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La vinyeta

Xavier Graset

Fer

Llops
i senglars

E

ls animals marquen territori a
còpia de pixades, només cal veure un gos
passejant pel carrer.
De manera impulsiva,
instintiva, aixequen la pota ja sigui davant d’un fanal, un arbre, una cantonada o una porta. I quan tornin a passar
per aquell lloc ho tornaran a fer. Hi volen deixar la seva olor. Es comuniquen
amb els seus iguals d’aquesta manera
i marquen així la seva ruta. I ja veieu
també les múltiples maneres que hi ha
per evitar que aquells orins es facin a
casa nostra: sofre, ampolles d’aigua,
amoníac, vinagre, llimones, bitxo, i remeis casolans a banda, infinitat de
productes químics, pintura, polvoritzadors que esborren aquest rastre animal. Però els experts diuen que el millor remei és educar el gos. Reeducarlo. Ja fa anys que a casa no tenim gats,
ni gossos. Ara tinc senglars. No és que
siguin meus, però assoten una petita
plantació d’avellaners al meu càrrec, al

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Els senglars ho destrossen
tot i fan clots insondables
Baix Camp prelitoral. La seva aparició
ha anat in crescendo. Fa 20 anys era
esporàdica, ara és diària i massiva. Fa
anys no tocaven res, ara ho destrossen
tot: arbres, branques, brots, avellanes,
marges, terra, roseguen els tubs de reg
i fan clots insondables. L’estampa és
d’aquelles que descoratgen. Després
de dedicar temps, cures, esforços, aigua i diners per fer créixer la collita, cada malesa reiterada t’esquinça l’ànim.
Si a més el veïnatge tanca les seves
finques amb pastors elèctrics i reixats,
les possibilitats que els senglars es
passegin per allà on no hi ha aquests
obstacles es dispara. No m’he aventurat a anar a recollir cabell a les perruqueries ni d’altres remeis semblants
als que hi ha per espantar els gossos,
però sí que he comprat una mena de
pinso que els crea rebuig per mal de
ventre, i ara he comprat pixum de llop.
Ho vaig veure en una notícia al Telenotícies i vaig fer una compra impulsiva.
Un repel·lent químic amb la mateixa
composició que l’original, amb una fortor d’un depredador directe del senglar. Com jo, en una compra impulsiva,
aquell dia van vendre una pila d’ampolles. Ara comprovaré l’eficàcia sobre el
terreny; si no, només em quedarà intentar reeducar els senglars. Però ja
veieu què passa als parlaments amb
els anomenats diputats senglar.

El món de Martini

U

n amic em deia sempre que li
agradaria viure dins d’un anunci de Martini. Parlo de quan les
begudes alcohòliques s’anunciaven
sense restriccions i el reclam del Martini era un món de luxe habitat per
gent molt guapa, molt feliç i molt pija
que es movia pels paisatges més privilegiats del món. Llegint Paraules que
tu entendràs, l’última novel·la de Xavier Bosch (m’he fet el compromís de
comentar sempre les novetats d’en Xavier), vaig evocar les paraules de
l’amic. Les tres parelles protagonistes
són uns professionals d’èxit molt ben
avinguts que només arrencar el llibre
els trobem celebrant el Cap d’Any en
un hotel de luxe dels Alps i que al final
de la narració fan el reveillon a Venècia. Enmig, estudis d’arquitectura i
jardineria, despatxos d’advocats, redaccions de diaris, una fotògrafa sensacional, uns nens fantàstics, més sopars i dinars amb els millors fruits de
la terra, viatges exclusius i cap dolor
que no sigui superable. En Xavier
Bosch és un murri: cap al final menciona els anuncis de Martini. La referència m’estalvia que ell es prengui

“
Xavier Bosch,
entre luxe i
qüestions vitals a
l’última novel·la

malament la comparació i serveix perquè el lector vegi que l’autor projecta
sentit de l’humor sobre ell mateix i els
seus personatges. “Res de política”,
s’imposen els comensals el primer Cap
d’Any. La política es fa inexistent.
Vaig retreure a Bosch que en el llibre
anterior, situat a Barcelona en els moments actuals, el “procés” no aparegués per res. Ara m’hi he repensat. Ell
practica l’alta comèdia. Hollywood, durant la Gran Depressió o durant la
guerra del Vietnam, ens va oferir moltes pel·lícules, consumides amb molt
de gust, poblades de parelles que bevien xampany, ballaven per les escales

i s’equivocaven de cònjuge o de pijama. Està prohibida l’evasió? Un dia
que em va voler veure, Xavier Bosch
em va citar no en un bar de la Rambla
o del Raval, que és el que fa tothom, sinó a l’hotel Casa Fuster, el de Woody
Allen. Món de Martini? Bosch és el
nostre Woody Allen de les classes mitjanes tirant a altes. No existeixen
aquests personatges? I tant si existeixen. I Bosch els coneix bé i els fa servir per parlar de les seves coses: el sexe, l’amor que dura o no, les infidelitats sanes o tòxiques, la sinceritat...
“Res de política.” Ni de corrupció, tan
tractada per Bosch. La corrupció aquí
és a Miami. Abans l’havia localitzat a
Osona. Ara uns dels protagonistes es
fan una casa a la comarca. La pudor de
purins ha estat superada.
Xavier Bosch té uns ulls com pilotes
de ping-pong que ho observen tot. Diu
que els periodistes no ens enllustrem
mai les sabates. Va veure les meves
aquell dia a la Casa Fuster? I orelles
afinades: els homes parlen com els homes, les dones com les dones i els nens
com els nens. Diàlegs admirables en la
seva novel·la més equilibrada.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Sala / xsala@elpuntavui.cat

Intensitat racista

E

ls veïns espanyols han incorporat al seu Congrés dels Diputats
la veu d’una part, afortunadament minoritària, de la ciutadania
convençuda que la immigració i la pobresa són la combinació letal culpable
de l’imminent esfondrament de la civilització occidental. El portaveu d’aquest sector ja és ben conegut de tots,
es diu Santiago Abascal i lidera una
formació tòxica batejada com a Vox.
Però el seu no és un discurs original,
ni tan sols nou, ja l’hem sentit abans
en dirigents ultradretans europeus; es
tracta de la mateixa estratègia esfereïdora covada pels assessors més demagogs de Donald Trump. El nucli d’aquesta ideologia reposa en la vella màxima que una fastigosa mentida repetida mil vegades esdevé una veritat acceptada. La sort és que el punt dèbil
dels propagadors de l’odi del segle XXI
és la velocitat amb què es pot desmuntar la fragilitat de les seves afirma-

