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ENTREVISTA Xavier Melero  Advocat de Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Lluís Corominas, Lluís Guinó i Ramona Barrufet

TRIBUNAL · “Estic convençut que
el que més preocupa al tribunal és el
seu prestigi, i aquest judici és clau”

“El judici es decidirà
als punts, no per KO”
POLICIA · “Els responsables
del dispositiu de l’1-O van enviar
els policies a l’escorxador”

P6-8

El colombià va assegurar el triomf en l’última pujada a Montjuïc

L’ESPORTIU

López guanya la 99a Volta
Miguel Ángel López, entre Adam Yates (segon), a l’esquerra, i Egan Bernal (tercer) ■ EFE

Entrevista Mercè Rius P18-19
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

“Calen canvis
d’hàbits i
conscienciar
la gent per
frenar la
contaminació”

POLÍTICA P10

El president espanyol insta els polítics
independentistes a no “enganyar” la
ciutadania, en un acte a Tarragona Sánchez i Iceta ■ ACN

Sánchez diu que
Catalunya no vol
la independència

MÓN P36

Un còmic, a
la segona
volta
presidencial
a Ucraïna
Competirà amb
l’actual cap de l’Estat
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uan sento parlar
de la massa, in-

evitablement em ve al
cap aquella sèrie de
TV que va acompa-
nyar-me en les sobre-
taules de la meva

adolescència. Es tractava de l’adapta-
ció televisiva del còmic protagonitzat
per un dels grans personatges de fic-
ció d’aquell moment: l’increïble Hulk.
El recorden? És l’alter ego del científic
Bruce Banner, qui, a causa d’un error
en un experiment, es converteix en
Hulk, un monstre enorme, de color verd
i molt destructiu. Com una espècie de
Dr. Jekyll i Mr. Hyde de la guerra freda i
la carrera atòmica. Justament em va
venir al cap la imatge de la bèstia verda
sense camisa i amb els pantalons es-
parracats quan vaig sentir, al Suprem,
aquell primer guàrdia civil parlant de la
massa per referir-se als ciutadans que
pacíficament protestàvem davant de la
seu del Departament d’Economia con-
tra les detencions practicades el 20 de
setembre del 2017. La massa! Hi ha una
manera més clara de deshumanitzar
un col·lectiu? Una massa agressiva de
muralles humanes que va protagonit-

zar una explosió tumultuària que va do-
nar pas a un període insurreccional que
es va convertir en un polvorí. Una mas-
sa irracional amb milers i milers d’ulls
plens d’odi que van provocar terror en
aquells pobres policies i guàrdies civils
que mai havien viscut una violència
com aquella. Una massa que, fins i tot,
va fer tremolar agents bregats en la llui-
ta contra ETA o contra les pitjors ban-
des de narcotraficants. La massa con-
tra la qual lluitava l’abnegat tinent coro-
nel Baena de dia i Tácito de nit. La mas-
sa que aquell 20 de setembre llançava
clavells bomba o avions de paper amb
caps nuclears des dels bars de la vora
de la zona zero. Uns bars que no van
tancar les seves portes malgrat l’am-
bient de violència angoixant provocat
per la massa. Ni restaurants, ni boti-
gues de roba o calçats, ni farmàcies, ni
estancs, ni supermercats, ni fruiteries,
ni llibreries... Ni tampoc teatres. I si no
que ho preguntin a la secretària judicial,
que va sortir per la porta del Coliseum
després d’haver fet una escalada de ni-
vell 8 (amb casc, corda, arnès, mosque-
tons, peus de gat i grampons) pels teu-
lats dels edificis de la zona. Tot per cul-
pa de la massa...

Q

Keep calm
Jordi Creus

La massa

La massa! Hi ha una manera
més clara de deshumanitzar
un col·lectiu?

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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em sortit de l’exposició d’Au-
gust Sander a la Virreina just a
l’hora de dinar i pensem que és

una bona ocasió per buscar un petit
restaurant que ens van recomanar per
la zona. Mentre enfilem els carrers del
Raval, una mica estabornits pel con-
trast entre l’olor apegalosa dels turis-
tes de la Rambla, com de xiclet de ma-
duixa mastegat durant hores, i la flai-
re de menges especiades que creix en
onades a mesura que ens endinsem
pel barri, parlem d’aquella Gent del se-
gle XX que August Sander va fotogra-
fiar entre els anys deu i el final de la II
Guerra Mundial amb la pretensió d’es-
tablir un arxiu de tipus humans que
destil·lessin un absolut sobre l’espècie,
des de l’aprenent de carnisser fins al
soldat retirat de l’Imperi, i el llenyatai-
re, la mestra d’escola, l’hipnotitzador,
el filòsof, el pres polític, la secretària,
els nens cecs. Com la majoria de visi-
tants, hem necessitat les cartel·les per
identificar-los, encara que la descrip-
ció no n’aportés res més que l’ofici,
fins i tot alguns de tan singulars com
ara “bohemis” o “escriptor de classe
treballadora”: un individu de rostre

H

devastat i mans crispades, més per la
gana que per la falta d’inspiració. Con-
cebre una humanitat tan transparent
i compartimentada que admeti la clas-
sificació en carpetes és un pla bastant
terrible, però ens aturem perquè hem
arribat a la porta del restaurant que
buscàvem. És en efecte un local petit i
molt acollidor, i això que a les parets
no hi cabria ni una peça decorativa
més, tan carregada com està de re-
trats de família, bodegons pintats,
màscares africanes, nines modernis-
tes i angelets de guix. Com que el cui-
ner ha sortit a atendre’ns una mica
atrafegat, li comentem que hem vin-

gut per recomanació d’una amiga co-
muna, i l’home s’eixampla visible-
ment, somrient i relaxat de sobte, com
si hagués estat esperant una visita
com la nostra. És així com acabarem
sabent que fa de cuiner i empresari al-
hora, que el local pertany a la seva fa-
mília des de fa dècades, que va enviu-
dar fa poc, que el pare se li va morir
d’un càncer de gola i per això ell va
deixar de fumar, encara que va afer-
rar-se a la beguda, per pura ansietat;
sort que la mare encara viu, i les seves
sis germanes, mira-les totes emmarca-
des, que guapes, i ell ara s’està tot sol
aquí dalt mateix, i assenyala el sostre
per descriure, com si ens acompanyés
pel pis, la disposició de la cuina, el la-
vabo, el sofà, un televisor i el llit d’orfe
i vidu a tocar del balcó. Quantes foto-
grafies caldrien per donar compte
d’una vida com aquesta? Un home en
un restaurant, un tipus humà que n’és
molts alhora i, de cada un d’ells, un ex-
emplar imperfecte i incomplet, com
tots nosaltres, models de què?, de qui-
na vida d’aquest segle o de l’altre que
càpiga tota en una carpeta que a penes
digui “gent que un dia va estar aquí”?

“Quantes
fotografies caldrien
per donar compte
d’una sola vida?

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

Gent d’aquest segle

La vinyeta
Fer
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Les cares de la notícia

L’escriptora barcelonina Anna Carreras acaba de
publicar la seva vuitena novel·la, L’ull de l’escara-
bat, en què utilitza un llenguatge més accessible,
col·loquial i divertit, conscient que “la literatura no
és un luxe per a pocs, que escrius per a algú, per
fer-li passar una bona estona”.

ADVOCAT

La literatura no és un luxe

L’advocat de Joaquim Forn i altres encausats en el
judici de l’1-O afirma en una entrevista: “Pots es-
tar defensant el conseller Forn, contractat per un
partit independentista, deixant clar a tothom que
tu no ho ets, i fer-ho amb tota la convicció tècnica
i personal de què ets capaç.” Exemplar.

-+=

-+=

Enganyar la ciutadania
Pedro Sánchez

Amb tota la convicció
Xavier Melero

-+=

Anna Carreras

El president espanyol va reclamar ahir als líders
independentistes que deixin d’“enganyar” la ciu-
tadania catalana perquè la independència “no es
produirà”. Segons Sánchez, els catalans no volen
la independència i prefereixen la convivència. Per
a molts, però, els dos conceptes són compatibles.

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

ESCRIPTORA

Després d’ordenar la retirada
dels llaços grocs o qualsevol

al·lusió als presos polítics dels edifi-
cis públics, la Junta Electoral ha fet
un pas més en el seu atac a la lliber-
tat d’expressió i ha ordenat als ser-
veis informatius de TV3 i Catalunya
Ràdio que no usin determinades
expressions per referir-se a ells o
als que estan a l’exili, en cap cas fu-
gitius de la justícia perquè ningú, a
hores d’ara, els reclama. A més, la
Junta Electoral Central considera
que la cobertura mediàtica que van
fer els mitjans públics de la Genera-
litat de la manifestació de Madrid,
un fet periodísticament extraordi-
nari, “vulnera els principis de plura-
lisme polític i neutralitat informati-
va”. TVE, que va fer un seguiment
molt similar, en considerar els seus
professionals que el fet era extraor-
dinari des del punt de vista perio-
dístic, no ha estat sancionada i no
haurà de compensar els partits uni-
onistes amb dues hores d’emissió
de continguts.

Les dues ordres de les juntes
electorals, la de Barcelona i la
central, són atacs directes a la lli-
bertat de premsa, ja que són un in-
tent de dictar quines notícies han
de triar els periodistes i com les han
de donar. I més quan TV3 i Catalu-
nya Ràdio, justament, havien rebut
crítiques per autocensurar-se i usar
la fórmula “polítics presos” en lloc
de la de “presos polítics”. En els dos
casos, les juntes electorals han ac-
tuat a instància de Ciutadans, un
partit que es nodreix únicament de
la confrontació, i han fet més evi-
dent l’anomalia que viu l’Estat es-
panyol amb presos polítics i, com
indiquen tots els mitjans interna-
cionals, exiliats. Ara, amb el mateix
argument usat contra els llaços
grocs, una entitat ha demanat que
es tanqui el Valle de los Caídos en el
període electoral. Caldrà veure qui-
na decisió pren la Junta Electoral.

