que insti a dimitir
el president Torra. ■
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En més d’una ocasió el portaveu de
JxCat, Albert Batet, va apel·lar a la
unitat dels independentistes per fer
efectiva la República, restablir el
president Puigdemont, defensar les
institucions i garantir els “nostres

drets”. Batet va alertar que, “si
anem els uns contra els altres, no
ens en sortirem”, davant dels em-
bats per dividir el republicanisme, i
va centrar les crítiques en Cs, a qui
va acusar de ser els que sempre par-
len del monotema quan “el chirin-
guito més gran que s’ha creat amb el
procés són vostès”. “Només podem
ser si ens mantenim units en la di-
versitat”, havia dit minuts abans,
tot advertint la formació d’Arrima-
das que no aconseguirà “dividir els
catalans” malgrat buscar dicoto-

mies instal·lant-se sempre a la
contra –immersió lingüística,
escola catalana, mitjans. Aquí
van rebre els antisistema, ja que
“en la cultura del no els campions

són els de la CUP”. Batet també
va retreure a Iceta que en cam-
panya el 2012 defensés un refe-

rèndum acordat o que el PP en una
moció entrada dilluns al Senat reco-

negués que hi ha presos polítics. ■ J.A.

JxCat
“Només podem ser si
ens mantenim units
en la diversitat”

El president del grup d’ERC, Sergi
Sabrià, va insistir a demanar una es-
tratègia conjunta de l’independen-
tisme, perquè “amb consens és quan
fem avançar el país”. Això sí, re-
cordava que la solució ha d’im-
plicar el conjunt de la societat i
ha d’interpel·lar tot el país, in-
clòs els que no siguin indepen-
dentistes. En aquest sentit,
reclamava a Miquel
Iceta que jugui un
paper més deci-
dit com a “xar-
nera” per ti-
rar endavant
la negociació
per l’auto-
determi-
nació. “El

necessitem com a solució, i avui no
hi és”, li deia en la rèplica. Abans, Sa-
brià també havia llançat un dard a
alguns sectors perquè el país encara
no és la república anhelada, “i fer-ho
veure ens n’allunya”. “Qui prometi
dreceres és un ingenu o ens està en-
ganyant”, lamentava, mentre era

crític amb els disturbis en les
últimes manifestacions,

perquè fins ara ha estat
un moviment “exem-

plar”, i “a garrotades es
fa petit i lleig”. “Determi-

nades actituds només ens
faran recular i perdre su-

ports”, advertia. Sabrià
s’emmirallava en l’1-O
com “l’acte pacífic de
desobediència més
bèstia de l’Europa con-
temporània”, i ja ad-
vertia: “N’hauran de
venir més, no ens
resignarem.”■ Ò.P.J.

ERC
“Cal integrar en la
solució la gent que no
és independentista”

El diputat de la CUP Carles Riera va
pronunciar el discurs més contun-
dent i crític contra el govern i les for-
macions que li donen suport. “Entre
el moviment republicà i l’autodeter-
minació hi ha un embut; entre l’1-O i
la ruptura amb l’Estat, hi ha una bar-
rera; aquest embut i aquesta barre-
ra són vostès; [...] Aquest poble final-
ment guanyarà la independència
amb vostès o, si cal, contra vostès”,
va sentenciar Riera. El discurs dels
anticapitalistes també va apun-
tar cap a un nou front obert el
cap de setmana passat, la di-
missió del conseller Miquel
Buch, que els cupaires por-
taran demà a votació en
el ple. Fer efectiu
l’1-O, la dimissió de

Buch i revertir les retallades en polí-
tiques socials van formar part dels
tres eixos del discurs de Riera. I, en-
tre les crítiques, també una de re-
cent a la petició de referèndum pac-
tat amb l’ultimàtum inclòs i descar-
tat per Pedro Sánchez. “Cercarà un
nou pretext per
tirar la pilota
endavant o
farà un acte
de sobira-
nia?”, va et-
zibar Riera
al president
titllat d’au-
tonomista.

■ E.A.

CUP
“El poble guanyarà la
independència amb
vostès o contra vostès”

Jèssica Albiach, que ahir s’estrena-
va com a presidenta de Catalu-
nya en Comú-Podem, va
retreure a Torra la “fal-
ta de rumb” en el go-
vern, ja que “l’ultimà-
tum a Sánchez és
una nova improvisa-
ció”, que només
“crearà més frustra-
ció”. Albiach, que de-
manava que es digui
“que la DUI va ser un
error” per facilitar l’a-
venç cap a “consensos
imprescindibles”, re-
clamava que no es caigui
en una nova versió del “te-
nim pressa”, i que primer la
proposta de referèndum es

treballi internament a Catalunya.
En aquest sentit, els comuns consta-
ten diferències entre els discursos
de JxCat i ERC, i reclamen als socis
de govern que primer s’alineïn i des-
prés impulsin un gran acord al país
per anar a negociar amb l’Estat. Per

això proposava la constitució
d’una taula de diàleg, on també
demana la participació del
PSC, que proposi un “pacte
de la claredat”. Albiach tam-
bé va demanar “un gran
acord social”, una reforma

fiscal i que es negociï la
millora del finança-

ment, com a elements
que posaran sobre la

taula en la negocia-
ció del pressupost
per al 2019, que
troben necessari
que pugui tirar
endavant.
■ Ò.P.J.

