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RESPOSTA · Junqueras i Romeva
argumenten la defensa acusant l’Estat
de perseguir l’independentisme
inventant-se els fets i la violència

ACTES · Insistiran davant del
tribunal que van “fer política” per
ser fidels a la voluntat popular des
del pacifisme i democràticament

La defensa de Junqueras
es proposa jutjar l’Estat

PETICIÓ · L’advocat d’ERC,
en l’escrit al Suprem, demanarà
l’absolució i la llibertat per a tots
dos mentre se celebri el judici

P6-8

NACIONAL P10,11

Famílies sense recursos,
abocades a entrar a pisos en
barris com ara Ciutat Meridiana Ciutat Meridiana té molta ocupació ■ J.R.

L’ocupació
‘forçosa’
d’habitatges

El síndic vol
revisar el
protocol per
agressions
a nadons
Anàlisi de les errades
pel cas de Pineda

L’Eibar es rendeix al poder de Suárez i al gol 400 de Messi en lliga (3-0)

L’ESPORTIU

Festa completa al Camp Nou
Messi i Suárez celebren un dels gols del Barça ■ ALBERTO ESTÉVEZ / EFE
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Els alcaldes italians,
contra Salvini
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quest any 2019
va carregat de

sorpreses. Fa uns
mesos ningú podia
esperar que el PP i
Vox tancarien un

acord per investir el Popular Juan
Manuel Moreno com a president de
la Junta d’Andalusia. Vox haurà gua-
nyat un espai polític en una zona tra-
dicionalment socialista i el Partit Po-
pular haurà perdut a la resta d’Espa-
nya la possibilitat de presentar-se
com a partit conservador. Caldrà veu-
re on se situa Ciutadans amb els
nous socis si no vol perdre bous i es-
quelles.

Fa anys i cadascú pel seu costat,
Mariano Rajoy, Rodrigo Rato i altres
membres populars van intentar que
el PP fos un partit d’espai de dreta i
conservador. Tots dos tenien com a
enemic José María Aznar, que des de
la seva majoria absoluta de l’any
2000 ha anat donant peixet a l’extre-
ma dreta. Ara, amb un Aznar vigilant i
controlador; Rajoy, jubilat de la políti-
ca, i Rato, a la presó. Precisament un
Rato incoherent, que quan va entrar a
la presó va demanar perdó a aquells
que va arruïnar per la seva mala ges-
tió i llavors en el judici de la passada
setmana no es va considerar respon-
sable de res. Ni dels comptes false-
jats, ni de la sortida de borsa de Ban-
kia, ni de l’estafa de les preferents. Ni
de la despesa en begudes i capricis
amb les targetes black. Res.

Després de l’operació andalusa de
pacte del PP i Vox, del conservadoris-
me polític a Espanya oficialment i
pràcticament no en queda res. No fa
gaires dies que el popular José María
Lasalle, autor del llibre Los liberales i
ex-secretari d’estat de Cultura en
l’època Rajoy i exdiputat del Partit
Popular, va afirmar a Nació Digital
que Vox era un partit feixista i post-
modern amb qui no s’havia de tenir
cap tipus de relació. Doncs ves per on
que l’aritmètica parlamentària ha fet
el tripartit andalús del PP, Ciutadans i
Vox amb unes condicions que porten
l’extrema dreta a les institucions amb
intencions com ara eliminar fins i tot
les autonomies. Fet que no ha de con-
venir ni a Ciutadans ni al Partit Popu-
lar.

Al llarg de molts anys, Espanya ha
estat mancada d’un partit d’extrema
dreta com el que tenen els altres pa-
ïsos de la Unió Europea. Ara li caldrà
la visualització d’un partit conserva-
dor allunyat de l’extrema dreta amb
possibilitats de guanyar.

A

Keep calm
Lluís Falgàs

Cal un partit
conservador

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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editorial empordanesa Llibres
del Segle ha assumit una em-
presa grandiosa reservada no-

més als valents: ha agafat els catorze
llibres de poesia que Carles Camps
Mundó (Cervelló, 1948) ha anat lliu-
rant a la impremta des del 1988 i els
ha ficat a dins d’un sol volum, abrigats
amb un títol, La mort i la paraula,
que és com un llençol fi que fa estre-
mir. No és gaire corrent que l’obra
completa dels nostres poetes sigui re-
coneguda amb un estoig tan acurat i
categòric, a menys que es tracti d’un
cadàver pertinentment canonitzat o
d’algun “poeta nacional” o amb aspira-
cions de ser-ho. Carles Camps Mundó
no pertany a cap d’aquests rangs, sinó
a un de més infreqüent, encara que no
extingit del tot, i molt més interessant
des de tots els punts de vista. És,
doncs, un solitari, un marginat? No:
tampoc cal acabar reivindicant el mar-
tiri. Camps Mundó és un poeta que ha
publicat amb segells importants i que
ha guanyat premis de prestigi, com el
Carles Riba el 2009, el Serra d’Or de la
crítica el 2014, o el Vicent Andrés Es-
tellés el 2017. Té una obra, per tant,

L’

apreciada en els cercles diguem-ne
d’influència, però no és un autor que
cotitzi en el panteó instituït. Potser és
perquè a ell tant se li’n dona, i per en-
trar en aquesta classe de recintes de
marbre cal posar-hi una mica de vo-
luntat.

Sam Abrams suggereix en el pròleg
a la present edició que la reticència da-
vant una obra tan instruïda com
aquesta, que s’allunya dels missatges
tous de certes antologies amoroses o
de proverbis mundans, es deu al fet
que Camps Mundó “pensa en vers”, se-
guint una fructífera tradició que ager-
mana filosofia i poesia, a la manera de
Benjamin, Zambrano, Rilke o Celan;

és a dir, que entén el poema com un
treball de cognició, paraula tremebun-
da que fa córrer fins a la botiga de la
primera cantonada a buscar un re-
constituent. Això de rumiar, sigui en
vers o en prosa, no té gaire bona prem-
sa, a menys que sigui en forma d’eslò-
gan (fem-ne via, sisplau) i, preferent-
ment, musicat (tant per tant, que hi
hagi alegria). Però potser ens espan-
tem amb massa facilitat. Posem uns
versos com aquests: “Només l’amnèsia
et prepara per morir. / T’has d’arren-
car la veu, treure’t del cap que vius. /
Mutilar-te d’oblit.” Què és el que no
s’entén, d’aquest enunciat? I d’aquest
altre?: “Sempre l’eufemisme dels
noms. / Sempre no poder dir les coses
com a cosa i prou. / (Riu no serà mai
aigua de cap riu.) / Les paraules no
són sinó l’absència del món.” Ja les te-
nim aquí, la mort i la paraula. Tot el
llibre hi balla en cercles. A molts pot-
ser els espanta la poesia perquè partei-
xen del prejudici que es recrea sàdica-
ment a formular l’obvietat de manera
enrevessada, però sovint no fa sinó
desvelar, amb una aguda claredat, allò
de què preferiríem no saber res.