“
No pot ser que
una fastigosa
mentida repetida
mil vegades
esdevingui una
veritat acceptada

cions. El periodisme –aquest contrapoder agonitzant que malgrat tot es
resisteix a l’oxidació definitiva– s’ha
encarregat de rebatre immediatament
les falsedats abascalesques. Per exemple, que la majoria dels terroristes islamistes que atempten a Europa provenen de la immigració. En aquest cas

no cal investigar gaire per a desmentir
l’afirmació: la cèl·lula de Ripoll estava
formada per nois de la població i
l’atemptat a la sala Bataclan de París
va ser provocat per un escamot de
nois francesos. Per sort, a Catalunya
els propagadors de l’odi no han obtingut representació parlamentària i les
seves aspiracions municipalistes cada
vegada estan més escanyades. Però no
podem abaixar la guàrdia en un tema
que també ha de marcar la diferència
amb vista a la Catalunya del futur.
Perquè hi ha diferents intensitats en
els prejudicis racistes. Per exemple, la
baixa intensitat quotidiana dels que,
sense tenir consciència xenòfoba, contemplen els immigrants amb condescendència, als quals només toleren
com un col·lectiu a plànyer. D’acord
amb aquest prejudici, l’immigrant és
admès sempre que no prosperi més
que nosaltres i sobretot que no ens
guanyi en autoestima.

De reüll

Les cares de la notícia

Bastir la
resposta

Bernat Juliol

Igor Llongueres

PORTAVEU BENEDICTÍ DE MONTSERRAT

Combatent els abusos

A

mb l’arrencada del curs polític també hem reprès el
programa L’illa de Robinson a El Punt Avui Televisió.
Al marge de parlar de l’actualitat, hi hem estat analitzant
com afronta l’independentisme les pròximes setmanes,
que seran fonamentals. La manifestació de la Diada ha de
ser una injecció d’autoestima per recordar-nos que hi
som i hi serem. Ni la mandra ni l’enuig amb els partits o les
entitats són arguments vàlids per fallar dimecres. No ens
enganyem. Fins i tot hi haurien de ser els que, sense voler
la independència, volen canviar les coses. El lema,
Objectiu independència,és clar.
Cal tornar a
També ho és que s’hi reclamarà la
l’ambient dels llibertat dels presos polítics i el dret a
l’autodeterminació. Pel que fa a la
dies previs
investidura, la proposta de Pedro
a l’1-O i agafar Sánchez per a Catalunya és calcada
embranzida la a la del PP de Rajoy, i la posició d’ERC
pròxima Diada d’abstenir-se és difícil d’entendre tot
i ser coherent amb el seu discurs
durant la campanya electoral. Defensen que val més un
govern feble condicionat per l’independentisme que anar
a noves eleccions on probablement es perdrà la posició.
És un bon argument, tenint present que el PSOE prefereix
eleccions, però costa de pair. Cal tornar a l’ambient dels
dies previs a l’1-O. Agafem embranzida l’Onze,
sumem-nos al tsunami democràtic i bastim una resposta
unitària a la sentència que no sigui només a la defensiva.
De tota manera, com demana el president Puigdemont,
caldrà preguntar-se si hi estem disposats, conscients, ara
sí, de les conseqüències de la repressió.

-+=

L’informe de la comissió sobre abusos a menors a
Montserrat ha confirmat la veracitat de les denúncies contra el difunt Andreu Soler, fundador
dels escoltes, i ha descobert dos nous casos vinculats a l’Escolania. L’abadia demanarà perdó però les víctimes troben que fan curt.
DIPUTADA DE CIUTADANS AL CONGRÉS

Inés Arrimadas

Agitació permanent

-+=

Fidel a l’estratègia de l’agitació permanent, la número dos de Ciutadans al Congrés dels Diputats,
Inés Arrimadas, va tornar a passar ahir per TV3
amb ganes de gresca. La periodista Lídia Heredia
va intentar fer-li una entrevista d’actualitat que
Arrimadas va mirar de convertir en un greuge.
PRESIDENT DE LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ

Joan Sala

Embranzida literària

-+=

Més segells editorials, més llibreries i més novetats, amb aquesta embranzida arrenca la Setmana del Llibre en Català, que s’ha consolidat com
un segon Sant Jordi a l’avinguda de la Catedral de
Barcelona. La fira dels llibres i el festival literari, al
servei d’un públic exigent.

Demagògia
al govern
andalús
La decisió de la Junta d’Andalusia d’oferir subvencions
a les entitats andaluses de Catalunya i del País Valencià perquè puguin combatre la immersió lingüística no pot ser més demagògica i
inútil. Pressionat per Vox, el Partit
Popular s’ha vist obligat a aplicar
una mesura que, vista des de Catalunya, falseja la realitat i està condemnada al fracàs. Les dades demostren el caràcter residual de les
famílies que s’acullen al dret d’escolaritzar els fills en castellà i, en
canvi, confirmen la històrica generositat amb què les institucions catalanes han subvencionat les enriquidores activitats de les entitats
andaluses de casa nostra. Però de
fet es tracta d’una mesura més
pensada per a la imatge que es fomenta a fora de Catalunya. Una
imatge deliberadament distorsionada només amb finalitats electorals.
La cultura andalusa no necessita cap estímul exterior perquè fa
molts anys que està arrelada en la
catalana, això ho saben tots els catalans que tenen una vinculació
personal amb aquella comunitat
autònoma. En realitat el que pretenen els impulsors de les subvencions és projectar la idea que aquí
es practica la xenofòbia cultural i
identitària. Una demagògia, per
cert, que també explota el president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, quan resumeix la realitat catalana a una inexistent “crisi de convivència”. Perquè els únics obstacles a la convivència els posen aquells que no respecten la voluntat de les urnes, que
destitueixen governs legítimaments constituïts, que empresonen
innocents i que ens neguen el dret a
decidir. Gent més preocupada per
la propaganda electoral que pel
benestar real dels andalusos residents a Catalunya.
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Junta de Seguretat

Germà Capdevila

El conseller d’Economia i
Finances, Antoni Castells, avala
una manifestació contra una
retallada de l’Estatut al
Tribunal Constitucional.

20
anys

Acord amb ERC
El president de la Generalitat,
Jordi Pujol, diu que prioritzarà
un acord amb Esquerra si no
obté majoria suficient en els
comicis del 17-O.