Nou atac a
la llibertat
d’expressió

EDITORIAL

uatre mesos sense ploure i sem-
bla que no gosi fer-ho. No hi ha
dubte que el canvi climàtic ens

afecta més del que ens adonem. El re-
cent estudi de l’Agència Estatal de Me-
teorologia adverteix de l’augment de
la durada de l’estiu en cinc setmanes
en els últims 40 anys. Una altra anàlisi
de la setmana passada qüestionava si
pot esdevenir nociva la pràctica d’acti-
vitats físiques en un entorn contami-
nat com l’àrea metropolitana de Bar-
celona. Encara resulta més important
evitar el sedentarisme que no pas
obrir els pulmons a l’aire urbà.

La tecnologia canvia processos pro-
ductius i els fa més sostenibles. Però
alhora augmenta la contaminació,
amb el boom de la compra en línia, que
ha disparat els furgons de reparti-
ment. Per a quan una taxa addicional
sobre el producte en línia o sobre la se-
va distribució? Pot pivotar sobre el vo-
lum de béns repartits o sobre el seu va-

Q “En la lluita
contra el canvi
climàtic i la pol·lució
calen lleis severes
i convenciment. Ens
hi va la salut

lor, però no seria tan exagerat, ara que
es planteja la necessitat d’un peatge
urbà a Barcelona. La directora de Qua-
litat Ambiental exposa avui al diari
com de complexes resulten les mesu-
res contra les emissions de gasos en
períodes de contaminació, que no
s’han aplicat encara.

El reciclatge, el setge al plàstic d’un
sol ús... no són decisions que hàgim de
deixar exclusivament a la bona volun-
tat dels ciutadans, que ja ens hi apli-
quem i estem prou conscienciats –els
barcelonins són els europeus que es-
talvien més aigua– segons les dades de
les grans ciutats. Cal atreviment i fer-
mesa en legislar pel medi ambient, so-
bre el trànsit urbà, el consum de pro-
ductes que triguen dècades a depurar-
se o l’ús desmesurat d’energia.

Cada cop hi ha més adolescents a
Europa que els divendres ens recor-
den que els deixarem un pitjor plane-
ta, i que hi voldrien viure. Malgrat tot,
els estats dilueixen l’acord contra el
canvi climàtic del 2015. El pacte per
evitar un escalfament global de menys
de 2 graus fins al 2040 hauria d’evitar
un augment de la mortalitat, que a
l’Estat seria del 6% anual, segons el
Centre Superior d’Investigacions
Científiques.

No vol ploure
Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Puig

Aires de
piconadora

Estat espanyol actua fora de les seves fronteres tal
com està acostumat a fer-ho de portes endins: amb

prepotència i amb aquella casposa actitud d’ordeno y
mando, que diuen a la Meseta. A casa es basen en la força
del poder per intentar controlar, entre d’altres, els
mitjans de comunicació. I, després, quan es passegen pel
món es creuen amb la mateixa força d’intimidació. El
resultat són ridículs escandalosos, que se succeeixen un
darrera l’altre. Com el del ministre d’Exteriors, Josep
Borrell, quan intenta pressionar el reconegut periodista

Tim Sebastian, en una entrevista per
a una televisió alemanya, i acaba
nerviós, alterat i ridiculitzat. La cara
se li desencaixava davant les
preguntes incisives. I es feia creus de
la impassibilitat del periodista
davant les seves recriminacions.
Quin fart de riure!
Però Borrell no és el primer. Abans,

el seu antecessor, Alfonso Dastis, va intentar fer el mateix
precisament amb aquest periodista. Amb més educació
que Borrell, però amb la mateixa intencionalitat
manipuladora, va intentar posar a rega Sebastian quan
aquest li preguntava per la violència policial de l’1-O. Però
també va acabar entre les cordes i sense arguments.
Mateixa situació i dos protagonistes: un ministre del
PSOE i un del PP. Perquè no es tracta del partit que
governa, sinó que és la mateixa maquinària de l’Estat la
que funciona sense interrupció amb aquest engranatge
d’arrogància i amb aires de piconadora.

L’

La màquina
de l’Estat
funciona
amb un
engranatge
d’arrogància

http://epa.cat/c/gws8q6
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Carles Puigdemont deixa clar al
PP, a Cs i al PSOE que no
renunciarà. L’ANC es manifesta
a Berlín per una “solució
política” i la llibertat dels presos.

10
anys

20
anys

Joan Delort assumeix el control
dels Mossos. El conseller admet
errors en l’actuació policial del
18 de març i destitueix el
director general Rafael Olmos.

L’OTAN respon amb fermesa a
la negativa del president serbi,
Slobodan Milosevic, a acceptar
el pla de pau de Rambouillet
per a Kosova.

No renunciarà Control dels Mossos Resposta de l’OTANTal dia
com
avui fa...

es campanyes
electorals sempre

són un repte per a les
redaccions periodísti-
ques, perquè ens obli-
guen a multiplicar els

horaris laborals i ens exigeixen un es-
forç suplementari d’imaginació per no
fer el mateix de sempre. L’any 2006,
amb motiu de les eleccions al Parla-
ment de Catalunya, l’economista Xa-
vier Sala Martín va publicar en un diari
català un seguit d’entrevistes molt ex-
igents amb els candidats. Descol·lo-
cats amb les preguntes, alguns es van
aixecar a mitja entrevista, no sense ha-
ver quedat una mica en evidència. El
qüestionari, destinat a comprovar la
qualificació i el coneixement dels aspi-
rants, incloïa preguntes com aquestes:
Coneix la primera estrofa del Virolai?
Sap com acaba El zoo d’en Pitus? Fa
angúnia imaginar la candidata del Par-
tit Popular per Barcelona en les prope-
res generals, Cayetana Álvarez de Tole-
do, exposada a aquell qüestionari pro-
vocador. Especialment després d’ha-
ver sentit com deia públicament que
no parlar català dona sentit a la seva
candidatura. Sens dubte, davant
d’aquell examen de coneixements, la
Cayetana donaria respostes més bui-
des i imprecises que un guàrdia civil
contestant a les defenses dels presos
polítics. És clar que té tot el dret del
món a presentar-se i a defensar el seu
presumpte programa. I nosaltres, dret
a criticar-la.

Per exemple, quan afirma que el
23-F, l’intent de cop d’estat perpetrat
el 1981 per una colla de militars, va ser
menys greu que el Procés perquè ales-
hores ningú va fer manifestacions a fa-
vor dels colpistes ni en va demanar
l’indult. Això sí, la Cayetana no parla de
la reducció de penes de què van gaudir
els condemnats, no parla de la gàbia
d’or de Tejero. I, sobretot, no parla de la
decisió presa pel govern socialista es-
panyol el desembre del 1988: concedir
l’indult a l’exgeneral Alfonso Armada,
condemnat a 26 anys de presó per la
seva participació en el cop d’estat. I no
és la seva única relliscada històrica. En
la carta amb què acaba de rebutjar el
debat proposat per Jordi Sànchez des
de la presó, la flamant cap de llista po-
pular afirma que li provoca el mateix re-
buig moral que li hauria provocat una
candidatura de Tejero. Oblidant, també,
que precisament des de la presó Tejero
va muntar un partit i va presentar-se a
les eleccions el 1982, amb escàs èxit.
Indocumentada o mal intencionada,
només pot ser una de les dues opcions.

L

Full de ruta
Xevi Sala

El debut de
Cayetana

i a principis del segle XX –iniciant
el carrusel noucentista–, Eugeni
d’Ors Xènius (Barcelona, 1881-

Vilanova i la Geltrú, 1954) escrivia les
seves glosses –el Glossari– a La Veu de
Catalunya, ara, a principis del XXI
(des del 2003), es pot dir que Oriol Pi de
Cabanyes (Vilanova, 1950) mira de se-
guir un esquema periodístic semblant,
amb algunes diferències substancials:
han passat cent anys i la Catalunya
clàssica (grecoromana) que Xènius so-
miava –abans de passar-se a l’Espanya
imperial a partir de 1920 i seguir-hi
fins a la seva mort– està en estat simi-
lar de crisi sistèmica europea que Grè-
cia i Itàlia.

TOT AIXÒ VE A TOMB DEL SISÈ VOLUM
d’aquestes glosses o breus assaigs
–d’història cultural i biografies, de lite-
ratura i de política– que l’autor vilanoví
ha publicat, amb el títol ben mariner de
Senyes i aproximacions. 123 assaigs
breus d’història cultural (Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 2018), i que
formen, amb els cinc precedents (des
del 2003, com hem dit), més de mig mi-

S ler de peces publicades en periòdics di-
versos o dites en fòrums i congressos,
constituint el destil·lat fonamental
d’una prosa amb vocació explicativa de
la realitat actual i històrica, garbellada
després d’una intensa activitat lectora.
Per fer possible aquest desplegament
de coneixements històrics, literaris i
polítics, a més dels viatges i converses
mantingudes amb personalitats de pri-
mer ordre, d’aquí i d’arreu (de Miró a
Espriu, de Palau Fabre a Panikkar, de
Nèstor Luján a Joaquim Molas, d’Al-
bert Manent al pare Massot, etc.), cal
tenir en compte –una mica com en els
bons temps catalans d’Eugeni d’Ors,
associat a l’embranzida de la Manco-
munitat de Prat de la Riba– la vincula-
ció pública de Pi de Cabanyes amb ins-
titucions com la de les Lletres Catala-
nes i amb entitats com el Centre Català
del PEN Club i l’Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana, totes les quals ar-
rencaven del període de transició polí-
tica (1975-1980) i que van tenir el pe-
ríode florent en el llarg mandat de Jordi
Pujol (1980-2003). Aquest últim any
inicia, justament i significament,

aquest enfilall de glosses, a fi de recapi-
tular i repensar el que ha vist, escoltat i
llegit, del seu temps als més antics, de
la mateixa manera que, políticament,
ja va fer –ara fa trenta anys, el 1989–
amb el llibre Repensar Catalunya.

