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MILLOR LA TARDA QUE EL MATÍ  Sant Jordi va acabar vencent –i prou que li va costar–, no el drac sinó els elements. Després de tot un matí
amb pluja, lleu i intermitent però suficient per atemorir alguns passejants, a la tarda es va imposar el bon temps, els llibreters van poder treure
els plàstics que tapaven els llibres, i la Rambla es va convertir en un passeig pel qual a penes si es podia passejar. Un Sant Jordi normal.

Els escriptors, profetes a la seva terra

 A diferència d’anys anteriors, els llibres més venuts a les comarques de Girona van ser els escrits per autors gironins
 El dia de Sant Jordi va començar plujós, però a partir de les cinc de la tarda la Rambla de Girona es va omplir de gent

GIRONA | ALBERT SOLER

El dia es va aixecar plujós, i tot i
que per la Rambla anava passant
gent, en alguns moments era tan
poca que els llibreters ja patien. Finalment, sobretot des de les cinc
de la tarda, el cel es va aclarir i l’aspecte de la Rambla va ser ja, per ﬁ,
el d’una diada de Sant Jordi. Pel
que fa a les vendes, van dominar
els autors gironins, segurament
per allò que la terra tira. Després
que Stieg Larsson i la saga Millennium arrasés l'any passat, aquest
Sant Jordi ha estat, sens dubte, el
dels noms i cognoms d'autors catalans a les parades de llibres de la
Rambla de Girona. Entre els més
venuts a la ciutat es repeteixen els
títols del conjunt de Catalunya
però també han sonat amb força
els autors gironins.
En un Sant Jordi passat per aigua que va obligar els llibreters a
tapar els llibres amb plàstics, Assumpció Cantalozella amb L'amor secret del rei En Jaume, Xavier
Cortadellas amb La terra blanca,
Núria Esponellà amb Rere els murs
o els casos del penalista Carles
Monguilod a Vint-i-cinc anys i un
dia han estat alguns dels títols
més buscats pels gironins. així
com Lluís Muntada amb L'elegància del número zero. A més, és
clar, dels que van triomfar a tot Catalunya: Se sabrà tot de Xavier
Bosch i El viatge al poder de la
ment, d'Eduard Punset.
«No hi ha cap autor que destaqui com ho va fer l'any passat
Larsson», confessava la presidenta del Gremi de Llibreters de Girona, Maria Carme Ferrer. «I els
que més venen són els escriptors
de la zona, tot i que amb la pluja la
gent no busca entre els llibres», va
declarar. Alló de remenar i remenar llibres abans de decidir-se per
un era especialment diﬁcultós,
amb els plàstics que els libreters
van veure’s obligats a col·locar per
protegir-los de la pluja.
Altres autors amb sortida a la
jornada d'ahir van ser Josep Campmajor amb Olor de violetes –darrer
premi Casero– i Marta Cardona
amb Fora de lloc. A més, i a diferència de l'any passat, dels llibres
«mediàtics», va explicar Ferrer,
com el de Vicenç Villatoro, Tenim
un nom, el del jugador del Futbol
Club Barcelona Gerard Piqué,
Viatge d'anada i tornada, o el de
Crakòvia.
Durant tot el matí els autors no
van tenir a penes cues per signar
els seus llibres, per culpa de la pluja, que va deixar La Rambla de la
ciutat gairebé deserta en alguns
moments.
Una activitat que sí que va tenir

MARC MARTÍ

seguidors va ser la jornada de
portes obertes que va organitzar la
Delegació del Govern de la Generalitat a Girona en la nova seu
ubicada a l'antic hospital Santa Caterina de la ciutat. A primera hora
de la tarda ja hi havien passat més
de 2.000 persones.
L’aportació dels editors
El dia, un xic desvirtuat per la pluja, va començar de tota manera
amb el tradicional esmorzar que la
delegació del Govern ofereix a escriptors, editors i llibreters. La cita
va ser a la seu dels serveis territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació i allà s'hi van reunir més
de cinquanta persones del món literari (vegin la fotograﬁa a la pàgina 5).
Entre els escriptors que van ser
a l' acte es trobaven els gironins
Maria Mercè Roca, Lluís Muntada,
Xavier Cortadellas o Núria Esponellà, que atresoren en les seves
biograﬁes un bon nombre de premis.
L'encarregat de pronunciar el
discurs, aquest any dedicat als
editors, va ser l’editor Manuel Costa-Pau, que va defensar l'aportació
dels editors gironins a la «indústria
cultural dels Països Catalans».
Aquest any i de manera excepcional, aquest esmorzar que s'ofereix a Girona va ser escenari de
l'inici de la lectura contínua de l'obra de Josep Pla que organitza
tradicionalment el municipi de
Palafrugell, on va néixer l'escriptor
mort un dia de Sant Jordi de 1981.
Aproﬁtant que tocava llegir el
llibre de Pla Girona, un llibre de records, la Fundació Pla va optar
per traslladar la lectura de les primeres pàgines a aquesta ciutat. Escriptors com Josep Maria Fonalleras o Maria Mercè Roca, editors
com Quim Curbet o representants polítics com el delegat del
Govern, Jordi Martinoy, van prestar la seva veu a l'obra de Josep Pla.

