CULTURA-ESPECTACLES

P28,29

P25

La protesta
contra
Buteflika
creix a
Algèria
Sting, Gallagher, Krall i Melua ■

Oposició a un altre
mandat del president
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Sting, Gallagher,
Krall i Melua,
a Cap Roig
El colombià Maluma inaugurarà el
12 de juliol el festival, que tancarà el
21 d’agost la soprano Ainhoa Arteta
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Precampanya
per decret
PLA · El govern espanyol
aprova mesures socials a les
portes de les eleccions del 28-A
que haurà de ratificar el Congrés

Aragonès i Torra, en la inauguració de la mostra ■ EFE

Set milions i mig
de catalans

ACORDS · Sánchez regula els
lloguers amb terminis de 5 anys i
ampliarà el permís de paternitat,
que serà de 16 setmanes el 2021

Torra i Aragonès obren una mostra
que recull en dades la realitat del país

Els oblits del
govern de Rajoy
Desmemòria sobre la responsabilitat
del dispositiu policial durant l’1-O
Entrevista Patrizio Gonnella
President de la Coalició Italiana per la Llibertat i els Drets Civils

383213-1147945®

“Espanya corre el risc de
ser com Egipte o Turquia”

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, en l’acte de bateig de l’aeroport del Prat amb el nom de Josep Tarradellas ■

Foment, a tota màquina pel 28-A
Ábalos bateja l’aeroport del Prat com Josep Tarradellas i anuncia
obres a dojo, entre les quals el tram català del corredor mediterrani
Avui, a partir
de les 9.00 h

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 9.00 h
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La vinyeta

Salvador Cot
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Rivera,
el visigot

E

l 7 de juny del
2005, en un racó
de la plaça Reial, un
servidor de vostès
–aleshores redactor
dels serveis informatius de TV3– escoltava els arguments
d’un grup de quinze intel·lectuals espanyolistes que reclamaven la creació d’un nou partit polític. Eren els
temps del tripartit de Pasqual Maragall (“són amics meus”, va dir, quan
se li va preguntar per aquell Manifest
del Taxidermista) i tots ells s’identificaven, globalment, amb els paràmetres del progressisme. Reclamaven la
creació d’un partit “identificat amb la
tradició il·lustrada, la llibertat dels
ciutadans, els valors laics i els drets
socials”. Esquerra espanyolista, en
definitiva. L’acte de presentació va
ser considerat prou rellevant per merèixer un lloc als titulars del TN Migdia. O sigui que la primera càmera a
què es van adreçar va ser la de TV3.
Potser Albert Rivera –en aquella
època un jove treballador de l’assessoria jurídica dels serveis centrals de

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Ciutadans va néixer el 2005
a l’esquerra espanyola i ha
acabat a la plaça de Colón,
amb el PP de Casado i els
ultres de Vox
La Caixa– va saber de l’existència
d’aquella iniciativa política mirant
TV3. Seria una paradoxa ben descriptiva. En qualsevol cas, el fet és que
l’impuls inicial provenia, clarament,
de l’esquerra, amb un esforç especial
per mostrar-se com una mena de jacobins espanyols. Ciutadans és un
nom en perfecta sincronia amb aquella intenció.
Des d’aleshores ha passat una dècada i mitja de viatge continuat cap a
l’extrem dret del nacionalisme espanyol. Albert Rivera i els seus van creuar la bandera a quadres de l’arribada amb el pacte andalús i van fer-se
la foto finish de la cursa neofalangista
a la plaça de Colón, amb el PP de Casado i els ultres de Vox. En arribar,
van comprovar a les enquestes que
no pot existir una dreta espanyola laica i moderna i que qualsevol intent
de guanyar-se les tavernes, les places
de toros i la llotja del Real Madrid
passa pel nacionalisme visigòtic que
ha manat sempre a Espanya, amb
l’únic parèntesi seriós de l’ocupació
francesa.

La piràmide invertida

U

na regla fins ara elemental i
preceptiva del periodisme informatiu diu que el titular d’una
notícia, a més de convidar el lector a
llegir-la, ha d’exposar, concentrat, el
seu interès més rellevant. “Cuixart fa
un al·legat a favor de la llibertat i la democràcia”, posem per cas, i per no
moure’ns de l’actualitat del judici que
s’està celebrant a Madrid en contra
dels líders independentistes. O “Uns
atracadors assalten una joieria en ple
dia al passeig de Gràcia”, si ho prefereixen. Els diaris de paper mantenen
la norma. Una altra cosa són alguns digitals: “Invectiva de Cuixart al tribunal.” “Atracament milionari.” Entres a
la notícia i, si parla de Cuixart, primer
explica com el declarant anava vestit,
quins gestos feia amb les mans, a quina hora va començar a parlar. La “invectiva” triga a arribar. Segueixen
unes consideracions sobre el judici en
general i sobre la justícia en particular, o a l’inrevés. I la “invectiva”? La
“invectiva”, les paraules de l’interpellat, es fa present al paràgraf final. Que
l’atracament es va produir al passeig
de Gràcia i que va ser en una joieria

“
Molts diaris
digitals es reserven
la substància de la
notícia per al final

també es dilata. Primer hi ha hagut
una descripció del carrer i de la gent
que hi passava. Vostès, si són lectors
de digitals, m’entenen perfectament.
La regla de què els parlava en començar afegeix que la redacció de la notícia ha de ser al revés: primer la substància, la “invectiva” o el botí, i després els detalls. Al gremi en diem “la
piràmide invertida”. Com que soc un
toca-sons que no està mai al cas de
res, primer em vaig pensar que aquesta manera de titular i redactar s’havia
d’atribuir a la imperícia de periodistes
joves o poc formats. Vaig arribar a reclamar als directors que els corregis-

sin. Ara ha sabut que és a propòsit. Els
digitals, si són d’accés gratuït, es nodreixen de subvencions i de publicitat,
emoluments que depenen de les vegades que els lectors “cliquen” i entren a
cada notícia. Si el titular ho diu tot,
pot passar que no la “cliquin” i no hi
hagi penetració. Hi ha un altre barem:
l’estona que els usuaris esmercen a llegir-la. Com més triguin a arribar al cos
de la notícia, més justificació davant
els subvencionadors i els publicitaris.
Diu que els diaris de paper, amb les
seves formulacions periodístiques tradicionals, tendeixen a extingir-se. No
sé si els digitals de què parlo no acabaran fent la mateixa fi. Presumeixen
d’immediatesa, i deixen la substància
per al cap de mitja hora. Esperar per
esperar, i en benefici de la bona redacció, més val el diari de paper de l’endemà.
Vaig impartir dos cursos de periodisme a la Ramon Llull. No m’han cridat més. Que no sigui que insistia en la
narrativa clàssica i no preveia els digitals. Ben mirat, per què ha d’estar invertida la piràmide si la seva acomodació descansa per la base?
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EDITORIAL

A la tres

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

L’aeroport n’és l’exemple

E

l president Sánchez és a la recta
final de la seva legislatura (dimarts vinent ha de signar el finiquito per poder anar a eleccions el 28
d’abril) i ho fa amb la millor metàfora
del que ha estat el seu govern. Ahir, el
ministre de Foment, José Luis Ábalos,
va ser al Prat de Llobregat per formalitzar el canvi de nom de l’aeroport,
que ara es passarà a dir Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat. A
banda que més llarg impossible, és un
fidel reflex del que ha estat fins ara
Sánchez. Molta importància a les formes, cap canvi de fons. Un bon dia (i
això sí que és un gran reflex de com
creuen els Icetas de torn que s’ha de
resoldre l’encaix de Catalunya a Espanya) alguna ment brillant va decidir
que una manera de tenir contents els
catalans díscols era canviar el nom del
seu aeroport. Però, com ho fan? Via
Consell de Ministres, sense cap consulta prèvia al govern català, sense

