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ENTREVISTA Jordi Sànchez  PRESIDENT DE LA CRIDA NACIONAL I DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA

“Em preparo per acusar
l’Estat i guanyar”
JUDICI · “Crec que els fiscals del Suprem fa dies que tenen mal de panxa
pensant com provar els fets” MARCHENA · “No entenc com no va renunciar”
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Ter Stegen i Messi faciliten la victòria del Barça en un partit igualat

L’ESPORTIU

Triomf difícil a Girona (0-2)
Messi celebra el segon gol del Barça, ahir a Montilivi ■ QUIM PUIG

El cònsol de Veneçuela a Barcelona
recorda que la constitució no permet al
president convocar eleccions i acusa els
EUA d’haver organitzat un cop d’estat

Europa-Món P18-19

Maduro qualifica
d’“insolent”
l’avís de la UE

CULTURA-ESPECTACLES P22-24

La seva pel·lícula ‘Entre dos aguas’
s’endú set dels guardons i ‘Les
distàncies’ guanya el de millor filmLacuesta, ahir a la catifa vermella dels Gaudí ■ O. DURAN

Isaki Lacuesta,
gran triomfador
als premis Gaudí
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El 5,5% de les
exportacions de
gener a setembre
del 2018 van ser a
la Gran Bretanya

La vulnerabilitat de
la gent gran la
converteix en
objectiu prioritari
dels malfactors

Els vells, en el
punt de mira
dels
delinqüents

El ‘Brexit’
posa en alerta
les empreses
catalanesNacional

 les portes del trasllat
a la presó de Soto del
Real, a Madrid, per fer
front al judici de l’1-O,

Jordi Sànchez rep El Punt Avui
a la presó de Lledoners.

Com està?
Fort, determinat a seguir man-
tenint els ideals que m’han por-
tat a la presó. I reconfortat per
tot el suport i l’escalf.

Aviat serà traslladat a Madrid.
El preocupen les condicions en
què haurà d’estar a Soto del
Real mentre duri el judici?
Afrontar un judici tan llarg i in-
tents (amb sessions de vuit ho-
res diàries, tres dies a la setma-
na i durant mesos) en presó
preventiva és una eina de des-
gast que el tribunal ens imposa.
Forma part del judici polític al
qual ens enfrontem.

Preparat físicament i mentalment?
Absolutament. Després de la va-
ga de fam, amb la rectificació
que el TC va fer quasi immedia-
tament, obrint el calaix i desblo-
quejant els recursos d’empara,
sabem que amb actitud ferma i
digna, entomant els tribunals
de cara i denunciant-los, només
considerem guanyar. Afrontaré
el judici amb determinació.

Després de més d’un any en
presó preventiva sense poder
defensar-se, veu el judici com
una oportunitat?
Preferiria que s’hagués tancat

A

la causa. Però, després de quasi
setze mesos de presó preventi-
va, el judici serà el moment en
què ningú ens podrà fer callar.
El judici pot ser una oportunitat
per posar l’Estat espanyol da-
vant del mirall. Serà el seu se-
gon 1 d’octubre. I el més impor-
tant: tota la pressió la tindrà la
fiscalia. Són ells qui hauran de
demostrar el que és indemos-
trable. I ho hauran de fer sota
llums i taquígrafs, aportant pro-
ves. Els observadors internacio-
nals no compraran paraules ni
relats inventats. La fiscalia ho
té molt difícil, de fet ho té im-
possible si parlem d’un judici
just en què només amb fets pro-
vats el tribunal pot condemnar.

Seran dies durs per a vostè i
per a tots els processats.
No pas més durs que els més de
470 dies de presó.

Com es demostra que no ha
passat allò que no ha passat?
Capgiri la idea. Com demostra-
rà la fiscalia allò que no ha pas-
sat? I no oblidi que els focus in-
ternacionals estaran oberts per

seguir el judici. Serà interessant
veure fins on forcen la màquina.
Tinc la impressió que fa setma-
nes que ja no tenen marge i ara
són esclaus del disbarat que han
fet. Crec que els fiscals del Su-
prem fa dies que tenen mal de
panxa.

Faria alguna cosa diferent res-
pecte al que va fer aquell 20 de
setembre?
El dret a la manifestació i a la
protesta és irrenunciable en
qualsevol idea democràtica. Jo
tornaria a convocar la protesta.
El paper de diàleg amb la Guàr-
dia Civil i els Mossos per facili-
tar les coses, fer conviure la pro-
testa i l’acció judicial d’entra-
da... també ho tornaria a fer.
Els 40.000 manifestants van
ser exemplars, tret dels que van
danyar els vehicles. És l’única
cosa que segur que ara vetllaria
més per evitar, ja que quatre
brètols van danyar la imatge
d’una concentració pacífica.