ELS MÉS VENUTS A GIRONA

1

RERE ELS MURS
Núria Esponellà (Columna)

L'ELEGÀNCIA DEL NÚMERO
ZERO
Lluís Muntada (Proa)

2

3

LA TERRA BLANCA
Xavier Cortadellas (Columna)

4

VINT-I-CINC ANYS I UN DIA
Carles Monguilod (Ara llibres)

L'AMOR SECRET DEL REI EN
JAUME
Assumpció Cantalozella (Proa)

5

ELS MÉS VENUTS A CATALUNYA

EL VIATGE AL PODER DE LA
MENT
Eduard Punset (Destino)

1

2

SE SABRÀ TOT
Xavier Bosch (Proa)

LA MÀSCARA DEL REI ARTUR
Pilar Rahola (La Magrana)

3

4

MALETES PERDUDES
Jordi Puntí (Empúries)

BOULEVARD DELS FRANCESOS
Ferran Torrent (Columna)

5

Aspecte que presentava la Rambla gironina a mitja tarda

FRED PERRY
STORE

VENDA DIRECTA AL PÚBLIC
OBERT DE DILLUNS A DIVENDRES DE 5 A 8.30
I DISSABTES AL MATÍ DE 10 A 1.30
Ens trobareu a Olot, a l’avinguda Reis Catòlics, 7 (al costat dels cinemes)
Telèfons 972 26 22 62 / 972 26 01 72

Més de 300 persones es van
anar rellevant ﬁns a les nou del vespre per posar veu a Girona, un llibre de records. La lectura continuada de l'obra de l'escriptor palafrugellenc s'ha convertit en un
clàssic en el Sant Jordi gironí tot i
que ﬁns ara, els textos de l'obra
completa de Pla només s'havien
sentit a la seva població natal.
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SANT JORDI

GIRONA | ALBERT SOLER

Cau el girimiri, que és el txirimiri
basc traslladat a Girona: els llibreters estenen sobre els taulells de
la Rambla plàstics protectors i jo recordo que ahir em van regalar La
lluvia antes de caer, de Jonathan
Coe. Passa tot això mentre converso amb un amic a la plaça
Catalunya i una nínfula que provocaria gemecs a Humbert Humbert m’ofereix comprar una rosa.
Posats a rebre llibres premonitoris,
tant de bo m’haguessin regalat Lolita.
El matí lleument plujós no impedeix el passeig, i afavoreix en canvi que no hi hagi aglomeracions a
la Rambla. Seria el dia ideal per mirar llibres si no fos pels vianants
que es dediquen a treure els ulls a
la gent amb les barnilles del paraigua, deixant-los impedits tant
per observar les novetats editorials
com per tornar sols a casa. Una
noia que ha tingut la fortuna o
habilitat de salvar almenys un dels
globus oculars malgasta la seva
sort fullejant Cuentos para pensar,
de Jorge Bucay. Al costat, el seu xicot en lloc d’arrencar a córrer
sembla resignat a ser tota la vida un
de tants marit-de-senyora-quellegeix-llibres-de-bucay-o-coelho.
Per la cara d’amargats els coneixereu.
Esquivo el tercer paraigia –només ha aconseguit fregar-me la
cella– i apareix l’editor Quim Curbet, protegint-se els ulls de la turba amb unes ulleres i no maleint el
cel perque és home educat. Ganes,
com a tots els del gremi quan plou
per Sant Jordi, no n’hi falten.
A les parades, pocs escriptors.
Com les sargantanes, són una espècie que estima el sol. Si n’hi ha
algun, no el conec i l’he pres per un
dependent, perdonin la franquesa.
En realitat ningú els coneix, i als
compradors de Sant Jordi si algú els
diu que aquella esvelta senyoreta
és Fonalleras o Monguilod, allà
que es llancen en busca de la dedicatòria, que és l’única cosa que
volen. Més d’un arriba a casa amb
Ana Karenina dedicat per Tolstoi.
A la tarda apareix el sol. Sargantanes i escriptors surten dels
amagatalls i s’apropen –els segons– a les parades, bolígraf en mà.
Sense el perill dels paraigües, la
Rambla es va vestint lentament
de festa. Aquí signen Fonalleras i
Monguilod, cap dels dos una esvelta senyoreta (Fonalleras, ho
descobreixo perquè està constipat,