AMB TOTES LES ABISMALS DIFERÈNCIES
que hi ha en les èpoques i caràcters res-
pectius, es pot dir, també, que Pi de Ca-
banyes, com D’Ors, ha volgut fer pre-
sent “les palpitacions dels temps”, amb
la voluntat de fer “gasetilles d’eterni-
tats” , amb l’objectiu d’enlairar la cultu-
ra i l’esperit de la nostra gent, i de supe-
rar –com va dir Josep Murgades el
2004, en un cicle de conferències a Vi-
lafranca, commemorant el cinquante-
nari de la mort d’Ors– “els articles
d’opinió avorridament monotemàtics
i, sovint, d’un partidisme manifesta-
ment sectari”. Quinze anys abans, l’es-
molat doctor reusenc ja s’avançava a
retratar el que és el moment actual. I és
que, tant Murgades com l’Oriol, prove-
nen de l’escola crítica del Dr. Molas, a la
UAB, en la intempèrie de finals dels
anys seixanta.

Xavier Garcia. Periodista

Glosses per al segle XXI
Tribuna

Precedent del
pacte contra la
segregació escolar
b És de justícia recordar els
que han fet aportacions posi-
tives, de les quals avui dia en
veiem els fruits. Aquest és
l’objectiu del meu escrit. Fa
anys, la qui va ser delegada
territorial d’Ensenyament a
Barcelona Comarques, la gra-
nollerina Rosa Ribas, ens ex-
posava que era just que tots
els centres sostinguts amb
fons públics acollissin alum-
nes de diversitat o amb ne-
cessitats educatives espe-
cials. Fa més de 20 anys era
un plantejament diferent i
nou. Ella, persona de fermes
conviccions, va iniciar aquesta
pràctica, que va anar essent
seguida a poc a poc per altres
responsables d’Ensenyament.
També un seguit de municipis
van anar incorporant accions
en aquest sentit; així, es parla
del model Salt, de Vic, entre
d’altres. El dilluns 18 de març

es va signar al Parlament el
pacte contra la segregació es-
colar a Catalunya, amb ampli
suport d’entitats implicades,
tot i que l’estament de pares i
algun sindicat no l’han volgut
signar i han perdut així l’opor-
tunitat d’implicar-se en llur
seguiment. Aquest pacte és el
resultat de molta feina feta
durant anys i tenim molt camí
per recórrer, però caldrà fer-
ho conscients que el servei
educatiu català inclou tots els
centres i superar ja una vega-
da per totes el debat entre pú-
blic i concertat. Tenim un sol
servei educatiu i l’hem de cui-
dar i defensar generosament.
Com a ensenyant i mare,
m’alegro molt que el meu país
vagi fent passes per ser una
societat millor i més justa, pe-
rò és de justícia recordar al-
guns dels qui van començar
aquest camí, i de ben segur
que podria escriure molts
més noms.
CALAMANDA VILA
Cardedeu (Vallès Oriental)

Empassar-se el
gripau o ‘tragarse
el sapo’
b És evident que l’anomena-
da disciplina de partit com-
porta haver de renunciar al
criteri personal i estar en dis-
posició d’empassar-se el gri-
pau (tragarse el sapo) en fun-
ció de les directrius de la cú-
pula de l’organització i del “se-
nyor feudal” que, en definitiva,
és qui mana. El nou sistema
feudal anomenat “partitocrà-
cia” ja ho té, això: exigència de
l’acte de vassallatge (jurar fi-
delitat). És per aquest motiu
que es mantenen les llistes
tancades, i intueixo que serà
molt difícil –per no dir impos-
sible– arribar a presentar-ne
d’obertes, perquè si així fos
s’hauria acabat el modus vi-
vendi per als paràsits del sis-
tema. Per al PPC, el simple fet
d’haver d’acatar la designació
de la “marquesa” demostra
com funcionen –cada vegada

més– les dinàmiques de par-
tit; la situació a què s’han de
veure sotmesos els que aspi-
raven a ocupar un “càrrec”
n’és la prova més fefaent. Ser-
vilisme pur i dur. Tots aquells i
aquelles que durant anys han
renunciat a la seva dignitat
fent tot tipus de mèrits en es-
pera d’una recompensa que
de moment no arriba, i ja veu-
rem si arribarà, haurien de re-
flexionar sobre quin és el pa-
per de l’auca que se’ls ha as-
signat. En aquest sentit, molt
em temo que el de simples fi-
gurants. Si perdre la dignitat ja
és prou humiliant, em pregun-
to fins a quin punt els “vas-
salls” que aspiren a tenir pro-
tagonisme estan disposats a
arribar per satisfer la seva ma-
laltissa ambició. “La dignitat
no té preu. Quan algú comen-
ça a fer petites concessions, al
final, la vida perd el seu sentit”
(José Saramago, 1922-2010).
JAUME FARRÉS BOADA
Olesa de Montserrat (Baix Llobre-
gat)

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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“Si aquest govern no es posa d’acord sobre l’estratègia
cap a la independència, seran inevitables unes eleccions”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“La revolució
catalana és
una revolució
democràtica que
posa en qüestió
el principi en què
s’aguanten alguns
dels vells estats
centrals europeus
més recalcitrants

a lluita independentista ha tingut
diverses fases, però jo voldria
mostrar algunes de les lliçons

més importants que es poden treure
del període de confrontació i repressió
que ha acompanyat i seguit el dia 1
d’octubre del 2017. Com més ha anat
avançant l’ofensiva de repressió de
l’Estat espanyol més han anat fent-se
evidents les característiques d’aquesta
estructura de poder. Les detencions i la
presó, l’exili, la repressió de les mobilit-
zacions, l’arbitrarietat de les destitu-
cions, de les prohibicions (és prohibit
fins i tot protestar, i dir que hi ha pre-
sos i exiliats) i de les acusacions sense
fonament; les fatxenderies i els atacs
de les bandes feixistes cobertes per la
impunitat... fins a acabar en un judici
esperpèntic d’ençà del mes de febrer...
han anat dibuixant amb trets molt
gruixuts les diferents expressions
d’aquest Estat que actua com una es-
tructura política enemiga. D’on ve
aquesta passió agressiva, aquest odi
obsessiu? L’única resposta és que l’Es-
tat espanyol com a estructura de domi-
nació vol, amb veritable voracitat, ex-
treure’ns el fruit del nostre treball.
Aquest és el seu “amor”... i també la
causa del seu odi visceral que els ence-
ga.

LA REVOLUCIÓ CATALANA és una revolu-
ció democràtica que posa en qüestió el
principi en què s’aguanten alguns dels
vells estats centrals europeus més re-
calcitrants (entre aquests l’espanyol),
hereus de monarquies absolutes o
creats a la seva imatge: el principi se-
gons el qual aquests estats tenen la pro-
pietat damunt els súbdits que retenen
engabiats dins les seves fronteres, uns
súbdits entesos, cada dia més, com a
simples màquines aptes per produir i
per poder extorquir. La història ens de-
mostra que els poders despòtics que es
basen en la coacció tenen data de cadu-
citat, a la manera dels vells imperis que

L dominaven Europa no fa pas tant de
temps. Tot s’acaba. I aquest Estat espa-
nyol s’acabarà; i seria interessant que
acabés “bé”, és a dir, sense deixar
temps a produir més “danys col·late-
rals”, que ja n’ha acumulat prou fins
avui; uns danys dels quals qui sap si, un
dia o altre, hauria de donar compte.

LA NOVA LEGALITAT. A Catalunya hi ha
una vella legalitat que mor i una nova

legitimitat que va creixent i que esde-
vindrà legalitat. Aquest sentiment de
rebuig contra el poder abusiu, un senti-
ment que es va fent cada dia més gros
entre nosaltres, no és cap altra cosa
que un signe evident de la pèrdua de vi-
gència, i de suport, de la llei espanyola a
casa nostra. Responent tan sols a les
agressions de l’Estat espanyol sense ce-
dir en el nostre convenciment, la força
de la llei espanyola fa figa. I algunes ac-
tituds, com ara el “Jo acuso”, ja són ex-
pressions del naixement d’una nova le-
gitimitat. Hem de ser conscients que,
en cada actitud que expressem de re-
sistència, de desobediència i de suport
al nostre objectiu, estem construint un
nou referent perquè és una legitimitat
que ja té el suport de la majoria. Les es-
tructures republicanes existents en
aquests moments, les que es troben fo-
ra de l’abast de l’Estat espanyol i les que
van prenent forma arreu del territori,
malgrat la dominació i la repressió es-
panyoles, van donant força a un nou
marc social i ideològic que es farà vi-
gent. El Front Republicà que s’ha for-
mat per plantar cara al despotisme de
l’Estat espanyol, sense concessions, és
una expressió directa d’aquest esperit
de resistència i de no rendició davant
els seus abusos.

L’EXPRESSIÓ MÉS CLARA de la possibilitat
i proximitat de la nova legalitat és la
tasca que s’està fent arreu de Catalu-
nya i dels Països Catalans per docu-
mentar i catalogar tots els crims con-
tra el poble català que s’estan cometent
d’una manera continuada, crims per-
petrats per vies legals i, fins i tot, con-
tràries a la seva legalitat mateixa.
Aquestes dades sobre els abusos de po-
der no són informacions per tenir guar-
dades per a la història. Són informa-
cions que marquen la voluntat de po-
der, l’esperit d’una nova legitimitat
que, de maneres molt diverses, va pre-
nent cos.