A vostè li demanen 17 anys de
presó i 17 d’inhabilitació per un
delicte de rebel·lió. En el seu

escrit de defensa, parla d’“acu-
sacions desorbitades”. Ho diu
per la relació entre els danys i
les peticions de condemna?
Ho dic perquè els dos fets que
sustenten la causa (un referèn-
dum i una declaració d’indepen-
dència) no són delictes en el Co-
di Penal espanyol. Encara més:
es van treure del Codi Penal el
1995, quan la declaració de se-
cessió sense violència va deixar
de ser delicte, i el 2012, quan
l’organització del referèndum
il·legal també va ser apartada.
Ho va aprovar el Congrés dels
Diputats. Un tribunal, per molt
“suprem” que sigui, no pot anar
contra la llei que ha d’aplicar, ni
contra la voluntat explícita del
Congrés dels Diputats.

A què ho atribueix?
A les ganes de revenja del Regne
d’Espanya i a la necessitat que
tenia de decapitar-nos l’octubre
del 2017, amb el cap d’estat al
capdavant.

Tem que es jutgin idees més
que fets?
No ho temo; n’estic segur. No-
més cal llegir les interlocutòries
de Llarena en què denega la me-
va llibertat, i la de Quim Forn.
El problema era –i ho continua
sent– la nostra ideologia, el nos-
tre pensament.

A vostè, com a Jordi Cuixart,
li demanen més anys de presó
que a alguns consellers del go-
vern. S’ho explica?
Res és explicable des de la raó,
el dret i la democràcia. En tot
cas, ells volien posar fi a les mo-

bilitzacions massives i pacífi-
ques que des del 2012 ha viscut
Catalunya. Només cal llegir els
escrits d’acusació per veure
com criminalitzen aquestes
mobilitzacions. Soc a la presó
per haver estat el president de
l’ANC, l’entitat que ha impulsat
les mobilitzacions més massi-
ves i continuades de la història
d’Europa.

Després de més d’un any de pre-
só preventiva, difícilment hi hau-
rà una sentència absolutòria.
Si el judici és just, només hi té
cabuda l’absolució. És el que
hem d’exigir. Ens hem de con-
vèncer que l’absolució és el que
ha de passar.

Si pogués parlar amb normali-
tat amb Manuel Marchena, què
li diria?
Que no entenc per què no va re-
nunciar a presidir el tribunal
que ens jutjarà quan es van fer
públics els missatges de Cosidó.
Que no entenc per què, dies
abans que els missatges es fes-
sin públics, quan tothom ja do-
nava per fet l’acord entre el PP
i el PSOE i que ell seria el presi-
dent del CGPJ, en contra del
que preveu la llei –que diu que
han de ser els vocals del CGPJ i
no els partits els que decideixin
el president–, no va dimitir. La
seva presidència omple de dub-
tes la imparcialitat del tribunal.

Està al cas de la refundació
ideològica del PP en el darrer
congrés del cap de setmana
passat? Ha sentit Casado dient
que lluitarà contra l’indepen-
dentisme aplicant el 155 tan
bon punt pugui? Què en pensa?
És l’Espanya eterna, la de la
reconquesta, la del Dia de la
Raça. La història trista d’Espa-
nya que Gil de Biedma va des-
criure tan bé, la que sempre
acaba malament.

“Ens preparem per a una presó
llarga i un judici que no serà
just”, deia setmanes enrere
Oriol Junqueras. Hi està
d’acord?
Jo em preparo per acusar l’Es-
tat i guanyar l’absolució. Per
anar-hi determinat, sense abai-
xar el cap, per parlar clar i,
quan calgui, plantar-me, com
ja vam fer en la vaga de fam.

Els demanen acusacions “desor-
bitades” per advertir l’indepen-
dentisme? Per deixar clar quin
preu ha de pagar tothom qui es
vulgui enfrontar amb l’Estat?
Òbviament. És un judici polític

“Crec que els fiscals del
Suprem fa dies que
tenen mal de panxa”

Jordi Sànchez PRESIDENT DE LA CRIDA I DEL GRUP PARLAMENTARI DE JXCAT

Xevi Xirgo
SANT JOAN DE VILATORRADA

JUDICI · “La presència de Marchena omple de dubtes la imparcialitat del tribunal” ACTITUD · “Em
preparo per acusar l’Estat espanyol i guanyar l’absolució, i per anar-hi determinat, sense abaixar el cap”

❝Pedro Sánchez
està travat. Li falta
valentia. I un líder
sense valentia està
condemnat a l’oblit

Prefereixo treballar
de valent per facilitar
la unitat que no pas
encapçalar una
llista electoral

