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Google ha contribuït a intro-
duir nous elements per a

l’aclariment i la investigació del do-
ble crim de Susqueda. Estableix que
la ubicació d’una de les víctimes, en
Marc, o més aviat el seu telèfon, era
la mateixa on un dels veïns de la zo-
na, que vivia en una barraca, acostu-
mava a aparcar el seu vehicle. Les
dades de Google indiquen que el te-
lèfon de la víctima era en aquest
punt a l’hora en què s’ha establert
que van sonar els trets, una dada
que semblaria fer evident que aquell
punt podria ser l’escenari del crim i
no pas les runes de la Rierica, allà on
pescava el principal sospitós, Jordi
Magentí. Serà una prova pericial
més que s’haurà d’incorporar al su-
mari de la investigació del cas, que

encara s’instrueix i que avança mas-
sa lentament i sense gaire direcció.
Dos fets han contribuït a complicar
l’aclariment del doble crim de la
Paula i en Marc, l’agost del 2017. Fins
a quatre jutges han instruït la causa
en cinc anys com a titulars de la pla-
ça de Santa Coloma de Farners, de
manera que les proves pericials
complexes i les actuacions que
s’anaven demanant a especialistes
s’eternitzaven només pel simple fet
que el titular que s’anava fent càrrec
successivament del cas s’havia de
llegir el sumari amb les proves ja
realitzades. La investigació va co-
mençar ja amb mal peu, perquè es
va fer l’estiu del 2017, unes dies des-
prés dels atemptats de Barcelona i
Cambrils, quan bona part del cos

policial dels Mossos d’Esquadra se
centrava en l’obtenció de proves i en
la investigació dels sagnants atacs.
El cas, com d’entrada era evident, va
començar com el d’una desaparició
d’una parella jove i fins a la troballa
del vehicle no es va investigar com a
assassinat. L’inicial retard ha obligat
a fer altres proves de so sobre els
trets, la ubicació dels veïns de la zo-
na, molt inaccessible, i d’altres peri-
cials, el resultat de les quals podria
resultar estèril. Per aquesta raó,
l’Audiència de Girona va ordenar ja
fa temps la llibertat de l’únic encau-
sat, perquè els indicis que l’incrimi-
naven eren febles i perquè, a més, el
cas planteja unes incògnites gens
menors: falta el mòbil, l’escenari i
l’arma del crim.
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La frase del dia

“Robles i Esteban
tenen tot el suport del
president Sánchez. Som
en la fase d’aclarir els
fets i cada qüestió té el
seu moment”

Isabel
Rodríguez
MINISTRA PORTAVEU DEL GOVERN DE
L’ESTAT

La foto

I més obres. Conduir ahir en sentit de mar a muntanya per Barcelona era encara més
complicat. A les obres de Via laietana s’hi van afegir l’asfaltatge d’un tram de la Rambla ■ JPF

l ministre de la Presidència, Fé-
lix Bolaños, ha volgut actuar de
senyor Llop en el cas de l’espio-

natge als independentistes, però ha
fallat en la seva execució. El Mr. Wolf
interpretat per Harvey Keytel era una
lliçó d’efectivitat professional, amb
explicacions fàcils d’entendre. Bola-
ños és més barroc i, com que no se’n
sortia, dilluns es va disfressar d’Anto-
nio Díaz, més conegut com el Mago
Pop. Ja sabeu que la màgia és a la mi-
rada. Doncs bé, ens la va voler girar
cap a l’espionatge a Pedro Sánchez i
Margarita Robles. Veieu? A nosaltres
també ens han espiat. Però el truc es-
tava poc treballat.

E S’han posat nerviosos i han fet un
moviment precipitat. Hem vist el go-
ril·la de l’experiment. Il·lícit i extern,
va dir Bolaños, jugant a la confusió. Si
és el Marroc, va assenyalar un presi-
dent humiliat i una errada de segure-
tat lamentable. Si són les clavegueres
–reconegudes, per cert, pel mateix
Congrés– assenyala l’aluminosi de
l’edifici. És possible que la solució si-
gui deixar caure la directora del CNI,
Paz Esteban. Seria la culpable de les
dues hipòtesis i un perfecte cap de
turc. Però no passarà d’aquí. Perquè
el PSOE i el PP ja impedeixen junts
una comissió d’investigació al Con-
grés.

La pregunta és fàcil: què han d’ama-
gar? La resposta està en molts dels
mitjans de comunicació del Madrid
polític: protegir o no fer enfadar l’Es-
tat profund encara que sigui a costa
de generar una crisi diplomàtica amb
el Marroc. Eren els dies de la crisi mi-
gratòria amb Ceuta quan es va espiar
el mòbil de Sánchez, sí. Però també
dels indults als presos polítics cata-
lans. No passarà d’aquí, deia, i potser
se’n surten amb el regateig a curt ter-
mini amb aquest mal truc on es veu el
goril·la enmig de la confusió. Però han
assenyalat una democràcia defectuo-
sa. Ara, com va dir Alfredo pérez Ru-
balcaba, pagaran el preu que sigui.

Keep calm

Tian
Riba

El Mago
Pop

xplica l’escriptora
Olga Xirinacs que

un estiu de la seva jo-
ventut, mentre pujava
amb el seu home per
un camí de bosc a la

Val d’Aran i es començava a cansar, un
vaquer que els seguia amb unes quan-
tes vaques li va dir, en adonar-se de la
seva fatiga, que s’agafés a la cua de la
vaca. Tot i l’estranyesa inicial, Xirinacs
ho va fer i la vaca la va remolcar una
estona. Ara, quan d’aquí a una setma-
na farà 86 anys, i partint d’aquesta
anècdota, publicarà un nou llibre de
proses curtes –el que fa, si no ens hem
descomptat, 86 de la seva llarga, fèrtil i
virtuosa carrera literària–. El titula Cua
de vaca i es presentarà el 12 de maig.
Però en aquesta vida d’alts i baixos
que poc o molt tots vivim, Xirinacs
confessava fa unes setmanes en el seu
blog: “He vist que necessitava una cua
de vaca, un lligam fort, per continuar el
meu camí. No em vull quedar abando-
nada en un voral; vull pujar amb la me-
va tribu, encara que necessiti la cua de
la vaca que em remolqui perquè ja no
tinc força.” Una salut que li fa la guitza,
la mort del seu home, un pas dels anys
que corre imparable i una soledat no
volguda, en la vessant personal, i mas-
sa anys de reivindicar la traducció i
promoció dels seus llibres a l’estranger
i de lluitar contra la injustícia que sem-
pre ha planat sobre la seva figura entre
les elits literàries, han esgotat aquesta
prolífica autora de novel·la, poesia, nar-
rativa i viatges. Per això pren més re-
lleu el XXII Premi Jaume Fuster que
aquest dilluns li ha concedit l’Associa-
ció d’Escriptors en Llengua Catalana
(AELC). Un reconeixement a la desta-
cada trajectòria i al compromís de l’es-
criptora. Una bona cua de vaca.

E

De set en set
Carina Filella

La cua de
la vaca
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