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La decisió del Suprem de
prescindir de la preceptiva in-

formació i petició del suplicatori al
Congrés per jutjar membres de la
cambra –els dirigents independen-
tistes catalans encausats que han
estat elegits diputats– és un torpe-
de en la línia de flotació de la relació
entre poders de l’Estat. L’acceptació
per part del Congrés que es puguin
jutjar diputats que tenen tots els
seus drets intactes sense el precep-
tiu permís del legislatiu que és el su-
plicatori –que s’ha de sotmetre a
consideració de tot el ple– generarà
un perillós precedent de trenca-
ment de la immunitat parlamentà-
ria en què es basa l’estat de dret per
garantir l’actuació de la representa-
ció dels ciutadans en total llibertat.
Suposa una immunitat parlamentà-
ria ‘ad hoc’ que es garantirà en fun-
ció de les idees que defensin els di-
putats, a uns sí i a altres no. En defi-
nitiva, una perversió democràtica
impresentable.

La llei sempre està sotmesa a
interpretació. Però poc sembla te-
nir-hi a veure el fet que el judici esti-
gui en marxa o no. La immunitat és
automàtica en el moment de l’elec-
ció i és aplicable en qualsevol cas
perquè els encausats han de gaudir
de la presumpció d’innocència. I
perquè a més, en cas de dubte s’ha
de prioritzar el compliment dels
drets fonamentals, entre els quals el
de representació i acció política és
un dels més rellevants en democrà-
cia. Que a més es mantingui una in-
justificada presó provisional que li-
mitarà l’actuació dels diputats elec-
tes i que convertirà el ple de consti-
tució del dia 21 en un escarni i insult
per a membres honorables del Con-
grés és una aberració. I la mesa, en
què PSOE i Podemos tindran majo-
ria absoluta, hauria de prendre la ini-
ciativa de forma enèrgica en defen-
sa dels drets dels diputats catalans i
dels ciutadans que els han votat.

La fi de la
immunitat
dels diputats

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El trap de Lildami s’escampa. El cantant, nascut a
Terrassa fa 24 anys i que va començar a explotar
la seva vena musical al pati de l’escola, s’ha erigit
en una de les veus més populars de les músiques
urbanes a Catalunya. Deu la seva popularitat a
cançons com Pau Gasol i Maleducao.

LÍDER REPUBLICÀ AL SENAT D’ALABAMA

Decibels i música urbana

El líder de la majoria republicana al Senat de l’es-
tat d’Alabama defensa amb vehemència la nova
llei contra l’avortament d’aquest estat, que prohi-
beix qualsevol interrupció voluntària de l’emba-
ràs, fins i tot en els casos de violació i incest. Pre-
veu penes de fins a 99 anys de presó.
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Ignorància i ocurrències
Josep Bou

Involució vehement
Greg Reed
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Lildami

L’histriònic candidat dels populars protagonitza
una campanya que es mou entre la ignorància
respecte de les competències municipals i les
ocurrències. La darrera perla és la indigna utilitza-
ció dels atemptats del 17 d’agost del 2017 per car-
regar contra Colau a través de la Guàrdia Urbana.

CANDIDAT DEL PP A L’ALCALDIA DE BARCELONA

MÚSIC

a abans de començar el judici far-
sa de l’1-O el nostre company Da-
vid Portabella ens explicava des

de Madrid que el jutge Manuel Mar-
chena era procliu a perdre la calma i
relatava com ho havia fet en el judici
contra Francesc Homs quan li va etzi-
bar allò de “això no és casa seva, és el
Tribunal Suprem”, simplement per-
què el polític demanava una miqueta
d’educació al fiscal Jaime Moreno. El
jutge canari va començar el judici del
procés amb una actitud que semblava
garantista i que es va interpretar com
una fórmula que capgirés la mala
imatge que ha provocat una instruc-
ció, la del jutge Pablo Llarena, que ha
copiat fil per randa les mitges veritats
de la Guàrdia Civil i que ha convertit
en un presumpte delicte fer política.
Això va durar el que va durar... i a fi-
nals de febrer ja es dirigia als advocats
amb un “no em repliqui” o “quan jo
parlo vostè calla” i, a més, va comen-

J “Tot forma part
d’una operació
d’escarment i el  
que cal és treballar
en la resposta
çar a fer més evidents les vulneracions
de drets en no deixar a les defenses ex-
hibir vídeos, quan sí que ho va perme-
tre a les acusacions quan van declarar
els dotze acusats.