❝
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I morien cridant la
mare

L’APUNT d’aquells valents defensors de la República que mai
van saber on van ser enterrats els seus fills. Ahir, la no-
va República (en construcció) va fer un acte de repara-
ció enterrant les restes d’alguns d’aquells soldats que
havien anat a parar a fosses comunes. Un desgreuge i
un prec; que mai més cap jove ardit hagi de cridar la
mare en el camp de batalla.Jordi Panyella

Un dels fets més corprenedors de la Guerra Civil espa-
nyola és la manera com morien molts dels joves cri-
dats a files, travessats per una bala al camp de batalla,
dessagnant-se sense remei i cridant la mare. Els udols
de desesperació reclamant inútilment l’auxili de la
persona que els havia dut a aquell món va transmutar,
amb el pas dels any, en el plor silent dels familiars

de manual. Som el cap de turc.
Per això és molt important que
la gent continuï mobilitzada.
Pacíficament i amb l’actitud
insubornable de no-violència,
però tossudament alçada, com
ens va ensenyar a dir Lluís
Llach.

En certa manera, l’estratègia
ha triomfat i ara tothom és
més prudent?
No ho crec. Prudència no és la
paraula que jo escolliria. La pru-
dència no és dolenta. Em pre-
ocupa la desorientació fruit de
la repressió.

Hi va haver un punt d’ingenu-
ïtat, en la declaració del 27-O?
No ho crec. El que va faltar els
dies previs al 27-O va ser la con-
fiança i la lleialtat entre els par-
tits. Tinc la sensació que el 27-O

es produeix en un entorn polític
en què per a alguns importa
més el càlcul partidista i electo-
ralista que mantenir la unitat
que va fer possible l’1 d’octubre.

Vistes les condicions en què
s’hi va arribar, i vist ‘a posterio-
ri’, què s’hauria d’haver fet dife-
rent?
No s’hauria d’haver perdut mai
la confiança que es va tenir per
fer possible l’1 d’octubre.

El punt feble de l’independen-
tisme és la desconfiança? L’ob-
jectiu de l’1-O va fer que aques-
ta desconfiança quedés en un
segon terme durant els mesos
previs, però va rebrotar a partir
de l’endemà?
Jo diria que la clau la tenim la
tercera setmana d’octubre.
L’empresonament de Cuixart i

el meu, així com l’anunci de
l’impuls del 155 per part del go-
vern, van fer que el sobiranisme
perdés el control de l’agenda.
Alguns es van posar molt ner-
viosos. Les pressions cap al pre-
sident Puigdemont van ser im-
menses, i no sé si sinceres del
tot. En tot cas, ara toca mirar
al futur, preservar la força que
l’1 d’octubre ens dona, reivindi-
car tot el que va funcionar i evi-
tar els errors que es van poder
cometre. La partida és ben
oberta, no tenim res perdut.

Sembla evident que ara vivim
un moment de desconfiança
entre partits.
Sí. Cal reconduir-ho. És el nos-
tre punt més feble. No és nou.
Però, lamentablement, seguim
en aquesta dinàmica. I la culpa
no és només d’una part. La des-

confiança és de procedències di-
verses. Cal recuperar la genero-
sitat i les ganes de cooperar. Sa-
bem com s’ha de fer. Ho torna-
rem a fer possible, com ho vam
fer l’1 d’octubre.

Els diputats de JxCat insistei-
xen aquests dies en la investi-
dura de Puigdemont. Roger
Torrent diu, però, que no pro-
mourà cap nova investidura
que no sigui efectiva. ERC no
vol investir Puigdemont?
Aquest tema es va tancar mala-
ment el 30 de gener. És una de
les ferides obertes que dificul-
ten la confiança. Hi ha el con-
venciment que en aquell mo-
ment no es va actuar lleialment
amb el que s’havia acordat. En
tot cas, ho hem de superar.

Creu, de veritat, que si Puigde-
mont és investit tornaria a Ca-
talunya? Li retreuen que això ja
ho va dir en campanya.
N’estic convençut. El president
és un home de paraula. És una
acusació diabòlica, i només es
pot desmentir si ell és presi-
dent. Alguns dels que l’acusen
no el volen fer president i, per
tant, no li permeten demostrar
que és una acusació falsa. Tinc
la sensació que el president és
el blanc de totes les crítiques i
desqualificacions. És enorme-
ment injust. L’exili és molt dur,
tant o més que la presó. Ho sap
ell, ho sap Marta Rovira i ho
saben tots els membres del go-
vern. Ningú del govern, ni la
secretària general d’ERC, és a
l’exili per plaer. Igual que nosal-
tres no som a la presó per plaer.
En el cas de Puigdemont, però,
massa gent l’hi té votada. A ho-
res d’ara, ha quedat clar que la
unitat de l’independentisme
no implica, en tot cas, llistes
conjuntes, ni a Barcelona en les
municipals ni un tàndem Jun-
queras-Puigdemont en les eu-
ropees. ERC ha dit que no a les
dues propostes. L’última pa-
raula no està dita. Confio que

