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Més lluny de la sortida

A
l principi, el Govern cen-
tral va prometre imagi-
nació i empatia. Eren els 
temps de reunions d’ama-

gat entre Rajoy i Puigdemont, de vi-
atges en AVE i d’aquell despatx que 
la vicepresidenta tenia a Barcelona. 
Operació diàleg. Quan es va compro-
var que no hi havia ni operació ni 
diàleg, el Govern de l’Estat va co-
mençar a parlar de proporcionali-
tat. En realitat, no s’han mogut 
gens i han sigut capaços de viatjar a 
Barcelona sense sortir mai de 
Madrid, que a vegades és una ciutat 
i a vegades un marc mental. La llei, 
deia Rajoy. La llei i res més. Fins 
que, fart que l’hi retraguessin tant, 
el president va anar al Congrés a 
exalçar l’immobilisme igual que 
uns altres exalcen el socialisme o el 
liberalisme. Ahir mateix: «Quan un 
no sap on anar, queda’t on ets. Aca-
bes no tenint cap problema». La llei. 
Però la llei i res més no suposa una 
resposta judicial, com es pretén, si-

nó que es converteix en estratègia 
política. La seva política està en ai-
xò, a deixar-ho tot en mans dels al-
tres en la via dels recursos, les sus-
pensions d’actes a Madrid o la pro-
posta de la fiscalia contra els 
alcaldes que desobeeixin la llei. 
 Arribats a aquestes altures del 
procés, que tot ho redueix a amb 
mi o contra mi, s’envesteix per equi-
distant el que veu excessos a tot ar-
reu, perquè no tots són els matei-
xos ni importen igual, però per des-

comptat no acosten la possibilitat 
de l’entesa. Que la fiscalia reclami 
la imputació de 712 alcaldes i ad-
verteixi sobre la seva detenció no 
acosta l’entesa. És el que diu la llei, 
al·leguen des de Madrid, com si no 
hi hagués marge dins de la norma, 
com si qui la interpretés en aquest 
cas –recusat pel Congrés, per cert– 
no fos el mateix fiscal que anticipés 
que seria «enèrgic» en defensa «de 
la pàtria comuna i indivisible».
 La resposta judicial és, també, 
una reacció política però, amb tots 
els efectes que pugui comportar 
l’última decisió de la fiscalia, no 
dona la raó als que defensen que 
Puigdemont assenyalés els alcaldes 
i demanés als veïns que els pregun-
tessin si posarien les urnes. L’obli-
gació del Govern català és protegir 
els seus representants municipals, 
que són els que millor coneixen (i 
preserven) la convivència als barris 
i que queden exposats davant dels 
seus veïns en ple marasme d’inse-
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El que implica la 
decisió de la fiscalia  
és que avancen  
els partidaris de la  
línia dura, els que 
pressionen la Moncloa

guretats jurídiques, perquè es des-
carrega en ells part de la respon-
sabilitat per a l’organització d’un 
referèndum que, encara que la Ge-
neralitat no vulgui, està suspès. 
 La decisió de la fiscalia, que ali-
menta l’independentisme, no jus-
tifica la manera com el Parlament 
va aprovar la llei del referèndum 
ni dona més raons als que posin les 
urnes. Tampoc treu raons als alcal-
des que s’oposen a deixar llocs per a 
la votació o als que demanen garan-
ties, per contradictòria que sigui 
la posició d’Ada Colau, que crida 
a «deixar votar» en el que ella ma-
teixa es resisteix a anomenar vota-
ció. El que implica la decisió de la 
fiscalia és que, en el Madrid polí-
tic, avancen els de la mà dura, els 
que en els últims dies pressionen 
la Moncloa i a qui Rajoy els va dir fa 
uns dies: «Sé el que s’espera de mi». 
De moment, la resposta política 
ens deixa més lluny encara d’una 
sortida. H
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El Govern i els 
seus mitjans ja 
no publiciten 
el referèndum
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El TSJC va instar 
dimarts TV-3 a no 
programar anuncis 
sobre la consulta