Catalunya en Comú-Podem
“L’ultimàtum a
Sánchez és una nova
improvisació”
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Per un moment, Inés
Arrimadas va semblar
que havia acudit al de-
bat d’ahir deixant de
banda el paper de cap
dels escamots que reti-
ren llaços grocs, abai-

xant el to del seu discurs i entrant en el joc de cap
de l’oposició, però en el segon torn de paraula que
va tenir, la líder de Ciutadans va tornar a la
sobreescenificació amb una intervenció de mar-
cat to electoralista, amb exhibició de bandera
espanyola inclosa, una actuació pensada per
als votants que en un futur cada cop menys
llunyà hauran de decidir el futur president del
govern d’Espanya. Arrimadas va centrar el debat

en el terreny de l’espanyolisme, i amb
una hàbil pirueta dialèctica va dispa-

rar a la vegada con-
tra Torra, però so-
bretot contra el
PSOE, assegu-
rant que la ban-

dera espanyola
que va exhi-
bir represen-

ta la “fortale-
sa” d’un estat de-

mocràtic i no
la “feblesa”
del govern
de Sánchez.
■ J.P.

“Aquesta
bandera és la
d’un país
democràtic”

Cs
El líder del PSC, Miquel
Iceta, va iniciar el debat
oferint al president “un
camí difícil, però allu-
nyat del seu carreró
sense sortida”. El socia-
lista es referia a la peti-

ció d’un referèndum d’autodeterminació que
Torra havia llançat al president Pedro Sánchez.
“Ahir va tornar a cometre l’error de dir autode-
terminació o res. Posar fi a la separació de po-
ders a l’Estat espanyol o res. I diu que deixarà
caure el president Sánchez a veure si Albert Ri-
vera o Pablo Casado ens ho arreglen... Bé, és una
possibilitat”, va ironitzar Iceta. Tanmateix, el
camí proposat pel socialista va quedar encotillat
en una oferta que retorna als pactes del 2012, el
reforç de l’autogovern, més infraestructures
i una millora del finançament, i un advertiment:
“Quan Catalunya ha
jugat al tot o res, ha

perdut sempre.”
■ E.A.

PSC
“Quan
Catalunya
juga al tot o
res, perd”

La compareixença més
radical i amb to autori-
tari va ser la del porta-
veu del PP, Alejandro
Fernández, que va acu-
sar Torra d’“activista
ultra”, “agitador de la

radicalitat” i d’atiar la “llavor del radicalisme”, a
més de tractar-los de “colons” per amargar-los la
vida i perquè l’ONU reconegui que Catalunya és
una colònia i autoritzi el dret d’autodetermina-
ció. Fernández va etzibar al president: “Física-
ment s’assembla molt més a mi que a un saltador
de perxa noruec; som un parell d’españolazos,
vostè i jo”, i el va advertir: “No permetrem que
enviï les seves hordes fanatitzades per acoqui-
nar la gent”, abans de demanar-li que “dimitei-
xi”. Torra va respondre després que no sabia què
dir-li perquè feia temps que no sentia “un dis-
curs tan troglodita” i va dema-
nar-li un respecte per la ins-
titució: “Això és el Parla-
ment de Catalunya, no el
Valle de los Caídos.” ■ J.A.

PP
“Tenim de
president un
activista
ultra”
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El ple de debat de política
general arriba avui a les
votacions amb la incògni-
ta de saber si els quatre di-
putats processats de
Junts per Catalunya, el
president Carles Puigde-
mont, Jordi Sànchez, Jo-
sep Rull i Jordi Turull, ex-
erciran el vot. Dimarts el
ple va acordar, a petició de
JxCat i ERC, no votar a fa-
vor de la suspensió dels di-
putats ordenada el juliol
pel jutge Pablo Llarena i
obrir la porta a la cessió
temporal dels seus drets

parlamentaris sempre
que els afectats designes-
sin un diputat substitut.
Una mesura amb què, en
definitiva, s’acatava l’or-
dre de Llarena i es mante-
nia la majoria parlamentà-
ria.

Tanmateix, la traduc-
ció d’aquest acord en fets
no l’han entès d’igual ma-
nera les dues formacions, i
ara ERC acusa els de Puig-
demont de trencar un pac-
te en menys de 24 hores.
Mentre que Junqueras i
Romeva ja han designat
substitut, JxCat, en canvi,
considera que, si no estan
suspesos gràcies al primer
acord aprovat en el ple, la
situació dels diputats pro-
cessats continua sent la
mateixa i és vàlida la dele-
gació de vot que ja van re-
gistrar a l’abril. Un criteri
que xoca contra el dels lle-
trats, que consideren que,

fruit de l’acord aprovat en
el ple, cal ara que els afec-
tats designin un substitut;
en cas contrari, els seus
vots no podrien ser comp-
tabilitzats.

La situació fins ahir al
vespre continuava sent
tensa entre les dues for-
macions. ERC reclama
que es compleixi l’acord
mentre que JxCat s’afer-
rava a la no suspensió. Si-
gui com sigui, i a poques
hores que comencin les
votacions que han de mar-
car el full de ruta de la le-
gislatura, els dos grups

parlamentaris arriben al
ple de nou dividits i amb la
confiança mútua tocada.

