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Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

 les portes del segon aniversari
del 9-N (no està bé que ho digui
jo, però no es perdin aquest ves-

pre l’entrevista d’El Punt Avui TV a
Artur Mas, Francesc Homs i Irene Ri-
gau), ahir li va tocar a Santiago Espot,
president de Catalunya Acció, anar-
se’n a Madrid a l’Audiencia Nacional
com a promotor de la xiulada a l’him-
ne espanyol durant la final de la copa
del rei del maig del 2015. No va poder
declarar, però fiscalia creu que Espot,
que lidera una organització que va re-
partir xiulets al camp, podria haver
comès un delicte d’injúries al rei i un
altre d’ofensa a Espanya. La setmana
passada li va tocar a l’alcaldessa de
Berga, i un dia d’aquests li tocarà al re-
gidor de Vic Joan Coma. I al pas que
anem, amb el ritme trepidant d’encau-
sats que arribarem a veure en els pro-
pers mesos (ja és clar que l’estratègia
de l’Estat és aquesta), vigili no sigui
cas que li toqui a vostè. És una ironia,

A “Ahir li va tocar
a Espot, la setmana
passada a Venturós
i un dia d’aquests a
Coma. El següent
pot ser vostè

no es preocupi, però és també una ma-
nera de dir que, quan en toquen un,
ara ens toquen a tots. I que no ens po-
dem quedar quiets. Per això aquest
diumenge al migdia, anotin-s’ho a
l’agenda, caldrà que siguin al passeig
de Maria Cristina de Barcelona. Per-
què ara el que està en joc no és el que li

passa a Mas, a Homs, a Ortega, a Ri-
gau, a Venturós, a Espot, a Forcadell,
a Coma o a qui sigui. El que està en joc
és la qualitat democràtica de l’Estat.
Perquè ara, posats a fer, i vist el que ja
hem vist, ara ja no em crec ni que la
deriva judicial que està agafant el cas
del Barça, Bartomeu i Neymar sigui
cap casualitat. I és per això, com cla-
maven ahir els presidents de l’ANC i
Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cui-
xart, que aquest diumenge vostès
també hi han de ser. Perquè quedi clar
que una majoria d’aquest país (molts
més dels que hi seran diumenge, fins i
tot) està al costat de les institucions
d’aquest país, dels seus càrrecs encau-
sats, de les lleis que ha aprovat el Par-
lament de Catalunya i, sobretot, de la
democràcia. És ara que ha començat
la partida de veritat. I els ho haurem
de dir i repetir tantes vegades com cal-
gui. I, és clar, amb un somriure als lla-
vis. Que és això el que no entenen.

Tots a Maria Cristina
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

El Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) ha celebrat

aquest cap de setmana el seu tret-
zè congrés, una trobada que venia
marcada per la crisi en les relacions
amb el PSOE després de mantenir
el no a la investidura de Mariano
Rajoy i per l’enterrament definitiu
del que des del carrer Nicaragua
s’anomenava la via canadenca, que
era un reconeixement ‘light’ del
dret a decidir ja que es permetia vo-
tar als catalans si una hipotètica re-
forma de la Constitució espanyola
fracassava al nostre país. El PSC ha
tancat el congrés ratificant Miquel
Iceta com a líder però demostrant
amb una executiva amplíssima que
tindrà molta feina per dur a terme
el reagrupament socialista que pro-
clama. Una executiva que inclou
molts alcaldes o exalcaldes perquè,
en la línia del que han fet altres par-
tits, en aquests moments el poder
municipal és el menys cremat, però
també perquè és la manera de re-
generar i rejovenir i perquè, no ens
enganyem, el PSC municipal ha es-
tat prou hàbil per governar amb
Ada Colau a Barcelona, amb CiU a
Girona, amb el PP a Tarragona o
amb Ciutadans a Lleida.

I aquesta ha estat una altra
de les conclusions del congrés
socialista: mentre s’aposta per un
pacte d’esquerres a Catalunya,
s’obre la porta a pactar amb el PP,
és a dir, es pica l’ullet a la gestora
del PSOE –reforçada en les seves
idees després del CIS– per amoro-
sir les conseqüències del seu cop
de porta a Rajoy. Però aquest doble
joc té, a Catalunya, un pecat origi-
nal: al nostre país no queda cap es-
querra que no accepti el dret a deci-
dir, com a mínim, i és difícil de creu-
re que el PSC pugui pactar un go-
vern amb els comuns o ERC sense
abraçar el dret a decidir, cosa que sí
que havia fet en l’època de Pere Na-
varro com a primer secretari.

Un PSC  
amb molts
de deures

EDITORIAL

Desclot
Vicent Sanchis

La darrera
margallada

s podia llegir ahir en la versió en paper –que és com es
diu de fa temps– d’aquest diari. I també en la digital,

perquè en quedi més constància. José Manuel
García-Margallo ha deixat el despatx no sense haver
perpetrat una darrera jugada contra la projecció exterior de
la Generalitat. Margallo ha enviat un non paper –que és
també com es diu ara– a les principals cancelleries
explicant-los com han de tractar els catalans. A trompades.
Com feia i farà el govern de Mariano Rajoy. L’exministre
d’Exteriors espanyols hi recorda als seus col·legues que no

n’han de fer cas. Que l’únic que es pot
dirigir als terrícoles en nom dels
catalans és el govern espanyol. Un,
gran i lliure. I que han de desestimar
totes les accions diplomàtiques que
vinguin d’aquesta part del món si no
porten el segell oficial corresponent
del regne d’Espanya. Manuel

García-Margallo passava, al començament de la primera
legislatura de Rajoy, com una persona més comprensiva
que els seus camarades de gabinet. Demanava un tracte
específic per a Catalunya, i en consonància amb aquesta
idea, ell li n’ha donat un de ben específic: ha convertit el
procés sobiranista en una obsessió “exterior” espanyola.
Margallo és gat vell i hauria de saber que els estats no
atenen observacions ni obeeixen ordres de tercers. Només
actuen davant fets consumats i d’acord amb els propis
interessos. Si la independència de Catalunya es fa “fet
consumat”, ja pot cantar les misses que vulgui José Manuel
García-Margallo. O Alfonso Dastis.

E

Ha convertit
el procés en
una obsessió
“exterior”
espanyola

Les cares de la notícia

Catalunya Música celebra des d’ahir el seu trentè
aniversari, una bona ocasió per reivindicar la seva
tasca en la promoció de la música i la cultura cata-
lana i en la normalització del català, així com per
plantejar-se el futur amb l’ambició de fer el mitjà
més pròxim per arribar a més gent.

PRESIDENT DE CATALUNYA ACCIÓ

Catalunya Música: 30 anys

Ja és trist que la final de copa del 2015 encara cue-
gi a l’Audiencia Nacional, però resulta bastant ridí-
cul per a un país que s’autoproclama democràtic
que la xiulada a l’himne espanyol en aquella final
continuï provocant una persecució judicial de per-
sones o entitats que hi van participar.
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El fals debat de Sixena
Gianluigi Colalucci

Persecució ridícula
Santiago Espot
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Saül Gordillo

Que el màxim responsable de la restauració de la
capella Sixtina desaconselli expressament el tras-
llat de les pintures murals de Sixena, conservades a
Catalunya i reclamades per Aragó, posa seny i rigor
científic a un debat falsejat i judicialitzat per inte-
ressos polítics.

DIRECTOR DE LA RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA SIXTINA

DIRECTOR DEL GRUP CATALUNYA RÀDIO