Carles Castellanos i Llorenç. Professor de la UAB. Candidat del Front Republicà

Revolució catalana i nova legalitat

Tribuna

emà passat farà
40 anys de les

primeres eleccions
municipals democràti-
ques des de les del ge-
ner de 1934. Havien
passat uns anys de Re-

pública i guerra i 40 anys de dictadura
franquista. Des de la mort de Franco el
20 de novembre de 1975 passarien tres
anys i mig encara amb ajuntaments
franquistes. Les eleccions van anar dar-
rere de dues eleccions legislatives (juny
de 1977 i març de 1979), i un referèndum
constitucional (desembre de 1976).
Aquelles eleccions van significar un can-
vi molt profund i molt radical en la gestió
i en la política municipals i des d’aquell
mateix moment va començar una de les
mutacions qualitatives més importants
en el terreny de la dotació en equipa-
ments dels municipis. És evident que en-
cara en alguns aspectes es va ser massa
tímid a l’hora d’abordar la modificació a
fons del planejament urbanístic. Però en
termes generals crec que podem afir-
mar que l’arribada de la democràcia als
ajuntaments va alliberar una gran quan-
titat d’energies comprimides i va perme-
tre una modificació de la fesomia de po-
bles i ciutats. Em sembla que n’hi ha
prou analitzant la geografia municipal
actual en matèria d’equipaments espor-
tius, sanitaris, cívics i culturals, en dota-
ció de patrimoni públic, de zones verdes,
de parcs i jardins. Trobarem un accent
especial en els equipaments socials i en
la dotació d’escoles i d’escoles bressol.
L’agenda municipal es va diversificar i
l’exploració de nous temes i de nous ca-
mins va ser imparable. Tot es faria enca-
ra més evident si analitzéssim amb
perspectiva històrica el volum dels dèfi-
cits acumulats, la quantitat de carrers
sense asfaltar, la manca dels serveis bà-
sics. En definitiva, crec que es pot afir-
mar que passats 40 anys els pobles i les
ciutats han experimentat la revolució
més sòlida, més consistent i més dura-
dora dels canvis viscuts a l’època con-
temporània.

D

De set en set
Joaquim Nadal Farreras

3 d’abril
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Lloa apostes
innovadores com
ara itineraris a
través del patrimoni
i la gastronomia

El president afirma
que els ciutadans
prefereixen la
convivència a la
independència

Sánchez insta
Torra a deixar
d’enganyar
els catalans

El govern
impulsa un
nou pla per al
turismeNacional

l judici va com esperaven?
Sí, com a mínim com es-
perava jo, encara que s’ha
de dir que els judicis habi-

tualment no tenen aquest tracte
versallesc que utilitza el jutge per
dir les coses. Normalment són
més secs.

Vostè que és aficionat a la boxa,
com diria que va el combat?
Aquest combat es decidirà als
punts. No hi haurà KO. Arriba-
rem al final amb la incertesa.

Vostè ha dit que és impossible
que als acusats els caiguin 20 o
25 anys de presó perquè no es do-
na la violència necessària per a la
rebel·lió i la sedició. El que s’ha
vist fins ara al Suprem li dona la
raó?
Jo crec que sí. La meva tesi, que
potser és poc vistosa, és que la
violència que hi va haver –perquè
n’hi va haver i en això fer-nos
trampes al solitari seria perillós–
no té l’entitat suficient ni per a la
rebel·lió ni per a la sedició, com a
màxim seria una incitació als
desordres públics. I la que hi va
haver és conseqüència de l’arti-
culació d’un dispositiu policial ab-
solutament ineficient. I això s’es-
tà demostrant.

E

A què atribueix la distància side-
ral entre aquesta valoració dels
fets i la que en fa l’Estat dema-
nant penes de 25 anys de presó?
L’acusació no és irracional. Ells
fan una construcció novedosa,
això sí, que és basar el delicte no
en la violència que es va produir,
sinó en el risc potencial de la vio-
lència que s’hauria pogut pro-
duir. I, a més, és excepcional per-
què no és la violència que tu exer-
ciràs contra l’Estat sinó la violèn-
cia que l’Estat exercirà contra tu.
És molt curiós, perquè tu moti-
ves una violència de la qual seràs
tu la víctima. Això desborda el
que la doctrina i la jurisprudència
diuen d’aquests delictes i a més el
Codi Penal en alguns delictes es-
menta la intimidació, però en la
rebel·lió i la sedició no, que exi-

geix violència, és a dir acometi-
miento físico, i a més molt greu.
Per això crec que no podrà pros-
perar.

Doncs hi ha qui diu que això és
més greu que l’intent de cop d’es-
tat de Tejero el 23-F...
La defensa de Tejero deia que no
havia mort ningú, que uns trets
al sostre del Congrés era un delic-
te de danys, però el tribunal li va
dir que tenia la III Regió militar,
dos-cents homes armats amb ar-
mes llargues i una divisió de
tancs; la seva capacitat d’exercir
la violència era suficient per po-
sar en perill greu les institucions
democràtiques.

Llavors, si el fonament del càstig
que es busca no és jurídic, deu ser

que és un judici polític?
A mi em costa molt introduir el
concepte polític en un debat jurí-
dic. Jo prefereixo pensar que el
fiscal general en el seu moment
fa una aposta de màxims que és
absolutament desmesurada.

Això és molt coherent amb la
seva línia de defensa, però
veient l’ofensiva de l’Estat, els
atestats policials, la instrucció,
el relat de la fiscalia i l’advoca-
cia i els testimonis preparats...,
veu possible guanyar el judici?
Això passa habitualment a tots
els judicis, per exemple, de l’Au-
diencia Nacional. I com no et
trobis un jutge que valori més el
seu prestigi i la seva indepen-
dència com a jutge que no conti-
nuar amb la dinàmica de les al-
tres institucions de l’Estat, es-
tàs mort. Per això crec que te-
nim possibilitats de guanyar-lo,
perquè estic convençut que la
sala segona del Suprem en
aquest judici va a defensar ex-
clusivament el seu prestigi i la
seva reputació com a tribunal,
que és el patrimoni més preuat.

Es pot desmuntar aquest relat de
violència i terror construït pels
testimonis d’alguns guàrdies ci-
vils i el de la secretària judicial, la
senyora Del Toro?

Jo crec que s’està desmuntant.
Però també hem de tenir en
compte els diferents biaixos cog-
nitius. Perquè nosaltres podem
veure en un vídeo gent molt ma-
ca cantant cançons de La Trinca,
però quan el veu una persona que
no està identificada amb aquest
moviment ni amb els seus signes
o el seu sistema d’expressió, ho
poden interpretar d’una manera
amenaçadora. Evidentment és
subjectiu. Si la secretària judicial
del 13 diu que va sentir por, no
pots rebatre-ho, però pots evi-
denciar que no té res a veure la
seva percepció amb la violència
constatable i necessària per al de-
licte que es vol provar. I si un poli-
cia diu que va veure mirades
d’odi, doncs no ho qüestiono, pe-
rò sí que hem pogut qüestionar

“Els responsables del
dispositiu de l’1-O van
enviar els policies a
l’escorxador”

Toni Brosa
BARCELONA

POLÍTICA · “Sabien que no es podria complir el mandat judicial, però van optar per manipular-los,
sacrificar la seva imatge i assumir la violència només per desacreditar el referèndum” CLAU · “El
testimoni de Trapero ha desmuntat la utilització política dels Mossos com a puntal de la rebel·lió”

Xavier Melero Advocat de Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Lluís Corominas, Lluís Guinó i Ramona Barrufet

❝ ❝Es basen en el risc de
violència i en la que
van utilitzar contra la
gent, i això desborda
el Codi Penal

El combat d’aquest
judici es decidirà als
punts; no hi haurà
KO. Tindrem
incertesa fins al final
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Menys vísceres i
més pressupostos

L’APUNT cenificació de la política, una gran posada en escena
on els candidats competeixen també en dots interpre-
tatius. En aquest cas, amb tres comicis consecutius, la
necessitat de gesticular, de marcar múscul es triplica-
rà. Els electors no han d’oblidar el factor teatral i, da-
vant el diluvi de consignes, han d’exigir projectes con-
crets, amb menys vísceres i més pressupostos.Virtudes Pérez

Deu ser molt difícil fer campanya per a tres eleccions
alhora. Vaja, deu ser impossible. I això ho saben per-
fectament els partits, que són conscients del cansa-
ment i la desafecció de bona part de l’electorat. Potser
per això es dediquen més que mai a la retòrica i a
enervar els ànims amb arguments no sempre ajustats
a la veritat. Les campanyes electorals són la major es-

que el dispositiu policial no va
complir la directriu del secretari
d’estat que deia literalment que
“per sobre de l’eficàcia està la se-
guretat dels agents i els ciuta-
dans”, perquè els seus comanda-
ments no els ho van dir. I això lli-
ga amb el fet que el secretari d’es-
tat Nieto Ballesteros, davant un
dispositiu del tot ineficaç que
provoca centenars de ciutadans i
95 agents ferits per tancar –i no
definitivament– cent col·legis, re-
conegués que l’objectiu real era
impedir que el referèndum fos
“vàlid i homologable”. La conclu-
sió és que vostès han manipulat
aquests policies i els han enviat a
l’escorxador, han malmès la seva
imatge.