Antoni Soy. Professor de la Universitat de Barcelona

Dos anys
després

F

anys

Es desmarca

Tribuna

Full de ruta

a exactament dos
anys que el Parlament de Catalunya va
aprovar les lleis de referèndum i de desconnexió. Van ser sessions molt intenses, en què la majoria
independentista va haver de posar a
prova les costures del reglament de la
cambra per evitar el filibusterisme dels
partits unionistes, que van fer tot el
possible per impedir que la voluntat
popular es pogués plasmar en unes
lleis que van fer realitat l’exercici de sobirania més gran de la Catalunya contemporània.
La ràbia i impotència dels contraris
a la llibertat i a l’exercici del dret democràtic a l’autodeterminació es fan paleses en el judici indigne contra la presidenta Carme Forcadell i contra els
membres de la mesa del Parlament,
que van fer l’únic que podien fer: permetre un debat democràtic en un parlament democràtic. En les democràcies de veritat, l’activitat parlamentària
és sagrada i inviolable. Es pot debatre
qualsevol tema –qualsevol– i es pot

10

La Junta de Seguretat aprova
finalment la incorporació dels
Mossos al Citco. La política
sobre els símbols al carrer
continuarà igual.

Pressupost

E

l vicepresident i conseller d’Economia i Finances i els diferents
partits comencen a parlar del
pressupost de la Generalitat del 2020.
Després de dues pròrrogues del pressupost del 2017: la del 2018, en el marc de
l’aplicació nua i crua de l’article 155 de
la CE; la del 2019, en un marc d’article
155 “tou” i amb la incapacitat del “govern efectiu” d’arribar a acords per
aprovar un nou pressupost.
que
dificulten el finançament de la Generalitat i les possibilitats d’elaborar un
pressupost, exclusivament “autonòmic”, el més adequat possible: dèficit
fiscal continuat i històric; incompliments continuats de les inversions estatals, perquè són molt inferiors a les
que pertocarien i pel no compliment de
les pressupostades; no compliment del
sistema de finançament autonòmic
previst a l’Estatut, també el “retallat”, i
no revisió del sistema de finançament
autonòmic; intervenció financera de la
Generalitat, que comença el 2012 amb
la ley orgánica de estabilidad presu-

ES PODEN RECORDAR ELS ASPECTES

Carme Forcadell està pagant
un preu elevadíssim per
defensar els nostres drets i
les nostres llibertats

El lector escriu

aprovar qualsevulla llei –qualsevulla.
En tot cas, hi ha mecanismes per invalidar una llei, però són sempre posteriors. No trobareu un debat parlamentari anul·lat prèviament per un tribunal, o una amenaça penal contra les
autoritats d’un parlament, o diputats
perseguits per les seves paraules en
seu legislativa.
Això que passa a Espanya no passa
en cap democràcia consolidada. El tribunal escocès que va rebre la denúncia contra Boris Johnson per suspendre el Parlament britànic ha dit clarament que l’activitat parlamentària “no
és matèria dels tribunals”. Cal repetirho fins a la sacietat: tot el que es va fer
els dies 6 i 7 de setembre del 2017 va
ser legal, legítim i democràtic.
La presó de l’expresidenta del Parlament és un ultratge a la democràcia
universal i als drets i llibertats dels catalans, que hem de denunciar dia si,
dia també. Carme Forcadell està pagant un preu elevadíssim per defensar
els nostres drets i les nostres llibertats.
És injust que continuem amb les nostres vides sense aconseguir el seu alliberament. No pas demà ni demà passat. Avui mateix.

Andalusia contra
la cultura

puestaria y sostenibilidad financera,
concretant l’article 135 de la CE després de la seva reforma (2011), i amb
l’endegament del FLA (fons de liquiditat autonòmica) com a forma principal
de finançament de les comunitats autònomes; intervenció que s’agreuja
amb l’aplicació de l’article 155 de la CE
i que continua amb l’aplicació d’un 155
no oficial, “tou”; finalment, els recursos dels governs espanyols i les sentències desfavorables del TC respecte a
una sèrie d’impostos o taxes propis de
la Generalitat per obtenir més recursos financers.
ARA BÉ, AQUESTES DIFICULTATS no

poden
ser excusa perquè el “govern efectiu”
no presenti el pressupost (que serà
més o menys “autonòmic” evidentment) millor possible i n’aconsegueixi
l’aprovació. Per aprovar-lo només té,
crec, tres opcions. Un pressupost social liberal podria, probablement, ser
aprovat amb el PSC però hi veig dos inconvenients: exigiria que JxC i ERC renunciessin a qüestions bàsiques relatives a l’autodeterminació i la República;

dependria dels interessos conjunturals
del PSOE a Madrid. Per aprovar-lo amb
els comuns caldria que el pressupost
tingués un perfil més socialdemòcrata
(i no sabem quins condicionants tindria d’Unides Podem). Finalment, per
aprovar-lo amb la CUP el pressupost
hauria de tenir, sens dubte, alguns elements importants i significatius de caràcter anticapitalista.
TANT EN EL CAS DE LA CUP COM DELS COMUNS (almenys en part), es requeriria

que el govern estigués disposat a enfrontar-se a les elits (l’1% dels més
rics), a plantar-los cara, tant actuant
sobre alguns impostos directes que les
afectessin realment com, per exemple,
posant fi a les subvencions a escoles segregades, no rescatant inversions com
ara les de Barcelona World, posant fi a
subvencions abusives a alguns grans
grups mediàtics, tirant enrere en l’anomenada “llei Aragonès”... Ni els governs de CiU ni els de JxSí van voler recórrer aquest camí. Tinc molts dubtes
que l’actual “govern efectiu” ho vulgui
fer.

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

b La Junta d’Andalusia crea
un pla d’ajudes als afectats
per la immersió lingüista.
Quina barbaritat més gran,
no crec que pugui passar en
cap altre país d’Europa, és
una vergonya per al coneixement i la cultura en general. Els catalans tots sabem
el castellà i estem orgullosos del fet que com a mínim
dominem dues llengües i la
riquesa que això comporta.
Als nouvinguts de parla castellana, els donem l’oportunitat d’aprendre la nostra
llengua perquè se sentin
com un mes a casa nostra,
puguin llegir els nostres autors, cantar les nostres cançons i conèixer la nostra
historia mil·lenària. Potser
és això el que no volen reconèixer, que tenim un passat
diferent. Segur que al darrere hi ha, a més del PP i Vox,
els de sempre, Ciutadans,