el sentit comú s’imposi i que el
sobiranisme no deixi passar
l’oportunitat de garantir-se l’al-
caldia de Barcelona. I això no-
més és possible amb un acord
entre ERC i Junts per Catalu-
nya. I crec que mai pot ser un
motiu per no anar junts la dis-
puta per saber qui hauria de
ser alcalde. No sé com es pot
explicar que Ernest Maragall
renunciï a tenir la certesa de
ser alcalde, i menys encara ha-
vent de gestionar la incertesa
que ho sigui Valls. Si anem
junts, guanyarem l’alcaldia de
Barcelona. És tan de sentit co-
mú que al final s’imposarà.

Junqueras serà cap de llista
d’ERC en les europees i Forn,
en les municipals a Barcelona.
I s’especula que Rull i Turull
podrien ser candidats en les
europees en la llista conjunta
que podria configurar JxCat,
el PDeCAT i la Crida. A vostè li
sembla una bona estratègia
que els presos polítics siguin
candidats?
És una manera de reivindicar
que som presos polítics, de de-
nunciar la situació que vivim i
d’exigir el respecte de la volun-
tat democràtica.

Vostè estaria disposat a anar a
la llista de les europees?
Estic disposat i entregat en cos i
ànima a buscar espais d’unitat
i confluència del sobiranisme.
I, en aquest sentit, prefereixo
treballar de valent per facilitar
la unitat que no pas encapçalar
una llista.

La Crida, que vostè, Puigde-
mont i Torra han impulsat, ja
és formalment un partit polític.
Sembla que finalment ni el
PDeCAT ni ERC s’hi sumaran
com a formacions. Confia que
siguin els electors a títol indivi-
dual els que s’hi adhereixin di-
rectament al marge de la seva
militància en altres partits?
La Crida neix com a moviment,
no com a partit. Està inscrita en
el registre d’associacions de la
Generalitat de Catalunya. Per
tant, ningú podrà al·legar pro-
blemes de doble militància. La
seva legalització com a partit és
estrictament instrumental, per
evitar que algú altre ho faci. I la
Crida en el futur serà allò que
les seves bases vulguin que si-
gui. No renunciem a cap àmbit
d’acció política, però sempre
buscant la unitat. Hem vingut a
recosir, a unir. No a dividir. No

Passa a la pàgina següent

Jordi Sànchez, fotografiat al Parlament el setembre del 2016 ■ JUANMA RAMOS

No sé com es pot
explicar que Maragall
renunciï a la certesa
de ser alcalde. Si anem
junts, guanyarem
l’alcaldia de Barcelona

❝
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dividirem, no fragmentarem.
Farem les coses ben fetes.

Però la Crida no es pot alimen-
tar d’enlloc més que del grup
de persones que ara votaven
el PDeCAT, Junts pel Sí, ERC
o la CUP, no?
En absolut. En el seu equip de
direcció, en el seu govern, hi ha
gent de militància socialista, de
l’òrbita d’espais d’esquerra al-
ternativa...

És una opa amable per a alguns
i hostil per a uns altres?
No és cap opa. És la constatació
que amb els partits i les divi-
sions entre partits sobiranis-
tes, amb la falta de visió estra-
tègica compartida, no ens
n’hem sortit.

Els electors estan més units
que no pas els partits?
La societat està més unida
que els dirigents dels partits.
És una evidència. La unitat
depèn de la gent i de la volun-
tat de la gent.

La Crida no té temps, però, per
presentar-se a les eleccions
municipals. A les europees sí?
I a les properes eleccions al
Parlament?
La Crida no es precipitarà si ai-
xò vol dir més divisió. No serem
com aquells que venen a unifi-
car dos blocs en disputa i aca-
ben sent tres o quatre blocs els
que estan en disputa. Necessi-
tem que el vot sobiranista es re-
forci, i això implica la concen-
tració del vot i l’ampliació de la
base de votants.

Tornar a la unitat implica tam-
bé un relleu dels lideratges
actuals com ha demanat Cui-
xart?
Tant entitats com partits han
iniciat processos de relleu de li-
deratges després de l’1 d’octu-
bre. Que els presos tinguem un
nivell d’intervenció –Junqueras
és el president d’ERC; Cuixart,
d’Òmnium, jo em presento per
ser-ho de la Crida...– no ens ha
de portar a engany. La nostra
és més una funció d’acompa-
nyament que de lideratge real.
Des de la presó, el dia a dia no
es pot seguir. I qualsevol lide-
ratge ha d’estar sobre el terreny
les 24 hores.