Avui a quarts de dotze
del migdia i abans que co-
mencin les votacions,
JxCat i ERC es trobaran a
la mesa del Parlament que
ha de registrar les resolu-
cions pactades que aniran
al ple. Tot fa preveure que,
a més, es tornarà a posar
sobre la taula el vot dels di-
putats processats de
JxCat i la possibilitat final
que acabin registrant una
fórmula que els permeti
exercir el dret a vot, ja que,

en cas contrari, es corre el
perill de perdre la majoria
i, conseqüentment, mol-
tes de les resolucions que
es porten a ple, la qual cosa
obriria una greu crisi de
govern.

Fonts de presidència ja
van avançar ahir que el
president Torrent no sus-
pendrà el ple previst, mal-
grat que hi hagi el risc de
perdre votacions. Amb
tot, es confia que abans
JxCat acabi trobant la fór-
mula que permeti no po-
sar en risc futurs acords
en el ple. ■

a Puigdemont, Sànchez, Turull i Rull no designen, per ara,
substituts a Els lletrats avisen que no podran exercir el vot

Emma Ansola
BARCELONA

JxCat i ERC arriben
dividits al ple pel
vot dels diputats

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

La xifra

61
vots són els que sumarien les
formacions de JxCat i ERC sen-
se el vot dels quatre afectats,
la majoria absoluta es de 68.

La mesa del Parlament reunida ahir per organitzar l’activitat parlamentària ■ JUANMA RAMOS
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egona jornada consecu-
tiva d’activitat parla-
mentària i segona jorna-
da consecutiva de cober-

tura àmplia i minuciosa d’El
Punt Avui TV des del Parla-
ment. Els professionals d’a-
quest mitjà televisiu van tornar
a portar a les pantalles tota la
informació, l’anàlisi i la retrans-
missió en directe de les sessions
plenàries d’ahir.

La cobertura va arrencar a
primera hora del matí, a través
d’Igor Llongueres, amb la taula
d’anàlisi prèvia del primer tram
de les sessions d’ahir. La perio-
dista Magda Gregori i la cap de
Nacional del diari El Punt Avui,
Anna Serrano, van ser les en-
carregades de donar el seu punt
de vista sobre el discurs que el
president de la Generalitat,
Quim Torra, va fer dimarts a la
tarda i van apuntar els princi-
pals elements que posterior-
ment els grups de l’oposició van
desgranar a l’hemicicle.

Posteriorment, els periodis-
tes d’El Punt Avui, Jordi Panye-
lla, Emma Ansola i Òscar Palau
van ser els encarregats de co-
mentar al set televisiu les prin-
cipals línies mestres de les res-
pectives intervencions dels dife-
rents líders polítics per respon-
dre al discurs del president de la
Generalitat fet el dia anterior.
Paral·lelament, hi va haver les
connexions i entrevistes que la
periodista d’El Punt Avui TV,
Magda Muñoz, va fer a diputats
com ara Gemma Geis (JxCat).
Un cop acabada la intervenció
dels grups de la cambra, la pe-
riodista del setmanari La Repú-
blica, Sara Muñoz, i el director
d’El Món, Salvador Cot, van ser

S
els encarregats d’analitzar i co-
mentar les sensacions al set ca-
pitanejat per Llongueres.

Després, l’escriptor Matthew
Tree i la politòloga Gemma Uba-
sart, també van comentar per
als espectadors d’El Punt Avui
TV tot el que donava de si la jor-
nada parlamentària d’ahir.

El plat fort, però, es va viure
just després de la finalització de
l’activitat dins l’hemicicle, amb
una entrevista en exclusiva i en
rigorós directe al president de la
Generalitat, Quim Torra, a càr-
rec del director d’El Punt Avui,
Xevi Xirgo. D’aquesta entrevis-
ta en poden llegir un extracte
en aquest mateix diari.

Finalment, i per cloure l’e-
missió d’ahir, els espectadors
d’El Punt Avui TV van poder se-
guir –també en directe– l’entre-
vista que el mateix Xirgo va fer
a un dels consellers que ha estat
de més actualitat aquests úl-
tims dies: el titular d’Interior,
Miquel Buch. Una conversa de
la qual poden llegir un ampli re-
sum en les pàgines del diari
d’avui.

La tercera i última jornada
d’aquesta setmana frenètica
d’activitat parlamentària es
clourà avui i els professionals
d’El Punt Avui TV seguiran al
peu del canó per emetre en di-
recte la sessió, a més de tornar
a disposar d’un gruix de tertu-
lians i analistes que comenta-
ran tot el que doni el dia de si. A
banda d’això, també està pre-
vist que avui passin pel set
d’aquest mitjà figures polítiques
de primer ordre, com ara la cap
de l’oposició i diputada per Ciu-
tadans, Inés Arrimadas, el líder
del PSC, Miquel Iceta, o la por-
taveu dels comuns al Parla-
ment, Elisenda Alamany. ■

El Punt Avui TV, en directe
COBERTURA · Per segon dia, el mitjà va acostar als espectadors l’actualitat i l’anàlisi en directe de les sessions
parlamentàries CONVIDATS · Quim Torra i el conseller d’Interior, Miquel Buch, van ser protagonistes al set televisiu

Redacció
BARCELONA

Els professionals d’El Punt Avui TV estan fent aquests dies un desplegament especial des del Parlament ■ EPA

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

Els tertulians

“ERC i una part de
JxCat estan mirant
d’allargar aquesta
legislatura amb
el peix al cove”
Salvador Cot
DIRECTOR D’EL MÓN

“Estem tornant
a un procés de
desconnexió perquè
necessitem saber
on som”
Sara Muñoz
PERIODISTA DE LA REPÚBLICA

