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LapugnaJxCatERCpel calendari
electoralmarca laDiadamés atípica
Torra crida a persistir “amb unitat” en la via democràtica cap a la independència

JOSEP GISBERT
Barcelona

A tot just una setmana que el Tri
bunal Suprem revisi, dijous que ve,
la causa contraQuimTorra, la seva
més que previsible inhabilitació i
l’horitzó electoral que a partir
d’aquell moment s’obrirà marquen
la celebració de la Diada Nacional
de Catalunya més atípica dels úl
tims anys. Atípica perquè les res
triccionsperferfronta lapandèmia
de la Covid19 impediran lesmobi
litzacionsmassives al carrer que es
reproduïendesdel2012,peròatípi
ca també perquè totes aquestes li
mitacions derivades de l’alerta sa
nitària serviran per dissimular un
cert cansament de l’electorat inde
pendentista amb els continus en
frontaments entre els dirigents de
lesprincipals forces sobiranistes.
IésquealesúltimeshoresJxCati

ERC han tornat a embrancarse
precisamentacomptedelcalendari
electoral que s’haurà d’aplicar una
vegada es faci efectiva la inhabilita
ció del 131è president de laGenera
litat, que ell mateix i el conjunt del
sobiranismedonenperdescompta
da. Sense anar més lluny, ahir ma
teix van ser Carles Puigdemont i
Pere Aragonès els qui van verba
litzar la dissensió. Per al vicepresi
dent del Govern i coordinador na

cional d’ERC, el període d’interini
tat fins a les eleccions ha de ser “al
més breu possible”. “És millor dos
mesos que formar nou Govern al
març”, va defensar en declaracions
a TV3, en què va subratllar que, en
unmomentd’incertesacoml’actual
derivat de la crisi del coronavirus,
“l’importantésfer lafeinaquetoca”
i no tenir un Govern en funcions.
“La denúncia d’una possible inha
bilitació esclar que la farem, però
després toca treballar”, va emfatit
zar en resposta a la proposta que la
CUP ha posat a sobre de la taula
–l’anomenada via Venturós, en re
ferència al queva fer l’alcaldessade
Berga quan la van inhabilitar– que
Torra continués exercint demane
ra simbòlica les funcions represen
tatives finsa leseleccions.
Mentre que Aragonès voldria,

per tant, que les eleccions se cele
bressin de manera ràpida –enten
gui’s al novembre, per exemple–,
Puigdemont és partidari de deixar
passar el calendari i que els comicis
arribin fruit d’una “convocatòria
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automàtica” una vegada esgotats
tots els terminis, cosa que a la pràc
tica situaria la cita amb les urnes al
febrer. “Una manera de no acatar
aquesta inhabilitació seria que cap
partit independentista no presen
tésuncandidatalternatiualainves
tidura”, tal com ha demanat el ma
teixTorra,vaexplicarendeclaraci
ons a RAC1. En aquest supòsit, la
legislatura entraria en un període
de dos mesos per a l’elecció d’un
noupresidentde laGeneralitat, pe
ròennoescollirse’ncap, leselecci
onsquedarienconvocadesautomà
ticament54diesabansdelavotació.
El 130è president de la Generalitat
va precisar, de fet, que preferiria
que “s’esgotés la legislatura” i que
així l’hi ha transmès al seu succes
sorquanhanparlatde laqüestió.
Un successor que, enmig d’a

questa pugna electoral entre els so
cis delGovern, hadeixat clar, per la
seva part, que serà exclusivament
ellquidecidirà la respostaa la inha
bilitació del Tribunal Suprem, fent
casomístambéalesveusd’ERCque

lihanreclamatqueabanslaconsen
suïambtotselsactorsdelbloc inde
pendentista. “Vull pensar que con
tinuem remant tots cap al mateix
costat”, va advertirPuigdemont so
bre la qüestió –que ahir va presen
tartelemàticamentelllibreLalluita
al’exili, lasegonapartdeM’explico–
, en al∙lusió a la conveniència que
JxCat i ERC, però també la CUP,
donin suport sense fissures a l’es
tratègia que decideixi Torra. L’ac
tual president de la Generalitat,
mentrestant, evita directament la
qüestió en el tradicional missatge
institucional amb motiu de la Dia
da, però sí que formula una velada
referència en cridar a “persistir en
aquestavoluntatdemocràticaperla
llibertat fins a aconseguir la pleni
tudnacionaldelnostrepaís, la inde
pendència”, i a ferho“ambunitat”,
a més de “generositat, honestedat,
compromís ihumilitat”.
Més enllà d’aquest detall, Torra

dedica bona part del seu discurs a
exigir “al Govern espanyol un acte
solemne en què el cap d’Estat i el
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Aragonès pensa en
les urnes al novembre
i Puigdemont
les retarda al febrer

A judici els excàrrecs delGovern
]El jutjat d’instrucció 13 de
Barcelona va donar ahir per
finalitzada la investigació
amb què es va iniciar la cau
sa contra el procés i va envi
ar a judici una quarantena
d’alts càrrecs de l’anterior
govern de Carles Puigde
mont, a la cúpula de la Cor
poració Catalana deMitjans
Audiovisuals i empresaris
que suposadament van
col∙laborar en l’organització
del referèndum de l’1O. La
jutgessa Alejandra Gil va
dictar ahir la interlocutòria
per la qual dona per conclo
sa la investigació que ha
durat més de tres anys i que
va arrencar amb una denún
cia de l’advocatMiguel Du
rán per les paraules pronun
ciades per l’exmagistrat

Santiago Vidal, llavors sena
dor d’ERC, en què revelava
que el Govern disposava de
les dades fiscals de tots els
catalans i d’una llista amb
els jutges afins a l’indepen
dentisme. Vidal finalment
ha quedat exclòs de la causa.
En una interlocutòria, la
magistrada va constatar la
voluntat dels processats de
celebrar el referèndum
“amb la finalitat d’exercitar
el dret d’autodeterminació”
i crear un estat independent
d’Espanya. Estan processats
pels delictes demalversació,
desobediència, falsedat do
cumental, revelació de se
crets i prevaricació, si bé, en
canvi, van quedar exclosos
els delictes de rebel∙lió i
sedició. /ToniMuñoz
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Torra amb tres dels possibles candidats de Junts, LauraBorràs, DamiàCalvet i Jordi Puigneró, en la presentació del llibre de Puigdemont


