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Memòriesd’un
advocatconfés

Carles Monguilod, penalista cotitzat, retrata la vida
judicialgironinaa‘Vint-i-cincanysiundia’,d’AraLlibres

Sílvia Barroso
BARCELONA

“Quan t’absolen un culpa-
ble et sents especialment
orgullós i feliç [...]. L’abso-
lució d’un culpable confir-
ma que el sistema judicial
funciona [...]. Que és garan-
tista i que si no hi ha proves
[...], la convicció [...] que
pugui tenir el tribunal no
serveix de res.” Així veu el
món un advocat penalista,
i així ho confessa i ho rei-
vindica Carles Monguilod a
Vint-i-cinc anys i un dia,
d’Ara Llibres.

Hi recull anècdotes, re-
flexions jurídiques en llen-
guatge planer i històries
dels seus clients: famosos

com el Vaquilla o anònims
com el lladre Narcís, que
un dia es va jugar la vida
entrant per la finestra a
casa del jutge que l’havia
deixat en llibertat per obrir
la porta a sa senyoria, que
s’havia deixat les claus.

Penalista gironí cotitza-
díssim, Monguilod és cone-
gut fora del seu territori ge-
ogràfic i professional per
haver estat l’advocat de
Maria Àngels Feliu. Dedica
al segrest un capítol de 36
pàgines. Adverteix que no
revelarà cap secret, sobre
Olot ni sobre cap altre cas.
Però reprodueix, per exem-
ple, la primera conversa
amb el pare Feliu. “Ens va
dir una cosa que no he obli-

dat mai. «Tant de bo a la
Maria Àngels l’hagués aga-
fat ETA o la màfia italiana.
Almenys estaria en mans
de professionals i sabríem
que pagant no li farien cap
mal». Després, aquell home
–dur, hieràtic, distant– es
va posar a plorar. Ho va fer
discretament. Quasi amb
vergonya”, recorda al prin-
cipi del capítol.

Es deixa anar una mica
més en una pinzellada
sobre la falta de coordina-
ció entre la Policia Nacio-
nal i la Guàrdia Civil –“un
problema de gelosia i com-
petència (o incompetèn-
cia)”–, que va endarrerir
anys la resolució del cas.

La clatellada se la reser-

va per a l’altre gran cas: el
naufragi de Banyoles. Com
a advocat dels amos de la
barca, va viure com “un
cert fracàs personal” la
condemna que els va por-
tar a la presó sense que Fo-
ment assumís la seva res-
ponsabilitat. En culpa, en
part, el fiscal, del qual asse-
gura que “és un os de co-
llons [...]. El fiscal més
adust, més tibat i més su-
perb que m’he tirat mai a
la cara”, que “està còmode
representant el seu paper
de funcionari malcarat”.

Monguilod és així i així
escriu. Una cosa és segura:
Vint-i-cinc anys i un dia és
seu, sense negres ni errors
informàtics. ■

Carles Monguilod entrant a l’Audiència de Girona amb la farmacèutica d’Olot Maria Àngels Feliu per al judici del segrest ■ CAF

Una ‘garzonada’ primerenca
Un jutge o una
‘franquícia’ ?

”Vaig arribar a pensar que el
nom Baltasar Garzón era una
espècie de marca o franquícia
i que no era una persona la
que feia de jutge, sinó diver-

ses. (...) Ara no ho crec: ara
n’estic segur”. Aquesta defini-
ció dóna pas al relat d’una
garzonada primerenca que
Monguilod va viure als anys
80. En plena instrucció de
l’operació Nècora, un trafi-
cant detingut per un altre cas
i client de l’advocat gironí va

anunciar que proporcionaria
informació sobre el gremi si li
rebaixaven l’acusació. Durant
hores, en una sessió secreta i
amb un nom fals, l’aspirant a
xivato va intentar, infructuo-
sament, recordar alguna
dada útil. “El fiscal ja veurà
quin atenuant li aplica. Però

si vostè ens ajuda, la setmana
que ve dorm a casa”, diu Mon-
guilod que insistia Garzón.
“Tot això (...) ho feia abans
que s’aprovés la llei de pro-
tecció de testimonis. Li era
igual. Buscava l’efectivitat per
sobre de tot. Si s’equivocava,
mala sort”, conclou.

Mirador

Fa una setmana vaig
assistir a un recital de
Raimon al Teatre

Jardí de Figueres. Va cantar
algunes cançons inèdites,
de les que sortiran al disc
que vol treure l’any que ve.
Érem pocs. La platea mig
buida. La mitjana d’edat,
blanquinosa. Un concert
preciós, esclar. I tots vam
sortir reconvençuts que qui
perd els orígens perd la
identitat.