“El president Torra ha
demostrat que és molt
conscient del context
del que està passant
en aquest moment”
Matthew Tree
ESCRIPTOR

“Amb el discurs que
va fer dilluns, el
president Torra
trasllada la pressió al
govern espanyol”
Anna Serrano
CAP DE NACIONAL D’EL PUNT AVUI

“Ara sembla que el
govern català torna a
marcar la iniciativa
i a portar l’agenda
política”
Magda Gregori
PERIODISTA

“Penso que el to
general del debat
parlamentari ha estat
constructiu
i de diàleg”
Gemma Ubasart
POLITÒLOGA
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Toni Dalmau

En una declaració institucional, el president Puigde-
mont retreu al rei que hagi renunciat a exercir el “pa-
per de moderador” que li atorga la Constitució en as-

Així no!
sumir com a propis “el discurs i les polítiques” del PP.
“Així no”, etziba a Felip VI acusant-lo d’oblidar els mi-
lions de catalans que no pensen com ell. ■ ACN

MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 4 d’octubre del 2017

“Algú hauria acceptat
el 1981 un diàleg amb
Tejero, Milans del
Bosch i Armada?”
ALFONSO GUERRA
EXVICEPRESIDENT DEL GOVERN
ESPANYOL

“[El rei] ignora els
catalans víctimes d’una
violència policial que
ha glaçat el cor
d’Europa”
CARLES PUIGDEMONT
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Rajoy es nega a dialogar i la UE manté
que el conflicte és un afer intern

Rajoy insisteix a negar-se a dialogar amb Puigdemont, a qui acu-
sa de portar a terme “un brutal xantatge a l’Estat”. Mentrestant,
a l’eurocambra tots els grups, i també la Comissió Europea, fan
una crida al diàleg, però els socialistes, els populars i la Comissió
sostenen que és un afer intern en el qual la UE no ha de fer cap
mediació. Tampoc es condemna la violència policial. ■ EFE

“Estem davant d’una
operació d’estat (...).
És una barbaritat que
se’ns acusi de
sedició”
JORDI SÀNCHEZ PRESIDENT DE
L’ANC

“Si la llei no et dona
el que vols, pots
oposar-t’hi, treballar
per canviar-la, però
no pots ignorar-la”
FRANS TIMMERMANS
VICEPRESIDENT DE LA C. EUROPEA

L’expresident Carles Puig-
demont, es va desmarcar
ahir dels incidents vio-
lents que van sacsejar la
Via Laietana de Barcelona
i el parc de la Ciutadella du-
rant la commemoració de
l’1-O. “Actes violents mi-
noritaris no entelen la mo-
bilització pacífica”, va ex-
pressar poc abans de parti-
cipar en un acte a la Uni-
versitat d’Amsterdam. En
aquest sentit, Puigdemont
atribueix els fets ocorre-
guts a “una minoria molt
minoritària de gent que
utilitza un llenguatge em-
mascarat” aliè al que utilit-
zen la majoria d’indepen-
dentistes i, per tant, consi-
dera que no són motiu sufi-
cient per deslegitimar les
concentracions pacífiques
dels altres catalans que,
per exemple, l’1 d’octubre
van sortir al carrer un any
després del referèndum
“de manera civilitzada”.

L’expresident va parti-
cipar dimarts en diversos
esdeveniments a la capital
d’Holanda i ahir es va des-
plaçar fins a la universitat
com a convidat d’una con-
ferència. Segons Puigde-
mont, les mobilitzacions
“continuaran sent pacífi-
ques” a Catalunya perquè
els incidents violents no es
convertiran en “la tònica
general”. També va aprofi-

tar per fer una defensa
dels CDR. Segons ell, te-
nen “una funció impor-
tant” a Catalunya, i “ho
han demostrat l’últim
any”. Sobre la negativa de
l’executiu espanyol a l’ulti-
màtum que va presentar el
president Torra a Pedro
Sánchez, va dir: “El presi-
dent espanyol ha de saber
que la paciència de la socie-
tat catalana no és infinita.”
Alhora, va deixar clar que
encara espera “una pro-
posta” sobre aquesta ma-
tèria. En cas contrari, con-
sidera que el canvi de go-
vern “no tenia cap sentit”.

Candidat al Nobel?
Mentrestant, la revista
nord-americana Time in-
formava ahir que les apos-
tes situen Puigdemont en-
tre els candidats a gua-
nyar el Nobel de la Pau que
s’anunciarà demà. La llis-
ta de favorits inclou Do-
nald Trump i el líder de Co-
rea del Nord, Kim Jong-
un. De fet, aquesta és no-
més una percepció al car-
rer donat que la llista ofi-
cial de candidats es manté
en secret. Time presenta
Puigdemont com “el cap
visible del referèndum no
oficial d’independència”
de Catalunya, una votació
que va “precipitar una re-
pressió d’Espanya” que va
“congelar l’esperança”
d’una Catalunya indepen-
dent. ■

Els incidents
violents “no
entelen” les
mobilitzacions

David Bueno
BARCELONA

a Puigdemont atribueix a una minoria
els fets de dilluns i considera que no
afecten l’esperit “pacífic i civilitzat”

Carles Puigdemont i diversos juristes en l’acte d’ahir a la
Universitat d’Amsterdam responent a les preguntes ■ EFE



Els nou presos polítics con-
tinuaran tancats almenys
fins a la celebració del judi-
ci, fixada per al gener, a
Madrid. La sala penal del
Tribunal Suprem va comu-
nicar ahir que refusa els re-
cursos d’Oriol Junqueras,
Raül Romeva, Josep Rull,
Jordi Turull, Jordi Sàn-
chez, Joaquim Forn i Do-
lors Bassa que demanaven
la seva llibertat provisio-
nal, i que s’afegeixen als de
Jordi Cuixart i Carme For-
cadell, en assegurar que
persisteixen el risc de re-
iteració delictiva i el risc de
fugida.