“Camps Mundó
entén el poema com
un text de cognició,
paraula tremebunda

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

De què parla la poesia?

La vinyeta
Fer
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Les cares de la notícia

Un cantautor compromès i lluitador no ha d’estar
sempre enfadat, Ho demostra, una vegada més,
Cesk Freixas (Sant Pere de Riudebitlles, 1984),
que, en el seu nou disc, Festa major, aborda temes
com ara el naixement de la seva filla i la mort del
pare. L’estrena, el 25 de gener en el Barnasants.

CAP DEL PROGRAMA SENSE LLAR DE CÀRITAS

Compromís i celebració

Les entitats socials com ara Càritas entomen les
necessitats de cada cop més persones abocades
a la precarietat en l’habitatge. L’augment del nom-
bre d’ocupacions és un fenomen que demostra la
cronificació de la pobresa, que s’acarnissa a barris
com ara Ciutat Meridiana.

-+=

-+=

Desobediència si és justa
Leoluca Orlando

Avís de la precarietat
Fina Contreras

-+=

Cesk Freixas

Diversos alcaldes de grans ciutats italianes encap-
çalen l’oposició i, si cal, la desobediència contra el
primer ministre Salvini i les seves lleis contra la
immigració. El seu argument és tan senzill com la
defensa dels drets humans, tot i que aquest fet
dugui Itàlia a una topada entre institucions.

ALCALDE DE PALERM

CANTAUTOR

El Tribunal Suprem ha dema-
nat aquesta setmana oficial-

ment al Ministeri de l’Interior que
traslladi els presos polítics catalans
–en centres del país des del juliol– a
Madrid perquè estiguin a la seva
disposició l’última setmana de ge-
ner. La petició és, evidentment,
l’anunci que el judici als polítics ca-
talans pel referèndum de l’1-O co-
mençarà a final de mes o primers
de febrer, però no deixa de sobtar
que, tal com han denunciat fami-
liars dels presos, s’hagi fet abans
que no s’hagin presentat els escrits
de les defenses. Com és habitual en
el procés judicial per l’1-O, però, el
Suprem fa via i no atén les raons
que justificarien la mínima prudèn-
cia per la necessària independència
judicial, que, com s’ha denunciat re-
petidament, sovint no ha estat gens
evident en el cas.

Deixant de banda que el millor
trasllat per als presos seria la seva
posada en llibertat i la tornada a ca-
sa, un objectiu que, ara per ara,
sembla impossible, el que cal és ga-
rantir al màxim que el trasllat fins
als centres penitenciaris de Madrid
sigui fet de la millor manera possi-
ble. Que no es repeteixi, per exem-
ple, el que van viure alguns dels pre-
sos quan van ser portats a Madrid,
en un viatge que va durar tres llargs
dies i en dures condicions dins dels
vehicles. El Departament d’Interior
ha ofert que el trasllat sigui realitzat
pels Mossos d’Esquadra, però, tot
fa pensar que difícilment el Suprem
accedirà a aquesta petició, que,
d’altra banda, seria molt més lògi-
ca. Les condicions del trasllat seran
el primer obstacle que hauran de
salvar els presos polítics catalans,
que ja es preparen també per viure
moments difícils durant les anades
i vingudes de les presons madrile-
nyes al Suprem i llargues estades
als calabossos de l’Audiencia Na-
cional.

El trasllat
dels presos
a Madrid

EDITORIAL

es defenses dels presos polítics
catalans aniran presentant en-
tre avui i demà passat el seu es-

crit definitiu al Suprem per apuntar
quina serà la seva demanda inicial en
el judici. Els advocats d’ERC exposa-
ran que Junqueras i Romeva, per
exemple, han demostrat al llarg de la
seva trajectòria política el seu pacifis-
me i respecte per la democràcia, alho-
ra que qüestionaran la interpretació
dels fets de l’1-O que presenten tergi-
versadament tots els aparells de l’Es-
tat. Clar i català, afrontant la crua de-
fensa davant de qui empra la mentida
per acusar. Més que un gest, és un
compromís de fermesa i convicció.

Sí que gesticula Pedro Sánchez
quan tramita el pressupost estatal i
envia tota la pressió al PDeCAT i ERC
perquè l’avalin. Ja els acusen de poca
sensibilitat social i inversora envers
els ciutadans per no donar-hi suport
immediat.

L “Sánchez desafia
i gesticula amb
el pressupost i fa
pressió als partits
catalans, vist que no
pot fermar els fiscals

Sánchez es val del tacticisme i de la
pilota endavant que tant ha criticat el
PSC dels governs de la Generalitat. Al-
menys, però, es mou i queda clar el pa-
per principal actual dels partits cata-
lans en la governabilitat de l’Estat. Pit-
jor eren l’immobilisme i el 155 de Ra-
joy o el pacte de dretes andalús.

Però el veritable gest està per arri-
bar. Cap de les dues bandes de la taula
negociadora bilateral no està encara
preparada per fer-lo, potser perquè
costa controlar les pròpies files. El
president Torra, i també l’expresident
Puigdemont, no incidiran en les deci-
sions que acabin prenent els partits
PDeCAT i ERC i els seus grups parla-
mentaris al Congrés dels Diputats. La
possibilitat d’esmenar la totalitat serà
el pròxim gest a decidir, perquè tena-
llarà Sánchez, disposat a resistir i aca-
bar la legislatura, sembla.

Tampoc Sánchez i la seva ministra
de Justícia controlen prou els fiscals
per convèncer-los que retirin o suavit-
zin les acusacions contra els presos
catalans, tot i que podrien obligar-los a
dependre del ministeri fiscal. Al Su-
prem, hi domina encara l’antic règim.
Això sí que seria un compromís. Però,
fins ara, els únics compromesos són
els empresonats.

Gest i compromís
Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Puig

Del diàleg
al monòleg

urant setmanes i setmanes la paraula de moda va
ser diàleg. Fa falta diàleg, hem establert les bases

del diàleg, s’ha de començar pel diàleg, estem oberts al
diàleg... Però les modes passen. I ara és un altre mot el
que està en boca de tothom: monòleg, que vindria a ser
el contrari de l’anterior. I, allà on tothom veia al principi
possibilitats d’una solució gràcies al diàleg, ara només
hi troben entrebancs per culpa del monòleg.

Qui té una fixació per la nova paraula és el president
espanyol, Pedro Sánchez, qui acusa els partits

independentistes de ser els
culpables d’haver-la posat de moda.
Quina barra! Qui no es mou ni un
mil·límetre per atendre la voluntat
ciutadana per exercir el dret a
decidir –que, recordem, té un
suport del 80% de la població– és
precisament el govern que ell lidera.
Qui exigeix als catalans aprovar un

pressupost sense ni saber quina inversió ens
repercutirà per evitar que hi hagi una hecatombe
electoral, tot amenaçant que serem culpables de l’auge
de l’extrema dreta –que no voten els espanyols?–, és el
govern que ell lidera. Segurament l’independentisme
també està establert en el monòleg. Però és que la via
del diàleg s’ha intentat en moltes ocasions. I es pot
continuar intentant, naturalment. Però sempre que
l’interlocutor, és a dir, l’Estat, deixi de confondre la
paraula diàleg amb submissió, renúncia i cedir a tot. Si
no, que parli amb propietat i que en digui monòleg.