Aquesta setmana he lle-
git l’entrevista de L’Avenç
al vell republicà Víctor Tor-
res (Lleida, 1915), germà
petit del poeta Màrius Tor-
res. Va tractar Macià, Com-
panys i sobretot Tarrade-
llas. Va passar tota la guer-
ra al front, va fer molta
feina a l’exili, va ser sena-
dor per ERC... La seva vida
és també un viatge als orí-
gens. No crec que gaire
gent el conegui, ni a ell ni
al seu germà, l’autor de la
Cançó a Mahalta que canta
Lluís Llach: “Corren les
nostres ànimes com dos
rius paral·lels”.

Quatre gats amb Rai-
mon, quatre gats amb els
germans Torres... Ai! Però
dijous al vespre, a l’Institut
d’Estudis Catalans, Salva-
dor Cardús, en el seu dis-
curs d’ingrés a la institució,
em va alleujar el neguit. Ni
orígens ni identitats ni pu-
nyetes. D’una revolada
perfectament sàvia, sàvia-
ment humana, es va carre-
gar tres llocs comuns de la
catalanitat: les arrels no
són els orígens, sinó el
futur. La identitat és una
pell, i la pell muda a cada
pas, oi? I per si no ho tení-
em clar: tots som immi-
grants, per això “la immi-
gració ha de ser un lloc de
memòria del catalanisme”.

Perfecte, Salvador. Com
sempre, tens raó: “És la ca-
pacitat d’arrelar, sigui quin
sigui l’origen, allò que ens
assegura el futur”. Raimon
Pelejero va arrelar en Ausiàs
March. Caldrien nous Rai-
mons i nous Torres que sà-
piguen llegir i fer el país des
de la cultura i la política. “I
escolto la teva aigua, tremo-
losa i amiga, / de la font a la
mar, la nostra pàtria antiga”.

Atenció
amb
Cardús

Ni orígens
ni identitat ni
punyetes, tots
som immigrants

Ignasi
Aragay

ElMargarida
Xirgu,pera
LlollBertran

Bernat Salvà
BARCELONA

L’actriu Lloll Bertran serà
distingida amb el premi
Memorial Margarida Xir-
gu a la millor interpreta-
ció femenina de la tempo-
rada 2008-2009 de Barce-
lona pel seu treball a
l’espectacle El show de la
Lloll. 25 anys. L’obra es va
presentar el juny passat al
teatre Villarroel. El guar-
dó, que és atorgat per la
Penya Carlos Lemos i
l’Ajuntament de Molins de
Rei (on va néixer Margari-
da Xirgu el 1888), serà
lliurat a l’actriu el proper
23 de novembre en un
acte a l’Institut del Teatre
de Barcelona. ■

Músicapera
coblad’autors
nord-americans
aL’Auditori

Bernat Salvà
BARCELONA

“Lamúsicaésprobablement
el llenguatge més universal
que existeix”, diu Kevin
Kaska, un jove compositor i
director dels EUA. Aquesta
nit, ell i el també nord-ame-
ricà Louis Stewart ho de-
mostraran a L’Auditori: ca-
dascun ha compost una
obraperacobla i lesestrena-
ran en el marc del Memorial
Joaquim Serra 2009, a la
Sala Oriol Martorell.

L’acte està organitzat per
l’Agrupació Cultural Folklò-
rica Barcelona i Músics per
la Cobla. Jesús Ventura,
membre d’aquestes enti-
tats, va contactar amb els
músics a través d’un amic
comú. “Els vam enviar gra-
vacions i partitures i se’n
van enamorar”, assegura.

Kevin Kaska, que estre-
narà Rhapsody for cobla, fa
una comparació gastronò-
mica:“Éscomsi jofosunxef
nord-americà que vingués a
cuinar a Catalunya. El resul-
tat no és 100% català ni
100% nord-americà, és una
fusió”. Kaska ha col·laborat
en bandes sonores de films
comEnemicspúblics,prota-
gonitzada per Johnny Depp.
Louis Stewart, que estrena-
rà Symposium for piano
and cobla, reconeix que
“mai havia sentit a parlar de
la cobla, i em va sorprendre,
perquè conec molts instru-
ments”.

El concert serà interpre-
tat per la Cobla Mediterrà-
nia i la Cobla Sant
Jordi - Ciutat de Barcelona.
També s’estrenarà una
obra de Josep Padró, El
plor d’Àfrica. ■