Els advocats dels inde-
pendentistes van aportar
al Suprem informes mè-
dics i assistencials de les
seves famílies, en els quals
se certifica “el desborda-
ment personal i emocio-
nal” de les seves parelles, a
més del patiment dels seus
fills. En el cas de Bassa i
Forn exposen la greu situa-
ció de salut de les seves ma-
res i que ja s’han retirat de
la política. Els cinc magis-
trats del Suprem, amb el
seu president Manuel Mar-
chena, exposen, però, que
“els sentiments d’aflicció
dels familiars no poden
operar com a raons desen-
cadenants de la llibertat”
dels presos. Hi afegeixen
que la mesura privativa de
llibertat fixada per l’ins-
tructor i ratificada per la
sala de recursos és fona-
mentada pels principis de
legalitat i excepcionalitat. I
davant la queixa del pena-
lista Jordi Pina que no tin-
dran unes condicions dig-
nes en el judici, la sala res-
pon que “garantirà la seva
dignitat, les condicions de
la seva alimentació i la seva
custòdia” al Suprem. ■

M. Piulachs
BARCELONA

a El Suprem diu
que el patiment de
les famílies no és
cap motiu per
alliberar-los

Els nou presos,
tancats fins al
judici, al gener

Clam per la llibertat dels presos polítics en la jornada castellera de la Mercè ■ JOSEP LOSADA
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Ajuntament de
la Roca del Vallès

MSA/APG
Exp.: 1867-2018

ANUNCI
Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, per majoria absoluta dels
seus membres, va aprovar inicialment, en
sessió ordinària de data 27 de setembre de
2018, el Conveni urbanístic per concloure el
desenvolupament urbanístic del Sector de
Can Massaguer.
Dit acord se sotmet a informació pública du-
rant el termini d’un mes, mitjançant la cor-
responent publicació de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al diari
El Punt Avui i al tauler d’anuncis de la Cor-
poració, a l’efecte que s’hi puguin realitzar
les al·legacions que s’estimin pertinents. En
cas que no s’hi presentessin al·legacions, el
conveni s’entendrà aprovat definitivament
sense necessitat d’un nou acord exprés. En
aquest darrer cas, es publicarà el text defini-
tiu del conveni al Butlletí Oficial de la Provín-
cia de Barcelona.
Durant el termini d’exposició pública, es
podrà consultar l’expedient a les dependèn-
cies municipals de l’Àrea de Territori i Soste-
nibilitat, segona planta de la Casa Consisto-
rial, situada al carrer Catalunya, 24, de la
Roca del Vallès, en horari de 9:00 a 14:00
hores de dilluns a divendres i, a més, de
16:30 a 18:30 hores els dilluns i dijous de
cada setmana.
Tanmateix, podeu consultar el text del Con-
veni en l’enllaç següent:
http://laroca.cat/index.php?option=com_re-
mository&Itemid=197&func=startdown&id=1
297&lang=ca.
Contra aquest acte, que és de tràmit, no pro-
cedeix la interposició de cap recurs, de con-
formitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre. Altrament, podeu interposar
qualsevol acció que entengueu oportuna.
La Roca del Vallès, 1 d’octubre de 2018
L’alcalde
Carles Fernández Pérez
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Ajuntament de
l’Esquirol

ANUNCI
sobre aprovació inicial de la modificació
puntual del Pla d’ordenació urbanística

municipal núm. 01/2018
El Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, en ses-
sió ordinària celebrada el dia 11 de juny de
2018, va aprovar inicialment la modificació
puntual del POUM núm. 01/2018, de modifi-
cació de l’article 72 de les Normes urbanísti-
ques, classificació i definició dels usos, tipus
d’activitats admeses a l’ús d’“Indústria inte-
grada”.
De conformitat amb l’article 85 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article
23 del Reglament de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol,
es sotmet l’expedient al tràmit d’informació
pública pel termini d’un mes, comptat des de
l’endemà d’aquest edicte al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Ofi-
cial de la Província de Barcelona, mitjançant
la inserció dels corresponents anuncis als
diaris oficials esmentats, al diari El Punt
Avui, al tauler d’anuncis de la corporació i al
web municipal (www.lesquirol.cat), per tal
que s’hi puguin formular les al·legacions que
s’estimin pertinents.
Durant l’esmentat termini, la documentació
d’aquest expedient es podrà examinar a les
oficines municipals de l’Ajuntament de l’Es-
quirol, carrer Nou, núm. 1, de 9 a 14 hores,
de dilluns a divendres.
Així mateix, es garanteix la consulta d’a-
questa modificació puntual del POUM a tra-
vés del web municipal (www.lesquirol.cat).
La qual cosa es fa pública per a coneixe-
ment general.
L’Esquirol, 28 de setembre de 2018
Àlex Montanyà i Rifà
Alcalde
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oldria parlar amb vostè
de molts temes d’Inte-
rior, però seria estrany
que no li preguntés pels

incidents d’aquests últims dies.
Què va passar dilluns?
Vaig demanar ahir mateix [per
dimarts], i el president ho va
anunciar en el seu discurs, com-
parèixer a la comissió d’Interior.
Per tant, li prego que em respecti
que, en lloc d’anar a un debat me-
diàtic, doni les explicacions cor-
responents al Parlament.