Què passaria si hi hagués una
sentència condemnatòria?
Creu que Torra hauria de convo-
car eleccions? Quina hauria de
ser la reacció en cas d’una sen-
tència condemnatòria?
Jo demano que ens bolquem a
exigir l’absolució i a denunciar
aquest judici. Que ho fem de la

mateixa manera que durant
mesos ens vam bolcar a prepa-
rar l’1 d’octubre i no el 3 d’octu-
bre. De la sentència, ja en parla-
rem quan surti si no és absolu-
tòria. En tot cas, des del 21-D
he estat partidari d’esgotar la
legislatura. No sé què guanya-
ríem anant a eleccions que no
tinguem ara. Tindrem, però,
temps per parlar-ne.

Què li suggereix la paraula ‘in-
dult’?
Una opció legítima que es con-
creta en una decisió política per
a qui ha comès un delicte i se’n
penedeix. No és el cas: jo no he
comès cap delicte i la resta de
processats, tampoc. M’agrada
més la paraula absolució. És

més justa. I si algú vol parlar de
decisions polítiques, m’agrada
més amnistia.

L’ANC i Òmnium Cultural han
anunciat mobilitzacions arran
del judici. No només a Catalu-
nya, sinó també a Europa, i a
Madrid. Vostè voldria una ma-
nifestació multitudinària a Ma-
drid coincidint amb l’inici del
judici?
I tant. Per què hem de tractar
de manera diferent Madrid que
Brussel·les? Això sí, vull que si-
gui massiva, cívica i totalment
no violenta, i que busqui la com-
plicitat dels espanyols partida-
ris dels drets i les llibertats, com
ho hem fet amb els flamencs i
valons quan hem anat a Bèlgica.

Quin consell donaria a la pre-
sidenta de l’ANC, Elisenda Pa-
luzie?
Tant ella com el secretariat sa-
ben el que han de fer. Seguir,
seguir i seguir. I ho estan fent.

Entrem en un temps mort, fins
a la sentència?
En absolut. Fa anys que a Cata-
lunya no hi ha temps mort. El
judici serà el moment de màxi-
ma expectació. Tot serà ben viu
i ho demostrarem tant a la sala
on ens jutjaran com al carrer
amb les mobilitzacions i a les
institucions. Serà un moment
d’internacionalització del con-
flicte i una oportunitat per tor-
nar a plantejar la necessitat de
buscar un acord per tancar el

conflicte entre l’Estat i Catalu-
nya. Això té un nom: exercici
del dret a l’autodeterminació.
Tot això passarà en els pròxims
mesos, abans de la sentència.

Pedro Sánchez ha dit que no
farà cap proposta amb relació
a Catalunya fins que no hi hagi
una sentència. Hi veu voluntat
d’arribar a acords, de fer una
proposta creïble?
A hores d’ara, no el veig decidit.
Està travat, bloquejat. Li falta
valentia. I un líder sense valen-
tia, sense ambició, sense deter-
minació per resoldre situacions
difícils (i la de Catalunya-Espa-
nya ho és), és un líder condem-
nat a l’ocàs en poc temps, a
l’oblit. Si no arrisca, la història
li passarà pel damunt.

Què opina de les taules de dià-
leg sobre el futur polític de Ca-
talunya que han pactat el go-
vern català i La Moncloa?
Si es concreten, poden ser de
molta ajuda. Soc partidari, però,
de fer feina de manera discreta.
No és necessari que els focus es-
tiguin encesos tota l’estona. A
vegades els focus no et deixen
veure-hi bé. No cal amagar res,
però deixem fer la feina a qui li
pertoqui fer-la. Ja arribarà el
moment de les explicacions i les
valoracions, i de prendre deci-
sions amb llum i taquígrafs. Ara
toca que alguns facin colzes.

Hi ha qui defensa que cal per-
metre la tramitació dels pres-
supostos de Sánchez perquè,
si no, el que ve al darrere (una
possible aliança entre el PP,
Ciutadans i Vox) serà molt pit-
jor per a l’independentisme.
Aprovaria els pressupostos?
Ho nego rotundament. La con-
tinuïtat del govern no depèn
dels pressupostos. Encara més:
alguns podrien dir que els pres-
supostos votats pels indepen-
dentistes desgasten més Pedro
Sánchez que els no pressupos-
tos. Dit això, cal veure i accep-
tar que el futur immediat d’Es-
panya és políticament fosc.

Què creu que passaria si un dia
a Espanya hi hagués un govern
com el que ara s’ha configurat
a Andalusia?
Doncs que tot seria encara pit-
jor que ara. Dit això, que ningú
descarti un govern PSOE-Cs.
Un escenari aparentment més
amable, però en alguns temes
igualment molt fosc. Espanya
està en una cruïlla històrica,
equivalent a la del 1898. Ja veu-
rem on va a parar tot plegat.

