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La terrible repressió de l’Es-
tat espanyol que pateix l’in-

dependentisme català té un punt
culminant en l’operació policial im-
pulsada pel jutjat número 13 de
Barcelona contra la Generalitat just
avui fa un any. Trobaríem nombro-
sos exemples de vulneració de
drets i atacs a les institucions cata-
lanes des de la victòria indepen-
dentista en les eleccions del 2015.
Però el 20-S d’ara fa un any és l’es-
poleta que activa la repressió a gran
escala desfermada per l’Estat a
l’entorn del referèndum de l’1-O.
Aquell dia la policia espanyola va
ocupar la Generalitat i va fer un to-
tal de 41 escorcolls en departa-
ments, empreses públiques, des-
patxos i domicilis personals, i una
quinzena de persones van ser de-
tingudes. L’actuació es va concen-
trar, però, al Departament d’Econo-
mia que dirigia el vicepresident
Junqueras, on es van congregar de-
senes de milers de persones en una
mobilització històrica.

La gran mentida que fonamenta
la causa general contra l’indepen-
dentisme es va començar a coure el
20-S amb la creació d’una acusació
per sedició que comportaria la de-
tenció i empresonament, fa més
d’onze mesos, del president d’Òm-
nium Jordi Cuixart i del llavors pre-
sident de l’ANC, Jordi Sánchez. Mi-
lers de testimonis i gravacions han
demostrat que en cap cas va existir
la violència i el tumult que el procés
judicial assegura. Dins el cúmul
d’anomalies que suma el procés en
altes instàncies judicials com l’Au-
diencia Nacional i el Suprem, desta-
ca l’actuació del jutge del número
13, envoltada d’opacitat i irregulari-
tats. Ara bé, fa un any va donar el
tret de sortida a l’ofensiva repres-
sora de l’Estat. Però malgrat tot no
va aconseguir aturar el referèndum
de l’1-O, fruit de la determinació del
govern i de la ciutadania.

20-S, l’Estat
activa la fase
repressiva

EDITORIAL

Les cares de la notícia

Ciutadans prepara un nou atac al català. És la pro-
posició de llei que portarà al ple del Congrés la
setmana vinent per “eliminar barreres lingüísti-
ques” i fer que el coneixement de la llengua no tin-
gui cap valor per ser funcionari a Catalunya, a les
Illes o al País Valencià.

DIRECTOR DE LA CADENA SER A CATALUNYA

Nou atac a la llengua

Jaume Serra, director de SER Catalunya i Ràdio
Barcelona, és el responsable que la cadena aug-
menti la seva oferta de ràdio en català amb el nou
magazín informatiu Aquí amb Josep Cuní, que es
començarà a emetre el 15 d’octubre, de les 7 del
matí a les 12 del migdia.
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En espera d’un acord
Ernest Maragall

Més oferta en català
Jaume Serra
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Albert Rivera

El conseller Maragall va reobrir ahir la delegació
del govern a Berlín, la primera seu a l’exterior que
torna a entrar en servei després de l’aixecament
del 155. Maragall va expressar la seva esperança
que una “solució política” freni la intenció de Bor-
rell de judicialitzar la reobertura de delegacions.

CONSELLER D’ACCIÓ EXTERIOR

PRESIDENT DE CIUTADANS

iutadans (Cs) i el PSC han apujat
el to i aquesta setmana han ame-
naçat la mesa del Parlament de

dur-la als seus amics del Tribunal
Constitucional o als jutjats penals,
perquè aquesta ha decidit que mentre
no hi ha acord entre els grups republi-
cans majoritaris sobre com cal respon-
dre a la demanda de suspensió dels di-
putats represaliats que exigeix el jutge
del Suprem Pablo Llarena, la majoria
es manté tal com va sorgir de les urnes
del 21-D. Una obvietat, vaja, avalada
pels lletrats del Parlament. D’entrada,
és obvi que la situació no és la desitja-
ble i que seria bo que Junts per Catalu-
nya (amb totes les denominacions que
té l’univers sorgit de l’antiga CDC) i
ERC fessin un esforç per arribar a
acords en els punts clau per fer front a
la repressió de l’Estat. Després, que
votin el que vulguin sobre les lleis so-
cials o que es negociï amb el PSC i els
Comuns el que calgui en algunes grans

C “Els partits del
155 encara no han
acceptat els
resultats del 21-D.
Per això els intenten
canviar al jutjat

ciutats de cara a les municipals, cosa
que no és pas dolenta, ja que l’àmbit
nacional i el social mai aniran sepa-
rats i, per tant, dur aquests dos mons
polítics a la discussió ja és intrínseca-
ment bo. Ara, deia, en els punts clau
del procés d’emancipació caldria més
unitat.

Però no recordo quants cops els di-
putats de Cs o del PSC van reclamar

sessions de control al govern de l’Estat
durant el 155. Sí, el decret suspenia el
Parlament perquè convocava elec-
cions, però també –si cal, que el relle-
geixin– permetia a cada ministre del
ram passar comptes sobre les seves
actuacions a Catalunya. Durant el 155
hi havia conseller de Polític Territo-
rial, era el ministre del ram. Llavors,
però, silenci. I també és sorprenent
que, vist el relat de cop d’estat que fan
del 6 i el 7 de setembre –ple de mitges
veritats i, directament, alguna false-
dat–, ara, curiosament, no facin el més
mínim cas dels lletrats del Parlament.

El que passa és que els partits del
155 van convocar les eleccions del
21-D convençuts que les guanyarien i,
de nou, les van perdre. I això, i el que
significa sobre la sortida de l’atzucac
polític, costa de pair. Per això, Cs i el
PSC juguen a canviar les majories que
van sorgir del 21-D. Un veritable
exemple de normalitat democràtica.

Normalitat democràtica
Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat / @Joan_Rueda
A la tres

De reüll
Marta Monedero

Més Lliure
que mai

er-se gran implica que l’esperit del Lliure del 1976 no
és exactament el mateix que el del Lliure actual.

Fer-se gran d’edat i de mida demana un lideratge més
inclusiu. Per què no col·legiat? Perquè és durant les
crisis quan es demostra la qualitat gestora d’un teatre
públic com el Lliure d’ara –tot i la singularitat–, on la
direcció conviu amb sensibilitats encreuades.

Lluís Pasqual se’n ha anat enmig d’una crisi que ve de
lluny, que calia haver afrontat abans i haver explicat
millor dins i fora del teatre. No és la primera vegada que

en marxa. Ja ho havia fet. I va tornar
com el fill pròdig per a la majoria del
patronat. Una gran actriu fins i tot
deia: “El Lliure és el Pasqual.” I n’és
una part molt important, però el
Lliure és més que un dels fundadors
encara que hi hagi estat temps al
capdavant. Potser, el seu recanvi
s’havia d’haver fet abans. Però voler

centrar el debat en la idea que el relleu ha de ser una
dona jove (fantàstic, si ho és!) resulta simple i amaga la
divisió que gent del Lliure ja havia exposat fa uns mesos
a una de les institucions que en formen part i que han
permès el sou generós de l’exdirector.

El talent artístic de Pasqual deixa èxits i bones xifres.
Però havia de dirigir més d’una obra per temporada? Ha
innovat en l’última etapa? Creia en propostes com La
Kompanyia Lliure i el cicle NOSaltres? La transparència,
la paritat i el relleu generacional guiaran el nou Lliure,
que seguirà fent bon teatre per ser més Lliure que mai.

F

La marxa de
Lluís Pasqual
empeny el
teatre públic
a redefinir el
seu futur

http://epa.cat/c/wvlqin
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