“
L’acte d’ahir al
Prat és una gran
metàfora d’aquest
govern Sánchez
que s’apaga
cap concurs d’idees, sense cap acord
previ, i anunciant-ho en el polèmic
Consell de Ministres que van venir a
celebrar a la capital de la colònia catalana el 21-D, l’aniversari del triomf
electoral (del nou triomf electoral) de
l’independentisme a Catalunya. Ni
van parlar de traspassos de l’aeroport,
ni de gestió compartida, ni de quines
millores caldria fer-hi, ni de quina manera el govern català podria ser decisiu en aquesta infraestructura ni de
res de fons. Simplement, un canvi de

nom. Fet per decret, sense consultar, i
posant un nom sobre la taula –el de
Josep Tarradellas– que ningú amb un
dit de seny pot discutir massa. Perquè
Tarradellas és un bon nom per a l’aeroport, però a mi se me n’acudirien
uns quants més (i al govern suposo
que també) si algú ho hagués consultat. Però vaja, res. Res de fons. Només
formes. Amb l’aeroport, amb la majoria d’infraestructures del país i, és
clar, sobretot, amb allò que els hauria
de preocupar més, que són les relacions entre Catalunya i Espanya. Ni
un pas, no ha fet Sánchez. Se’n va (se
n’anirà dimarts vinent) de la mateixa
manera que va arribar. Anunciant
grans mesures (la majoria de les quals
no es compliran) i fent molt fum. Més
preocupat pel nom que per la cosa.
L’acte d’ahir al Prat no era només un
canvi de nom de l’aeroport. Era, com
els deia, una gran metàfora. L’epíleg
de la seva legislatura.

De reüll

Les cares de la notícia

Perjudicis
culturals

Pablo Casado

Maria Palau

PRESIDENT DEL PP

Deriva involucionista

“Y

a está Francesc con sus cosas.” Francesc és
Francesc Fontbona, eminència de la història de
l’art, que dimecres vam entrevistar amb motiu del llibre
que ha publicat, Art, plaer o penitència?, un recull dels
seus assaigs. La frase que encapçala aquest petit escrit
venia al cas de la seva experiència com a membre
durant dotze anys de la Junta de Calificación, Valoración
y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español. Aquest organisme del Ministeri de Cultura es
va aprofitar (en el millor sentit de la paraula, però una
mica del pitjor també) del seu ull
El govern
per detectar obres que podien
espanyol va enriquir les col·leccions públiques.
però, tenia una visió de
fer tancar el Fontbona,
l’Estat molt diferent de la de la resta
MNAC com si d’integrants de la junta. On ell veia
fos el seu
un territori (català, andalús, basc,
gallec...), els altres només hi veien
‘cortijo’
una ciutat, Madrid. Catalunya ha
sofert grans perjudicis culturals per culpa d’aquestes
estructures i mentalitats centralistes. Ho hem tornat a
veure amb el sopar del Mobile World Congress, que es
va celebrar al MNAC. El govern espanyol va decidir de
manera improvisada i capritxosa el tancament del
principal museu català durant tot un dia com si fos el
seu cortijo en contra de l’opinió de les autoritats
catalanes. Que fins i tot gosin grapejar les nostres
institucions culturals diu molt de l’estima que ens tenen.
“Ens ho hem de fer tot nosaltres”, rebla Fontbona en el
seu llibre. Llegeixin-lo, que no els decebrà.

-+=

La cursa frenètica del PP per recuperar els vots i l’hegemonia de la dreta davant de Ciutadans i Vox, passa per la radicalitat del nou president i per llançar
propostes que si una és involucionista, l’altra encara
ho és més, bona part inspirades en Catalunya, encara que siguin de molt dubtosa constitucionalitat.
CANTANT DE L’ORQUESTRA PLATERIA

Manel Joseph

Mig segle d’homenatge

-+=

Conegut com el Trilla o, més popularment, com
“el cantant de la Plateria”, presenta un concert i
un nou disc, 50 Estius, per rememorar els 50 anys
que fa que fa vida dalt l’escenari. El disc conté temes propis i versions que recullen l’esperit del
“cantant de la Plateria”.
DIRECTOR DEL FESTIVAL DE CAP ROIG

Juli Guiu

Cap Roig, en marxa

-+=

Maluma, Sting, Diana Kroll, Luis Fonsi, Ben Harper, David Bisbal, Liam Gallagher, Taburete, Sílvia
Pérez Cruz o Ainoha Arteta formen part de
l’eclèctic repertori del proper Festival de Cap Roig,
que inclou 23 concerts, una vetllada amb el Mag
Lari i una altra amb el Club Super 3.

Testimonis
de part
El testimoni dels principals
responsables del govern espanyol en la crisi d’estat a propòsit
de l’1-O a Catalunya va permetre
constatar amb nitidesa que no han
acudit al judici que té lloc al Tribunal
Suprem ni a aportar llum, ni a fer
aflorar la veritat dels fets que es jutgen, sinó a ratificar el relat de la fiscalia, incloses les inconsistències,
tergiversacions i absència de proves
que demostrin com es va poder fer
una sedició amb clavells, actuacions
musicals, una multitud pacífica, tots
els comerços oberts i un passadís
per a la comitiva policial i judicial. O
com es va fer una rebel·lió sense armes, sense insurrecció, sense violència, amb urnes i amb intent de
diàleg fins a l’últim moment.
Sorprèn que el president Rajoy ni
tan sols recordi si va parlar amb el lehendakari Urkullu, quan li va trucar
per citar-s’hi i reunir-s’hi amb l’únic
objectiu d’utilitzar la seva mediació
en la crisi més important a l’Estat en
dècades. Sorprèn que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, comissionada del govern per la qüestió catalana, denunciï violència i no pugui
precisar res més enllà del que “tothom” va veure per televisió. Sorprèn
que Zoido, ministre d’Interior, no sabés qui va ordenar les càrregues policials de l’1-O, ni qui va ordenar aturar-les, que no conegués els límits de
l’ordre judicial o que parlés d’“armes
de guerra” referides als Mossos.
L’adhesió al relat de la fiscalia
sense aportar fets o dades concretes que el sostinguin, sumades a la
insospitada quantitat de “no ho
sé”, “no ho recordo” o “no em
consta” dels màxims responsables
governamentals aquells dies a preguntes de les defenses, no només
els devalua com a testimonis, també posa en dubte el seu respecte
per l’acte judicial que té lloc al Suprem i el seu compromís amb l’estat de dret espanyol.
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Tal dia
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avui fa...
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1
any

Pas endavant
Carles Puigdemont retira
“provisionalment” la seva
candidatura i proposa Jordi
Sànchez a la presidència de la
Generalitat.

Full de ruta

10
anys

Canvi a Euskadi
Ibarretxe guanya però López té
via lliure per ser el lehendakari.
El PSE, el PP i UPyD obtenen
una majoria suficient per
investir el candidat socialista.

20
anys

Model esgotat
El president de la Generalitat,
Jordi Pujol, dona per tancada
I’etapa autonòmica que va
començar amb la Transició
espanyola.