Hi ha qui és partidari del “com
més malament, millor”.
Jo soc partidari del “com més
bé, millor”. ■

Jordi Sànchez PRESIDENT DE LA CRIDA I DEL GRUP PARLAMENTARI DE JXCAT

Ve de la pàgina anterior

Jordi Sànchez, en un acte de l’ANC, l’agost del 2017 ■ MANEL LLADÓ

❝Tant els partits com
les entitats han iniciat
processos de
relleu després
de l’1 d’octubre

❝Un govern a Espanya
com el d’Andalusia
seria pitjor. Però no
descarti un acord
PSOE-Ciutadans

❝[A Puigdemont] Massa
gent l’hi té votada.
No és casualitat
que representi la
legitimitat de l’1-O
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Les apel·lacions que en les
darreres hores han fet la
Crida Nacional; el presi-
dent de la Generalitat,
Quim Torra, o l’exconse-
ller d’Interior Joaquim
Forn, aquest últim a tra-
vés d’una entrevista en
aquest diari, a bastir una
única candidatura sobira-
nista a Barcelona de cara a
les pròximes eleccions
municipals, han topat
amb l’enèsim rebuig
d’ERC. El seu cap de llista
a la capital catalana, Er-
nest Maragall, va ser l’en-
carregat ahir de tallar d’ar-
rel aquest debat, amb l’ar-
gument que hi ha diferèn-
cies programàtiques prou
marcades entre els partits
independentistes que fan
inviable aquesta unifor-
mització. “La ciutat té
dret a rebre propostes, cri-
teris i posicions diverses
sobre temes clau”, va in-
sistir l’alcaldable d’ERC,
que, això sí, hi va afegir
que un cop passin els co-
micis, i resultats en mà,
serà el moment que el so-
biranisme sumi esforços.

Maragall també es va
voler expulsar la pressió
recalcant que, ara mateix,
hi ha “un problema d’uni-
tat no resolta en el camp

del centredreta català”, en
una referència més que
explícita a les diferències
estratègiques que hi ha
entre sectors del PDeCAT
o la Crida, i en vista de les
quals, hi va afegir, es fan
aquestes proclames a su-
mar projectes “per veure

si algú els fa la feina i els
salva”. “Primer haurien de
definir els problemes
d’unitat en el seu propi es-
pai. I quan tinguem una in-
terlocució única, potser
podrem parlar de com
avançar junts”, va reblar.

A tot això, una de les al-

tres veus interpel·lades, el
filòsof Jordi Graupera,
també va reiterar ahir la
seva voluntat de conti-
nuar endavant amb la can-
didatura que ha bastit a
partir d’unes primàries
obertes. “Vau tenir temps,
disposició i mètode per
treballar per una unitat
que no diluís la pluralitat,
ni subhastés l’electorat en
un casino”, va sentenciar
en una piulada adreçada a
Torra. En aquest context,
el secretari general de la
Crida, Toni Morral, va re-
iterar ahir aquest discurs
sobre la necessitat de fer
plataformes electorals
conjuntes. ■

Les proclames per unir el
sobiranisme a Barcelona
topen amb el rebuig d’ERC

F.E.
BARCELONA

a Maragall replica que no competeix als republicans recosir la divisió que ara
hi ha al “centredreta català” a Graupera també descarta sumar candidatures

A través d’un llarg missatge
difós per Facebook, l’actual
tinenta d’alcaldia del govern
de Colau, Laia Ortiz, va anun-
ciar ahir la seva voluntat de
deixar la primera línia de la
política quan acabi aquest

Ernest Maragall, ahir, en un acte de precampanya celebrat a la ronda del Guinardó ■ ACN

mandat. Ortiz va atribuir la
decisió a motius estricta-
ment personals i familiars, i
per la necessitat de buscar
nous reptes professionals
després d’haver estat diputa-
da al Parlament i a Madrid.

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

Laia Ortiz (BComú) deixa la política

Irene Lozano, exdiputada
d’UPyD primer i del PSOE
després i actual secretària
d’estat per a Espanya Glo-
bal, anuncia una campa-
nya d’estat a través de ví-
deos, xarxes socials i fò-
rums per contrarestar el
que no dubta a qualificar
de “mentides” que preveu
que l’independentisme
llançarà contra el judici als
presos polítics. Presos que
per a ella no ho són, de polí-
tics, tal com indicava ahir
en una entrevista a EFE:
“El meu avi va ser un pres
polític. Em sembla ofen-
siu. És una gran operació