L
a Corporació Catalana de 
M i t j a n s  A u d i o v i s u a l s  
(CCMA) ja no emet a través 
de TV-3 o Catalunya Ràdio 

els anuncis de propaganda del refe-
rèndum unilateral de l’1-O. Un por-
taveu de la CCMA ha assenyalat a EL 
PERIÓDICO que la polèmica campa-
nya institucional del referèndum de 
l’1 d’octubre no va ser suspesa a  
TV-3, «sinó que la campanya en si va 
finalitzar dimarts passat».
 Segons aquesta versió, el Govern 
hauria contractat l’emissió d’aquest 
anunci únicament entre els dies 7 
i 12 de setembre. Altres fonts de la  
CCMA assenyalen que en el consell 
de govern de l’organisme s’havia 
acordat no tornar a emetre’l més en 
una reunió en què alguns consellers 
havien preguntat què passaria si se 
seguia emetent.
 El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya va notificar dimarts a 
les direccions de TV-3 i Catalunya Rà-
dio la suspensió del referèndum pel 
Constitucional i l’obligació d’aques-
tes emissores públiques (així com 
d’altres organismes públics i alts 
càrrecs) d’impedir o paralitzar ini-
ciatives que suposin ignorar o elu-

dir la decisió del Constitucional. 
D’aquesta manera, les emissores pú-
bliques podien informar de notíci-
es relatives al referèndum, però no 
emetre publicitat ni propaganda 
de la convocatòria. La presidenta en 
funcions de la CCMA, Núria Llorach, 
va rebre ahir al matí el requeriment 
del Constitucional.
 «L’adverteixo del seu deure d’im-
pedir o paralitzar qualsevol iniciati-
va que suposi ignorar o eludir la sus-
pensió acordada. Particularment, 
que s’abstingui d’iniciar, tramitar, 
informar i/o dictar, en l’àmbit de les 
seves respectives competències, cap 
acord o actuació que permeti la pre-
paració i/o celebració del referèn-
dum sobre l’autodeterminació de 
Catalunya (...)», deia la notificació re-
buda per Vicent Sanchis, director de 
TV-3.

PROTESTA D’EUROPARLAMENTARIS / Els 
europarlamentaris Jordi Solé (ERC), 
Josep-Maria Terricabras (ERC), 
Ramon Tremosa (PDECat) i Marina 
Albiol (Esquerra Unida del País Va-
lencià) van enviar dimarts una pre-
gunta parlamentària a la Comissió 
Europea en la qual es queixaven de 
la prohibició a TV-3 d’informar so-
bre elements relacionats amb el re-
ferèndum després de la resolució 
del TC. En la seva interpel·lació tit-
llen l’advertència de «censura» i re-
clamen saber quina és l’opinió de la 
Comissió sobre «l’atac als drets de lli-
bertat d’expressió, informació i reu-
nió a Espanya». H

poblacions, on viuen gairebé cinc 
milions de catalans, 51 estan adhe-
rides a l’Associació de Municipis per 
la Independència. Des de la seu del 
carrer de Nicaragua la consigna és 
no firmar ni un sol paper que pugui 
incriminar cap alcalde o funcionari. 
Més enllà d’això hi ha bastanta com-
prensió amb les circumstàncies de 
cada municipi.
 Ho va expressar el mateix Pedro 
Sánchez dimarts al Fòrum Prime-
ra Plan@ d’EL PERIÓDICO al ser pre-
guntat sobre si trencarien l’aliança 
a Barcelona amb Ada Colau si l’alcal-
dessa facilitava el referèndum. «La 
meva opinió és que quan el PSC en-
tra en un govern, s’hi incorpora amb 
totes les conseqüències. I aquests 
compromisos han de ser fins al fi-
nal de la legislatura». Una postura 
ben allunyada de la que defensava 

abans de l’estiu, quan amenaçava 
amb sancions els socialistes que col-
laboressin amb l’1-O.
 Més de 350 alcaldes i regidors van 
subscriure dimarts un manifest en 
què van reivindicar «el dret a la ple-
na llibertat d’expressió, sense cap 
tipus d’intimidació, discriminació o 
amenaces». Els regidors socialistes 
van acusar d’aquest clima intimida-
tori JxSí i la CUP i també d’«ocultar 
les seves debilitats polítiques i or-
ganitzatives traspassant als ajun-

taments gran part dels prepara-
tius de l’1-O i culpabilitzar hipòcri-
tament els ajuntaments que han 
decidit complir la llei». A l’hora de 
la veritat, cada alcalde intenta li-
diar a la seva manera amb la situ-
ació, malgrat que alguns dels que 
més han aguantat pressions i en 
ocasions fins i tot insults lamen-
ten que uns altres hagin buscat rà-
pidament la via pactada amb els in-
dependentistes. 
 «Cap dels nostres alcaldes co-
metrà un delicte ni estarà fora de 
la llei», va reiterar ahir Miquel Ice-
ta. En un ple celebrat abans de l’es-
tiu, l’alcaldessa de Vilafant, Con-
sol Cantenys, ja va assenyalar que 
es podria votar on sempre, però 
no ha firmat cap decret. Blanes, 
Granollers i Terrassa han buscat 
fórmules semblants. H

«Cap dels nostres 
alcaldes cometrà 
un delicte ni estarà 
fora de la llei», 
reitera Iceta