que van néixer per anul·lar
el català de Catalunya.
ROSA M. MARTORELL MASCARÓ
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Necessitem
serveis funeraris
nets i clars
b Amb aquest escrit volem
compartir-vos l’amarga experiència amb el grup Mémora de
Montblanc arran de la mort del
nostre pare. Vam decidir vetllar-lo a casa, a Cabra, on havia
traspassat, una opció tan legítima com portar-lo al tanatori. Si
la família així ho decideix, hauria de ser respectat. En el nostre cas el grup Mémora ens va
castigar. I com ho va fer? Doncs
amb el tracte i amb el preu dels
serveis. Ens va tractar malament i el preu que hem pagat
és desorbitat. En no fer la vetlla
al tanatori, deien que no podíem acollir-nos a cap dels paquets que ofereixen, amb diversos serveis a preu tancat,

com si d’un paquet vacacional
es tractés. Ens van facturar
serveis que no s’havien prestat
i tot a preus inflats. Quan vam
demanar una factura detallada,
tot van ser excuses. Finalment,
després de setmanes insistint,
ens la van enviar però hi seguia
havent conceptes sense detallar.
Des de 1997 el sector funerari està liberalitzat però a la
pràctica encara es mantenen
privilegis i de diferents maneres aconsegueixen que no siguis lliure de triar. En el nostre
cas van ser els serveis del Pius
Hospital de Valls els que ens
van facilitar el telèfon de la funerària on calia trucar.
El negoci de la mort és molt
fosc. No sabem si la solució són
les funeràries públiques municipals, però sí que entenem
que no són els grans monopolis, grups voltors, que sols volen
guanyar diners. La fragilitat i el
dolor que la mort d’un ésser
estimat provoca mai haurien
de ser utilitzats per lucrar-se

tan descaradament.
ROSA CANELA BALSEBRE
Cabra del Camp (Alt Camp)

Crida pel proper
11 de Setembre
b M’agradaria fer una crida en
vista al proper 11 de setembre i
al futur a curt i mitjà termini.
Per si no és prou conegut, tots
hem de saber que existeix el
Consell de la República, entitat
que, sota el meu punt de vista,
és qui té les idees més clares
respecte del camí a seguir per
assolir l’objectiu de la independència. Us invito a conèixer el
Consell per dintre (composició,
objectius, mitjans, àmbits d’actuació i actuacions concretes) i
estareu d’acord que no ens cal
anar més lluny, doncs el Consell ens ofereix tots i cadascun
dels elements que ara necessitem com a poble per arribar als
nostres objectius.
RAFEL SERRA I LLIMONA
Barcelona
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La frase del dia

“Des de quan l’exercici democràtic del dret de vot afebleix
les institucions d’un país?”
Oriol Junqueras, PRESIDENT D’ERC I EURODIPUTAT

Tribuna

De set en set

El Tribunal de Comptes

A l’escola,
sisplau!

Guillem López i Casasnovas. Universitat Pompeu Fabra (UPF)

A

nticipo que el ciutadà sap poca
cosa d’aquest organisme de l’Estat. Una institució d’aquelles
que configura una constitució que es
vulgui considerar mínimament moderna, com a alta instància de control dels
comptes públics. Amb seu a Madrid (on
si no, malgrat que res tècnic ho justifiqui?), amb uns vuit-cents treballadors
ben pagats, encantats de conèixer-se i
que mouen, com altres milers i milers
de funcionaris, l’economia madrilenya.
Sí. D’aquells recursos que els que fan
balances fiscals torçudes ens imputaran a tots els catalans sota la idea que
som iguals beneficiats de la seva despesa que els mateixos madrilenys.

del focus de l’interès dels mitjans pels
anteriors elements de corrupció i inoperància, a canvi de formar part dels
ariets contra el procés català. S’ha
apuntat a la persecució contra els que
feren possible el referèndum de l’1 d’octubre a Catalunya. Cinc milions d’euros és la multa que, amb poca legitimitat al meu entendre, han carregat els
consellers polítics del Tribunal a Artur
Mas i els altres, considerats responsables del procés participatiu. Qui mai
s’havia distingit per castigar i multar
actuacions públiques, ara emergeix
com a pal de punxó, disfressat com una
peça més de la repressió judicial.
ALERTA, PERÒ, QUE PER ALS QUE CREUEN

ha estat una
constant en la nostra democràcia,
mancada dels controls d’eficàcia, efectivitat, eficiència i equitat de l’actuació
pública. Tot i això, res ens ha estalviat
als contribuents la parafernàlia dels
seus alts càrrecs ben pagats, cementiri
d’elefants, refugi de nomenaments polítics, des del seu president fins a antics
ministres nacionalistes espanyols,
avui consellers amb dues secretàries i
xofer per barba. Fins fa poc, d’ells res
no se’n sabia simplement per la seva
falta d’acció, i millor no remenar-la per
no posar en evidència el descontrol del
mateix òrgan controlador. Aquest s’ha
posat, si més no ara, de moda per dues
raons: la primera, perquè han sortit a
la llum les corrupteles amb què actua.
Els convido a posar “nepotismo en el
tribunal de cuentas” a la xarxa, i és probable que se’ls acabin les ganes de pagar impostos. Més d’un centenar dels
seus vuit-cents empleats són familiars
directes, inclosos alts càrrecs, amb germans i cunyats!
LA INACCIÓ DEL TRIBUNAL

PERÒ, COM EN ALTRES FRONTS DE LA POLÍTICA populista espanyola, aquest tribu-

nal ha trobat un camí de condonació de
culpes pròpies i ha aconseguit sortir

Sísif
Jordi
Soler

que el fi justifica els mitjans: actuant
així es comet una nova barrabassada
legal per allò que contra els independentistes tot s’hi val! El Tribunal de
Comptes actua com si fos part judicial
pel fet que, a diferència de les sindicatures autonòmiques, el del reino sí que
té fiscalia pròpia per a delictes, indicis
o responsabilitats comptables i pot iniciar procediments sancionadors. Tot i
donar veus a les parts, no es tracta, però, d’un veritable judici, sinó d’un procediment administratiu. Però ells sancionen, solve et repete, i si no agrada ja
es reclamarà al Tribunal Suprem, i la
causa es veurà quan es vegi. I mentrestant els mitjans i els xerraires ja han
condemnat els afectats, i les sancions
s’han hagut de proveir. Si a una fiscalia
pròpia que ja no és independent, vist
com es nomena des d’aquell pseudoorgan de control, li afegim un tribunal de
no juristes amb clares vinculacions polítiques i uns delictes jurídicament interpretables, ja tenim el marc perquè
en resulti qualsevol cosa, a gust i gana
del decisor.
LA DEMOSTRACIÓ ENS LA DONEN ELS CASOS, per exemple, d’Ana Botella, senyo-