de desinformació.” Men-
tre l’independentisme i els
advocats dels presos polí-
tics es dediquin a “desin-
formar”, segons ella, la se-
cretaria d’estat que ella di-
rigeix es dedicarà “a expli-
car les coses com són”. Pe-
rò també ho farà amb ví-
deos i campanyes l’Oficina
d’Informació Diplomàtica.
Per a la secretària d’estat,
“les coses com són” i “el
que està passant de veri-
tat” és que “el procés va ser
una notícia falsa gegant”
que ha portat una “Catalu-
nya partida en dos”, amb
la convivència trencada,
perquè, afirma ella, “quan
la desinformació trenca la
convivència, està amena-
çant la democràcia”. En
vista d’això, Lozano pro-
met que, per defensar “la
medul·la de l’Estat, hi ha
d’haver diners i hi se-
ran”. ■

Xavier Miró
BARCELONA

Campanya mediàtica
de l’Estat contra
els presos pel judici

a La secretaria
d’Espanya Global
contrarestarà la
“mentida” sobiranista

Catalunya en Comú ha
abandonat la negociació
del pressupost de la Gene-
ralitat perquè considera
que l’executiu català no ha
fet cap moviment per
apropar-se a les seves
propostes. Durant les sis
reunions sectorials de
diàleg que reconeix Cata-

lunya en Comú assegura
que el govern català no
ha fet cap pas endavant
ni li ha presentat cap
“proposta global” de
pressupost. La formació
també reconeix que està
disposada a tornar a par-
lar amb el govern si aquest
li mostra disposició a aug-
mentar la recaptació im-
positiva i a “revertir les re-
tallades”. ■

X.M.
BARCELONA

Els comuns deixen de
negociar els comptes
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abíem, per testimonis,
que el padrí va morir
d’un tret; el va tocar
una bala al cap durant

un combat entre Torres de Segre i
Alfés el 8 de desembre del 1938. I
que el van carregar en un camió cap
a l’hospital de campanya del Sole-
ràs, però com que ja era mort no sa-
bíem si hi va arribar o no o què va
passar. Es veu que sí que hi va arri-
bar. El van enterrar al cementiri
vell del Soleràs.” Josep Moles és net
de Josep Moles Espelt, un soldat re-
publicà de Vimbodí (Conca de Bar-
berà) que va desaparèixer durant la
Guerra Civil. “Teníem notícia que
podia estar enterrat al Soleràs o en
algun altre poble de la vora, però ha
estat tota una sorpresa que l’hagin
trobat”, celebra. El govern li va en-
tregar ahir les restes de l’avi, a ell i a
la seva tia, de més de 80 anys, filla
de Josep Moles, una de les primeres
víctimes de la guerra identificades
amb el programa d’identificació ge-
nètica. Van ser exhumades de la
fossa del cementiri vell del municipi
de les Garrigues.

La consellera de Justícia, Ester
Capella, va assistir ahir als enterra-

“S
ments definitius al cementiri nou i
va visitar el lloc on era la fossa, on el
seu departament instal·larà durant
aquesta legislatura un espai de me-
mòria, un monument d’homenatge
a les persones que hi van ser enter-
rades, però que també servirà de di-
pòsit per acollir les restes que s’hi
han trobat, convenientment classi-
ficades i en espera de ser identifica-
des. “Avui fem un acte de justícia,
quatre persones podran finalment
descansar dignament 80 anys des-
prés de la seva mort. Avui comença-
rem a tancar un dol, que és també
col·lectiu; obrim les fosses per tan-
car ferides”, va assegurar la conse-
llera, que va fer una crida a tothom
que tingui indicis de familiars des-
apareguts perquè facilitin mostres
d’ADN. Es calcula que hi ha més de
20.000 persones enterrades en fos-
ses a Catalunya.

Les despulles de Josep Moles
s’enterraran a l’Espluga de Francolí
–on ara viu la família–, al costat de
les de la seva dona, amb qui es re-
trobarà, per fi, vuit dècades des-
prés. “El meu pare, que ja és mort,
sempre el va buscar, sobretot els úl-
tims anys, perquè al principi era
molt complicat: preguntar aquestes
coses estava mal vist i som els per-
dedors d’una guerra que no calia”,

lamenta Moles. La família havia fet
molts passos per intentar localitzar
l’avi: ajuntaments, jutjats, el Valle
de los Caídos, Salamanca..., sense
cap resultat. És la primera vegada
que es prova sort amb èxit entre les
2.000 persones que formen el cens
de persones desaparegudes, els fa-
miliars de les quals van donar mos-
tres d’ADN. La genètica de les res-
tes òssies desenterrades a la fossa
coincidia amb la de Maria Moles,
filla de l’aleshores desaparegut sol-
dat Moles.