D

Que l’Estat
deixi de
confondre
el diàleg amb
submissió
i renúncia
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any

Carles Puigdemont fa una crida
a evitar que l’Estat cometi un
“frau democràtic” i a validar les
urnes tirant endavant la
investidura.

10
anys

20
anys

El conseller d’Interior i líder
d’iniciativa, Joan Saura,
equipara la política de l’estat
d’Israel amb el terrorisme
d’ETA.

El portaveu de la mesa nacional
d’HB, Arnaldo Otegi, admet
“preocupació” pels “nivells de
crispació” que genera la
violència al carrer.

Fer valer el 21-D Saura i Israel PreocupacióTal dia
com
avui fa...

a primera imatge
de l’any que m’ha

colpit ha estat la del
xicot celebrant el pre-
mi de la loteria del Ni-
ño. Hi ha qui la consi-

dera entranyable, però a mi m’esgarri-
fa. No pel nen, ni pel fet del premi –jo
volia haver estat el premiat–, sinó per-
què en la meva línia vermella de mis-
satges que rebem pels mitjans que
amaguen discursos perversos sota
disfresses innocents hi ha la del joc. No
vol dir això que no jugui. Vaig jugar a la
Grossa i content em vaig posar per un
reintegrament, però aquest és el meu
límit personal, que per derivació consi-
dero un límit acceptable per a tothom,
sempre que parlem d’adults. Jugar a la
loteria ho considero pagar per crear-
me les fantasies del que faria si tin-
gués diners. Però el que, com la foto
del nen, em trasbalsa és la publicitat,
intensiva i extensiva, de les apostes de
futbol. Crec que aquí l’aparença positi-
va del joc tapa molt més els seus as-
pectes foscos perquè es vesteix de re-
ferents estimats pels ciutadans, com

per exemple la samarreta del seu juga-
dor preferit. I si això no fos prou, si el
que recomana és una cara coneguda
de la televisió que desperta confiança,
encara molt millor. Com sempre els lí-
mits de la llibertat de comportament i
d’expressió es relativitzen segons opi-
nin una persona o altra, però crec que
sovint s’atribueix incitacions a la vio-
lència a gent de pau, i tanmateix la in-
citació al joc, com podem comprovar
en la majoria de retransmissions fut-
bolístiques, passa com d’allò més nor-
mal. No estic per prohibir. Cadascú és
lliure d’apostar o no. Però caldria d’al-
guna manera indicar les contraindica-
cions del joc com s’ha fet amb el tabac
o les imprudències circulatòries. El joc
és, com el seu nom indica, una cosa lú-
dica, però també es pot jugar amb foc.
Sobretot els més joves. Em comentava
recentment un administrador de lote-
ria que han baixat les vendes a les ad-
ministracions on a prop han obert un
local d’apostes i jocs on line. Anem
amb compte, de la droga tova es pot
passar a la dura.

L

Full de ruta
Jaume Vidal

Jugar-se-la
amb el joc

No hi veig la gràcia, en la
imatge del noi mostrant el
bitllet de Loteria premiat; la
trobo esgarrifosa, com la
publicitat de les apostes a
l’inici dels partits de futbol

e’n guardaré pla bé de ficar-
m’hi. Que els juristes ho estu-
diïn i decideixin. Ara, ningú no

pot negar que amb aquella adjudicació
de la primera demanda sobre el procés
hi ha un embolic gros. I que aquell em-
bolic pot tenir conseqüències proces-
sals greus que afectarien clarament els
encausats. Per tant, senyors jutges, fa-
cin el favor de tenir seny. Les informa-
cions que han anat arribant al públic
posen en evidència que, si no es va adju-
dicar el cas al jutge més adient per
aconseguir una instrucció programa-
da, ho pot semblar. De fet, perdonin, ho
sembla. I estic segur que a la majoria
dels magistrats honestos aquesta sem-
blança els ha de fer sentir incòmodes,
perquè posa en qüestió la independèn-
cia judicial proclamada per l’ordena-
ment jurídic al qual serveixen.

REPETEIXO, senyors jutges, vostès facin la
seva feina tan bé com sàpiguen. Per això
els paguem un sou. Però tinguin seny i si-
guin prudents. Per petits que siguin els
dubtes que roseguin els seus raona-
ments, si no estan plenament conven-

M çuts que es va fer una tria informàtica
aleatòria aplicant tots els criteris esta-
blerts per garantir als processats el seu
dret al jutge natural i independent, han
de decidir en favor seu i declarar nul·les
totes les actuacions posteriors. D’aque-
lla instrucció en pengen tantes coses!

COM DIU? Que això significa tornar a co-
mençar? Que el procediment s’allargarà
massa? Ho sento. La llei és la llei. Assu-
meixin la responsabilitat que els pertoca
pel càrrec. Davant un dubte raonable,
aturar màquines. I si això no agrada als
polítics de l’a por ellos, s’hi hauran de po-
sar fulles. No hem quedat que vostès no
han de fer política? Doncs no en facin. I
esmenin qualsevol error que pugui fer
pensar el contrari. Nul·litat en la ins-
trucció. Vostès, comprensiblement, pa-
teixen pels presos preventius que en re-
sultarien perjudicats si, com fan preveu-
re algunes actuacions judicials euro-
pees, són declarats innocents. O si són
condemnats a penes menors. Cert, no és
just perjudicar els acusats. Com deien
els llatins “summun ius, suma iniuria”.
Però tot està previst a la mateixa llei. La

presó preventiva es pot substituir per
d’altres mesures cautelars ben eficaces i
menys doloroses. Potser un allargament
inesperat dels tràmits legals justifica del
tot que es prenguin decisions immedia-
tes per evitar mals pitjors. Deixin sortir
els presos i llavors la durada de la ins-
trucció repetida ja tindrà poca impor-
tància. Fer les coses bé sovint demana
també fer-les amb humanitat. Vostès ja
ho saben.

I, VES PER ON, si per culpa d’un error in-
formàtic, amb una providència justa i
humanitària, els catalans processats
tornen a casa, és molt probable que al se-
nyor Pedro Sánchez li caigui la propina
inesperada d’uns pressupostos apro-
vats. La carambola del jutjat 13.
No, no demano que els jutges ajudin el
cap de govern. No cal. Ells a resoldre
l’embolic d’una rifa informàtica que, ves
per on, va donar el premi al número 13,
que ja és un mal averany. Ara toca sortir
del mal pas sense prendre mal, ni els jut-
ges, ni els encausats, ni el ciutadans.
Quan les coses es fan bé, tothom hi surt
guanyant.