ra del president Aznar: inicialment cul-

pabilitzats per la mateixa fiscalia i després revisada la culpabilitat per un tribunal de tres membres de la Cort de
Comptes, amb dos d’ells nomenats pel
PP. O la de Maroto, antic batlle de Vitòria, amb igual resultat. Al contrari avui:
caña al mono català! Cal veure fins i
tot, per a comprovar la malevolència de
la seva actuació, la decisió presa contra
el president Mas, on en un dur vot particular es critica com s’han manegat els
nombres, clarament injustificables,
per a la sanció imposada. Era el vot de
la consellera del PSOE, jurista competent. I és que per als estudiosos dels
comptes públics resulta tragicòmic
veure com qui no ha estat capaç mai de
fer una bona auditoria operativa intenta aquí imputar com a malversació una
compra d’ordinadors que existeixen i
s’han comprat legalment, o, a la vista
del nyap, com ara intenten inventar-se
un cost d’utilització de capital públic
per haver obert els col·legis en un dia
festiu per a que la gent pogués anar a
votar.
SÓN TANTES LES COSES que estan passant

a Espanya per mor de preservar la unitat
de la pàtria, forçant lleis i judicis, que si
no fos perquè alguns analistes ja no donen abast en la denúncia, esdevindria un
escàndol de la malanada democràcia espanyola de tal magnitud que no hauria de
deixar dormir els demòcrates espanyols.
En definitiva, en aquest context, els del
Tribunal de Comptes no són sinó comptes de fireta, dels quals el temps mostrarà
els enganys que contenen. Però d’entrada el mal ja estarà fet. Qui se’n recordarà,
d’aquí a uns anys, de tota aquesta fallida
democràtica quan s’emetin les sentències de veritat, la dels tribunals europeus,
quan ara ja ni es consideren les del Tribunal Constitucional quan dirimeix avui
contra el govern Rajoy que forçava ahir,
amb el recurs per ell mateix presentat, la
suspensió de les decisions de la cambra
catalana.

Frank Bayer

N

ecessiten anar a
l’escola, i ho dic
per ells, eh? Jo psicològicament desprenc
excedents de dopamina, vull dir que soc un
pare assembleari i davant les temptacions de crit dictatorial m’empasso el
xiscle per evitar-los el trauma i, així,
anar preparant per a un període de
cinc anys un infart letal de genitals botits. Però al final, no ens enganyem, per
molt benestar emocional acumulat
durant el període estival, precisen una
rutina, i amb això no vull insinuar als
inquisidors de la paternitat responsable que anhelo perdre’ls de vista, saps
què et vull dir, no?
M’implico amb tot, des dels gomets
fins a analitzar el poder assertiu del
subconscient segons la neurosi de
Freud. De fet, com vols que no sigui un
home complagut amb la setmana de
descans a Menorca? Nens vomitant a
l’arena, defecant a l’aigua, donant pel
sac de matinada... Realment els 2.000
euros invertits (no gastats o malaguanyats) em van resultar barats.
Un moment, que em truca la meva
dona? A veure... d’acord... T’haig de
deixar... la petita està amb febre alta i
la duré a urgències per presenciar la
sentència d’intercalar Dalsy i Apiretal
cada quatre hores. Que si en tindria un
altre? Tu m’has vist, no? Estic fruint
d’una era idíl·lica; ara, si s’han de pagar
més impostos perquè l’any lectiu comenci el 15 d’agost, doncs es fa per al
bé de tothom i llestos. Tot sigui perquè
els nanos aprenguin millor la importància que el subjecte i el predicat
concordin en nombre i en persona
per procedir a la seva correcta identificació i, així, creixi el deler de repetir
unes vacances pagades com les d’enguany, que van començar sent il·lusionadores i han acabat amb il·lusió. Molta il·lusió.
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que té la negativa contundent de JxCat i de qui té la
potestat de convocar-les,
el president Quim Torra
amb la qual cosa el consens també sembla llunyà,
tot i que només JxCat i els
comuns són els que s’oposen a aquesta mesura.
Ahir Junqueras continuava defensant la mesura davant els dirigents de JxCat
que la rebutjaven.

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, en el moment de prometre la Constitució al Congrés dels Diputats el 21 de maig ■ JAVIER BARBANCHO / ACN

ERC es queda sola defensant
el govern de concentració

a Junqueras insisteix en les eleccions i replica a Puigdemont que votar no afebleix mai els governs
a Borràs creu que debilitaria l’independentisme a Només JxCat i els comuns rebutgen uns comicis
Emma Ansola
BARCELONA

Les propostes donades a
conèixer per ERC per
afrontar el curs polític que
acaba de començar i que
ha d’incloure una resposta
a la sentència del Suprem
contra l’1-O continuen
provocant reaccions entre
partidaris i detractors, alguns dels quals, ERC i
JxCat, formen part del
mateix govern. Eleccions
anticipades, qüestió de
confiança i govern de concentració han estat les
propostes llançades pels
republicans mentre continuen les negociacions entre partits i en el si de cada
formació per acordar i
consensuar un full de ruta.
A data d’avui la que
sembla més allunyada
d’obtenir prou suports és
la configuració d’un govern de concentració entre les formacions que denuncien la repressió de
l’Estat. Això implicaria
que els comuns i la CUP
haurien de tenir un paper
en aquest nou executiu,
però ahir mateix els anticapitalistes ja ho van descartar. “Amb quin objec-

tiu? Amb quina intencionalitat? No ho veiem en
cap cas”, afirmava la diputada Maria Sirvent en una
entrevista a Ràdio 4. Els
comuns també han descartat participar en aquesta opció perquè asseguren
que estat “a anys llum” de
les polítiques de JxCat, per
la qual cosa reiteren que
mai participaran en un
executiu en què hi siguin
els de Puigdemont i Torra.
Amb aquesta negativa,
ERC es queda sola, ara per
ara, defensant la proposta
d’un govern de concentració que des del vicepresident, Pere Aragonès, fins
al president del Parlament, Roger Torrent, han
defensat els últims dies.
Un govern que fins i tot defensen a l’hora de poder
reivindicar el que uneix
més totes les formacions
per sortir del conflicte, la
celebració d’un nou referèndum ja fos abans o després d’unes eleccions. La
proposta continua, però,
en via morta.
Una segona proposta
seria precisament la convocatòria avançada d’eleccions al Parlament, també
suggerida per ERC, però

Les frases

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

“Des de quan
l’exercici del dret de
vot afebleix les
institucions
d’un país?”