CRÒNICA D’AMBIENT

Un matí esquivant paraigües i una
tarda entre escriptors i un conseller

 La jornada es va anar animant a mesura que passaven les hores i el cel s’aclaria de núvols
ANIOL RESCLOSA / MARC MARTÍ / EFE

1

2

3

4

 UNA JORNADA INTENSA

1 Durant tot el matí una lleu pluja va caure intermitentment sobre Girona, cosa que va
fer tapar els llibres amb plàstics i va treure força paraigües al carrer. 2 L’advocat penalista Carles Monguilod va signar
bastants exemplars del seu llibre Vint-i-vinc anys i un dia, que recull, amb anècdotes i reflexions, la història dels seus
25 anys com a lletrat. 3 Josep Campmajó, guanyador de la darrera edició del premi Casero, signant a la Rambla de
Girona abans de fer-ho a la de Barcelona 4 Joaquim Nadal, rosa en mà i amb un fullet ocult a la butxaca.

resulta ser un dels darrers humans
que utilitzen mocadors de roba, estri que creia extingit, en lloc de paper. Molt bé per l’esperit ecologista de l’excel·lent escriptor gironí,
que preserva així l’ecosistema, però
recordin-me que no em reencarni

mai en la seva rentadora automàtica). Més enllà ho fa Josep Campmajó, que amb els nervis del debut
més d’una verdura ha signat aquest
matí a la seva parada del mercat.
Marxa de la Rambla gironina amb
pressa: al capvespre signa a la

Rambla de Barcelona. Llibres.
Apareix un conseller amb el to
de pell de Quique Guasch: Joaquim
Nadal, que duu a la mà una gran
rosa i a la butxaca un fullet demanant la llibertat de Núria Pòrtulas,
amb una foto de Joan Saura sota el

rètol «Repressors per sistema».
L’ensenya a Monguilod, que se’n
treu un d’igual de la butxaca. Complot? Els deixo parlant, i no sé si
quedant per la cassolada que els
mateixos paperets convoquen davant de la parada d’ICV.

ALTRES ACTIVITATS
MARC MARTÍ

MARC MARTÍ

MARC MARTÍ

MARC MARTÍ

TOT UN CAVALLER

L’HORA DELS MÉS PETITS

SEU DE CULTURA

PUJADA DE SANT MARTÍ

Representació de teatre al carrer
 Durant tota la tarda un Sant Jordi tot sui
generis –a la imatge– va intentar salvar d’un
drac no menys estrafolari una princeseta amb
veu molt greu i sospitosament mal afaitada.
Els vianants es van divertir una estona.

Les escoles, a la Rambla de bon matí
 El matí va ser triat per moltes escoles
gironines per substituir la classe per una
sortida a la Rambla. Nens i nenes de tendre
edat voltaven agafats de la mà i sovint amb
globus de regal ben agafats.

Tradicional esmorzar d’escriptors
 Els escriptors gironins es van reunir a la seu
de Cultura a Girona per celebrar el tradicional
esmorzar del dia de Sant Jordi. Van ser rebuts
pel delegat del Govern i el delegat del
Departament de Cultura.