Tribuna

Toni Brosa

Jordi Solà Coll. Escriptor

Terra cremada

L

es declaracions de
Rajoy, Sáenz de
Santamaría, Montoro i
Zoido criminalitzant
l’independentisme,
certificant-ne la violència sense cap concreció, denunciant un
“assetjament massiu i sistemàtic”, ignorant deliberadament els ciutadans ferits
l’1-O, convertint els agressors en agredits, suggerint ara una malversació en el
referèndum allà on l’havien negat categòricament, assenyalant els acusats
–polítics com ells– com a culpables, tancant els ulls a tot allò que desmenteix
aquest relat i els convertiria en innocents, no hauria pas de sorprendre’ns. Al
cap i a la fi, amb ells va començar tot.
Formen part de la mateixa cadena de comandament que connecta el rei Felipe,
hereu del franquisme i de la millor tradició borbònica, amb el guàrdia civil que
trenca la cara a un ciutadà honrat, pacífic
i desarmat, passant pel jutge que instrueix una causa escoltant només una
part i empresonant l’altra per sobre dels
fets, les proves, els drets i la mateixa justícia.
A cap d’ells els interessa la veritat. A
cap d’ells els importa el que passi amb

Del rei al policia, de Rajoy al
jutge; a cap d’ells els
interessa la veritat, ni trobar
una solució perquè en tenen
prou d’imposar-la
les persones que volen condemnar, ni
amb les seves famílies. A cap d’ells, per
demòcrates que es presentin, els importen els drets que es puguin segar. A cap
d’ells els importa l’opinió de dos o tres
milions de catalans, ni que fossin sis milions!, davant aquesta comissió divina de
mantenir la unitat d’Espanya. Problema?
Quin problema? A hores d’ara, el PP ja
promet en el programa electoral la cadena perpètua per als condemnats per rebel·lió, liquidar l’autogovern català amb
un 155 automatitzat i indefinit i intensificar la supremacia i omnipresència del
castellà als territoris bilingües.
El PP de Casado, el Cs d’Arrimadas o
el PSOE de Guerra, Felipe, Borrell i Sánchez; tots remen en la mateixa direcció.
L’independentisme és una amenaça que
cal exterminar; el sobiranisme és una
porta que cal tapiar, i el nacionalisme és
la llavor del mal que convindria extirpar.
Si cal passar per sobre de la societat catalana, polir-se més de la meitat del seu
Parlament, reprimir la meitat de la seva
població o ignorar el 70% o 80% que vol
decidir, doncs es fa. I encara gràcies que
no estem en temps de la Nova Planta, la

Geografia i límit

E

n el decurs dels meus viatges he
hagut de travessar múltiples
fronteres. Es tracta d’un moment de trànsit entre dues coordenades que el transeünt viu amb gran expectació. La noció de confí o marca a
l’altra banda de la qual el món manté
llur continuïtat i, així mateix, on ens
descobrim nosaltres –el jo en moviment– reflectits en el context d’una
cultura nova, encara ignota, que
se’ns obre als sentits en totes les seves dimensions. Des de la perspectiva
etnogràfica, les línies frontereres
–naturals o no– són consubstancials
a l’home com a ésser cultural.

DE FET, LA FRONTERA ha estat emprada
conceptualment com a punt d’intersecció en què el llenguatge significa
el món –l’espai– i les coses que l’habiten –ja sigui per oposició entre contraris o àdhuc complementàriament.
El finis o el limitis on l’intercanvi entre individus esdevé una constant antropològica. Una estratègia estructural de relació –i defensiva– en decadència. No debades, la tecnologia ha

superat qualsevol obstacle físic i, en
aquest sentit, l’accident d’origen orogràfic –carenes de muntanyes o
grans rius– ja no és rival per a la tècnica global.
TOT UN MÓN FONAMENTAT en la noció del

límit i la seva projecció semblava que
començava a col·lapsar, definitivament, amb la caiguda del mur de Berlín. En realitat, com a l’època ho foren els boundary markers, un mur és
la perversió de la idea de frontera
–aquesta més flexible i permeable
com a fita referent–. Però, en tot cas,
l’any 1989, aparentava que les línies
divisòries estaven arribant al seu declivi últim, i que les entitats supranacionals esborrarien del mapa els estats nació. De manera equivocada,
fins i tot, es parlà de “final de la història” i, així i tot, aquesta era aleshores
la tendència. I tanmateix, el poder
sempre ha necessitat fixar uns límits
geogràfics a fi de mantenir un control
del territori i dels fluxos demogràfics. I si ja a l’antiga Xina la construcció de la Gran Muralla projectava una

oposició entre pobles sedentaris i nòmades, en l’actualitat els murs moderns reprenen l’arcaica dualitat en
confrontar les migracions massives
amb la població estable en nombre
d’un territori en concret. Murs pertot
–i també barreres tecnocràtiques–
s’erigeixen, indiscriminadament, entre sud i nord, i generen aberrants
polaritats geopolítiques.
EL PLURALISME, tal com creia Todorov,
no n’és la solució –o no l’única–. Cal
un retorn a les formes de vida col·lectiva obertes a l’alteritat. Al capdavall,
darrere de qualsevol frontera hi ha la
qüestió de la identitat. També un individu és un territori que marca el
seu espai vital –la individualitat–, alhora que reclama simbòlicament
abolir totes les fronteres –i tots els
murs– en flagrant contradicció quan
aquest mateix hipotètic individu suggereix polítiques que preservin ben
gelosament el seu privilegiat estatus.
Obrir-se al món és un viatge a l’última
frontera: la possibilitat de l’altre i de
reunir-se amb ell.

El lector escriu

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Judici
b L’espectacle d’aquests dies
al Tribunal Suprem d’Espanya
és únic. Gent ben dormida,
ben menjada, ben tractada,
ben informada, contra gent
mal dormida, mal menjada,
mal tractada, mal informada.
Qui són els amos de la funció?
Doncs per estrany que pugui
resultar, els primers. Mentides
contra veritats. Tergiversacions contra imatges. Manipulacions contra enregistraments. Funcionaris arnats
contra persones honestes. Estretor de mires contra imaginació. Preguntes absurdes,
impertinents, reiteratives, indocumentades, directament
falses; referències a documents sense respectar o amputant els textos originals, cites de documents inexistents;
els processats es queixen, els
ho fan notar, i els interrogadors no tenen la decència
d’admetre l’“error” ni de disculpar-se, i continuen com si

res. Ridícul contra dignitat. Lamentable... però magnífic.
AGUSTÍ VILELLA GUASCH
Cambrils (Baix Camp)

Hamlet
b Quan Shakespeare va escriure Una cosa fa pudor de podrit a Dinamarca era, alhora,
una premonició que tingué fa
uns quatre-cents anys de la
realitat actual de Ñ? No? Veient
el sofriment que apliquen als
nostres patriotes a Madrid, indicaria que sí. Els ha sortit, però, el tret per la culata. Més que
defensar-se, els estimats
pres@s carreguen amb propietat contra el règim del 78. No
dubto que el judici se’ls girarà
en contra. Marca Ñ. Ah, no, ara
és Ñ Global en el deteriorament
democràtic. Bravo, capitalista
jacobí Borrell i companyia!
Quin nivell dir que eren falses
les imatges de l’1-O, comparant-les amb les de la dictadura
de Pinochet de fa 45 anys, i que
aprovaríem els PGE! Algú en-

cara creu que aquest farsant i
presumptuós és intel·ligent?
Algú? ¡Doble contra sencillo!
És curiosa la celeritat que
s’ha posat perquè no aboquin
més fems a les portes dels jutjats (amb gran despesa d’euros) respecte a la ronseria en
actuar vers agressions i amenaces a la ciutadania no unionista, violacions, pederàstia,
corrupció, relació CNI-imam de
Ripoll, desigualtats socials, precarietat laboral, raspallar a
l’Íbex...
En tractar un tema fètid,
acabaré amb una dedicatòria a
tots els cuñaos i chonis plens
d’odi seguidors de Jesulín de
Ubrique. Amb tres paraules:
BiBa E PaÑa.
SALVADOR DOMÈNECH
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)