Quin testimoni l’ha sorprès més
dels que ha vist i sentit, si és que
n’hi ha un?
Un que ha passat sense pena ni
glòria però que ha estat impeca-
ble: Juan Ignacio Puigserver, ad-
vocat de l’estat i secretari general
tècnic del Ministeri d’Interior,
que el posen a la conselleria (du-

rant el 155) i que diu que tot va
anar com una seda, que ell ma-
teix va tramitar la compra d’ar-
mes per als Mossos que estava
pendent perquè li va semblar cor-
recte, que en la vaga del 8-N va
ser millor que els Mossos no hi in-
tervinguessin... En fi, un senyor
equànime.

El jutge Marchena està sent im-
parcial?
Jo crec que sí, que fins ara està
dins els estàndards normals del
que és un president de tribunal,
que no és pas un ésser angèlic,
capaç de mantenir un equilibri
absolut. Jo l’he trobat equànime,
dona explicació de tot el que fa i si
té un biaix només ho sabrem
amb la sentència.

És normal no poder confrontar el
testimoni amb la prova documen-
tal o videogràfica que el desmen-
teixi? No els perjudica?
Depèn del jutge. No és una ano-
malia absoluta. L’articulació del

(Continua a la plana següent)

❝Marchena està sent
equànime fins ara; si
té algun biaix,
només ho sabrem
amb la sentència

No pots rebatre una
percepció de por o
d’odi, però sí fer
veure que no és la
violència necessària

❝
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judici que ha proposat el jutge
Marchena, podràs estar-hi
d’acord o no, però és raonable. Ell
diu: “Vostè pregunti i si el testi-
moni menteix no es preocupi, ho
veurem al vídeo i deduirem testi-
moni.”

I això passarà de debò?
Jo crec que sí, perquè desacredi-
tar un testimoni no és fer-lo po-
sar vermell allà mateix. Quan to-
qui, es pot agafar la seva declara-
ció i refutar-la amb el vídeo. Ell ha
dit que es veuran tots els vídeos i
per tant es podrà refutar els testi-
monis que calgui. En tot cas, la
crítica haurà de venir en el mo-
ment en què el tribunal extregui
una conclusió que no s’adigui
amb la contradicció entre testi-
moni i vídeo. Però jo, de moment,
no ho trobo preocupant.

La justícia espanyola està sota la
lupa amb aquest cas. Creu que en
sortirà senyalada?
Efectivament. Jo sempre he de-
fensat que el Tribunal Suprem
espanyol és un tribunal força cor-
recte i dels més prestigiosos d’Eu-
ropa, dels que menys condemnes
ha tingut pel TEDH, però ara por-
ta una ratxa dolenta amb l’afer
de les hipoteques i altres. Ells ho
saben i estan profundament dol-
guts, ofesos en el seu prestigi pro-
fessional i estic segur que als set
magistrats de la sala el que els in-
teressa en aquest judici és man-
tenir el prestigi i la reputació.

La raó d’Estat, llavors, no els
afecta, a ells?
Jo crec que la raó d’Estat potser
és susceptible d’arribar a altres
nivells, però a aquests senyors ho
dubto; ja sé que és una conjectu-
ra, però ho dubto molt.

Com està Quim Forn?
Ell és un home animós i el veig
bé, seguint de molt a prop el ju-
dici. El vaig avisar que aquests
judicis són insuportables si des-
connectes. L’única manera de
sobreviure és prendre-t’ho amb
interès, i ell ho fa i pren notes...

Esperançat?
Sí. A més estem d’acord amb la
defensa. És clau. Tenim un acord
que funciona com un rellotge: “Jo
el dret i tu la política. Parla de po-
lítica, quan et toqui el dret a l’últi-
ma paraula fes un míting si vols, i
de l’altra part ja me n’ocupo jo.”

Com qualificaria el seu testimo-
ni?
Va anar bé. Jo crec que ens va
servir per dues qüestions. Pri-
mer, per centrar el relat del tipus
de judici que nosaltres volíem fer,
que té una pota política, parla-
mentària i de govern. I segon, per
centrar la qüestió en les instruc-
cions de fiscalia, els plans d’ac-
tuació policial, la coordinació po-
licial i el que va passar en aquella
setmana de vertigen que va del
dilluns 25 de setembre a l’1 d’oc-
tubre, amb reunions, resolucions
judicials, i com finalment es va
articular el dispositiu que va pro-
vocar la violència que finalment
va esdevenir, de baixa intensitat i
ocasionada precisament per ai-
xò, però violència.

Creu que han pogut acreditar al-
gun dels delictes de què se l’acu-
sa?
Jo crec que no. Qualsevol que se-
gueixi el judici haurà pogut veure
que de tot el que l’acusen el que
ha quedat és que va decidir se-
guir endavant amb la convocatò-
ria del referèndum malgrat que el
major Trapero li fa arribar les
conclusions d’un informe de la

comissaria general d’informació
dirigida pel Castellví on es deia
que el dia 1 d’octubre, si es man-
tenia la convocatòria, amb la si-
tuació de tensió social que hi ha-
via, hi podia haver determinats
actes violents. Hi havia una altra
pota, que ha caigut i és molt im-
portant, que era que el conseller
Forn havia interferit en la policia
per convertir-la en un puntal de
la rebel·lió comptant amb
aquests 17.000 homes armats.
Això ha quedat totalment des-
acreditat amb el testimoni de
Trapero i tots els comanda-
ments. Ha quedat clar que els
Mossos, amb encert o sense, van
fer el que consideraven que ha-
vien de fer en cada moment sen-
se interferència del conseller.

Per tant, el testimoni de Josep
Lluís Trapero els ha beneficiat...
Absolutament. Potser planteja
altres problemes, però és molt
beneficiós per a la defensa.

Els va sorprendre alguna cosa
del que va dir? Estava calculat?
No, perquè ja ho havia dit tot a
l’Audiencia Nacional, el 28 de fe-
brer del 2018; no hi va afegir res
de nou.

Va fer bé el jutge Marchena re-
preguntant ell al major allà on
vostè va recordar que la fiscalia
no podia preguntar?
Jo crec que es va posar en un jar-
dí quan va limitar tant l’àmbit
per preguntar, però la realitat és

que el president intervé fre-
qüentment en els judicis. La no-
vetat és que aquí no ho feia. Ara
està intervenint més. Aquell dia
va cridar l’atenció perquè era el
testimoni de Trapero, però des
del punt de vista de la defensa de
Forn la pregunta del jutge Mar-
chena em va anar perfecta, per-
què encara m’ho va deixar millor.

Quim Forn haurà d’anar a declarar
al judici de Trapero a l’AN?
Molt probablement. Per això vaig
demanar l’acumulació dels dos
procediments. Vaig ser l’únic que
ho va fer i va ser l’única cosa que
vaig dir a les qüestions prèvies del
judici, perquè era absurd mante-
nir separats aquests dos procedi-
ments que estan tan íntimament
relacionats.

I l’advocat, com ho porta?
Bé. Estic acostumat als judicis
llargs.

És un judici més, per a vostè?
Home, és important i té una re-
percussió gran, això no es pot dis-
cutir, però jo quan entro allà i em
poso la toga, m’oblido que hi ha
càmeres. Si no fos perquè algun
cop m’envien un whatsapp
dient-me que no faci alguna ga-
nyota, la veritat és que estic total-
ment concentrat en el que està
passant. És clar que és un judici
important, que tindrà unes con-
clusions des de la política o el pe-
riodisme, però nosaltres des del
punt de vista professional tenim

un paper important i alhora mo-
dest, que és fer un judici penal,
tal com es fan tots els judicis pe-
nals, i procurant fer-ho bé, res
més que això.

Com l’afecta aquest judici: el rit-
me, la pressió, els viatges...?
Home, cansa i a vegades és com-
plicat, però ja li dic que he tingut
diversos judicis a Madrid i fora de
Catalunya, molts i llargs; per
exemple el del cas Malaya, que va
durar dos anys.

No es posa els guants de boxa
per desfogar-se el cap de set-
mana?
Això sí, aquesta tarda [el diven-
dres] he quedat amb els compin-
ches al gimnàs i entre nosaltres
ho fem.

S’adona que els seus interrogato-
ris l’han convertit en un personat-
ge molt més mediàtic que abans
del judici?
Em sobta que la gent ho miri i ho
segueixi tant. Però aquest judici
serà llarg i aquesta imatge també
anirà canviant. No estàs mosse-
gant tota l’estona. Vindrà molta
gent que al meu client no l’afec-
ten en res. Això sí, quan vinguin
el Ferran López i el comissari Mo-
linero hauré de ressuscitar. De
tota manera, la Meritxell Borràs,
que és una persona molt simpàti-
ca, feia broma l’altre dia dient:
“Ara surts molt per la tele, però jo
ja era famosa abans.”

Vostè no és independentista
però també és crític amb l’Es-
tat. Com creu que afectarà
aquest judici el conflicte? Pot
aportar alguna cosa positiva o
farà més mal que bé?
El judici em dona l’oportunitat de
demostrar a tothom que pots es-
tar defensant el conseller Forn,
contractat per un partit indepen-
dentista, deixant clar a tothom
que tu no ho ets, i fer-ho amb tota
la convicció tècnica i personal de
què ets capaç i que tothom ho ve-
gi normal. Jo crec que les vies
d’entesa hi són. Potser soc una
mica incaut, però a mi m’omple
d’esperança. ■

(Ve de la plana anterior)

Xavier Melero Advocat de Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Lluís Corominas, Lluís Guinó i Ramona Barrufet

Xavier Melero a les portes del seu despatx professional a Barcelona, on es va realitzar l’entrevista ■ ORIOL DURAN

❝Estic convençut que
el que més preocupa
al tribunal és el seu
prestigi, i aquest
judici és clau

❝Forn està esperançat
i tenim un acord que
funciona molt bé:
«Tu t’ocupes de la
política i jo del dret»
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El jutjat de guàrdia va or-
denar ahir presó provisio-
nal, comunicada i sense
fiança per a una dona ar-
restada dissabte durant
els aldarulls de la protesta
antifeixista de Barcelona.
La dona té una causa ober-
ta per atemptat contra

l’autoritat amb instru-
ment perillós, segons van
informar ahir fonts judi-
cials.