“Les eleccions
podrien alterar la
majoria actual
independentista, ara
cal enfortir-nos”

“Per què ERC busca
estabilitat al govern
espanyol i inestabilitat
al català plantejant
uns comicis”

Oriol Junqueras

Meritxell Budó

Laura Borràs

PRESIDENT D’ERC

PORTAVEU DEL GOVERN (JXCAT)

DIPUTADA DE JXCAT AL CONGRÉS

La inventiva de Rivera i els elogis de Boya i Dante
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president de Ciutadans
(Cs), Albert Rivera, es va
atansar ahir fins a l’exterior
del Parlament per atacar durament els protagonistes i els
fets dels plens del 6 i el 7 de
setembre en què fa dos anys
es van aprovar al Parlament
les lleis del referèndum i de
transició. I ho va fer amb diatribes i comparacions en què,
per exemple, assegurava que
“ningú ha fet tant de mal a
l’autonomia catalana com els
“colpistes separatistes” i afirmava que des de l’assalt de
Tejero al Congrés el 1981 no
s’havia viscut un “atac” a la
democràcia espanyola.
Contrariament al discurs
encès de Rivera, exdiputats
com ara Mireia Boya, de la

Rivera, amb Lorena Roldán ahir davant del Parlament ■ ACN

CUP, i Àngels Martínez i Álbano Dante, abans als comuns i
ara a Som Alternativa, recordaven la data com “l’intent
més seriós que mai havíem
fet abans d’enderrocar el regim del 78 i iniciar un procés
constituent. Aquell dia hi va

haver desobediència institucional emparats pel dret internacional a l’autodeterminació”, escrivia Boya des del
seu compte de Twitter i recordava que sense aquell ple no
hi hauria hagut cap referèndum l’1-O.

El risc d’eleccions
“Des de quan l’exercici democràtic del dret de vot
afebleix les institucions
d’un país?”, piulava el
compte del president
d’ERC, Oriol Junqueras, a
primera hora del matí. Poques hores després li replicava la consellera i portaveu del govern, Meritxell
Budó (JxCat): “Ja hi ha un
govern independentista i
una majoria independentista al Parlament, ara fa
falta treballar per enfortir
les institucions”, va remarcar Budó tot afeginthi: “Afrontar els mesos vinents amb un escenari
electoral no creiem que
ens doni la força necessària que convé en aquest
precís moment”, indicava. En canvi, “unes eleccions podrien alterar, o
no, aquestes majories”,
avisava; un argument que
també era compartit per la
diputada de JxCat al Congrés dels Diputats Laura
Borràs, que considera que
els nous comicis sí que podrien afeblir el moviment
independentista. Borràs
fins i tot anava més enllà i
retreia als republicans la
voluntat de desgastar el
govern català i afavorir, en
canvi, l’espanyol plantejant uns comicis en l’escenari actual.
Així doncs, les eleccions
també entrarien en una
via morta i encara més
quan Torra ja ha dit que no
té previst signar cap decret de convocatòria. Per
Budó, la prioritat seria
consensuar una “acció política unitària” entre partits i entitats sobiranistes,
però de moment sembla
lluny. A excepció dels comuns, que són contraris a
la convocatòria anticipada
d’eleccions, però per motius ben diferents, creuen
que “disfressaria el fracàs
d’aquest govern”, la resta
de partits sí que s’han
mostrat favorables a les
eleccions per posar fi a un
govern “dividit i inactiu”,
segons el PSC. De tota manera, l’acord entre independentistes encara es farà esperar. ■
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Jaume Cabré Escriptor

“Hem de ser més tossuts”
PARTITS · “Em costa d’assimilar que hi hagi disputes quan anem amb una sabata i una
espardenya” REPÚBLICA · “És un objectiu que és possible, però no serà un camí planer”
Francesc Espiga
BARCELONA

P

er a l’escriptor Jaume
Cabré (Barcelona,
1947), no hi ha disjuntiva possible. Malgrat el
clima ennuvolat que sobrevola
l’independentisme en el dia
d’avui, enguany tornarà a assistir a la manifestació de la Diada
per persistir en un objectiu polític –la independència– no consumat. És el que toca.

186020-1213404L

En algun moment s’ha plantejat no anar a la manifestació de
l’11 de Setembre?
No, hem de ser més tossuts que
el més tossut de tots. No acabo
d’entendre què estan fent, ara
mateix, els partits, però és molt

important, molt, omplir els carrers encara que entre ells hi hagi diferències. Tinc molt present l’any de la Via Catalana. Va
ser tan espectacular, tant, que
quan ho expliques o ensenyes
fotografies la gent queda parada, tot i que no en vam ser els
inventors perquè cal recordar
que hi havia el precedent de la
Via Bàltica. Aquell dia era a
Sant Carles de la Ràpita i era
impressionant pensar que, Girona amunt, encara hi havia
gent agafada de les mans. No es
pot girar l’esquena a un país que
té aquesta constància i tossuderia, encara que no acabem d’entendre a què estan jugant els
partits polítics.
Potser és que hi ha gent que se

sent enganyada perquè se li va
dir que la independència seria
un procés més ràpid, no?
Com a objectiu possible ho és,
però creure que això serà un camí planer és no conèixer què és
i com funciona l’Estat espanyol.
Les passarem magres, però això
no vol dir que hi renunciem.
Hem de ser tossuts.

L’escriptor Jaume Cabré es mostra
convençut de l’èxit de la
convocatòria d’enguany ■ A.P.

Vostè és dels que estan desencantats amb la manera de fer
dels partits?
Sí. Els partits fan la seva. I per a
les persones que no estan dins
la lògica d’un partit, això és una
cosa que costa molt d’entendre.
Em costa molt d’assimilar que
hi hagi baralles o disputes quan
anem amb una sabata i una espardenya. Des de fora, dema-

nem unitat. I podem posar
l’ANC i Òmnium com a exemples.
Enguany hi ha d’haver alguna
reivindicació especial?
No soc ningú per dir-ho. Però no
podem oblidar mai que hi ha la
qüestió cabdal dels presos polítics i dels exiliats polítics. Ara
bé: com a fons, s’ha de seguir
reivindicant l’objectiu de la independència, que segueix en
l’aire. Estic convençut que, com
cada any, hi haurà molta gent,
encara que veus interessades
facin ara certa propaganda
dient que han baixat les inscripcions i serem quatre gats.
Una última curiositat: vostè és
dels que s’hi inscriuen abans o
dels molts que s’hi agreguen el
mateix dia?
Sempre hi ha algú de la colla
que se n’encarrega. La samarreta tampoc no falla. Podríem fer
una exposició de tants models,
tantes convocatòries, tantes illusions... Serem al carrer; però
tots desitgem que arribi un dia
que ja no calgui sortir. Mentrestant, ens hi trobaran. ■
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L’ACM vol que s’alliberi els
Mossos de vigilar els jutjats

a L’ens envia una carta als 53 alcaldes i alcaldesses les ciutats dels quals tenen partits judicials
perquè ho demanin a La vigilància hipoteca uns 500 agents, denuncien també sindicats policials
Redacció
BARCELONA

