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El segon aniversari de la mort
de Muriel Casals, una de les

icones del procés sobiranista a Ca-
talunya, coincidia ahir amb el ressò
de les topades entre JxCat i ERC en
el curs de la negociació de la inves-
tidura de Carles Puigdemont com a
president de la Generalitat, d’acord
amb els resultats de les eleccions
del 21-D i la majoria independentis-
ta al Parlament. Els ciutadans van
fer llavors la seva feina anant mas-
sivament a votar i, als polítics, els
toca ara fer la seva, traduint el mis-
satge de les urnes a les institucions.
Som exactament aquí.

La situació és excepcional,
amb polítics empresonats, encau-
sats i exiliats i amb l’Estat espanyol
collant molt més enllà del 155 cons-
titucional. Per això s’entén que hi
pugui haver diferències de plante-
jament o estratègia, encara que
l’objectiu final sigui coincident. Pe-
rò elevar a públiques friccions, re-
trets i desavinences genera un es-
pectacle, en el pitjor sentit del ter-
me, que s’haurien d’estalviar, per-
què provoca molta incomprensió i
un punt d’indignació entre els parti-
daris de la República, alhora que ali-
menta l’estratègia de bloqueig que
comparteixen el govern espanyol i
el bloc unionista del Parlament.

Com bé deia la Muriel i oportu-
nament citava ahir Jordi Cuixart en
una carta oberta des de la presó als
socis d’Òmnium: “No entendríem
que no es posessin d’acord.” I ben
segur que ho tenen molt present
els representants d’ERC i JxCat, ai-
xí com els de la CUP. Fa molts dies
que hi treballen amb intensitat per
superar les dificultats, perquè al
cap i a la fi tots volen l’acord. Fins i
tot hi ha veus en segon pla que el
veuen proper en el temps. Això és el
que realment importarà. Mentres-
tant, fora bo que des de dins es
transmetés una mica més de tran-
quil·litat i, des de fora, una mica
més de paciència.

El camí de la
investidura

EDITORIAL

Les cares de la notícia

La responsable de la llibreria gironina Empúries
té més de 40 anys d’ofici i molta experiència en la
gestió, com a presidenta durant més d’una dèca-
da del gremi de llibreters de les comarques gironi-
nes. Ara aquesta apassionada dels llibres ha estat
elegida presidenta del gremi a Catalunya.

MINISTRA DE DEFENSA ESPANYOLA

Passió pels llibres

L’acord subscrit entre els ministeris de Defensa
i Educació per reforçar la imatge de la corona i
l’exèrcit és un exemple cristal·lí del que significa
adoctrinar els nens a les aules, una continuació
de l’espanyolitzar que pregonava l’exministre Wert
i un retorn a la formación del espíritu nacional.
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Un nou avenç
Eduard Batlle

Qui adoctrina?
M. Dolores de Cospedal
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Maria Carme Ferrer

El talent i la persistència dels investigadors del labo-
ratori de càncer colorectal de l’IRB han permès un
nou avenç en la lluita contra la malaltia, identificant
i bloquejant l’hormona que inutilitzava el tracta-
ment a base d’immunoteràpia. El resultat permet
ser optimista respecte a l’aplicació en humans.

INVESTIGADOR DE L’INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA

PRESIDENTA DEL GREMI DE LLIBRETERS DE CATALUNYA

ap home pot ser considerat
un criminal fins que sigui
trobat culpable; ni la socie-

tat pot llevar-li la protecció pública
fins que es demostri que ha violat les
condicions en què se li va concedir.
Amb quin dret, llavors, el poder pot
autoritzar el càstig d’un ciutadà men-
tre hi hagi dubtes sobre la seva cul-
pa?” Aquesta frase la va escriure un
senyor de Milà que es deia Cesare Bec-
caria. La citació prové del famós llibre
Dels delictes i les penes, del 1764. La
majoria d’estudiants de dret han ha-
gut de llegir aquest tractat que va
marcar l’inici del penalisme modern.

L’escola jurídica de Beccaria va
anar reemplaçant la tradició inquisito-
rial per aportacions que van fer fortu-
na, com l’esmentada o com aquesta:
“El legislador hauria de ser suau, in-
dulgent i humà. Ha de ser un arquitec-
te expert que aixequi la seva construc-
ció sobre la base de l’amor propi, i l’in-

“C “No estem
davant de gestors
discutibles, sinó de
males persones”

terès de tots hauria de ser producte
dels interessos de cadascun.”

Sembla mentida que això dati del
set-cents, quan avui i aquí continua vi-
gent la pura repressió, l’estat que no
defensa la ciutadania sinó que es de-
fensa de la ciutadania. Les llums de la
Il·lustració no van pas posar fi a les
ombres del governant abusiu, ni tam-
poc han aconseguit modular l’exercici
del poder quan és en mans no pas de
gestors més o menys discutibles sinó,
ras i curt, de males persones. Perquè
és de mala gent el rabeig morbós amb

què s’està tractant empresonats, exi-
liats i entorns familiars tot i la certesa
que, culpables o innocents, són inofen-
sius; és vilesa la visceralitat contra els
qui han defensat la raó democràtica;
és pura malvolença la recargolada per-
secució de ciutadans indefensos; en
definitiva, la causa general contra l’in-
dependentisme no és pas ideològica si-
nó patològica. Es pot ser legalista, pe-
rò no amoral. Entendre’s amb qui pen-
sa diferent és complicat, però factible.
Buscar un acord amb gent embogida
per la raó d’estat és impossible. Com
deia Churchill, voler apaivagar un co-
codril només és fer temps per mirar
que es mengi a algú altre abans que a
tu. En aquest sentit, la divisió de l’in-
dependentisme entre legitimistes i
pragmàtics és una visió esbiaixada. La
diferència és entre qui té clar que dins
la gàbia espanyola no hi ha cap poder
real per recuperar i els convençuts
que fent bondat amansiran el cocodril.

Domesticar un cocodril
Carles Ribera / cribera@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Pepa Masó

Cs i les
llengües

nvalentit per les primeres enquestes que li donen la
victòria en unes eleccions espanyoles i davant un

PP en hores baixes assetjat com mai pels casos de
corrupció, Ciutadans ha posat la directa a la Moncloa i
seguint el manual que van emprar a Catalunya intenten
fer de la llengua una de les armes que l’ajudin en el seu
assalt a la Moncloa. Buscant sempre l’oportunisme
polític i en clau purament electoralista la formació
taronja ha entrat al Congrés una iniciativa que suposa
un pas enrere flagrant en el coneixement de les llengües

oficials per part dels funcionaris
públics, ja que pretén que saber
català, basc i gallec deixi de ser un
requisit i passi a ser únicament un
mèrit. I ho justifiquen assegurant
que es tracta de no posar barreres a
l’accés a la Funció Pública. Potser
caldria recordar-li al senyor Rivera
que els drets dels ciutadans estan

per damunt dels funcionaris públics, que precisament
estan al servei dels ciutadans. Poc respecte demostra
Cs amb els drets del ciutadans a ser atesos en la seva
llengua pròpia. La iniciativa ha rebut el rebuig de tots els
grups parlamentaris, inclòs el PP, però és la prova que
els de Rivera ja han posat la directa en la seva estratègia,
tan coneguda aquí, de tirar del populisme i tot allò que
vagi contra el reconeixement de les diferències, per
arreplegar vots allà on calgui. Recentralització per
davant de tot, si cal passant al davant al PP, si és per
quedar primers.
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Els de Rivera
han posat la
directa per
arreplegar
vots on calgui