Durant la protesta anti-
feixista convocada contra
la manifestació de Vox de
dissabte a Barcelona, hi va
haver moments de tensió
entre els assistents i els
membres dels Mossos
d’Esquadra, i els agents

van detenir almenys set
persones. De fet, els anti-
feixistes van arribar a llan-
çar objectes contra la poli-
cia, com ara ous, pintura i
pedres. Els agents també
van acabar carregant con-
tra els manifestants per
intentar dispersar la gent.

A banda dels detinguts,
els aldarulls també van
acabar amb cinc persones

ferides, una d’elles un
agent del cos policial. Qua-
tre dels ferits van haver de
ser atesos a la mateixa
avinguda de Tarragona,
on es va produir la protes-
ta, però un cinquè va haver
de ser traslladat al Clínic.

Ahir a la tarda els CDR
van fer públic un comuni-
cat signat per Alerta Soli-
dària expressant la seva
solidaritat amb la veïna
detinguda. Van acusar el
govern de “tebi” i de “po-
sar tot el seu empeny al
servei del feixisme en-
viant els mossos per repri-
mir i criminalitzar l’anti-
feixisme”. ■

Presó per a una detinguda
en la protesta antifeixista
Redacció
BARCELONA

Imatge de la protesta antifeixista que va acabar amb sis
persones detingudes ■ ACN

El president del govern es-
panyol i candidat del PSOE
a les eleccions al Congrés
del 28 d’abril, Pedro Sán-
chez, va reclamar als líders
independentistes que dei-
xin d’“enganyar” la ciuta-
dania catalana, perquè la
independència “no es pro-
duirà”. El repte el va llan-
çar durant la clausura de
la convenció municipal del
PSC, celebrada ahir, al re-
cinte firal del Palau de Con-
gressos de Tarragona.

Sánchez va instar els di-
rigents catalans a ser “va-
lents”, a admetre que han
“mentit” i a tornar al ter-
reny estatutari, al reforç
de l’autogovern i a pensar
en “solucions” per a la ciu-
tadania. De fet, va dir que
els mateixos catalans no
volen la independència i
que prefereixen la convi-
vència. Sánchez va asse-
gurar que defensaran la
llei, el diàleg i l’Estatut, i
va acusar tant l’indepen-

dentisme com els partits
“separadors”, en al·lusió al
PP, Cs i Vox, de no voler
dialogar i de preferir viure
del “conflicte” i la “crisi”.
El candidat socialista va
demanar votar el PSOE
per apostar per una Espa-
nya “on capiguem tots”, a
diferència de la que plan-
teja la dreta, on, al seu pa-
rer, “només caben ells”.

Drets laborals
Davant d’un miler de per-
sones, Sánchez va assegu-
rar que l’Estat només pot
ser governat amb políti-
ques que creïn “igualtat” i
que “respectin la diversi-
tat”. En aquest context,

segons ell, “les eleccions
del 28-A plantegen la qües-
tió de si cal avançar o re-
trocedir”. Durant el seu
discurs, va fer una defensa
de l’ecologisme, el feminis-
me i els drets laborals, i es
va comprometre a “blin-
dar en la Constitució el
Pacte de Toledo” i a garan-
tir la “dignitat” de les pen-
sions i la sostenibilitat fi-
nancera del sistema. “Que
no es converteixi en mer-
caderia allò que és un dret,
la clau de volta de l’estat
del benestar”, va afirmar.

Per la seva banda, Me-
ritxell Batet, candidata
del PSC per Barcelona el
28-A, va criticar els partits
que “alimenten” el conflic-
te, amb referència a Ciuta-
dans (Cs). “El conflicte no
és l’alternativa”, va soste-
nir Batet, que va apostar
per generar convivència, i
alhora va alertar del perill
per a Espanya que supo-
saria el triomf de la dreta,
perquè ha estat durant el
govern del PP que ha cres-
cut l’independentisme. ■

Sánchez repta a
admetre que la
independència
no es produirà
a El president espanyol insta els dirigents catalans a ser
“valents” i no “enganyar” la ciutadania a Va assegurar
que els ciutadans de Catalunya prefereixen la convivència

Redacció
TARRAGONA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“A vegades se’m fa difícil con-
tenir-me. Et demano discul-
pes. Com m’he de contenir
davant una dreta que diu que
Espanya corre perill amb els
socialistes?”, va dir Miquel
Iceta, dirigint-se a Pedro Sán-
chez, que seguia la seva inter-
venció des de primera fila,
amb referència a unes decla-
racions en què afirmava que

“Les eleccions del
28-A plantegen si cal
avançar o retrocedir.
Futur i convivència
són a les urnes”

Pedro Sánchez
PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

Pedro Sánchez, en la clausura de la convenció municipal del PSC, a Tarragona ■ J. SELLART / EFE

si el 65% dels catalans esti-
guessin a favor de la indepen-
dència, la democràcia hauria
de buscar una solució. El pri-
mer secretari del PSC va aler-
tar que “Espanya està en pe-
rill quan governa la dreta”,
perquè “creix el vot als inde-
pendentistes”, i va recordar
que els moments de més ten-
sió institucional dels últims

anys, com ara la consulta del
9-N del 2014, el referèndum
unilateral de l’1-O del 2017 i la
declaració unilateral d’inde-
pendència al Parlament del
27 d’octubre del 2017, van co-
incidir amb Mariano Rajoy a
La Moncloa. Per això, va dir
Iceta, “Espanya està en perill
quan governa la dreta, i això
no és una opinió, és un fet”.
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Iceta es disculpa per la seva incontinència verbal



 d’octubre del 1899. Els
gremis de Barcelona
deixen de pagar nous
tributs. Se senten en-

ganyats pel govern del president
conservador, i alhora regeneracio-
nista, Francisco Silvela, que els ha-
via promès una rebaixa de càrre-
gues i la negociació d’un concert
econòmic per a la demarcació de
Barcelona. La polèmica, ja llavors,
es plantejava com un acte de resis-
tència passiva al pagament d’uns
tributs aprovats per les Corts i la
corona que tenien com a objectiu
modernitzar la hisenda espanyola
i fer front també, i principalment,
a les despeses bèl·liques.

Els botiguers opten per la pro-
testa i la campanya s’estén ràpida-
ment. Al cap de quatre dies, el 24
d’octubre, el govern espanyol de-
creta la suspensió de les garanties
constitucionals a Barcelona, i tres
dies més tard, el 27, declara l’estat
de guerra a petició del governador
civil. L’autoritat militar emet un
ban en què qualifica els fets de de-
licte de sedició i l’1 de novembre in-
gressen en presó preventiva cinc
comerciants. El fiscal del Tribunal
Suprem va més enllà i, amb la col-
laboració del govern, envia una cir-
cular a la resta de fiscalies provin-
cials d’arreu del territori espanyol
en què afirma que el no pagament
dels tributs és considerat un delic-
te de rebel·lió. L’objectiu: tallar de
soca-rel altres protestes semblants
i advertir tots els espanyols que hi
ha un càstig penal a la resistència
col·lectiva, ja que amb aquella ac-
tuació s’estava impedint l’exercici
de les facultats que tenen al seu
càrrec els ministres.

Així ho explicava el ministre de
Gràcia i Justícia, Luis María de la
Torre, comte de Torreanaz, en res-
posta a preguntes del senador Ber-
nabé Dávila, del Partit Liberal, con-
trari a la mesura, en un ple del Se-
nat el 20 de novembre i que es pot
consultar a l’arxiu de documenta-
ció en el web del Senat. “Prego al
govern que ens digui d’una vegada
si vivim en l’Europa culta o en un
país no civilitzat on és possible que
un govern estableixi penalitats di-
verses en funció del territori”, in-
quiria Dávila. Al llarg de la conver-
sa entre els dos polítics, s’observa
que allò que per al president és
l’obligació d’aplicar “mesures radi-
cals per evitar alteracions de l’or-
dre públic” per al senador liberal

20

no és més que un “ús autoritari de
la doctrina legal”. Senadors i dipu-
tats conservadors alerten “que la
resistència passiva al pagament de
tributs posa en perill la integritat
nacional” i n’acusen els autors de
“separatistes” i d’actuar a “trets”
pels carrers i provocar “col·lisions”.
L’exministre Duran i Bas, senador
i exmembre del govern, també és
un dels que es mostraven contraris
a la suspensió de garanties i a la ti-
pificació del delicte tot i admetre la
gravetat del conflicte. Ho assegura-
va així: “No ha existit el caràcter
tumultuari que motiva mesures

extraordinàries i que venen justifi-
cades per la necessitat de restablir
l’ordre alterat en una població”, la-
mentava en un ple al Senat. El mi-
nistre d’Hisenda, Fernández Villa-
verde, li responia assenyalant la
gravetat de la situació, ja que el de-
licte ha estat, a més a més, “col·lec-
tiu”, amb una actitud per part dels
contribuents que ha provocat “la
intervenció de la Guàrdia Civil,
que, a Barcelona, ha estat insulta-
da, i se li ha llançat aigua des dels
balcons; la mesura no podia estar
més justificada”, asseverava el mi-
nistre, tal com consta en el Diari de

Sessions. Els fets són coneguts
com el Tancament de Caixes i van
suposar la dimissió de ministres
i de l’aleshores alcalde de Barcelo-
na, Bartomeu Robert.