Carta
d’agraïment
b Algú ho havia de dir: el
meu pare va morir el dia di-

nou del gener passat, a conseqüència d’una leucèmia.
Fins aquest dolorós moment
i des que se li va diagnosticar
la malaltia que li va causar la
mort, va ser atès per moltes
persones que l’han cuidat i
que ens han fet la vida molt
més fàcil.
Tenim tendència a posar
en relleu les coses dolentes.
Jo vull parlar de les bones.
Les que tenim al costat de
casa i que en moments molt
durs de la vida ens acompanyen. Voldria donar les gràcies a tots els professionals
de L’Hèlios de l’Hospital Clínic, al programa Pades, a les
infermeres i metges del CAP
de Manso, al Paliaclínic i als
treballadors de les ambulàncies que tantes vegades ens
han acompanyat. Un potencial humà de primera categoria. I tot dins del sistema sanitari català de salut! Moltes
gràcies, amics.
NEUS RODRÍGUEZ GUITART
Barcelona
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“El 28-A serem jutjats tots”

La frase del dia

Carmen Calvo, VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL

Tribuna

De set en set

Jo acuso

L’amnèsia

Josep Huguet Biosca.

E

l desenvolupament del judici està
posant sobre la taula quins són els
fonaments de les acusacions de la
fiscalia i dels jutges que li han fet el joc.
Sempre ens trobem amb atestats i informes de la Guàrdia Civil o de la Policia que
parteixen de falsejar la realitat amb la voluntat explícita d’imputar un delicte a
una persona o entitat que algú ha considerat objectiu polític a abatre. No és casualitat que aquesta setmana hagi aparegut un nou informe lliurat a fiscalia
per intentar encausar el president Torra
sobre la base d’un llibre publicat molt
temps abans d’assolir l’actual responsabilitat. És una modalitat de delicte
retroactiu: una obra de creativitat policial encomiable. Com que Torra ara és
president, l’acusen per unes elucubracions teòriques redactades quan no pintava res.
al que m’he trobat
quan la Guàrdia civil, el gener del 2018,
em situava en una llista de perillosos a investigar. En el marc d’una llista d’una
trentena de corresponsals del secretari
Lluís Salvador, a qui li havien intervingut
els correus. Tots ells membres de l’administració, excepte un servidor. Segons la
Guàrdia Civil el meu article “Balanç”
(15-7-2017) era el full de ruta per respondre al govern de Madrid. Aquest article
enviat a la direcció d’El Punt Avui i en còpia oculta a una sèrie de VIP, és el que servia per dir que el “diputat” Huguet (no ho
soc des del 2006) era el guia espiritual de
la rebel·lió.

ÉS EL CAS CONTRARI

de diana a abatre, no és estrany que, quan hi hagué la
denúncia de la secretària del jutjat 13 per
difusió en diaris i xarxes de la seva foto i
les seves tendències polítiques, la Guàrdia Civil (07-2018) decideix que l’únic
responsable a imputar soc jo. L’únic, malgrat que la denúncia de la secretària citava els digitals Público i OK diario i les xarxes socials en general on es van produir

AMB AQUEST PRECEDENT

Sísif
Jordi
Soler

Lluís Muntada

Enginyer industrial

milers de tuits i retuits amb les dades polítiques de la senyora.
Per què
es decideix la diana? Només cal mirar
l’atestat per comprovar que, a la fi, la tria
correspon a la meva militància política i al
relleu públic que he tingut en el passat en
ser membre del govern. Es diu així textualment. Ens trobaríem, així, davant
d’un cas d’acusació per un fet actual basat
en la rellevància retroactiva de l’autor. El
dossier policial va fer servir com a proves
contra mi les respostes de trolls espanyolistes que induïen a una finalitat violenta
d’un retuit que era de simple divulgació.
De fet, l’interrogatori de la fiscalia anava
insistint en la intenció del tuit en la mateixa línia que aquests dies hem vist que actuaven els fiscals contra els acusats al TS.
Es persegueix per opinió, ideologia o suposada intenció. I la prova n’és que en el
meu atestat s’acaba també posant com a
prova l’article “Deures d’estiu”, publicat
en aquest diari (28-7-2018).

QUI DECIDEIX, DONCS, LA DIANA?

esbiaixament de
proves dels informes policials. De la mateixa manera que es van cuidar de reproduir els tuits dels trolls que pretenien adjudicar-me un delicte de coacció, no van
reproduir cap de les opinions pròpies dels
darrers dos anys en què he defensat la noviolència, i m’he mullat contra els qui defensen els escraches o les accions amb cares tapades. Aquestes opinions, que són
les meves, no apareixien en l’informe policial; com tampoc han aparegut les crides a denunciar els violents i infiltrats del
Jordi Cuixart i del Jordi Sànchez el 20-S.

HI HA UN SISTEMÀTIC

AMB LA CAPACITAT D’INVESTIGAR que té la

Guàrdia civil i el seu Grupo de Redes Sociales de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, per què només
s’acumulen aquelles suposades proves
que poden incriminar els acusats, i mai
les abundoses proves de descàrrec? No
estem davant d’un monstruós cas de prevaricació i falsejament de proves? No són
aquests greus delictes comesos per servidors públics i que la fiscalia també va abonar, donant-les per bones?

de
Catalunya estic content de la fi del meu
cas. Tant la interlocutòria del jutge com
la decisió de l’Audiència situen el meu
tuit en el marc de la llibertat d’expressió
defensada pel Tribunal de Drets Humans i per la mateixa Constitució. Però
als nostres dirigents que són a Madrid,
els han estafat la possibilitat de ser jutjats a Catalunya com els correspondria
i de tenir una opció de recurs que ara
no tindran. Llavors, sentint Santamaría
i Rajoy tirant pilotes fora, quina és
l’escala de comandament que va des del
rei fins al camàlic de les forces d’ordre
que elabora dossiers que, en el millor
dels casos per omissió, són falsos i poden comportar anys i anys de presó a
ciutadans innocents? Algú emprendrà
accions contra aquests delictes? De moment, jo acuso.

EN EL CONTEXT DE LA BASE JUDICIAL

“
No estem
davant d’un
monstruós cas de
prevaricació i
falsejament de
proves? No són
aquests greus
delictes comesos
per servidors
públics?