Els altres tres identificats són
civils, veïns del mateix Soleràs: Te-
resa Mir Sarlé, Ramon Jové Piñol i
Leandro Preixens Torrebadella,
aquest darrer, mort per un obús.
Marcel·lina Gil és neta de la Teresa
i està molt satisfeta. “Sé pels meus
pares que en temps de guerra esta-
va malalta i era molt velleta; es va
morir i la van enterrar a la nit”, rela-
ta. No la va conèixer. De fet, “ja no
queda ningú a la família que l’hagi
coneguda”. Però mai és tard a l’hora
de tancar ferides. Un bon dia el go-
vern es va posar en contacte amb
ella per demanar-li una mostra
d’ADN: “Em van enviar un sobre de
Barcelona i m’ho vaig fer jo matei-
xa, a la boca i al paladar. Estava
molt ben explicat.”

Igual que la Teresa, el besavi de
Jordi Jové, Ramon Jové Piñol, tam-
bé va morir de mort natural, el 26
de desembre del 1938, als 82 anys,
segons conta la família, que tenia
constància que era enterrada al ce-
mentiri. Tot el que recorda una tie-
ta octogenària d’en Jordi és que en
Ramon feia 1,92 metres: “Era una
de les persones més altes del poble.”

El Soleràs va ser bombardejat
per l’aviació legionària italiana el
dia de Nadal i la població va ser ocu-
pada per l’exèrcit franquista el 27.
Quan hi van entrar els rebels, els
republicans es van retirar a una vi-
nya pròxima, des d’on van comen-
çar a repel·lir l’atac. El besnet de Jo-
vé atribueix a un obús republicà la
mort de Preixens, que estava treba-
llant en la construcció d’un refugi.
Aquesta versió, però, de fonts orals,
no concorda amb la del net de Prei-
xens, Josep Maria Ruestes, que as-
segura que el seu padrí va morir per
Sant Esteve i que, quan els colpistes
van entrar al poble, ja era mort.
Ruestes sosté que des de les vinyes
només van disparar amb metralle-
ta, no pas obusos.

El doctor en història contempo-
rània per la Universitat de Lleida
Josep Rubió i Sobrepere hi posa una
mica de llum. En l’acta de defunció
de Preixens, que data de l’any 1962,
figura que l’home va morir com a

conseqüència d’un obús el dia 27 de
desembre. “De vegades les inscrip-
cions al registre de defuncions de
víctimes de la Guerra Civil no són
prou exactes, i més quan es fan
tants anys a posteriori”, adverteix.
“Podria ser que els bombardejos del
dia 25 afectessin Preixens i que no
pogués sobreviure al bombardeig;
arran d’això, va ser enterrat al ce-
mentiri vell”, opina l’historiador,
membre fundador del Centre d’Es-
tudis de les Garrigues.

La fossa del Soleràs, la més gran
excavada fins ara en nombre d’indi-
vidus trobats, es va obrir l’estiu del
2017 i s’hi van desenterrar 146 per-
sones. La majoria eren soldats repu-
blicans que van morir en un hospi-
tal de campanya instal·lat al poble
per atendre ferits dels fronts de
l’Ebre i del Segre, però també n’hi
van aparèixer 25 del bàndol fran-
quista i alguns civils. Amb l’inici
dels treballs arqueològics, diversos
veïns que sospitaven que hi tenien
familiars enterrats es van inscriure
al cens. El primer identificat amb
els encreuaments genètics amb res-
tes òssies va ser Preixens [El Punt
Avui, 22 de juliol del 2018], a partir
de l’ADN de Ruestes i d’un cosí seu.
“Estem contentíssims, ara podrà
descansar; es podrà tancar aquesta
espècie de remordiment”, es con-
gratula en Josep Maria. Al cementi-
ri nou, ja hi reposa en Leandro amb
la dona i una filla. ■

“Ja no queda ningú
que l’hagi coneguda”

146
persones es van
exhumar a la fossa
del cementiri vell del
Soleràs, oberta l’es-
tiu del 2017. La majo-
ria eren soldats re-
publicans, però tam-
bé n’hi van aparèixer
25 de franquistes i
alguns civils.

ENTERRAMENTS · El govern entrega a les famílies les primeres restes de víctimes de la Guerra
Civil gràcies al programa d’identificació genètica RECERCA · “El meu pare sempre el va buscar,
però al principi era molt complicat: preguntar aquestes coses estava mal vist”, recorda un net

Emili Bella
BARCELONA

La consellera i familiars dels identificats, ahir, durant l’enterrament al Soleràs. A dalt, Josep Moles Espelt ■ JUSTÍCIA / JORDI SALINAS / FAMÍLIA MOLES

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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La Generalitat instal·larà un
espai de memòria al cementiri
vell del Soleràs per acollir les
despulles no identificades
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