Codi Penal i catalanisme polític
El Codi Penal espanyol es va crear
el 1820 i, ja des dels inicis, els esfor-
ços dels legisladors van estar desti-
nats a tipificar com a delicte qualse-
vol acte que pertorbés la protecció
de la Constitució, la tranquil·litat
pública o, el que seria el mateix, la
garantia de l’ordre públic i, en més
grau, la seguretat. Els delictes de re-
bel·lió i sedició agafaven cos i alhora
els separava una fina línia vermella
que s’ha anat ampliant i reduint en
funció dels contextos polítics i so-
cials de cada època.

L’actual situació política a Ca-
talunya, amb tot un govern acusat
de rebel·lió per la Fiscalia General
i de sedició per l’Advocacia de l’Es-
tat, fa que es torni a posar el focus
en l’ús, i també abús, que s’ha fet
al llarg de la història dels delictes

de rebel·lió i sedició, una matèria
que darrerament també ha estat
objecte d’articles d’historiadors i
catedràtics de dret penal de mane-
ra recurrent.

El Tancament de Caixes, l’origen
Benet Salellas, en el llibre Jo acu-
so, assenyala que el naixement del
catalanisme polític, pels volts del
1900, obligava els legisladors a re-
formar el Codi Penal per reprimir
“el separatisme”. L’episodi històric
del Tancament de Caixes en va ser
el precursor, i després es van pro-
duir altres episodis també greus,
com les vagues generals i la vaga de
tramvies, fins a culminar en la Set-
mana Tràgica. Però llavors el Tan-
cament de Caixes era percebut pel
govern espanyol com un moviment
separatista de gran abast que calia
combatre per tots els mitjans. Al-
guns comerciants catalans van ser
empresonats i es van confiscar es-
tabliments per atemorir els que en-
cara es negaven a pagar les contri-
bucions. La Unió Regionalista, pre-
sidida pel doctor i alcalde Barto-
meu Robert, va esdevenir dos anys
més tard la Lliga Regionalista, que
va ser el nucli del catalanisme polí-

Emma Ansola
BARCELONA

FET · Els delictes de rebel·lió i sedició tornen a l’esfera judicial i centren l’interès de la ciutadania, però també dels experts en
dret AVÍS · Es van introduir en el primer Codi Penal, el 1822, i s’empraven de manera abusiva i autoritària per reprimir la dissidència
política i garantir l’ordre públic MÉS · Durant el Tancament de Caixes, els botiguers van ser acusats de rebels i van ser empresonats

La rebel·lió, a judici

30
anys de presó és la
pena màxima prevista
per rebel·lió. Es castiga
per aquest delicte quan
s’hagin esgrimit armes,
quan s’hagin causat es-
tralls o quan s’hagi exer-
cit violència. Pel delicte
de sedició, es preveuen
15 anys de presó com a
màxim.

El tribunal presidit per Manuel Marchena que jutja la causa contra el procés ■ EFE
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Alerten del risc que suposa
per als drets bàsics castigar
amb rebel·lió problemes
d’ordre públic i polític
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tic que va marcar el segle XX.
El professor d’història del dret

a la UPF Alfons Aragoneses com-
parteix la idea que s’ha fet un ús
abusiu dels delictes de sedició i re-
bel·lió al llarg de la història. Amb
tot, el jurista va més enllà i assenya-
la que no han estat els únics meca-
nismes jurídics que s’han emprat
per reprimir la població o fer front
a la dissidència política. Així, Ara-
goneses esmenta la llei de jurisdic-
cions del 1906 arran dels fets a la
revista Cu-cut!. Era una època de
gran inquietud social i es van pro-
posar lleis noves per regular les as-
sociacions i les protestes. Aquest
professor explica com els poders
executiu i judicial es trobaven so-
vint amb un autèntic problema a
l’hora d’afrontar algunes de les ac-
cions del catalanisme polític, ja que,
a diferència de l’anarquisme i el
comunisme, les accions polítiques
estaven exemptes de violència. El
separatisme era considerat un dels
màxims perills contra la integritat
de l’Estat i calia fer-hi front. A partir
d’aquí, i amb els conflictes polítics
encallats, van agafar cada cop més
protagonisme els estaments mili-
tars, amb dramàtiques conseqüèn-
cies per al segle XX.

El professor de dret penal de la
Universitat d’Alacant Juan Carlos
Sandoval, autor de diversos estudis
sobre el delicte de rebel·lió, indica

que, històricament, la incriminació
de conductes per aquest delicte es
caracteritzava en bona part pel pre-
domini de la legislació penal militar
sobre la legislació penal comuna.
Sandoval, que també considera que
s’ha fet un ús autoritari del delicte
de rebel·lió al llarg dels anys, alerta,
però, del risc que actualment po-

dria suposar la tipificació d’aquests
dos delictes, especialment el de se-
dició, per suprimir i reprimir pro-
testes socials o polítiques, la qual
cosa oferiria la possibilitat que fruc-
tifiqués una nova política d’ordre
públic que posés en perill l’exercici
de drets bàsics com els de reunió i
manifestació, que paradoxalment

estan garantits per la Constitució.
Sandoval circumscriu aquest “re-
descobriment” del delicte de sedició
en l’aparició, precisament, de dos
factors: la situació politicojudical
a Catalunya, i les reformes del Codi
Penal i l’entrada en vigor de la nova
llei de seguretat ciutadana, el 2015,
la coneguda com a “llei mordassa”,
concretament l’article 36.4.

Segons sosté la doctrina recent,
s’acusa de rebel·lió quan es “ten-
deix a atacar el desenvolupament
normal de les funcions primàries
de legislar i governar, mentre que
la sedició ataca les secundàries, ad-
ministrar i jutjar”, recull una sen-
tència del Suprem del 3 de juliol
del 1991, que també atorga als dos
delictes una “finalitat de subversió
política o social”. La sentència va
ser fruit del conflicte ocasionat el
1985 per la gestió de l’aigua entre
la població d’un municipi d’Albace-
te i l’empresa que n’explotava els
pous i que va acabar als tribunals
amb acusacions de rebel·lió i sedi-
ció contra els ciutadans que pro-
testaven. Finalment, van ser cas-
tigats per coaccions. Aquella sen-
tència va servir d’argument a la
Fiscalia General per sustentar la
sedició en les querelles de l’octubre
del 2017 contra els dirigents polí-
tics que van impulsar el procés i la
declaració simbòlica d’independèn-
cia de Catalunya. ■

Els advocats Ana
Bernaola, Francesc
Homs i Xavier Melero,
en primer terme.
Darrere, els acusats
Quim Forn, Raül
Romeva i Oriol
Junqueras
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L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, va reptar ahir
el PSOE a descartar pac-
tes amb els partits de la
dreta i “mirar cap a l’es-
querra”. “Se’m trenca
l’ànima de pensar que el
PSC, que és catalanista,
que ha construït l’autogo-
vern a Catalunya i que ha
impulsat polítiques pro-
gressistes, s’aliï amb la
dreta per intervenir l’au-
togovern. Això és una línia

vermella”, va advertir.
“Hem d’instar el Partit So-
cialista a descartar d’una
vegada per sempre un go-
vern amb Ciutadans, que
és el que torna a insinuar.
Seria un pas enrere, seria
tornar a posar el 155 sobre
la taula”, va dir Colau, que
va acusar els socialistes de
tenir “temptacions recen-
tralitzadores”. Colau va
estendre la crida a ERC, a
qui va convidar a no prio-
ritzar un govern amb el
PDeCAT. “Si vol tornar a
fer polítiques d’esquerres,

som aquí”, va dir en refe-
rència als republicans. I va
posar com a exemple d’un
partidisme que s’oblida de
l’interès general la votació

per la connexió del tram-
via: “ERC hi estava en con-
tra tot i portar-ho en el seu
programa només perquè
no ho féssim nosaltres.”

La també candidata de
Barcelona en Comú va as-
segurar: “Som la força del
canvi, i volem fer aliances
com més àmplies millor

amb els partits d’esquer-
ra.”

Colau va fer ahir aques-
tes declaracions a Castell-
defels, on va acompanyar
Candela López en la seva
presentació com a candi-
data de Movem Castellde-
fels, que es presentarà en
les eleccions municipals
amb Podem. L’alcaldessa
de Barcelona va reclamar
novament diàleg per supe-
rar el bloqueig institucio-
nal i va acusar el PP d’ha-
ver començat el procés de
judicialització entorn del
procés, però va retreure
als partits independentis-
tes haver entrat “en una
cursa per no quedar com a
traïdors” i haver-se atrin-
xerat “en unes posicions
de màxims que han provo-
cat un bloqueig institucio-
nal, el que ha fet que la Ge-
neralitat” els “hagi deixat
sols als ajuntaments”.

Primeres alcaldesses
Colau i López tenen en co-
mú, entre altres coses, ha-
ver estat les primeres al-
caldesses dels seus muni-
cipis. Totes dues van advo-
car ahir per feminitzar la
política, en el sentit de pro-
moure el diàleg i la proxi-
mitat amb els ciutadans, i
van defensar la millor ges-
tió del servei públic que
han fet unes formacions
que han aconseguit posar
fi al bipartidisme.