D

iumenge passat,
enmig del parèntesi d’aquest judici colonialista –que si no
fos tan greu semblaria
només l’spin-off d’un
espectacle teatral de La Cubana–, hi va
haver dos inestimables moments de cosificació de la Història. D’una banda, Pedro Sánchez visitava les tombes d’Antonio Machado i Manuel Azaña. Publicitat
com un tribut a la memòria històrica de
l’exili republicà, Sánchez va haver d’interrompre els seus discursos tant a Cotlliure com a Argelers de la Marenda arran dels crits dels manifestants que
s’havien concentrat per recordar-li els
actuals presos i exiliats polítics catalans.
El cordó sanitari amb què la guàrdia pretoriana custodiava Sánchez, no només
separava els dos bàndols assistents a
l’acte, sinó que delimitava mentalitats i
galàxies morals molt diferents. De l’altra
banda, aquell mateix vespre, Jordi Évole
i el programa Salvados autocelebraven
aquesta negligència doblement oblidada que sobre el cop d’estat del 23-F, el
fals documental Operación Palace va rubricar ara fa cinc anys. Sánchez i Évole
concelebren una memòria amnèsica,
esterilitzada i fossilitzada: una memòria
inofensiva, sense implicació ni conseqüències en el present. “Els intents de
mantenir viva la memòria de les persones en lloc d’elles mateixes és tanmateix
el més gran que ha aconseguit fins ara
la humanitat”, observa de manera mordaç Elias Canetti a La província de l’home. El tribut de Sánchez a un cert exili
és, de nou, una vella pantalla per esquivar l’exili del present. Évole va refusar la
creació de sentit a través del compromís amb la veritat, i va apostar per inundar de nova opacitat un fenomen ja prou
enfosquit de per si: el cop d’estat del
23-F. Sánchez i Évole oficien una eterna
missa negra: denunciar un oblit per continuar propugnant la mateixa lògica que
l’oblit denunciat.
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Escridassada
a Josep
Borrell a
Terrassa

El ministre donava
suport a la
presentació de
l’alcaldable del PSC
Alfredo Vega

Mercabarna
assoleix un
nou rècord
de vendes

És la cinquena
empresa catalana
en facturació i
obté 104 milions
en beneficis

Els oblits
del govern
de Rajoy
FET La responsabilitat del dispositiu policial durant l’1-O i el
detall de fets violents donen lloc a les mostres més flagrants
de desmemòria de Rajoy, Sáenz de Santamaría i Zoido MÉS El
paper d’Urkullu i la DIU van fer trontollar els números 1 i 2
Emma Ansola
BARCELONA

L’expresident espanyol
Mariano Rajoy va optar
per la fórmula del “no ho
recordo”, mentre que l’exvicepresidenta va preferir
el circumloqui i l’expressió
“no em consta”. L’exministre de l’Interior va rematar la feina amb “ho
desconec”, força repetit al
llarg de tota la seva declaració. Zoido, a més, va fer
una exhibició total de la
seva falta d’interès pel que
anava succeint al seu departament. Aquestes llacunes en la memòria dels
tres testimonis es van
anar repetint cada vegada
que les defenses dels acusats es disposaven a interrogar-los sobre el dispositiu policial durant els fets
d’octubre i, especialment,
sobre el que es va desplegar la jornada de l’1-O. Els
que haurien d’haver estat
els màxims responsables
del dispositiu van assegurar que ignoraven qui havia donat les ordres d’actuar i aturar les càrregues
policials el dia del referèndum, però també els criteris que van comportar el
desplegament dels 6.000
agents a Catalunya a partir del 22 de setembre i
les dates en què es va procedir a planejar el des-

Les frases

—————————————————————————————————

“No hi ha hagut cap
mediador de res. Em
va trucar molta gent,
és difícil recordar
qui vaig veure”
Mariano Rajoy
EXPRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL
—————————————————————————————————

“[«Sabia que la DUI
no es va publicar al
DOGC?»] No ho sé”
S. Sáenz de Santamaría
EXVICEPRESIDENTA DEL GOVERN
ESPANYOL
—————————————————————————————————

“No ho sé, m’imagino
que sí, que cada cos
devia elaborar
els seus plans
d’actuació”
Juan Ignacio Zoido
EXMINISTRE D’INTERIOR

plegament, amb un calendari que no concorda pel
que fa a l’atracament al
port de Barcelona dels vaixells on havien de fer estada els agents.
I com si es tractés d’un
joc de dòmino, les responsabilitats en el dispositiu
policial se les anaven atribuint els uns als altres seguint un ordre jeràrquic.
Així, mentre que Rajoy assenyalava la seva mà dreta, Soraya Sáenz de San-

tamaría, ella, al seu torn,
en feia responsables el delegat del govern espanyol
a Catalunya, Enric Millo, i
l’exministre de l’Interior,
el qual, posteriorment,
també es va referir als seus
subordinats, l’exsecretari
d’estat de Seguretat José
Antonio Nieto i el coronel
Diego Pérez de los Cobos,
coordinador del dispositiu
de seguretat, com les persones que van dissenyar
el pla d’actuació i van donar les ordres als cossos
de seguretat. Aquests últims, juntament amb Millo, declararan com a testimonis a principis de la setmana que ve.
El principal interès en
el dispositiu policial rau en
el fet que, fins al 29 de setembre, el secretari d’estat d’Interior, i mà dreta
de Zoido, va expressar per
carta al conseller Quim
Forn la seva confiança en
el cos dels Mossos d’Esquadra per aturar el referèndum, seguint sempre
les instruccions judicials
que obligaven a prioritzar
la seguretat dels ciutadans per sobre de l’efectivitat de l’objectiu de la
instrucció, és a dir, impedir la votació. Tanmateix,
aquesta confiança es va
trencar quan Pérez de los
Cobos va desconvocar les
reunions de coordinació

L’exvicepresidenta
espanyola Soraya Sáenz de
Santamaría, entrant al
Suprem ■ EFE

Sanchis i Gordillo declaren pels anuncis sobre l’1-O
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El director de TV3, Vicent
Sanchis, va negar ahir haver
comès un delicte de desobediència per l’emissió d’anuncis sobre el referèndum “il·legal” de l’1 d’octubre del 2017,
mentre que el seu homòleg
de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, va al·legar que ell només

és responsable dels continguts de la cadena i no pas de
la publicitat.
Els dos directius van declarar en qualitat d’investigats al jutjat número 13 de
Barcelona, que investiga l’1-O
i els imputa un delicte de desobediència per haver emès

publicitat institucional del referèndum. En sortir de la Ciutat de la Justícia, Sanchis va
negar els càrrecs que li imputen i va dir que, segons la seva
“experiència”, no ha comès
cap tipus de desobediència
per l’emissió a TV3 dels anuncis sobre el referèndum.

el matí de l’1-O i cada cos
de seguretat va començar
a actuar de manera autònoma. Tanmateix, els
màxims responsables del
govern espanyol en matèria de seguretat no van saber explicar aquesta setmana passada durant la
seva declaració com a testimonis el quan ni el perquè d’aquest trencament.
Aquesta falta de justificació, i més quan s’acusa
d’un delicte de rebel·lió,

també va quedar reflectida quan Sáenz de Santamaría va dir que no recorda que el comissari Ferran
López –el govern espanyol
el va posar al capdavant
dels Mossos en aplicació
del 155– havia estat precisament el número dos de
Trapero durant els dispositius policials de l’1-O i els
dies anteriors.
Aquests oblits selectius
van afectar especialment
els ex-números 1 i 2 del go-

vern espanyol quan se’ls
va instar a detallar els fets
violents que havien assegurat haver vist o dels
quals havien tingut referències a través de tercers.
Així, Rajoy no va poder
enumerar la quantitat de
suposades denúncies ni el
nom dels afectats quan va
fer referència a la “violència exercida sobre alcaldes”. Només va concretar
que es referia a edils socialistes i va limitar els seus
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L’APUNT

Coeficient nul
David Brugué

Dona impunitat jurídica haver ostentat un càrrec i treure’t les puces de sobre i, fins i tot, mentir durant un judici? Sembla que sí. No serveix de res allò que et diuen
que jures dir tota la veritat. Aquests dies, en el judici de
la farsa, hem vist com Rajoy, Sáenz de Santamaría i
Zoido no sabien res. No sabien res de qui va ordenar escalfar a cops tothom. No sabien res, només que la

Constitució no preveu la independència. I és quan et
preguntes pel seu coeficient intel·lectual. Es veu que
pots ser ministre o president i no assabentar-te de res.
Que ets una figura de cera i que ja decideixen els altres.
I a sobre et voten. Però per sortir-te’n hi ha una condició: has de ser d’un govern espanyol. Si ets català, encara que no hi hagi delicte, ni proves, ni cas, llepes.

