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Vosaltres mateixos
e la mar de tuits que ahir hi havia a la xarxa sobre la visita del
President Mas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
n’hi havia un que em va cridar l’atenció. És
del periodista Arturo Puente i deia: «D’Estats tan antidemocràtics se n’havia vist algun, però tan idiota per aconseguir el suport que està rebent avui Mas, no ho crec».
Després de llegir-lo em van venir a la me-
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mòria les declaracions del ministre de Justícia, Rafael Catalá, quan dos dies després
del 27-S el TSJC va citar a declarar Mas, Rigau i Ortega. Llavors Catalá va dir que el
tribunal s’havia esperat que passessin les
eleccions per no interferir i no barrejar els
temps electorals amb els polítics. Diu poc a
favor de la independència judicial que tan
pregonen, però deu ser l’única cosa no
idiota que ha fet l’Estat els últims dies, per

no dir mesos i algun any. Perquè, efectivament, si ara es fessin les eleccions temo
molt que els resultats no serien els mateixos. M’hi jugo un pèsol que Junts pel Sí tindria majoria absoluta o gairebé, que la
CUP potser no tindria tants diputats, i que
el PP encara s’hauria enfonsat una mica
més. Diguem que la resta es mantindria. A
part d’això, el que més m’intriga és saber
com es devia sentir Mas, ahir, després de
participar a primera hora en l’homenatge a
Companys en el 75è aniversari del seu assassinat, i llavors al jutjat des d’on va saludar fent el gest de les quatre barres amb la
mà. Eufòric? Dolgut? Màrtir? Cansat? Reforçat? Vosaltres mateixos.
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Independents
a Fiscalia General de
l’Estat va llançar ahir
una pregunta cabdal
confosa enmig d’un comunicat que, com és habitual, semblava un Enigmàrius. Quan amenaçava d’utilitzar totes les mesures legals per defensar la independència
judicial, el que feia era plantejar un
interrogant vital: ¿què fa que un tribunal sigui independent, i què fa
que deixi de ser-ho? És crucial: si la
independència és un atribut personal que només exigeix que les circumstàncies siguin mitjanament favorables, llavors les manifestacions
a la porta del jutjat són innòcues.
Per contra, si els jutges i els ﬁscals
poden ser acovardits per l’onejar de
banderes, què faran quan jutgin un
clan de quinquis perfectament disposats a esperar-los a la porta i no
pas per cridar eslògans? Per altra
banda: ja que el que realment fa inversemblant la independència del
Fiscal General és que el nomena el
Govern, l’ús de totes les eines legals
inclou querellar-se contra el Govern
perquè deixi de fer-ho?
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L’estirabot
LLUÍS LLACH
CANTAUTOR I DIPUTAT

«No es formarà
govern fins
després de les
eleccions del 20
de desembre».
Aquest pronòstic el fa
com a diputat, com a cantautor, com a
vitivinicultor o com a gat vell?

Pas de vianants o de nedadors?

DIVENDRES, 16 D’OCTUBRE DEL 2015

 Un senyal de trànsit a Benevento (Campània, Itàlia) avisa de l’existència d’un pas de vianants on aquests tenen prioritat, però les inundacions
causades per les pluges que han fet sortir de mare el riu Calore fan que, a tot estirar, la prioritat sigui dels nedadors sobre les barques.
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Fil per randa

dels rigors hivernals, al novembre,
es va avançar. Però la davallada
tèrmica ha coincidit amb la fira.

MEDITERRÀNIA A ‘MANRÚSSIA’

Des de l’any passat, la Fira
Mediterrània de Manresa se
celebra el mes d’octubre. Per fugir



LA PRIMERA INAUGURACIÓ
Dionís Guiteras, president
del Consell Comarcal del



Moianès, va acudir a l’obertura de
la Casa de Cultura del Moianès, la
primera de la nova comarca. És
també alcalde de Moià, i potser
per la situació econòmica del seu
municipi no es va estar de dir que
«a Moià no puc inaugurar res...».
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