Pius Pujades. Periodista

La carambola del jutjat 13
Tribuna

La consciència

b Hi ha una cosa a la qual nin-
gú pot enganyar. Se’n diu la
consciència. Més d’un, si
abans de fer alguna cosa ho
consultés a la pròpia cons-
ciència, no la faria.

M’imagino una persona
que ha fet alguna malifeta, i
ara, en aquests dies tan entra-
nyables que acabem, com
s’haurà sentit? De ben segur
que alguna cosa per dins el
rosega.

En els esdeveniments polí-
tics que hem vist, no voldria
ésser un magistrat o fiscal.
Aquesta gent deu tenir sem-
pre un remordiment en la
seva consciència, ja que s’ha
de convèncer a si mateixa
que ho ha fet tot bé. Difícil,
eh? I torno a allò que no pots
enganyar la pròpia conscièn-
cia.

Ha de ser greu viure en
aquesta situació, més encara
quan veus que des d’altres
països t’esmenen la plana. Pe-

rò, voleu dir que pensen en ai-
xò?

Quan veus sentències
com la de La Manada i ho
compares amb d’altres de po-
lítics catalans, quedes ben
sorprès i no entens, almenys
jo, que es pugui aplicar la
llei amb justícia. Em sembla
que ja és hora de tractar cada
cosa com es mereix i no cer-
car excuses que ni ells matei-
xos es creuen. Ens adonem
que la justícia espanyola,
darrerament i en massa co-
ses, ha fet el ridícul davant del
món, i des d’Europa, massa
sovint, li han corregit sentèn-
cies. O potser això de la cons-
ciència només ens passa a al-
guns.
MIQUEL MONCUNILL
Igualada (Anoia)

Vox FORTE

b Pel que sembla ha ressorgit
un nou fàrmac en la política
espanyola, aquest tipus de
medicament si es barreja amb

uns altres produeix moltes in-
compatibilitats i contradic-
cions. Els components
d’aquest nou fàrmac són molt
coneguts des de fa més de
quaranta anys. És un fàrmac
amb totes les garanties sani-
tàries, sense que per a la seva
legalització hi hagi hagut ne-
cessitat de buscar influències
polítiques ni falsificar segells i
registres. Té vostè ansietat?
Depressió? Té problemes
d’insomni? Li fa mal l’esque-
na? Es troba més irritat del
normal? Està preocupat pel
treball? Pel futur de la seva
pensió? El banc li posa dificul-
tats per renovar-li el seu crè-
dit? Li costa arribar a final de
mes? No es preocupi. El seu
problema té solució. És sufi-
cient prendre cada dia una
càpsula de Vox Forte i des del
primer dia notarà que se sent
millor i alleujat dels seus pro-
blemes.

A Andalusia ha entrat
aquest nou fàrmac i és molt
possible que s’estengui per

tot Espanya, ja que l’extrema
dreta s’està preparant per po-
der governar. No ens deixem
enganyar, les propostes de
Vox, que eren inamovibles,
sembla que han canviat i
aquest fàrmac que volien sub-
ministrar s’ha transformat en
un fàrmac placebo, només
serveix per poder entrar en el
poder. Lamentablement, no
tots som conscients de la im-
portància i la responsabilitat
que comporta saber triar els
governants. Uns voten per tra-
ïció; d’altres, per convicció.
Però la immensa majoria ho fa
per la butxaca i condicionada
per les seves pròpies frustra-
cions. Des de sempre, les pro-
meses van ser més atractives
que les realitats i és lògic que
així sigui. Però també és lògic
que la majoria de les prome-
ses, de fet, no siguin res més
que miratges en què assede-
gats caminants pereixen de
set.
JOSEP MEGIAS VERGES
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)

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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Neus Munté, GUANYADORA DE LES PRIMÀRIES DEL PDECAT A BARCELONA

“Forn seria un excel·lent candidat a l’alcaldia. Hi té tot
el dret, tota la legitimitat i tot el suport del PDeCAT”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“Fer efectiva la
República ja no és
només un
moviment desitjat,
audaç, positiu,
incert, perillós, com
se’n vulgui dir. Ja és
una necessitat
defensiva

n l’escrit anterior els vaig dir que
a partir d’ara els parlaria de poe-
sia. Un personatge d’Èsquil diu

que incomplir les promeses és prerro-
gativa dels déus, a qui per la seva natu-
ra no afecten les tares del humans. Per
descomptat no em tinc per un déu, sinó
amb prou feines per un vulgaríssim hu-
mà dels meus temps, perquè a propòsit
de promeses incomplides tenim al da-
munt el vodevil dels pressupostos de
l’Estat, on en lloc d’esperar noves pro-
meses, els negociadors catalans es po-
drien limitar a demanar que es complís
tot el que s’ha promès els últims anys,
tan sols en matèria de finançament, i
amb això ja canviarien molt les coses.

PERÒ NO SEMBLA que es vagi cap aquí.
Quan et prenen el pèl una vegada ets un
badoc babau. Quan els mateixos te’l pre-
nen dues vegades, t’ho has de començar a
fer mirar. Quan te l’han pres quaranta ve-
gades i encara hi tornes, ets idiota. Què
esperen d’uns interlocutors que et diuen
que no es pot governar un territori con-
tra una determinada minoria, però con-
sideren la cosa més natural governar-lo
contra una altra? Que sostenen un mo-
narca il·legal, que davant d’un conflicte
entre sectors de la població incompleix
de forma ostensible i reiterada la comesa
constitucional de mitjancer neutral?
Que quan la discrepància es situa tan cla-
rament en una qüestió concreta i ben es-
tablerta –l’autodeterminació–, diuen
que es pot parlar de tot tret d’aquesta
qüestió? Això i moltes coses més, que el
lector coneix ad nauseum.

EM CONTINUA ENERVANT el desconeixe-
ment de la idiosincràsia dels governants
espanyols. Això, i la desunió de les forces
sobiranistes, són les dues grans xacres de
la causa. Quan els sento dir: “Com pot ser
que digui això?”, penso: “Com pot ser que
feu aquesta pregunta?” Com és que enca-
ra no us heu adonat que diuen coses (que
ens semblen salvatjades) perquè un am-

E plíssim sector de la societat espanyola es-
pera sentir-les? Ho desitja ardentment i
amb furor guerrer. Vet aquí un mal de
principi dels nacionalistes catalans: ana-
litzar les situacions aplicant-hi el propi
codi moral funcional, sense veure o voler
veure que els espanyols en tenen un altre
diametralment oposat.

EL LECTOR D’HISTÒRIA sap que quan un
territori s’ha volgut independitzar i l’Es-
tat matriu s’hi ha negat, el canvi ha tin-
gut un preu: un dany material important
i un nombre contingent de víctimes. La
qüestió primordial és: s’està disposat a
pagar aquest preu? Si la resposta –del tot
respectable per descomptat– és no, la
conseqüència és incontrovertible: no hi
haurà independència. La qüestió va més
lluny d’una mera tria entre una república
independent en una banda, i en l’altra els
sofriments mínims per la població i l’eco-
nomia, perquè la situació ha arribat a un
punt en què l’establishment polític de la
vella Espanya ha flairat la sang i no està
disposat a deixar-ho córrer.