Mas, Ortega i Rigau
paguen les multes
de les condemnes
a L’expresident ha abonat al TSJC 36.000 euros;

l’exvicepresidenta, 30.000, i l’exconsellera, 24.000

Rigau, Mas i Ortega sortint del Tribunal Superior de Justícia el febrer del 2017 ■ J. LOSADA

X.M.
BARCELONA

coneixements a la informació que segons ell va
aparèixer en mitjans de
comunicació, un canal
—————————————————————————————————

Zoido va exhibir
mala memòria i
desinterès pels
plans policials
—————————————————————————————————

que també va servir de
font d’informació per a la
vicepresidenta, que va assegurar que havia existit
violència a Catalunya protagonitzada per les “muralles humanes”, mentre
que l’actuació policial va
ser “proporcionada”. L’exvicepresidenta, fins i tot,
va assegurar que no recorda les disculpes expressades pel delegat Millo
per les càrregues de l’1-O.
Quan la defensa de Cuixart, l’advocat Benet Sale-

llas, va voler reproduir un
vídeo per mostrar les imatges de violència i constatar
que hi havia hagut mala
praxi, el president del tribunal, Manuel Marchena,
li ho va denegar.
La mala memòria de Rajoy i la renúncia a donar detalls de la seva activitat durant els mesos de setembre
i octubre es van posar en
evidència quan es va tractar el paper del lehendakari
Iñigo Urkullu com a mediador del conflicte. Fins a vuit
preguntes li va haver de fer
l’advocat de la defensa, Jordi Pina, perquè al final l’expresident del govern espanyol admetés certa implicació d’Urkullu, tot i que hi
va donar un caràcter insignificant, que l’endemà va
quedar contrarestat per la
declaració del mateix lehendakari amb tota profusió de detalls. Tant Rajoy
com Sáenz de Santamaría

també van esquivar explicar els motius pels quals el
seu govern no va recórrer a
la potestat que tenia el Tribunal Constitucional per
castigar el no compliment
de les seves resolucions, tal
com es va aplicar en el cas
dels membres de la sindicatura electoral, amb multes que van portar a la dissolució de l’ens, per penar
els membres del govern català i del Parlament. Finalment, un últim episodi de
desmemòria el va protagonitzar l’exvicepresidenta
quan va assegurar –els testimonis estan obligats a no
mentir– que no tenia constància que la declaració
unilateral d’independència del 27-O no s’hagués
publicat al DOGC, per la
qual cosa no tenia efectes
jurídics, tal com ella mateixa havia assenyalat minuts
abans a l’hora de fer valer
uns nomenaments. ■

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) confirmava ahir
que l’expresident Artur
Mas, l’exvicepresidenta
Joana Ortega i l’exconsellera d’Educació Irene Rigau han abonat les multes
que els va imposar la condemna d’inhabilitació del
mateix alt tribunal català
per l’organització i celebració del procés participatiu del 9-N.
L’expresident Mas ha
pagat els 36.000 euros que
li demana la sentència
mentre que Ortega n’ha
hagut de pagar 30.000.
L’aleshores responsable
dels centres educatius on
es va votar, Irene Rigau,
n’ha hagut d’abonar
24.000. La penalització
econòmica s’afegeix a la
condemna d’inhabilitació
per a càrrec públic que, en
el cas de Mas, s’allarga un
any i un mes. Tenint en
compte que la sentència
ferma del Tribunal Su-

La xifra

—————————————————————————————————

90.000
euros han pagat de multa,
entre tots tres, l’expresident
Mas, l’exvicepresidenta Ortega i l’exconsellera Rigau.

prem, un cop recorreguda
en contra la del TSJC, es
va fer recentment, l’expresident estarà inhabilitat
fins al 21 de febrer del
2020. Tot i que els condemnats van demanar
que la inhabilitació comencés a comptar a partir
de la primera sentència
del TSJC, l’alt tribunal català ja va informar que el
compte enrere començava amb la confirmació de
la condemna al Suprem, a
partir d’aquest 23 de gener.
Així, la vicepresidenta
Ortega estarà inhabilitada
fins al 19 d’octubre d’aquest any –nou mesos–,

mentre que l’exconsellera
d’Educació ho estarà fins
al 19 de juliol –sis mesos,
tal com va establir la sentència condemnatòria–.
Segons informava ahir
l’agència Efe, el lletrat de
l’administració de justícia
de la sala civil i penal del
TSJC, Joaquim Martínez,
ha confirmat el pagament
de les multes i l’ingrés dels
diners al Tresor Públic.
El TSJC va condemnar,
el 13 de març del 2017, Artur Mas a dos anys d’inhabilitació per desobediència
en haver celebrat la consulta del 9-N que el Tribunal Constitucional havia
suspès. El Suprem va rebaixar la condemna del
TSJC per igualar-la a la que
va imposar a l’exconseller
Francesc Homs, que va ser
jutjat pel mateix Suprem
tenint en compte que era
un polític aforat com a diputat al Congrés. En rebaixar fins a l’any i un mes la
condemna de Mas, també
va rebaixar en un any les
que el TSJC havia imposat
a Ortega i Rigau. ■
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Patrizio Gonnella President de la Coalició Italiana per la Llibertat i els Drets Civils

“Espanya corre el risc de
ser com Egipte o Turquia”
PROBLEMA · “Sembla que l’Estat espanyol no té clar que en una democràcia sempre és possible exercir el dret pacífic de
protesta” MATÍS · “En el judici al procés català, encara no he vist cap argument penal, tots són polítics” DEURES · “El sistema
ha de demostrar que la justícia i la política estan separades” FINAL · “Hi podria acabar havent una sentència de compromís”
Vigilant
dels drets

Laia Bruguera
BARCELONA

D

Patrizio Gonnella és president
de la Coalició
Italiana per la
Llibertat i els
Drets Civils i
l’associació Antigone, fundada
als anys vuitanta per vetllar
pels “drets i garanties en el sistema penal”. És
llicenciat en dret
i, des de fa més
de 20 anys, especialista en
presons, drets
humans i tortura. Col·labora en
la càtedra de filosofia del dret
a la Universitat
de Roma i és un
dels experts
convidats per la
plataforma International Trial
Watch, nascuda
per garantir la
presència d’observadors espanyols i internacionals durant
les sessions del
judici al procés.

urant dos dies seguits,
dimarts i dimecres, Patrizio Gonnella s’ha aixecat a dos quarts de
sis del matí per fer cua davant
del Tribunal Suprem, a Madrid.
President de la Coalició Italiana
per la Llibertat i els Drets Civils,
Gonnella és un dels observadors
internacionals que fan torns
per seguir in situ el judici al procés català tot i la negativa de la
sala a reservar-los un espai per
treballar i monitorar les sessions. És molt caut amb les valoracions, perquè, explica, no viu
aquí i hi ha coses de “la tradició
judicial” que desconeix, però
com a especialista en presons,
drets humans i tortura, té experiència contrastada i és contundent a l’hora d’assegurar
que és un judici polític i que, en
funció de la sentència, Espanya
s’assemblarà a països com ara
Turquia i Egipte.
El Tribunal Suprem no ha facilitat la feina dels observadors
internacionals. Quin creu que
és el motiu?
No ho sé, no conec prou la tradició judicial d’aquí per dir-ho, però penso que es podria haver fet
en un altre espai, on hi hagués
més capacitat que els 40 assistents per dia actuals. Per als observadors seria molt important
seguir-lo d’una manera molt
més fàcil i còmoda, perquè és
un cas públic, paradigmàtic i
molt important.
Per què és tan important fora
de l’Estat espanyol?
Perquè aquí no només s’està
discutint sobre Catalunya, sinó
sobre drets fonamentals.
És un judici polític?
Durant els dos dies que jo l’he
seguit des de la sala, tenia la forma d’un judici penal, però, sense
entrar a discutir qui té la raó, jo
no hi vaig trobar cap element característic d’un procés penal. El