L’Associació Catalana de
Municipis (ACM) ha impulsat una iniciativa per
reclamar al president del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),
Jesús María Barrientos,
que desactivi l’ordre que
obliga els Mossos d’Esquadra a vigilar els jutjats permanentment, l’anomenat
dispositiu Toga, implantat
des del febrer. Barrientos
va prendre aquesta decisió després que alguns
CDR aboquessin fems i escombraries davant d’algunes seus judicials per criticar el judici als independentistes catalans al Tribunal Suprem, a finals de
l’any passat.
Precisament, a finals
d’agost el sindicat policial
Uspac ja va demanar al
conseller d’Interior, Miquel Buch, que tramités la
petició de derogació de
l’operació Toga al TSJC. El
sindicat va fer aquest reclam en interpretar infor-

Agents dels Mossos d’Esquadra, en conduir un detingut als jutjats de Balaguer ■ ACN / ARXIU

macions que des de l’alt
tribunal català no es prenia cap mesura perquè no
s’havia rebut cap petició.
El sindicat a principi d’estiu ho va sol·licitar al mateix TSJC, posant-li de
manifest que “el territori
es troba en el nivell 4 de 5
de l’alerta terrorista i experimenta un creixement

de població i de turisme en
els darrers temps”, i l’operació Toga requereix uns
500 agents. La mesura es
va flexibilitzar fa uns mesos i els policies no han de
vigilar els edificis de nit.
Per la seva part, l’ACM
ha redactat una carta que
ha fet arribar als alcaldes i
alcaldesses dels 53 muni-

cipis amb partit judicial
amb l’objectiu que l’enviïn
al president del TSJC per
demanar-li que faci marxa
enrere, així com una moció en el mateix sentit que
ha enviat a tots els pobles i
ciutats de Catalunya perquè, si escau, sigui aprovada per ple. En declaracions a l’ACN, el president

Arxiven la crema
d’una bandera
espanyola
a Els Mossos van

identificar un noi per
l’acció durant la visita
del rei a Barcelona

Mayte Piulachs
BARCELONA

Una jutgessa de Barcelona
ha arxivat la causa oberta
per un delicte d’ultratge a
Espanya contra un independentista que va cremar una bandera espanyola en una visita del rei
Felip VI el febrer passat a
Barcelona, en concloure
que no ha quedat “degudament justificada” la perpe-

tració del delicte. Alerta
Solidària, organització de
l’esquerra independentista, es felicitava de l’arxivament, lamentava “l’angoixa patida per la persona
encausada i el seu entorn”
i criticava que el cas hagués estat iniciat per la policia catalana.
La titular del jutjat
d’instrucció 13 de Barcelona, Alejandra Gil, dicta
el sobreseïment provisional de la investigació sense
cap motivació, ja que considera que no s’ha justificament suficientment la
“perpetració del delicte”.
La magistrada Gil és la que

de l’entitat, David Saldoni,
va exposar que l’ordre del
TSJC “hipoteca més de
mig miler d’agents dels
Mossos permanentment”,
atès que en alguns jutjats
s’ha de fer guàrdia mentre
la institució judicial està
en funcionament, però en
d’altres s’ha de fer les 24
hores del dia. Les cartes

La frase

—————————————————————————————————

“La crema de la
bandera d’Espanya
i de fotos del rei està
inclosa en el dret a la
llibertat d’expressió”
Eduardo Cáliz

s’han adreçat als municipis amb jutjat; però les mocions, a tots els municipis
perquè “els mossos surten
d’àrees bàsiques policials
(ABP) que cobreixen tot el
territori i, per tant, tots els
pobles i ciutats en resulten
afectats”, va manifestar
Saldoni. A més, va subratllar que fa mesos que no hi
ha cap incident.
Per això, en un context
de polèmica per l’augment
de la inseguretat ciutadana a Barcelona, que des de
diferents sectors s’atribueix, en part, a la manca
de recursos policials, Saldoni va considerar que “no
es pot convertir en normal
el que és excepcional”, i hi
va afegir que els agents immobilitzats pel servei als
jutjats podrien fer tasques
molt més necessàries. A la
carta, es recull la queixa
dels sindicats de Mossos,
que sostenen que l’operació Toga “altera les tasques
rutinàries” del cos policial,
fins al punt que “en molts
municipis no es poden cobrir els incidents del dia a
dia ni donar una resposta
ràpida i efectiva”. La iniciativa de l’ACM arriba
després que durant l’estiu
alguns municipis ja hagin
aprovat per ple mocions en
sentit similar, reclamant
que els agents destinats a
vigilar els jutjats puguin
ser redirigits cap a altres
tasques. És el cas de Breda,
Fogars de la Selva, Anglès i
Hostalric, tots a la comarca de la Selva. ■

zació territorial i concretament, en aquest cas, la
presència de la figura del
monarca espanyol a la ciutat de Barcelona”. A més,
subratllava que, després
de la crema de la bandera,
no es va produir cap “acte
violent” ni cap discurs.

ADVOCAT DEL DETINGUT

La crema d’una bandera espanyola, difosa per Alerta ■ AS

investiga l’organització
del referèndum de l’1-O,
amb una quarantena de
càrrecs públics, tècnics i
empresaris processats per
distints delictes. El jove estava acusat d’un delicte
d’ultratge a Espanya després que els Mossos el van
identificar com un inte-

grant de la mobilització
que va encendre i va cremar una bandera d’Espanya durant una visita del
rei a Barcelona per inaugurar el Mobile World
Congress. Centenars de
persones convocades pels
autodenominats Comitès
de Defensa de la República

(CDR) van protestar per la
presència del Borbó, a la
plaça d’Espanya, i van cremar fotos del monarca i
una bandera espanyola.
El penalista Eduardo
Cáliz, defensor de l’activista identificat pels Mossos,
va presentar un recurs en
què exposa a la jutgessa
que cremar una bandera
d’Espanya en una concentració de rebuig a la presència del rei a Barcelona
és “un fet simbòlic en què
s’utilitza el foc per mostrar la disconformitat
amb la forma de govern de
l’Estat espanyol, l’organit-