FER EFECTIVA LA REPÚBLICA ja no és no-
més un moviment desitjat, audaç, posi-
tiu, incert, perillós, com se’n vulgui dir. Ja
és una necessitat defensiva. Si es va ti-
rant de qualsevol manera com d’ençà que
es va investir el senyor Torra, sense fer
res, indignament, dient a cada pas coses
que després no es realitzen –i que se sap
que no es realitzaran–, es treballa per
l’enemic.

LA SORTIDA PACTADA, raonada, sense da-
nys, ja és impossible; el poder l’ha negat
de forma explícita, rotunda i reiterada.
Tot allò que es digui o es faci és irrelle-
vant, perquè l’Espanya medieval de la
monarquia, l’estament judicial, l’Esglé-
sia, l’exèrcit, i l’oligarquia ademocràtica
té per Catalunya un pla que no ve d’ara, ni
de fa un any, sinó dels últims temps d’Az-
nar, engegat per Zapatero. Un pla per li-
quidar l’entitat catalana, en la línia de Fe-
lip V i de Franco, per durar tres-cents
anys més, una tercera operació d’extin-
ció.

VE UNA POSTGUERRA duríssima. No és re-
lat de visionari, sinó simple convit al lec-
tor a deduir-ho dels discursos dels Casa-
do, Rivera, Arrimadas, Borrell, Susana
Díaz, García-Page, Lambán, Fernández
Vara. No cal referenciar-se en Vox; ser-
veixen per donar a PP, Cs i PSOE una lleu
pàtina d’assossec; amb matisos de voca-
bulari, estil i desodorant deposen tots la
mateixa xerrameca prebèl·lica, cada dia
més bèl·lica i prou. Es tracta de liquidar
les escasses funcions administratives i
socials dispensades a Catalunya, que
aquí s’aprecien molt insuficients en la
mesura i la proporció, i allà les veuen
ofensivament excessives en la totalitat.
Aquí molts en volen més; allà no volen do-
nar res i, a més, aniquilar els dissidents.

UNA LÍNIA FINAL d’ordre pràctic imme-
diat: deixeu anar els presos ara que hi sou
a temps. Si se’ls emporten a Madrid, no
els tornarem a veure més.

Miquel de Palol. Escriptor

Ser o no ser
Tribuna

a boira, en totes
les seves mani-

festacions i polisè-
mies, va desdibuixar
els contorns del meu
darrer mig any. Tra-

duir Canción de Bruma, el poemari de
Santi Balmes, del castellà a l’italià, i
sumar-hi la traducció al català d’El
hambre invisible, del mateix autor i es-
cenari, va escalfar els meus dies i les
meves nits, sumint-me en una boirina
intel·lectual deliciosa. L’any va acabar
amb un nou invent, el súmmum de
l’esferificació: els caramels de boira
lleidatana, de sabor entre fresc i her-
bat, que –diuen– copsa l’essència de
la bromassa de les Terres de Ponent.
Jo també vaig canviar d’any encapar-
rada, amb un humor nebulós fruit
d’una cadena d’adversitats dignes
d’un drama de diumenge a la tarda.
Ganes boges d’escampar la boira. Pe-
rò va ser la teva americana grisa bla-
vosa el que va esbatanar els meus ulls
cansats. Suposo que la taxonomia a
què em tens avesada no em permetia
veure-hi més enllà d’uns texans, unes
vambes i un jersei de llana. Ja combi-
naves els mitjons amb la samarreta i
t’agradava indicar que entenies el
meu lema: “L’ètica i l’estètica han
d’anar de la mà.” Però aquella peça,
d’un color entre la grisor dels cels de
Friedrich i la blaüra del mar de Begur,
no només deia que començaves a
agradar-te, sinó que començaves a
voler agradar. A sota, un jersei de coll
alt negre. Com tret dels anys setanta.
Feies goig i em recordaves els meus
ídols britànics. Els pantalons amples
feien que la imatge global resultés un
xic cubista però, quan t’emmarcava el
tors en un retrat de pla americà, podia
imaginar, sense riscos, que la neula ho
fa tot més elegant i calmós. La boira
és la certesa de la llum. Em fa sentir
com a casa.

L

De set en set
Anna Carreras

Visc a la boira
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L’executiva tractarà
amb Puigdemont
el pressupost de
Sánchez i el paper
del partit en la Crida

La PAH denuncia
les pràctiques
abusives dels fons
voltor amb els
llogaters

Un PDeCAT
dividit es
reuneix avui
a Brussel·les

Augmenta
el nombre de
persones que
ocupen pisosNacional

El vicepresident Oriol Jun-
queras i l’exconseller
d’Afers Exteriors, Raül
Romeva –que s’enfronten
a 25 i 16 anys de presó,
respectivament, acusats
de rebel·lió– sol·liciten al
Tribunal Suprem la seva
absolució ja que conside-
ren que la fiscalia i la resta
d’acusacions han encaixat
per la via penal les seves
actuacions, que emmar-
quen en una “acció políti-
ca” realitzada de forma
“pacífica, democràtica, le-
gítima i parlamentària”.
Per garantir “el seu dret de
defensa i la seva dignitat”,
la defensa demana al tri-
bunal la llibertat provisio-
nal de Junqueras i Rome-
va per afrontar el judici
amb totes les garanties.

Aquest és l’eix del com-
plet escrit de defensa dels
dos polítics d’ERC, confec-
cionat pel penalista An-
dreu van den Eynde, al
qual ha tingut accés El
Punt Avui, i que es presen-
tarà dimarts al Suprem.

“Defensen encara la nego-
ciació política” entre Cata-
lunya i l’Estat espanyol, a
qui acusa de “negar-s’hi”,
mentre que el govern  va
intentar-ho fins i tot des-
prés de la declaració d’in-
dependència, el 27 d’octu-
bre del 2017. “No és una
quimera”, indica l’advo-
cat, que remarca que dels
del 1905 s’han celebrat
106 referèndums d’inde-
pendència; i des del 1991,
un total de 54, la meitat
d’aquests, pactats.

Rival polític
b En l’escrit de defensa,
de 115 planes, l’advocat
exposa que “l’independen-
tisme català mai va ser un
problema polític fins que
va obtenir el suficient su-
port ciutadà”. Recorda
que ERC va aprovar en el
Congrés de 1989 que el
seu objectiu era la inde-
pendència de Catalunya
de l’Estat espanyol, i que
actualment té 200 alcal-
des i més de 2.000 regi-
dors. Hi detalla el “junque-
risme: projecte pacifica-
dor i integrador” que defi-
neix el president d’ERC,

Oriol Junqueras, així com
“el treball en la cultura de
la pau i la no-violència” de
Romeva. “Els meus man-
dants, abans que indepen-
dentistes, són demòcrates
i pacifistes”, sosté Andreu
van den Eynde.