López va reivindicar les
fites de Movem Castellde-
fels com a integrant del go-
vern municipal –cinc par-
tits van desallotjar el PP de
l’alcaldia–, com ara la mu-
nicipalització del servei de
recollida i neteja i la zona
verda i blava de la platja.
També polítiques com ara
l’increment de beques
menjador, l’atenció a les
dones, la recuperació del
patrimoni i la promoció
d’habitatge públic. ■

Rosa M. Bravo
CASTELLDEFELS

Colau convida el PSOE i ERC a
descartar pactes amb la dreta
a L’alcaldessa de Barcelona insta els socialistes a descartar un acord amb Cs que obri la porta a un
nou 155 a Reivindica el seu partit com la força del canvi que vol impulsar un ampli pacte d’esquerres

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

Les frases

“Se’m trenca l’ànima
de pensar que el PSC,
que és catalanista,
s’aliï amb la dreta
per intervenir
l’autogovern. Això és
una línia vermella”

“ERC estava en
contra de la connexió
del tramvia tot i
portar-ho en el seu
programa”
Ada Colau
ALCALDESSA DE BARCELONA I
CANDIDATA DE BCOMÚ

“El 2015 va arribar
una onada de canvi
que va deixar enrere
la paralització de
quatre anys del PP”
Candela López
CANDIDATA DE MOVEM
CASTELLDEFELS EN LES ELECCIONS

A l’esquerra, Ada Colau i, a la dreta, Candela López, ahir en un acte a la plaça de l’Església de Castelldefels ■ EFE

La nova coalició indepen-
dentista Front Republicà,
que té com a candidat al
Congrés per Barcelona
l’excomú Albano Dante
Fachin, va reivindicar ahir
la necessitat “d’impugnar
el règim del 78” i reclamar
la “ruptura democràtica”

amb l’Estat espanyol, a
partir de “l’assoliment de
la República Catalana”.

La formació va presen-
tar el seu programa “rup-
turista” a la Nau Bostik de
la Sagrera i el mateix Dan-
te Fachin va assegurar que
van a Madrid amb ànim de
bloquejar i de “no arron-
sar-nos” davant de cap go-
vern que no reconegui el

dret a l’autodeterminació
de Catalunya. L’acte va
servir per presentar tam-
bé els candidats de les al-
tres demarcacions: Joel
Jové per Lleida, Ferran
Reyes per Tarragona i Ma-
ria Besora per Girona.
Tots van apostar per una
democràcia “directa” que
denunciï la “monarquia
caduca i franquista”. ■

Dante Fachin defensa “la
ruptura i el bloqueig”
Redacció
BARCELONA

El candidat per Barcelona Dante Fachin, ahir, en la presentació de les llistes ■ ACN
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La graella

TV3

       08.00   Els matins. 
 Avui s’entrevista la nova consellera 

de Presidència i portaveu del 
Govern, Meritxell Budó. Tot seguit, 
el corresponsal de TV3 Manel Alias 
explica com han anat les eleccions 
a Ucraïna, uns comicis que no s’han 
pogut fer a tot el territori perquè hi 
ha zones que estan en guerra des de 
fa cinc anys. El programa també es 
desplaça a Riudaura per conversar 
amb un pastor que té un ramat de 70 
cabres, que explica com va decidir 
dedicar-se a fer aquesta feina i per què 
li agrada tant tot i que treballa de sol a 
sol. 

  12.00   12-14.   
  13.55   Telenotícies comarques.  
  14.30   Telenotícies migdia.  
  15.40   Cuines.  
  16.00   Com si fos ahir.  
  L’Ismael està en coma per culpa de 

la caiguda. D’entrada, el Litus culpa 
la Marta. Per la seva banda, els fi lls 
de l’Helena confessen a la mare tot el 
que va passar i ella no sap si explicar 
la veritat al Litus. Més tard, la Lina 
es presenta a casa de la Marta per 
demanar disculpes, però l’únic que 
s’endú és una bufetada. Després la 
Marta explica a Adalisa el que ha 
passat. 

  16.35   Tot es mou.  
  20.15   Està passant.  
  21.00   Telenotícies vespre.  
  22.00   Benvinguts a la família.  
  El nínxol: El Raül, enterrat viu, intenta 

posar-se en contacte amb la família 
perquè el treguin del nínxol. El que 
descobreixen l’Àngela i els seus és 
que el Leo no es deia realment Leo i 
que, per tant, el Raül pot estar enterrat 
en qualsevol lloc. La família s’ha de 
dividir per intentar trobar l’advocat 
abans que se li acabi l’oxigen i sigui 
massa tard. 

  22.55   Al cotxe.  Joan i Roger Pera, Itziar 
Castro, Gerard Quintana. 

  23.55   Més 324  .  Amb Xavier Grasset. 
  01.35   Gran reserva.  
  02.30   Ritmes a l’aula.  
  03.00   Cava de blues.   

SUPER 3 / 33
   06.15   Asha  .   
  06.42   Tom & Jerry  .   
  07.00   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  .   
  07.46   En Grizzy i els lèmmings  .   
  08.39   Comptem amb la Paula.  
  09.00   Oddbods  .   
  09.35   Pat, el gos  .   
  09.55   Loopdidoo  .   
  10.14   El Zack i el Quack  .   
  10.46   El xou del Sr. Peabody i en 

Sherman.  
  11.51   Doraemon.  
  12.41   Pat, el gos  .   
  13.10   En Grizzy i els lèmmings  .   
  13.46   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir  .   
  14.31   El detectiu Conan  .   
  15.18   Bola de drac Z  .   
  16.08   Dinotrux  .  La tornada .
  16.31   Kazoops!    
  16.58   Comptem amb la Paula  .   
  17.30   El Mic i els seus amics.    
  17.56   Horaci Inuït  .   
  18.14   Oddbods  .   
  18.38   Kikoriki  .   
  19.05   La màgica Do-Re-Mi.  
  19.30   Info K.  
  19.43   En Grizzy i els lèmmings  .   
  20.44   Un drama total, acció!  
  21.07   El detectiu Conan  .   
  21.55   Els Estats Units en color.  
  22.45   60 minuts  .  El col·leccionista /    

Digue’m papa. 
  00.40   Els Estats Units en color.  
  01.25   La guerra del te.  
  02.20   Martin Luther: La idea que va 

canviar el món.   www.elpuntavui.tv

La nostra graella

09.30 Notícies locals.  
10.00 Ben trobats. Magazín presentat per Clara

Tena.  Entrevista a Sílvia Simón, perruquera
dels Gegants de Sabadell. A l’apartat de
gastronomia: Restaurant Les Voltes, de
Tarragona.

12.00 Ben trobats.  Magazín presentat per Clara
Tena.  Reemissió.

14.00 Notícies locals.  

15.30 Caminant per Catalunya. Llaés.
Excursió a Ripoll per racons poc coneguts
però amb molta història que forment part de
l’antiga parròquia de Ripoll. Reemissió .

16.00 Notícies locals.  
17.00 Viure des de l’essència. Entrevistes a

professionals de diferents àmbits i disciplines
amb l’objectiu de compartir la part més íntima
i humana de cada personatge. Reemissió. 

17.30 Teló de fons.  Flamenc, Hip-hop i altres
tribus a la Quinzena de Dansa Metropolitana.
Reemissió.

18.00 Notícies locals.  
19.00 Connecti.cat. Programa d’entreteniment

amb connexions en directe i reportatges sobre
diferents punts de Catalunya. 

20.00 Notícies locals.  
21.00 Territori contemporani. Jan Monclús.

Reemissió. 
21.30 Notícies locals.  
22.00 Caminant per Catalunya. Llaés.

Reemissió. 
22.30 Notícies locals.  Inclou L’informatiu

Anoia, L’informatiu Tarragona, L’informatiu
Tortosa i L’informatiu Barcelona.

17.30 TELÓ DE FONS

Avui fem un petit tastet de la Quinzena de Dansa Me-
tropolitana, que aquest any s’expandeix encara més.
Ara ja són nou les localitats que acullen aquesta se-
gona edició gràcies a l’èxit obtingut l’any 2018. Assis-
tim al muntatge Flamingos d’Albert Quesada al Mer-
cat de les Flors. També, dins el metro de Cornellà,
veiem el ballarí Guille Vidal-Ribas a ritme de hip-hop.

La televisió

Segona edició de la Quinzena
de Dansa Metropolitana

El capítol d’avui comença a les Garrigues. Major 28
és una residència d’artistes i espai per a la creació i
difusió de l’art contemporani en l’àmbit rural auto-
gestionat per l’artista Lluc Baños. També coneixem
l’artista Jan Monclús, autor d’una obra de tipus figu-
ratiu. S’interessa per la pintura que es qüestiona a si
mateixa amb humor i ironia a partir de conceptes
com l’error, l’accident, el fracàs o l’absurd.

15.00 TERRITORI CONTEMPORANI

Coneixem l’artista Jan Monclús

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
801175-1205906L

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

EL PREU
D’ARTHUR

MILLER

Auditori Teatre Espai Ter de
Torroella de Montgrí,

dissabte 6 d’abril, 
a 2/4 de 9 del vespre     

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu i zones

Amfiteatre: 19 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

EL MAR NO CAP
DINS UNA CAPSA

DE SABATES 
Laia Alsina Ferrer - Companyia

El Martell

Sala La Planeta de Girona,
divendres 5 i 

dissabte 6 d’abril, 
a 2/4 de 9 del vespre  

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

OVELLES

Teatre de Bescanó, 
dissabte 13 d’abril, 
a les 8 del vespre 

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 18 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda, 
i divendres 
de 8 del matí a 2 de la tarda

JORDI BATISTE 
Presenta el disc 

‘La Lluna en el fang’
Tradicionàrius 

XXXII Festival Folk Internacional

Centre Artesà 
Tradicionàrius de Barcelona, 

dijous 4 d’abril, 
a 2/4 de 10 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

DINOSFERA

C. de les Escoles, s/n
Coll de Nargó
(Alt Urgell)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

MUSEU DE LA 
CONCA 
DELLÀ

C/ del Museu, 4 
Isona 

(Pallars Jussà)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta

de subscriptor

MUSEU DE LA
CIÈNCIA I DE
LA TÈCNICA 

DE CATALUNYA
Rambla d’Ègara, 270

Terrassa

Preu de l’entrada:
4,50 €

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

rcolomina
Resaltado
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