L’aval del TEDH
En l’escrit, l’advocat cita la
cabdal resolució del març
del 2018, en què el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) reconeix
com a crítica política l’acció de dos joves a Girona
en la crema de fotos del rei
i no pas com a injúries al
monarca, tal com havien
estat condemnats. “Queda acreditat, un cop més,
que conductes com ara la
crema de la bandera d’Espanya o de fotos del rei estan incloses dins del dret a
la llibertat d’expressió i en
cap cas poden ser considerats fets delictius”, va manifestar ahir Cáliz. ■
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JxCat va oferir al PSOE una
cita secreta i se li va negar

a Borràs va proposar a Lastra no veure’s en públic si el vet al diàleg era per por del cost electoral i la
socialista tampoc no va acceptar a Sánchez busca l’aval d’Iglesias sense detallar els càrrecs oferts
David Portabella
MADRID

El rumb erràtic de Pedro
Sánchez a l’hora de fixar
les reunions presentades
com l’intent de forjar una
investidura abans del 23
de setembre desconcerta
des dels proclius a donar-li
el vot, com ara el PNB, fins
als que han descobert que
ara seran vetats, com és el
cas de JxCat. Si bé el 13 de
juny la socialista Adriana
Lastra no va fer distinció
entre ERC i JxCat i en un
matí va rebre tant Gabriel
Rufián com Laura Borràs,
davant la decisiva tanda
del setembre les sigles de
Carles Puigdemont i Quim
Torra són vetades. Davant
la sospita que el vet del
PSOE al diàleg fos per por
del cost electoral que podria tenir una foto amb
JxCat si al final hi ha una
repetició electoral el 10 de
novembre, Borràs va traslladar a Lastra l’opció de
fer una reunió secreta que
no transcendís als mitjans
però que servís per mantenir els ponts de diàleg
oberts. Però Lastra tampoc no ho va acceptar.
La conveniència de si
havia de dialogar amb els
partits independentistes
ha estat posada en dubte
per Sánchez. Mentre que
el 7 d’agost des del Palau
de Marivent es va referir a
ERC i JxCat com a forces

independentistes que no
poden tenir la clau de la investidura i amb les quals
ell no s’ha de reunir, dos
dies després i ja a Madrid
va anomenar-les “forces
nacionalistes de Catalunya” per aclarir que mereixien que Lastra les cités
per exposar-los el programa de legislatura abordat
amb els agents socials que
ara ha plasmat en 370
punts. En la cita de juny
prèvia a la investidura fallida del 25 de juliol, Lastra, que té bona sintonia

Sánchez no veu Iglesias
L’endemà d’una reunió de
més de quatre hores entre
els equips negociadors del
PSOE i Unides Podem,
Sánchez no té cap data per
veure Pablo Iglesias i tampoc accedeix a definir
quins càrrecs de fora del
govern li oferiria un cop ja
han sonat el CIS o la
CNMV que arbitra la borsa
o el Defensor del Poble. Segons la portaveu Isabel Celaá, que Iglesias preveiés
un sí a Sánchez en una investidura sense un acord
de govern per quatre anys
seria “un cul-de-sac i un racó fosc” inacceptable. ■

El líder de Som
Alternativa, durant la
campanya electoral ■ ACN

ble que les forces independentistes i autodeterministes siguin capaces d’analitzar l’escenari de manera conjunta. Si la convocatòria d’eleccions espanyoles rep des de Catalunya una resposta purament partidista, sense objectius comuns i amb batalles de curta volada per uns
quants escons, l’estratègia
de l’Estat haurà triomfat”,
subratlla. Som Alternativa
va concórrer a les espanyoles dins del Front Republicà amb el Partit Pirata i Poble Lliure i va obtenir més
de 110.000 vots però cap
escó. ■

Lastra es va reunir amb Borràs i Nogueras el 13 de juny i ara veta JxCat en les cites per forjar la investidura ■ JAVIER LIZÓN / EFE

Celaá: “Torra ha d’acatar la sentència de l’octubre”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Escolta, Espanya que el president Quim Torra va entonar
dijous a Madrid per avisar
que la sentència del Tribunal
Suprem marcarà “un abans i
un després” i que l’eventual
condemna dels presos no seria acceptada va arribar ahir
fins a la taula del Consell de
Ministres. “La sentència haurà de ser respectada i acatada per tots”, va alertar la ministra portaveu, Isabel Celaá.

La portaveu del govern de
Pedro Sánchez va relativitzar
els avisos de Torra sobre la
no-acceptació del que no sigui una absolució: “Torra continua amb el seu discurs, no hi
ha canvis. De moment només
tenim paraules de Torra.” Però
això no vol dir que Sánchez no
observi amb preocupació la
tardor política catalana. Celaá, de fet, va donar per fet
que la sentència del jutge Ma-

nuel Marchena veurà la llum
la primera quinzena d’octubre, tot i que el Suprem no és
mai tan clar en la previsió, i va
instar a respectar la veritat judicial: “El govern respecta
l’estat social i democràtic de
dret i tindrem, com a resultat
del procés, una sentència que
esperem la primera quinzena
d’octubre i que haurà de ser
respectada i acatada per tots
els partits.” ■

Fachin proposa, en cas
d’eleccions, una aliança
autodeterminista
Redacció

185965-1216193L

BARCELONA

Som Alternativa, la plataforma d’Albano Dante Fachin, proposa una aliança
de forces “autodeterministes” a Catalunya si hi ha
una repetició electoral a
l’Estat el 10 de novembre:
“Davant els plans d’un Es-

tat autoritari, cal fugir de
l’estratègia de la desunió.”
En un comunicat, sosté
que la tornada a les urnes
“tindria com a únic objectiu aprofundir en la recentralització, l’autoritarisme i el menyspreu constant cap als anhels d’una
bona part de la societat catalana”. “És imprescindi-

personal amb Rufián –ell
lloa “el PSOE valent de
Lastra” en contraposició
al “PSOE de Borrell”–, no
va ocultar que per a ella
ERC i JxCat no són el mateix: “ERC i JxCat són
partits diferents i les reunions són diferents.
Amb ERC ens uneix una
agenda social.”
Més enllà que ERC dona
l’abstenció a Sánchez i
JxCat es manté en el vot
en contra, els de Laura
Borràs no entenen el vet al
diàleg i recorden que, a diferència dels republicans,
ells sí que acudeixen fins i
tot a les tandes del rei Felip
VI a La Zarzuela. “Per protocol tenia mitja hora i al
final la conversa va ser
d’una hora”, li agrada recordar a Borràs sobre la
seva cita amb el rei del 6 de
juny com a mostra que el
clixé de força poc dialogant que li vol penjar el
PSOE no es correspon
amb els fets. La portaveu
de JxCat al Congrés sap
ara que el vet del PSOE és
públic i privat, una posició
que no s’adiu amb els escarafalls de Sánchez quan
Albert Rivera el planta a ell
i no va a La Moncloa.