Patrizio Gonnella, especialista en drets humans ■ ÁLVARO MINGUITO

president del tribunal, Manuel
Marchena, intentava discutir
només sobre qüestions penals,
però és que era impossible. La fiscalia, l’advocacia de l’Estat, Vox i
també la defensa estan parlant
sobre quin és el límit de l’acció
democràtica. És un crim tot el
que va passar? Jo penso que, si
no hi ha violència, no. Que llavors
és només un tema polític.
De fet, si hi va haver violència o
no és una de les claus. Vostè va
seguir en directe la declaració
de dos dels grans testimonis de
les acusacions, l’expresident

Mariano Rajoy, i l’exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, i tots dos van afirmar haver vist episodis de violència
provocats pels acusats “per televisió”, sense aportar cap dada
ni evidència. Què li sembla?
En el segle de la tecnologia
avançada, amb mòbils i càmeres que ho graven tot, l’acusació
hauria de poder demostrar mil
casos de violència. En tot cas,
cal recordar que, si hi ha violència d’una o dues o tres persones, és individual, i també que
la violència d’una o dues o tres
persones mai justifica la violèn-

cia i els maltractaments de la
policia.
Els observadors internacionals
han alertat que les preguntes
del ministeri fiscal són massa
vegades “imprecises” i “capcioses o suggestives”. Com ho ha
vist, vostè?
El principal problema que jo hi
he vist és que no estava clar quines eren les evidències. Les preguntes de la fiscalia eren molts
cops molt genèriques. Si hi ha
un crim, es pregunta: on és el
cadàver, on era vostè en el moment de l’assassinat? Aquí són

genèriques perquè no pot ser
d’una altra manera, és un procés polític i les preguntes i les
respostes són polítiques.
Aquest cas s’estudiarà a les
universitats de dret?
Servirà per explicar als estudiants que hi ha d’haver separació de poders entre la justícia
i la política.
Què és el que més preocupa els
observadors internacionals?
S’està qüestionant un dret fonamental, el dret a la protesta. Espanya sembla que no té clar que
en una democràcia és sempre
possible exercir el dret pacífic de
protesta i, en aquest context, el
risc de ser semblant a països on
no hi ha democràcia com ara
Turquia i Egipte és molt gran.
Espanya no pot ser com aquests
països i, per evitar ser-ho, ha de
demostrar que la justícia i la política estan separades.
El que s’està tractant també,
en el fons, és el dret o no d’autodeterminació...
Aquesta resposta és més difícil,
però el que sí que puc dir és que
hi ha mil maneres de protegir la
llei, i la penal és la pitjor. És un
problema que tracta d’autodeterminació i constitucionalisme, però una cosa és segura: si
no hi ha violència física o moral,
no és un problema penal. I també és clar que drets com ara el
de manifestació i la llibertat
d’expressió són drets fonamentals recollits en la Convenció
Europea i les Constitucions Europees després de la Segona
Guerra Mundial. Van ser conquerits amb sang i han de ser
defensats.
Com pensa que acabarà el judici?
No és fàcil de preveure, però
amb l’experiència d’haver vist
molts processos a Itàlia, potser
condemnaran alguns dels acusats i n’absoldran uns altres,
en una mena de sentència de
compromís. ■
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Llibertat a cinc anys vista
DESIG · Torra espera que una nena que neix avui visqui d’aquí a cinc anys en un país lliure ESPERANÇA · El president
inaugura l’exposició ‘Catalunya: 7,5 milions de futurs’, una “injecció d’optimisme davant les visions sovint apocalíptiques”
Emili Bella
BARCELONA

E

scriure’s a un mateix un correu electrònic per rebre’l
d’aquí a cinc anys i comprovar si les previsions es compleixen és el que proposa el final de
l’exposició interactiva Catalunya:
7,5 milions de futurs, inaugurada
ahir al Palau Robert. Un recorregut
per la Catalunya d’avui a través de
xifres que donen a conèixer informacions socials, econòmiques i culturals rellevants per imaginar la
Catalunya que ve. El president de la
Generalitat, Quim Torra, espera
que en el termini de cinc anys el
país hagi assolit la llibertat i els
drets civils i polítics dels catalans
siguin respectats, segons va desitjar ahir per a la nena que representa l’escultura de Carme Solé que rememora, a l’entrada de la mostra,
la figura El més petit de tots, encarregada per la Generalitat el 1937 i
que simbolitzava la lluita antifeixista del catalanisme durant la Guerra
Civil. La nena de Torra alça el braç
amb el cor a la mà.
Una de les sales de la mostra, organitzada per la direcció general de
Difusió del Departament de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda,
convida a estirar un fil blanc d’optimisme o un de negre de pessimisme i anar traçant un dibuix a la paret contestant si se somia en català, l’origen del teu avi preferit, com
explicar Catalunya a un nen o quina seria la teva prioritat si fossis
president, a partir de respostes
predeterminades. Torra va preferir
no participar-hi, potser perquè ja
n’és, de president, però el número 2
del govern, Pere Aragonès, sí: el seu
avi preferit és d’Andalusia i explica-
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El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, inaugurant l’exposició ‘Catalunya: 7,5 milions de futurs’ ■ EFE / Q.G.

ria a un nen que Catalunya és el lloc
del pa amb tomàquet i on per Nadal
fan cagar un tronc. De broma, va
fer el gest d’escollir “no, gràcies, no
m’interessa la feina de president”,
però va acabar responent “la igualtat de gènere” com a prioritat.
“Aquesta és la [pregunta] xunga”,
van continuar entre riures.
L’exposició explica Catalunya a
partir d’indicadors “sense caure en
el cofoisme”, segons el secretari de
Difusió i Atenció Ciutadana, Miquel
Gamisans: és la regió del món amb
més donants d’òrgans, l’Agència
Tributària de Catalunya recupera
en tres anys 557 milions d’euros
que es pretenien evadir (equivalent
al pressupost anual de l’hospital
Vall d’Hebron), es publiquen

27.078 títols en castellà en un any
enfront dels 10.083 en català...
“En un moment polític tan difícil, que sembla que estiguem en
una boira i en un cert túnel, aquesta exposició ens proposa un punt
d’esperança, d’autoconfiança, perquè les dades ho palesen. Aquest
punt d’optimisme ens va molt bé en
aquests moments”, va explicar Torra. “És una injecció d’optimisme
davant de visions sovint apocalíptiques a què estem acostumats, amb
una certa perversió de les dades”,
va afegir-hi, en una referència velada a la versió de la fiscalia sobre l’1O que s’està escenificant en el judici al Tribunal Suprem.
Aragonès va recordar que l’èxit
de les esperances i desitjos per

557
milions d’euros recupera l’Agència Tributària de Catalunya en
tres anys que es pretenien evadir.

d’aquí a cinc anys escrits als correus electrònics depenen dels 7,5
milions de catalans, tants com maneres d’interpretar el país hi ha a
Catalunya. “L’exposició no cau en
l’autocomplaença, sinó que explica
les dades, positives, de la realitat
catalana”, va resumir.
L’última sala està decorada amb
exemples de correus electrònics
que s’enviaran d’aquí a cinc anys,
com el de la Paula, de 19 anys, que
espera que en comptes de 7,5 milions de catalans siguem 8, que “en
el futur homes i dones haurem
aconseguit cantar bé la part aguda
del cumpleaños feliz” i creu que
“viurem en ciutats com a esclaus
dels madrilenys”. Per sort, no és la
nena que inspira l’escultura. ■
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PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

Mirem de salvar els mobles
Un cop ha quedat clar que l’expresident Rajoy i el lehendakari Urkullu viuen en mons paral·lels pel
que fa al cas de la mediació, arriba
el moment de mirar de salvar els
mobles. El País, per allò que molts
només llegeixen els titulars, diu
una cosa en portada que no queda
reflectida en la crònica. El Mundo
intenta fer recaure la responsabilitat del fiasco en el president
Puigdemont, i El Correo hi carrega pel mateix motiu. Però Las Noticias de Navarra editorialitza:
“Es digui com es digui, mediació”,
que és el que Rajoy va negar. Sense conseqüències, de moment.