A dia d’avui, la veritable cara ja és al
descobert. Però tampoc ha d’estra-
nyar a ningú: Marchena és l’instigador
de l’acusació de rebel·lió contra el go-
vern que va fer possible l’1-O. Aquest
judici és, tot plegat, una gran farsa ja
que la sentència, per molt que s’escar-
rassin els advocats, ja està escrita. I si,

varia, tant de bo!, serà només pels ma-
teixos motius pels quals ja està escri-
ta: polítics. Marchena, com Llarena
abans, com els fiscals, que ahir van de-
manar que els càrrecs del govern i la
Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals que investiga el jutjat nú-
mero 13 de Barcelona siguin proces-
sats per associació criminal per poder-
los empresonar, formen part d’aques-
ta gran operació estatal d’escarment
per l’1-O. Aquesta operació en què
també hi ha el PSOE des que es va aco-
llonir en sentir el discurs del rei el 3-O.
De demanar la dimissió de Soraya
Saénz de Santamaría “per la violència
policial” a aplaudir la repressió amb el
155 i prohibir que Oriol Junqueras
participi en un debat. Tot està escrit i
cal anar més enllà. Per això, entenc
que els partits i les plataformes sobira-
nistes ja estan preparant una resposta
pactada i intel·ligent a la sentència.
No?

Més enllà de Marchena
Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Balcells

Engabiats

e’ns diu sovint que Europa són menys –i no més–
fronteres, però les barreres continuen alçant-se ben

poderoses. Fa unes setmanes, vaig estar passejant pels
afores de Besiers, pel camí que voreja el canal del
Migjorn, una antiga obra destinada al transport fluvial
de mercaderies i reconvertida avui en una celebrada
atracció turística. Només arribar al poblet on volia
iniciar la marxa, em va cridar l’atenció un anunci en un
panell electrònic municipal en què es demanaven
candidats per substituir el metge, que s’ha de jubilar a

l’estiu, i, de cop, em vaig recordar
dels armilles grogues i les seves
queixes sobre l’abandonament dels
serveis públics en àrees rurals i
perifèriques. Una senyora a qui vaig
preguntar em va dir que no en volia
saber res, dels gilets jaunes, però no
parava de parlar-ne. Més tard, en
una llibreria de Besiers, vaig veure

novetats sobre aquest moviment d’ indignats que ha fet
escac al mateix president Macron. “Lluitem també pel
teu poder adquisitiu”, llegia l’endemà, tornant cap a
casa, en un cartró plantat pels armilles en una rotonda
d’accés a l’autopista. Semblava que tot girava al voltant
dels gilets fins que, passat el coll del Pertús, la ràdio del
cotxe em va fer aterrar de ple en la campanya del 28-A
i el judici polític. Vaig tenir la sensació que sortia d’una
gàbia per entrar en una altra. Busquem espais oberts
per respirar, però vivim atrapats en compartiments
mediàtics i referencials que ens fan de frontera.

S

Tot semblava
girar al voltant
dels ‘gilets’
fins que vaig
passar el coll
del Pertús

http://epa.cat/c/xle44k

Conseller delegat: Joan Vall i Clara.
Direcció Comercial: Eva Negre i Maria Àngels Tau-
lats (El Punt Avui), Eduard Villacé (Agències), Josep
Sánchez (L’Esportiu) i Elsa Romero. Webs i Siste-
mes: Josep Madrenas (director), Joan Sarola (Siste-
mes) i Ramon Buch (Disseny). Recursos Humans:
Miquel Fuentes. Administració: Carme Bosch. Pro-
ducció i Logística: Lluís Cama.

Accedeix als
continguts del webEdita: Hermes Comunicacions SA

http://www.elpuntavui.cat
972 18 64 00
Güell, 68. 17005. Girona

Director: Xevi Xirgo i Teixidor. Vicedirectors: Emili Gispert i Toni Muñoz. Directors adjunts: Joan Rueda, Miquel Riera,
Xevi Sala i Ferran Espada.
Caps de secció: Toni Brosa (Opinió), Carles Sabaté i David Brugué (Nacional), Anna Puig i Jordi Nadal (Comarques Gironi-
nes), Pilar Esteban (Europa-Món), Jaume Vidal i Xavier Castillón (Cultura), Montse Martínez (Apunts), Pere Gorgoll (Ne-
crològiques), Marcela Topor (Catalonia Today), Manel Lladó (Fotografia), Jordi Molins (Disseny), Quim Puigvert (Llengua),
Jaume Batchellí (Producció) i Antoni Dalmau (Tancament).

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