De tota manera, no es fa
estrany que la protesta arribés
fins a les portes del Parlament?
No, crec que no. És un dia en què
recordàvem els fets de l’any ante-
rior: la victòria democràtica que
va tenir aquest país. Alguna ve-
gada em deien que celebrem una
derrota l’Onze de Setembre, i és
cert. Però també tenim una gran
victòria que és l’1-O, quan vam
poder vèncer un estat opressor,
que va perseguir les urnes, les pa-
peretes i la democràcia. Un Estat
que ens va venir a fer mal, mal fí-
sic.  Per tant, havíem de recordar
aquest 1-O com a país.

Vostè recorda el que va passar
fa un any. En algunes sessions
parlamentàries de llavors ha-
víem vist l’accés al Parlament
blindat pels Mossos i en aques-
ta ocasió no ho estava.
Cert, però reitero que això ho
explicaré a la comissió, on vos-
tès podran fer-ne l’anàlisi que
creguin oportú de fer. Però em
dec primer al Parlament.

Podria ser que estiguessin
acostumats que fins ara les ma-
nifestacions han estat molt pa-
cífiques i que hi hagués un punt
d’imprevist?
No. Aquest país s’ha caracterit-
zat per haver arribat fins aquí

V
d’una manera democràtica, pa-
cífica amb respecte i amb ordre.
Per tant, aquest ha de ser el ca-
mí. Rebutgem la violència. I si
trobem grups minoritaris que
practiquen la violència, els hem
d’arraconar a un altre costat.
Estem on estem gràcies al paci-
fisme.

Jo li deia si hi era aquest efecte
sorpresa basant-me en les de-
claracions del director de la po-
licia, que ha comentat que hi ha
hagut un canvi de comporta-
ment en alguns manifestants.
Sí, és veritat que ho va comen-
tar dimarts. Jo diumenge vaig
parlar també dels fets de dissab-
te passat. Són explicacions de
resposta ràpida. Ara mateix
s’està celebrant una reunió pos-
terior amb els sindicats per par-
lar i valorar totes les versions,
per poder fer les valoracions
corresponents i emetre els cri-
teris que corresponguin... Nos-
altres volem escoltar totes les
versions, les dels uns i els altres.

Ara que vostè parlava dels sin-
dicats, n’hi ha que se li han tirat
a sobre i han dit que era un dis-
positiu “improvisat”.
Bé, en tot cas hi ha hagut mani-
festacions determinades d’al-
guns sindicats, no de tots, però
això no treu la cosa.  En tot cas,
avui, en una reunió tècnica de
sindicats i del Departament,
amb el director general de la po-
licia, s’ha de valorar tot el que
s’hagi de valorar.

Part de la polèmica s’inicia dis-
sabte amb les dues manifesta-
cions. Quan l’ANC, per exemple,
demanava que no s’autoritzés
la manifestació de Jusapol i In-
terior ho fa, hi havia possibili-
tat de no donar permís?
Per a les manifestacions no es
demana permís, sinó que es co-
muniquen. És l’Estat espanyol
qui legisla en aquest assumpte, i

marca uns punts molt concrets
per desautoritzar una manifes-
tació.  Són fets que no es dona-
ven en la manifestació de Jusa-
pol. Encara més: hi havia hagut
un episodi anterior, al gener, en
què una altra manifestació de
Jusapol es va desenvolupar amb
normalitat i, per tant, no era
una manifestació que anés a
buscar la violència o que posés
en perill altres persones. Jusa-
pol va comunicar que faria
aquesta manifestació; nosaltres
sí que vam canviar-los el recor-
regut, atès que hi havia dues
manifestacions en sentit con-
trari al mateix lloc, la plaça
Sant Jaume. I vam vetllar per-
què les dues poguessin celebrar-
se amb normalitat, que és la fei-
na que ens pertoca: vetllar per
la seguretat de les persones que
s’estan manifestant, encara que
no ens agradi allò pel qual es
manifesten. 

Podrien haver-les separat més,
per evitar que es trobessin?
Aquest és un país democràtic
que respecta la llibertat de ma-
nifestació, per molt que se’ns
regiri l’estómac i pensem que
allò que defensa aquella gent va
en contra del que volem. Hem
de garantir la llibertat d’expres-
sió.  En tot cas els hem de con-
vèncer que el feixisme no és la
millor solució. I mai per la  for-
ça. Si dissabte les dues manifes-
tacions haguessin acabat en
una baralla multitudinària,
hauríem fet no un, sinó deu o
vint passos enrere. O s’hagués
acabat el procés, perquè nosal-
tres ho hem versat tot amb el
respecte, el pacifisme, la demo-
cràcia i el civisme. Per sort, els
Mossos ho van evitar.

Ho van evitar amb càrregues
policials. Estem discutint què
és una càrrega o estem discu-
tint altres coses?
Tècnicament el que es va fer

dissabte a Via Laietana va ser
aguantar el cordó policial. Va
haver-hi diversos intents d’al-
guns manifestants de trencar-lo
i accedir on hi havia els altres
manifestants d’ideologia con-
trària. Els Mossos van garantir
que no es trobessin. 