L’Estatut del 2010
b Si la fiscalia en el seu es-
crit d’acusació remunta
els antecedents a l’Acord
per a la Transició Nacio-
nal, signada pel llavors
president Mas i el líder
d’ERC, el 2012, la defensa
dels líders d’ERC la situa
en l’any 2010, amb l’Esta-
tut aprovat pel Parlament
català i l’espanyol. Acusa
el govern espanyol del PP
de “desistiment de fun-
cions” i de traslladar el de-
bat del dret a decidir al po-
der judicial. I quan el Tri-
bunal Constitucional es-
capça l’Estatut en la sen-
tència del 2014, indica
que “va ser un punt d’infle-
xió per fer front a l’inde-
pendentisme català” i que
va crear “frustració” en la
ciutadania. Amb la consul-
ta del 9-N del 2014, el go-
vern espanyol va tornar a

optar per “la judicialitza-
ció del debat polític” del
dret a decidir. I el 2015 a
les urnes sorgeix el man-
dat independentista que
ara jutjarà el Suprem.

Causa general
b La resposta del govern
espanyol és “impulsar una
causa general contra l’in-
dependentisme”, amb el
dret penal de l’enemic,
manté la defensa d’ERC.
S’inicien distintes investi-
gacions en cinc tribunals
diferents. I “la criminalit-
zació directa de l’Assem-
blea i d’Òmnium, dels seus
líders, i de forma indirecta
dels ciutadans que donen
suport a la independència
que es realitza en els es-
crits d’acusació és un des-
propòsit”, sosté el penalis-
ta, que refusa l’ús “sectari”
de la ciutadania de Catalu-
nya que s’atribueix al go-
vern. Per contra, exposa
que s’han vulnerat una
llarga llista de drets fona-
mentals als polítics encau-
sats, des del dret a un jutge
imparcial fins als seus
drets polítics, en no poder

participar en unes elec-
cions ni en l’acció parla-
mentària en ser posats ex-
pressament en presó pre-
ventiva i sota una acusació
d’“acció terrorista”.

El 20-S
b Així, els primers fets de-
lictius que s’atribueixen al
govern català és la mobilit-
zació ciutadana del 20 de
setembre del 2017 davant
de la seu del Departament
d’Economia i altres seus
oficials per mostrar el seu
rebuig als escorcolls per
aturar la realització del re-
ferèndum. Per Van den
Eynde, la investigació del
jutjat d’instrucció 13 de
Barcelona, que va autorit-
zar aquests escorcolls, va
ser “prospectiva”, per atu-
rar l’independentisme, i
per això sol·licita que no
s’acceptin les proves ob-
tingudes ni els informes,
que han servit per nodrir
la causa principal del Su-
prem. També qüestiona la
declaració de la lletrada de
l’administració de justícia,
que manté “una determi-
nada ideologia”, en consi-

derar que primer no va vo-
ler sortir al carrer amb els
Mossos i després va “exa-
gerar” la seva sortida pel
terrat del teatre del costat.
“Les acusacions fan un re-
lat judicial inventat de l’ex-
ercici d’uns drets cívics fo-
namentals”, com és el de la
llibertat de manifestació, a
més de recordar que la co-
mitiva judicial va poder fer
la seva feina. No s’oblida de
remarcar la “poca previ-
sió” de la Guàrdia Civil en
l’operació, en deixar els
dos vehicles amb armes a
dins oberts, i no succeir
cap acció violenta per part
dels ciutadans.

L’1-O i la violència
b Pel que fa al referèn-
dum, la defensa admet
que van organitzar-lo,
com “l’únic fet unilateral”
del govern de Puigde-
mont, “convençuts de la
legitimitat de les seves ac-
cions, de la seva legalitat
com a actes d’exercici de
drets cívics (dret a la lli-
bertat d’expressió i a la lli-
bertat ideològica) i de la
seva irrellevància penal”,

Junqueras
i Romeva:
“Vam fer
política”
DEFENSA L’advocat de l’exvicepresident i l’exconseller
d’Exteriors, en l’escrit de defensa, demana la seva absolució
en no ser delictives les seves accions LLIURES Sol·licita al
Suprem la seva posada en llibertat en el judici “per dignitat”

Mayte Piulachs
BARCELONA

L’exvicepresident Oriol Junqueras, amb l’expresident i
exconsellers, intervé, després de la votació de la declaració
d’independència, el 27 d’octubre del 2017 ■ ANDREU PUIG
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Socialistes
convençuts

L’APUNT i l’amabilitat de l’acte, Sánchez no va fer cap gest cap
a la parròquia més enllà de la visita i d’una intervenció
que podia haver pronunciat arreu. Poc s’hi va esmer-
çar, i en l’ambient surava un cert convenciment socia-
lista que, en el context actual, amb el PP i Cs fent la
gara-gara a Vox, els seus adversaris li han regalat una
nova targeta de presentació: “O jo o el caos!”Emma Ansola

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va vi-
sitar dissabte Barcelona de forma molt diferent a com
ho va fer l’última vegada; encapsulat per un fort dispo-
sitiu de seguretat per celebrar a la Llotja un Consell de
Ministres. Aquest cop, en canvi, va tenir bany de mas-
ses, de militants que volen mostrar i recuperar l’orgull
socialista ara que tornen a tocar poder. Tanmateix, tot

ja que la convocatòria de
referèndums s’havia des-
penalitzat amb la llei del
2005. També assegura
que ni Junqueras ni Ro-
meva pensaven que els
agents de la Guàrdia Civil i
de la policia espanyola ac-
tuessin amb violència con-
tra els votants “pacífics”.

Cap delicte
b Per tot això, el lletrat
clou que no van cometre
cap delicte de rebel·lió, en
no haver-se produït cap al-
çament armat, ni el delic-
te de sedició, com sosté
l’advocada de l’Estat. Pel
que fa a la malversació
afirma: “No hi ha hagut
cap menyscapte de la con-
fiança dels ciutadans en la
gestió del patrimoni pú-
blic; l’actuació política és
un mandat electoral.”

Familiars
b I, a banda que els acu-
sats puguin declarar en ca-
talà durant el judici, la se-
va defensa demana al tri-
bunal que es reservin deu
llocs per als familiars, i
cinc per a observadors. ■

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

Les frases

“El 20 de setembre
es va produir una
protesta legal. No es
volia impedir ni es va
impedir l’acció de la
comitiva judicial”

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

“Aquí s’ha usat el
procés penal per
perseguir un
moviment que,
pacíficament, desitja
un objectiu polític”

“Les acusacions els
atribueixen uns fets
irrellevants
penalment, i en
discòrdia amb el que
realment va passar”

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

“Van realitzar
el referèndum
convençuts de la seva
legalitat com a actes
d’exercici de drets
cívics”

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

“En la votació de l’1-O
els agents policials
volien atemorir els
ciutadans o
escarmentar-los”
Andreu van den Eynde
ADVOCAT DE JUNQUERAS I ROMEVA

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

“Ni abans ni després
de l’1-O no van pensar
en un esclat violent
perquè va en contra
del moviment
sobiranista català”

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

“La criminalització de
l’ANC i Òmnium, dels
seus líders i la
ciutadania a favor de
la independència és
un despropòsit”

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

“L’independentisme
català mai va suposar
un problema polític a
l’Estat espanyol fins a
obtenir el suport
ciutadà suficient”

La plataforma Internacio-
mal Trial Watch (ITW),
impulsada per sis entitats
de juristes i de defensa dels
drets humans catalanes,
fa una crida la ciutadania
perquè col·labori amb do-
natius per poder sufragar
l’estada d’observadors es-
tatals i internacionals de
reconegut prestigi en el ju-
dici dels independentistes
catalans al Tribunal Su-
prem, a Madrid. L’inici de
la vista és a tocar, ja que se-
rà a finals de mes o la pri-
mera setmana de febrer.

