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A la tres

Marchena ja s’ha perdut

L

“
La feblesa de
les acusacions
provoca malestar en
el jutge perquè
dificulta vestir la
sentència prevista
últim treball a Adif.
Marchena ha trepitjat merda, amb
perdó. Primer va ser el famós Whatsapp que el va descavalcar de la totpoderosa presidència de la judicatura espanyola des d’on, segons Cosidó, havia
de controlar el Suprem per la porta del
darrere per al PP. Ara, Pedro Sánchez
ha decidit complicar-li encara més

De reüll
Anna Serrano

EXCONSELLER DE LA PRESIDÈNCIA

Jordi Turull

Defensa sense fissures

s soci d’Òmnium o de l’ANC?” Era una de les

d’Òmnium Cultural, de Càritas, de la Fundació Catalana
de l’Esplai, d’Intermón Oxfam, del RACC, també”,
contestava Jordi Turull. Afegia que de l’entitat ara
presidida per Jordi Cuixart n’és des de fa més de vint
anys. “I no em consta que ser-ne sigui delicte, no ho era
durant el franquisme, em sorprèn que em faci aquesta
pregunta ara”, reblava. La qüestió no li venia de nou. De
forma similar la va plantejar el fiscal
Queda clar
Fidel Cadena a l’exconseller
que pagar la d’Interior, Joaquim Forn.
es jutgen idees, diuen. Però
quota de soci No
insisteixen a demanar als
d’Òmnium o exconsellers si són socis d’entitats
de l’ANC
sense ànim de lucre. Ho fan perquè
defensen, les dues, la
penalitza
independència de Catalunya. Pagar
la quota d’Òmnium o de l’ANC penalitza.
L’entitat que presideix Cuixart, amb més de 57 anys
d’història en favor de la llengua i la cultura catalanes, té
gairebé 137.000 socis. L’Assemblea en suma uns
40.000 de ple dret des que es va constituir el 2012. Són
tots ells sospitosos? Els inclouran en el suposat triangle
de la inversemblant organització criminal que intenten
provar les acusacions? Els fiscals farien bé d’esborrar la
pregunta d’Òmnium i l’ANC dels seus qüestionaris. És
criminalitzadora i una evidència més que estem davant
d’un judici polític.

l’operació salvapàtria situant unes
eleccions generals en ple judici. I a sobre, les acusacions li fan figa. Per això,
a ningú se li escapa el malestar del superjutge amb elles. I això que encara no
hem vist Vox en acció. No pas, evidentment, per cap simpatia amb els dirigents independentistes asseguts al
banc dels acusats. Ni tan sols per la
bonhomia i equanimitat que falsament
intenta projectar entre Madrid i Estrasburg. El malestar de Marchena rau en
el fet que els fiscals i la resta d’acusacions són els col·laboradors necessaris
en aquesta paròdia de judici per vestir
la sentència condemnatòria que el magistrat té a la recambra de l’escopeta
nacional. I a hores d’ara ja podem dir
que a Marchena li ha sortit el tret per la
culata, perquè l’aparença d’imparcialitat es dilueix davant la feblesa acusatòria d’uns togats que disparen amb pólvora del rei, però pólvora mullada al
cap i a la fi.

Les cares de la notícia

Ser soci
d’Òmnium
primeres preguntes que formulava el fiscal Jaime
“É
Moreno a l’exconseller de la Presidència. “Soc soci

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/mrv3ld
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a frase del dia d’ahir en el judici
de l’1-O al Tribunal Suprem no la
va pronunciar cap acusat ni cap
advocat. La va articular el mateix president del tribunal i va ser paradigmàtica: “Jo ja m’he perdut”, va etzibar Manuel Marchena a l’advocada de l’Estat
davant una enrevessada pregunta sense solta ni volta que Rosa María Seoane
va formular a Jordi Turull, el qual va reblar el clau: “Jo també”, va rematar
l’exconseller. Marchena i els seus cavallers togats de la trista figura s’han perdut pel camí marcat per un Oriol Junqueras i un Raül Romeva que amb una
dialèctica magistral i contundent han
defensat el dret a l’autodeterminació i
evidenciat que aquest és un judici polític. Mentre que Quim Forn i Jordi Turull palesaven les evidents carències argumentals, i garrafals errors, dels dos
fiscals i de l’anodina advocada de l’Estat que fa la impressió d’estar en via
morta, mai millor dit pensant en el seu

Accedeix als
continguts del web
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L’exconseller de la Presidència, a banda de defensar
amb fermesa l’absència de violència en el procés
sobiranista, la no utilització de diner públic per fer
l’1-O o la seva condició de soci d’Òmnium, també va
enumerar les 25 sentències del TC incomplertes pel
govern espanyol entre el 2012 i el 2017.
EXCONSELLER D’AFERS EXTERIORS I TRANSPARÈNCIA

Raül Romeva

Convicció per bandera
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L’exconseller d’Exteriors va respondre només al
seu advocat i va dedicar la intervenció a defensar
l’autodeterminació com a dret, el caràcter pacífic
de tot el procés i la legalitat de l’acció exterior de
la Generalitat. Va acusar els polítics espanyols de
traspassar aquest procés als jutges.
PRESIDENT DE LA FIRA DE BARCELONA

Pau Relat

La Fira creix
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A pocs dies de la cita firal més important que es fa
a Barcelona (el Mobile), els responsables de Fira
de Barcelona llancen el projecte de creixement de
l’entitat amb una considerable ampliació del recinte firal, que es vol inaugurar coincidint amb el
centenari de l’Exposició Universal del 1929.

Torna la
xacra
antisemita
Milers de persones es van manifestar ahir a París per mostrar el rebuig frontal de la societat
francesa al rebrot de l’antisemitisme, que s’ha evidenciat a través dels
prop de tres mil atacs verbals o físics
contra membres de la comunitat
jueva de França, la més nombrosa
d’Europa, registrats entre 2014 i
2018. Les dades oficials de l’any passat, amb un increment del 74%
d’aquests incidents respecte al 2017,
han encès totes les alarmes i han
mobilitzat tots els partits polítics excepte els d’ultradreta per llançar un
missatge unitari de tolerància zero
amb el racisme antisemita.
El problema és greu. La tragèdia
de l’holocaust jueu del segle passat
sembla que ha perdut part de la seva força dissuasiva en determinats
sectors socials. Les dades oficials
sobre l’increment dels insults, amenaces i agressions a jueus així ho
certifiquen. I el creixement del suport social als partits d’ultradreta
xenòfobs com el Rassemblement
National de Marine Le Pen és un altre símptoma d’un fenomen no únicament francès, sinó d’abast europeu, perquè a Alemanya el 2018 es
va tancar amb 1.646 atacs a jueus,
amb un increment del 60% de les
accions violentes.
És necessari fer pinya contra el
racisme, la intolerància i la falta de
respecte a la diversitat racial i cultural i, per tant, també contra l’antisemitisme. En aquest sentit és positiva la imatge de la manifestació
d’ahir, però caldrà anar més enllà
per traslladar aquest consens a mesures concretes i alhora globals, que
ataquin d’arrel el problema, tenint
en compte, per exemple, que el 70%
dels enquestats per l’Agència de
Drets Fonamentals de la UE creuen
que els països membres de la Unió
no fan prou esforços o són ineficaços per erradicar l’antisemitisme.