Li preocupa que la tensió pugi
de to?
Aquest país està incòmode amb
la tensió, amb la violència, amb
la imatge de grups que embru-
ten la imatge cívica. Aquest no
és el camí. L’incivisme i la vio-
lència ens va en contra.

La CUP li demana la dimissió.
També s’han sentit crits de
“Buch dimissió” en alguna ma-
nifestació...
En aquest país es garanteix la
llibertat d’expressió i d’opinió.
Jo faig la meva feina tan bé com
puc i tan bé com sé. I no li ha
d’agradar a tothom. Ells ho po-
den exposar, però jo no penso
dimitir. El que s’ha de plantejar
algú és si avala aquesta violèn-
cia, si ha trencat l’esperit d’uni-
tat a favor de la democràcia i el
pacifisme per anar a buscar al-
tres coses. Sempre hi ha hagut
gent violenta, però fins ara els
havíem apartat entre tots. Si
ara en tornen a sortir i a algú li
sembla que aquest és el camí,

ho ha d’exposar clarament,
amb naturalitat. I si el que pre-
tenen és fer dimitir el conseller
per avalar una forma de fer polí-
tica violenta, que ho diguin.

La CUP ha estat sòcia del go-
vern i hi ha hagut un suport
mutu en moltes ocasions. Li dol
la petició? La troba injusta?
Miri, ve d’un grup parlamentari
que quan hi va haver l’atemptat
de Cornellà, en el qual els poli-
cies dels Mossos van haver de
defensar la seva vida i van haver
d’actuar amb força extrema,
com és haver de disparar l’arma
o respondre a un atac terroris-
ta, la CUP, va dir que era una
execució extrajudicial. Això se-
ria un assassinat. En legítima
defensa, un policia va haver de
disparar l’arma de foc perquè
havia de protegir altres com-
panys. I ha quedat demostrat
que era un atemptat terrorista. 
Diguem que hi ha un partit que
normalment ja confon les coses,
vol barrejar i buscar una altra
manera de dir les coses que no
és real, que embruta. Aquesta
és la CUP. Mentre estiguin en el
camí d’aconseguir la llibertat i
la República de manera pacífi-
ca, democràtica i de respecte
als altres... però si hem d’anar a
buscar tres peus al gat o coses
que no acaben de ser veritat per

FUTUR ·  “No dimitré i si algú avala fer política violenta, que ho digui”
COLAU · “Tot el dolent que li passa a Barcelona és culpa dels altres”

Miquel Buch CONSELLER D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

“Aquest país està
incòmode amb
la violència”

Xevi Xirgo
BARCELONA
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fer mal políticament, no anem
bé. El que ens ha portat fins
aquí és la unitat. Si ara ells han
canviat d’estratègia, que ho ex-
pliquin. 

S’ha sentit sol, pressionat?
No. El Departament d’Interior,
no només per al conseller sinó
per a tots els que hi treballem,
implica que tots hem d’estar
sempre pendents, ja que gestio-
nem la seguretat, gestionem les
emergències d’aquest país, I ai-
xò fa que sempre hi hagi una
certa tensió. Però també li dic
una altra cosa: no és l’única con-
selleria que té problemes, difi-
cultats i reptes.

Però és evident que els Mossos
han estat en el centre de la dia-
na des de fa molts mesos.
Sí. De fet, si vostè analitza una
mica què pretenia l’Estat amb el
155, era anar a atacar quatre pi-
lars: l’escola, el català, els Mos-
sos i els mitjans de comunicació
públics. Són quatre pilars que
ens han unit en aquest país i
que ells van posar en el centre
de la diana. Perquè el 155 són
tres números, però en realitat
va ser un cop d’estat democrà-
tic a l’autogovern d’aquest país.

El PP i Cs volen reactivar el 155.
Tem que si el conflicte va a més

sigui una excusa per prendre
competències d’Interior?
Jo vull pensar que no. Per Cs i el
PP, la fórmula és fàcil: apliquem
el 155, amb el qual esborrem els
resultats electorals i convo-
quem eleccions, a veure si gua-
nyem. Per Cs i el PP, la demo-
cràcia és això: votarem fins que
guanyem.  El president Torra li
recordava, a Inés Arrimadas:
“Se’n recorda que el president
Puigdemont va dir fem elec-
cions, però la pregunta és: els
partits que han impulsat el 155
acataran el resultat?” Doncs la
resposta ja la tenim: no l’acaten,
perquè demanen un altre 155.

Ha citat el president Puigde-
mont. Li posarà escorta?
Nosaltres la tenim a disposició i,
quan se’ns permeti, el president
Puigdemont tindrà l’escorta. El
que passa és que aquí tenim un
ministre, el ministre Borrell,
que no vol garantir la seguretat
d’un ciutadà que té dret per llei
a ser protegit.

Borrell o Grande-Marlaska?
No, no, el ministre Borrell. Tal
com funciona, qui autoritza que
hi hagi uns escortes fora de
l’àmbit català és el país on
anem: Bèlgica. Hem de fer-ho
via ministeri de l’Exterior, que
és el que es posa en contacte

amb el país i aquest ho autorit-
za. Nosaltres fem la petició
d’anar armats o no al Ministeri
de l’Interior. Per tant, si ara ma-
teix li passa res, al president
Puigdemont, el responsable se-
rà el ministre Borrell.