Toni Cantó, Sonia Sierra i Fernando Giner, ahir, davant la
fiscalia després de presentar la denúncia ■ ACN

PP i Ciutadans
es llancen contra
el català en la
precampanya
a Casado proposa una llei de llengües
que relegaria la llengua catalana a Cantó

denuncia a la fiscalia subvencions a ACPV
Ja comencen a
aparèixer els dubtes

La mentida repetida
un milió de vegades

Cap diferència respecte
al cop de Tejero

“El desenvolupament del judici
[...] té aire com d’òpera bufa, amb
molta idiotesa i molt poca èpica.
Cada cop resulta més difícil entendre quina classe de rebel·lió hi
va haver”, escriu J.L. Trasobares.

Juan Carlos Abril afirma: “En les
comunitats autònomes on hi ha
idiomes cooficials es va fer una
normalització que també va ser, i
per desgràcia, adoctrinament i
falsificació de la història.”

“El que va passar [...] s’assembla
més a un 23 de febrer civil que a
una mobilització democràtica. No
importa si eren energúmens intentant linxar [policies] o guàrdies civils disparant al sostre.”

Prou d’aquest color
Joaquín Rábago afirma, a La Opinión de
Málaga: “Desconfiem en principi dels
que creuen oportú portar la bandera ben
visible al trau de la solapa, al braçalet, als
tirants o a la
corretja
del
gos.” Més encara: “Quan un
llegeix
certa
premsa de Catalunya i compara els titulars, els comentaris i els editorials o cartes al
director amb
els d’alguna premsa madrilenya, creu que
està en un país diferent.” I rebla: “Estem
cada cop més farts que el tema de Catalunya s’utilitzi aquí i allà per eclipsar tota la
resta, que sembli que és l’únic que ha de
condicionar el pròxim cop el nostre vot.”

La mà que mou el bressol
Parem màquines, que ja tenim les proves. Segons OKDiario, el
mitjà d’Eduardo Inda, “l’especulador” George Soros subvenciona
amb mig miler d’euros una organització en què s’ajunta el procés
amb ETA. Es tracta del centre Henry Dunant per al Diàleg Humanitari, que hauria avalat el mitjancer amb Catalunya. Ara bé, tal
com denuncia el digital, el centre és en realitat un “lobby mundial
que desestabilitza políticament i econòmica els països.” El mitjancer en qüestió, Daniel Innerarity, recorda la crònica, és un investigador “pròxim al PNB” i amb “excel·lents relacions amb els
moviments separatistes catalans finançats per Soros”. Ah, i la
crònica ens recorda que Soros és jueu, com si fos rellevant.

E.B.
BARCELONA

El PP de Pablo Casado proposa l’aprovació d’una llei
de llengües al Congrés que
converteixi en vehicular el
castellà a les escoles i a
l’administració pública al
conjunt de l’Estat espanyol, que relegaria les llengües cooficials, com ara el
català, a un ús opcional en
l’administració, l’escola o
la senyalització urbana.
La mesura, que portarà al
programa electoral pel
28-A, s’escuda en l’argument que tots els espanyols tinguin “igualtat
d’oportunitats” i pretén
que el català sigui “un mèrit però mai un requisit excloent”. Casado considera
que les llengües cooficials
són una “riquesa”, però
critica que “el nacionalisme” les utilitzi com a “barreres identitàries”.
En concret, la normativa incidiria en quatre àmbits: les comunicacions
administratives, les ofertes d’ocupació públiques,
l’educació i la senyalització urbana (s’establiria
l’obligatorietat de retolar i

senyalitzar l’entorn urbà
en castellà, si bé es podria
duplicar aquesta informació per oferir-la també en
una llengua cooficial).
“Cap espanyol podrà ser
sancionat si no se li comunica en la llengua comuna
de tots els espanyols, que
és el castellà, sense detriment que també se li comuniqui en una altra”, assegura.
D’altra banda, Ciutadans també fa campanya
electoral contra el català i
ahir va denunciar davant
la fiscalia superior de Catalunya una presumpta
malversació per unes subvencions de la Generalitat
a Acció Cultural del País
Valencià (ACPV), que promou la llengua i la cultura.
Segons la denúncia, el govern ha pagat entre el
2008 i el 2017 6,6 milions
d’euros a “una entitat pancatalanista que es dedica a
difondre el missatge separatista” al País Valencià,
segons va afirmar la diputada al Parlament Sonia
Sierra, al costat del diputat al Congrés Toni Cantó i
el portaveu de Cs a València, Fernando Giner. ■
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Borrell veu el PSC
com un mur contra
l’independentisme
a Un centenar de persones convocades pel CDR de Terrassa

Redacció
TERRASSA

El ministre d’Afers Estrangers, Josep Borrell, va
reivindicar ahir el vot útil
per al PSC per aturar l’independentisme. “En les últimes eleccions al Parlament, a Terrassa, Cs ens
va doblar en nombre de
vots. Si va ser així és perquè molta gent hi va veure
un mur més ferm contra la
deriva independentista i
ha de quedar clar que el
mur més ferm som els socialistes”, reivindicava a
l’inici de la seva intervenció al Teatre Principal de
Terrassa, on Borrell va assistir al costat d’Iceta a
l’acte de presentació d’Alfredo Vega com a alcaldable de la localitat.
Borrell va cridar al sentit comú i a la concòrdia en
una crítica al PP i Ciutadans. A més de reivindicar
que “voler dialogar no és
cedir” i que el seu govern
cada dia ha de “fer front a la
propaganda independentista que tracta de dir que
Espanya és repressiva”, el
ministre d’Exteriors va advertir de la radicalització
del discurs de la dreta espanyola: “Quan es crida a una
manifestació a la plaça de
Colón argumentant raons
falses es juga amb foc.” Un
centenar de persones convocades pel CDR de Terrassa protestaven a l’exterior per la seva visita, una
concentració que els Mossos van impedir que arribés fins al teatre. Els concentrats van cridar a favor
de la llibertat dels presos
polítics. “Avui, quan entrava, un grup m’ha titllat de
feixista. Deuen ser els mateixos que cridaven «feixistes» en l’homenatge a
Machado a Argelers a tots
els familiars dels exiliats.
En quin cervell cap això,
quan el feixisme va fer patir tant aquelles persones?”, va lamentar el ministre en iniciar el seu parlament a l’acte. ■
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protesten per la presència del ministre d’Afers Estrangers

La protesta contra la presència del ministre d’Exteriors, acordonada pels Mossos ■ ACN