Per a aquest repte, les
entitats van acordar que
no acceptarien “cap sub-
venció de cap administra-
ció, per mantenir la inde-
pendència política i econò-
mica del grup d’experts”,
explica el director de l’Ob-
servatori del Sistema Pe-
nal i Drets Humans
(OSPDH), Iñaki Rivera, i
per això fan una crida a la
col·laboració social. Els ex-
perts convidats no cobra-

ran honoraris, però sí que
cal comprar-los bitllets
d’avió o de tren i sufragar
la seva estada a Madrid.
L’equip final serà en funció
dels recursos assolits. Per
ara no s’avancen noms
d’acadèmics i personali-
tats que ja han confirmat
la seva presència, fins a te-
nir tots els observadors
confirmats.

Per Rivera, el fet que el
judici als dotze encausats
sigui televisat serà una ga-
rantia perquè “tota la ciu-
tadania valori la gravetat
del que està passant, i que
cadascú faci la seva inter-
pretació”. L’equip d’obser-
vadors estatals i mundials

ho interpretarà de forma
tècnica i explicarà a l’opi-
nió pública si l’enjudicia-
ment de líders polítics i ci-
vils catalans s’ha dut a ter-
me per una justícia impar-
cial i independent, i amb el
degut respecte als drets
humans.

Per això la plataforma
s’ha marcat tres eixos de
treball. En el primer, una
vintena d’acadèmics esta-
tals faran una valoració
processal del judici; en el
segon, un grup d’advocats
valoraran les qüestions
jurídiques, i en el tercer un
grup de representants
d’organitzacions de drets
humans vigilaran que se’ls
respectin i el seu estat aní-
mic i físic, especialment
als presos preventius,
en feixugues condicions.
A més, es vol que dues per-
sones facin “una relació
diària del judici, endreça-
da amb l’enumeració de
drets humans respectats o
no”, i una valoració set-
manal del judici, a banda
dels informes finals dels
observadors. ■

a La plataforma catalana International Trial Watch
demana donatius a la ciutadania per poder dur-los al judici

Crida per cobrir
les despeses dels
observadors al TS

M. Piulachs
BARCELONA

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

La xifra

6
entitats de la plataforma
ITW són: Irídia, Novact, Insti-
tut de Drets Humans, OSPDH,
ACDddhh i Col·lectiu Praga.

Representants de les sis entitats promotores dels observadors al Suprem ■ M.P.
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Els Mossos d’Esquadra
van dispersar ahir, diu-
menge, al migdia una pro-
testa que volia boicotejar
una paellada popular orga-
nitzada per simpatitzants
del partit de la ultradreta
Vox al camp de futbol de
Gornal. Per garantir la se-

guretat d’aquest acte, fins
al lloc, s’hi van desplaçar
efectius antiavalots de la
policia catalana que van
fer un cordó policial per
impedir que els antifeixis-
tes accedissin al complex
esportiu. Amb tot, es van
viure enfrontaments en-
tre les dues parts i, segons
fonts dels Mossos, dos
agents van resultar ferits

quan es van produir “llan-
çaments a la línia policial”.

Al migdia també es van
registrar enfrontaments a
Blanes, on diversos simpa-
titzants de Vox volien ins-
tal·lar una taula informa-
tiva al passeig de Mar. Tot
plegat va passar pels volts
de dos quarts d’onze del
matí, quan quatre mem-
bres del partit de la ultra-

dreta van intentar mun-
tar la carpa. Els antifeixis-
tes, però, els estaven espe-
rant al punt que l’Ajunta-
ment havia facilitat a Vox
per evitar que instal·lessin
la carpa. Aleshores es van
produir enfrontaments
fins que els Mossos van
aparèixer per separar-los.
Els simpatitzants del par-
tit van poder muntar la
taula informativa uns me-
tres més avall protegida
per un cordó policial entre
els crits dels antifeixistes.
A Sitges, també es va im-
pedir un acte de Vox amb
crits de “fora feixistes dels
nostres barris”. ■

Protestes antifeixistes
en els actes de Vox
Redacció
BARCELONA

Els mossos fan fora membres de plataformes antifeixistes
en un acte de Vox a l’Hospitalet ■ EFE

omés hi ha dues al-
ternatives sobre la
taula: l’una és votar
i l’altra és acceptar

la repressió com una via per actuar.
Al final has de triar, decidir a quin
costat et poses [...]. Trobo a faltar
una mica més de concreció en el
que alguns líders estan dient; per
exemple, em refereixo específica-
ment a Pedro Sánchez. Què és el
que Pedro Sánchez farà? Què és el
que les principals forces faran? Te-
nen dos costats per triar, quin tria-
ran? Hi ha dues opcions, tu tries.”
Són paraules de l’exconseller
d’Afers Exteriors, Raül Romeva,
empresonat a Lledoners. Però, con-
tràriament al que podria semblar,
no han estat pronunciades aquests
dies, sinó el setembre del 2017 a la
delegació del govern a Brussel·les,
davant de més d’una seixantena de
mitjans internacionals i una quin-
zena d’espanyols i catalans, quan
l’actual inquilí de La Moncloa ni
sospitava que arribaria a governar i
hauria de gestionar personalment
la crisi amb Catalunya. Aleshores el
líder socialista va escollir el 155, pe-
rò ara és a les seves mans tornar a
fer o no la mateixa tria: més repres-
sió o aportar una proposta política
com a desllorigador del conflicte.

Dues reveladores conferències
de premsa de Romeva en diversos

“N

idiomes, el 28 d’aquell mes i el 18
d’octubre següent, continuen re-
verberant i constitueixen autèntics
al·legats anticipats que els advocats
han utilitzat per nodrir els escrits
de defensa contra la ficció de la re-
bel·lió: “Des del 2005, el Codi Penal
considera que fer un referèndum,
fins i tot sense acord amb l’Estat,
no és un crim; tractar-ho com un
crim és simplement una violació de

la legalitat.” Parlant en nom del
govern, l’exeurodiputat apel·lava
constantment a la necessitat de
dialogar i constatava reiterada-
ment que, “en termes de violència,
no s’ha vist ni una sola crida, ni un
sol acte o incident en anys de mas-
sives manifestacions als carrers,
mai, mai. No s’ha sentit cap polític,
cap promotor cívic, fent crides a
cap acte de violència, mai”.