Però ara que estem en temps
d’ultimàtums, vostè farà algun
ultimàtum en aquest sentit?
Ja ho estem fent. De fet, jo he
demanat als serveis jurídics que
facin l’informe corresponent
per denunciar el ministre Bor-
rell, que està impedint que es
compleixi una llei del Parla-
ment, que és garantir la segure-
tat del president de Catalunya.

Els que sí faran un pas seran els
Mossos, que divendres s’inte-
gren al Citco, Centre d’Informa-
ció del Terrorisme i el Crim Or-
ganitzat. Com funciona?
Va per etapes. A la Junta de Se-
guretat de Catalunya ja es va
acordar i, per tant, des de llavors
ja és un fet. Fins ara ens convida-
ven quan volien i no érem un
membre de ple dret. Allà es fa un
traspàs d’informació i a nosal-
tres, per ser catalans, se’ns impe-
dia ser-hi. Ara ja no serà així.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, demana que part de la
promoció nova dels Mossos va-

gi a Barcelona. Té raó?
I té raó també el municipi més
petit de Catalunya. Barcelonano
té més prebendes que els altres.
La seguretat és la que és i estem
on estem. Barcelona, només per
un fet estadístic, té més casos
que un altre municipi més petit, i
és normal.  Jo, davant les opera-
cions d’aquests dies aniré al Par-
lament a donar explicacions. I hi
ha altres tarannàs que, en lloc de
donar explicacions, diuen que la
culpa és dels altres.

Ho diu en el sentit que Colau no
assumeix responsabilitats?
No. El que dic és que per l’alcal-
dessa tot el que li passa de dolent
a Barcelona és culpa dels altres.
Si fos per ella, no ha fet res mala-
ment. I no en el meu àmbit, sinó
en qualsevol. Jo si faig alguna co-
sa malament, com que l’autocrí-
tica forma part de mi, ho accep-
to. Fora bo que l’Ajuntament de
Barcelona també en tingués.

L’increment d’accidents de
trànsit és  preocupant. Estem
parlant de més de 130 morts
aquest any. Què passa?
Bé, passa que a les carreteres
tenim delinqüents viaris.

Delinqüents o inconscients?
No, delinqüents viaris. Si jo
quan condueixo decideixo con-
testar un missatge de What-
sapp i xoco contra un cotxe i
puc arribar a causar una mort,
soc un delinqüent viari.

El Whatsapp continua sent una
de les principals causes d’acci-
dent?
De les distraccions, el mòbil és
una de les més importants ara
mateix. També tenim la veloci-
tat. Evidentment, el consum
d’alcohol i tòxics també forma
part de l’estadística de mortali-
tat i d’accidentalitat. I també ha
sortit, que ens sorprèn, gent
que va en cotxe i que no es posa
el cinturó.

Gent sense cinturó, són dades
significatives?
Sí, sí. Però miri, qualsevol mort
és significatiu al carrer i encara
més quan aquest país s’ha pro-
posat que el 2050 tinguem zero

víctimes. I nosaltres hem d’arri-
bar a unes xifres que són agosa-
rades però que hem d’aconse-
guir. Hem de fer el que faci falta
perquè no se’ns mati la gent a la
carretera.

Pel que fa a l’excés de velocitat,
la solució és el radar de tram?
Estadísticament està demos-
trat que on hi ha radars baixa
l’accidentalitat. Jo em decanto
pels radars de tram, més que
pels radars estàtics, però això
depèn de qüestions tècniques.

Viurem un procés de substitu-
ció de radars?
Amb els recursos que tenim no
podem canviar tot el sistema.
Ara estem estudiant una nova
proposta per fer a Madrid, que
és qui té competència per legis-
lar. Volem que quan se’t sancio-
ni per una infracció greu o molt
greu, a part de pagar la multa i
que se’t retirin els punts, hagis
d’anar a un centre de formació
per reeducar-te. Jo em vaig
treure el carnet de conduir fa
poc més de vint anys i no he fet
cap curs posteriorment. Hi ha
hagut modernització dels siste-
mes viaris, de carreteres. Per
tant, no m’aniria malament un
curs de reeducació viària.

Quan faran la proposta?
El Servei Català de Trànsit ho
està acabant d’estudiar i quan
puguem fer una proposta la fa-
rem a Trànsit del govern espa-
nyol, que és qui té la capacitat
legislativa per tirar endavant
aquestes mesures. 

Pere Navarro n’és el director i ha
dit que a les carreteres que no si-
guin autovies o autopistes el límit
de velocitat sigui de 80 km/h.
Des del Servei Català de Trànsit
s’ha dit que no ens oposarem a
cap reducció de velocitat. És ve-
ritat que això ha d’anar acom-
panyat d’altres mesures i em
consta que el senyor Navarro
posa sobre la taula altres qües-
tions. Hi hem tingut converses i
una de les coses que hem parlat
és justament això: que les in-
fraccions siguin sancionades
amb multa, retirada de punts i
reeducació

Miquel Buch, a
l’exterior del Parlament
amb motiu d’una
entrevista a El Punt
Avui TV ■ J. RAMOS

❝Si ara mateix li passa
res al president
Puigdemont el
responsable serà el
ministre Borrell

Proposarem que les
sancions de trànsit
comportin haver de
fer cursets de
reeducació vial

❝
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