La vigència del discurs rau igual-
ment en la diagnosi que fa de la ul-
tradreta, molt abans de l’adveni-
ment de Vox a Andalusia: “Al cos-
tat de qui es posa l’extrema dreta?
No al costat del referèndum, no al
costat dels catalans; no n’hi ha,
d’extrema dreta, en aquest costat
[...]. On és l’extrema dreta a Espa-
nya? Al costat dels que no volen
el diàleg, dels que criden «¡A por
ellos!». La manera de treballar a Ca-
talunya és exactament la contrària
al que defensa l’extrema dreta.”

En un altre moment, insisteix
que l’única manera d’adreçar el
problema és mitjançant la política,
ja que qualsevol intent que la qües-
tió “evolucioni a través de la força
o de l’ús de la violència o detenint
persones serà absolutament inútil i
contraproduent”. Un cop passat el
referèndum de l’1-O, Romeva torna
a Brussel·les i recorda que gairebé
900 persones van ser ferides per la
repressió exercida per la policia es-
panyola i la Guàrdia Civil: “Nosal-
tres sempre hem posat la demo-
cràcia, el diàleg i les negociacions
al davant, com l’eina per tractar
aquesta situació complexa. I, per
l’altra banda, l’eina que ha posat
sempre l’Estat és la repressió i, en
aquest cas, com han vist, directa-
ment la violència.”

Encara que no era el primer cop
–ja ho havia fet el març i el juliol an-
teriors–, fa feredat comprovar la
claredat amb què Romeva vaticina-
va, aquell 18 d’octubre, pocs dies
abans de la proclamació de la inde-
pendència, la repressió que hauria
de viure en primera persona: “Puc
ser apartat? [removed, en anglès]
Sí, existeix la possibilitat. Jo o el go-
vern podem ser apartats o empreso-
nats, fins i tot, és possible, com vam
veure dilluns amb Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart. La meva pregunta és:
això és normal? És una cosa que la
UE pot acceptar, amb què pot con-
viure una democràcia moderna?
Pot passar, sí. Aquest és el proble-
ma, que això pot passar, això és re-
alment el que ens ha d’inquietar,
que una cosa així avui no només és
possible que passi dins la UE, sinó
que ja ha passat.” Avui Romeva fa
329 nits que és a la presó. ■

JUDICI · Dues conferències de Raül Romeva a Brussel·les el 2017 esdevenen avui al·legats de defensa
anticipats VIGÈNCIA · L’exconseller ja instava Pedro Sánchez a concretar si es posa al costat de la
democràcia o de la repressió i avisava la Unió Europea de la possibilitat que el govern fos empresonat

Emili Bella
BARCELONA

329
nits fa que Raül Ro-
meva és a la presó,
en dues tongades.

“Fer un referèndum
no és un crim”

Raül Romeva, durant la conferència de premsa a Brussel·les del 28 de setembre del 2017 ■ ACN
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La cúpula del PDeCAT
viatja avui a Bèlgica per
abordar amb el president
Puigdemont el projecte
de pressupostos de Pedro
Sánchez. Prop de 30
membres de l’executiva
del PDeCAT, entre els
quals el seu president, Da-
vid Bonvehí; la vicepresi-
denta, Míriam Nogueras, i
el secretari d’organitza-
ció, Ferran Bel, es posaran
al dia a Waterloo sobre
els punts més crítics de
l’agenda política. Una re-
unió que s’albira tensa

després que Puigdemont
expressés la seva voluntat
d’“acompanyar” les for-
macions que votaran no
als comptes al Congrés i
que certs sectors del PDe-
CAT hagin deixat la porta
oberta a donar suport a
la tramitació i fins i tot
a l’aprovació dels números
de Sánchez. Mentre que
Nogueras ha reiterat la se-
va negativa en aquest sen-
tit, Bel s’ha mostrat en els
últims dies més procliu a
allargar la mà als socia-
listes espanyols. Serà, pe-
rò, Bonvehí qui, junta-
ment amb Puigdemont,
faci una valoració de la re-

unió avui al migdia davant
la premsa.

Immers en discrepàn-
cies internes, el PDeCAT
també discutirà a la Casa
de la República l’estratè-
gia a seguir per afrontar el
repte de les municipals.
Com s’articularà la candi-
datura a l’alcaldia de Bar-
celona d’aquest espai in-
dependentista encara es-
tà en l’aire pels cops de col-
ze per liderar la llista. Si bé
Neus Munté va ser la gua-
nyadora de les primàries,
l’aposta perquè Joaquim
Forn i Elsa Artadi la subs-
titueixin sedueix el sector
més proper a Puigdemont.

I, en aquesta equació,
també hi entra el projecte
de la Crida. Poques setma-
nes abans del seu congrés
constituent, la cúpula del
PDeCAT debatrà la seva
vinculació amb Puigde-
mont, segons ha pogut sa-
ber El Punt Avui. Si bé
fonts del partit asseguren
que no hi ha una agenda
del dia, reconeixen que
aquesta qüestió estarà so-
bre la taula. Com afronten
la relació amb la Crida serà

clau per determinar si
s’aboquen a un xoc, a una
fusió o a una convivència
més o menys articulada.

La cimera d’inici d’any
del PDeCAT anirà seguida
d’una altra amb l’última
formació que integra
aquest mosaic indepen-
dentista: Junts per Cata-
lunya. El grup parlamen-
tari de Puigdemont tam-
bé visitarà el seu líder a fi-
nals de setmana per dis-
cutir els temes principals

de la legislatura. Diumen-
ge i dilluns vinent, els di-
putats de JxCat seran a
Waterloo, convertit ja en
segon epicentre de la po-
lítica catalana després de
Barcelona.

D’altra banda, ahir, el
vicepresident del govern
de la Generalitat, Pere
Aragonès, va respondre al
president Pedro Sánchez
que, si vol garantir l’estabi-
litat del govern espanyol,
“ha d’afrontar una nego-
ciació política sobre el fu-
tur de Catalunya”, que,
d’altra banda, “només po-
drà decidir la seva gent”.
Aragonès, que aquests
dies fa de president en fun-
cions pel viatge als Estats
Units del president Quim
Torra, també va respondre
al primer secretari del
PSC, Miquel Iceta, que no
és “impossible” que ERC i
el PDeCAT votin en contra
dels pressupostos espa-
nyols com havia suggerit
dissabte el líder socialista.
“El que és impossible és
que desapareguin els dos
milions d’independentis-
tes”, va replicar el vicepre-
sident en un acte a Sant Vi-
cenç dels Horts. ■

Un PDeCAT dividit
pel pressupost
viatja a Brussel·les

N. Segura
BRUSSEL·LES

a L’executiva es reuneix avui amb Puigdemont a Risc de xoc
per l’estratègia en les municipals i la constitució de la Crida

Membres de l’executiva, en l’última assemblea ■ J. RAMOS
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