Espectacle infantil anul·lat
 La pluja del matí va obligar a anul·lar
l’espectacle infantil que tradicionalment té lloc
a les escales de Sant Martí, relacionat amb
Sant Jordi. El cadafalc, com es veu, estava
preparat, però els elements són els elements.
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CONSI MOLONS

Diversitat de lectors entre els figuerencs

 LA RAMBLA DE FIGUERES ES VA OMPLIR UN ANY MÉS de centenars de persones que van
celebrar la Diada de Sant Jordi. Els llibreters van comptar amb una jornada de compres marcades
per la diversitat de lectures, amb predomini dels autors catalans i les novetats. Els protagonistes
ahir signant llibres a diferents espais van ser Clàudia Pujol i el forense Narcís Bardalet.
ACN

El Trueta reparteix 350 roses i llibres als pacients

 PERSONAL DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA DE GIRONA van repartir un
total de 350 roses entre els pacients hospitalitzats en les diferents plantes del centre. Als nens i
nenes ingressats a la planta de pediatria se’ls va regalar dotzenes de llibres, que van ser aportats
a per la Fundació Somni dels Nens i l’administració de loteria La Bruixa d’Or.

DIARI DE GIRONA

DIARI DE GIRONA

ACN

Madrid no és aliena a La lectura continuada Salvador Espriu reviu Cercas rep un dels
la tradició del 23 d’abril de Pla té 250 persones a Palma de Mallorca premis Terenci Moix
Madrid no és aliena a la tradició de Sant
Jordi. Els catalans nostàlgics o els madrilenys
curiosos van poder descobrir la llegenda del
cavaller Sant Jordi. Prop de l'estàtua de la
deessa Cibeles, al Centre Cultural Blanquera, per la compra d'un llibre es regalava
una rosa. A més a més, els nens podien fotograﬁar-se com Sant Jordi.

La Diada de Sant Jordi va ser de nou intensa a Palafrugell, malgrat el mal temps. Els
actes tradicionals es van iniciar amb la setena edició de la Lectura continuada de l'obra de Josep Pla, que enguany està dedicada al llibre Girona, un llibre de records, que
va comptar amb 250 persones i es va poder
seguir per Internet.

La Diada de Sant Jordi es viu també a Palma d'una manera força original. L'Ajuntament de la ciutat ha repartit pels principals
llocs de la capital, com la plaça de Cort, la plaça Major o l'estació intermodal, unes 60 rèpliques a mida real d'escriptors catalans, entre els quals no podien faltar els gironins Salvador Espriu i Josep Pla.

Un any més, en el dia de Sant Jordi es van
lliurar els Premis Internacionals Terenci
Moix que recorden la ﬁgura de l'escriptor
barceloní. En aquesta sisena edició s'han guardonat l'agent literària Carme Balcells; els
escriptors Javier Cercas, Nélida Piñón i Jorge Semprún; els directors de cinema Tomas
Alfredson i Costa-Gavras, entre d’altres.

Londres s’enamora de la festa catalana

 Els britànics es mostren encantats de l’intercanvi de roses i llibres i la delegació de la Generalitat és felicitada per Brown
ACN

LONDRES | ACN/DdG

Londres i els londinencs s'han
enamorat de la manera tradicional
catalana de celebrar Sant Jordi, i el
ple de l'Ajuntament de la capital
britànica podria debatre introduir la festa en el futur.
Amb motiu de la paradeta de roses i llibres que ha organitzat la delegació de la Generalitat al Regne,
el regidor laborista Murad Quershi ha assegurat que proposarà a
l'alcalde incorporar l'intercanvi
de roses i llibres en les celebracions
locals de Sant Jordi, patró, també,
d'Anglaterra.
«Penso que l'intercanvi de roses
i llibres és una tradició molt noble»,
va assegurar Quershi, qui va afegir
que és una celebració «increïble»
i que vol que esdevingui també
una tradició a Anglaterra.
La paradeta de la Generalitat a
Londres va regalar centenars de roses als curiosos que passejaven pel
Borough Market de la capital britànica.
Laura, una londinenca que no
coneixia la festa catalana, es va
mostrar sorpresa per la paradeta i

Una dona olorant una rosa durant la diada de Sant Jordi celebrada a la capital britànica.

va assegurar que li encantaria incorporar la celebració a Anglaterra.
«M'agradaria tenir aquesta tradició a Londres, per descomptat,
roses per a les noies i llibres per als
nois», va dir.
La Rose, una altra anglesa que
es va acostar a la paradeta catalana, es va mostrar encantada amb
les roses. «Penso que és romàntic,
bonic i molt potent», va defensar
aquesta londinenca, que viatjarà a
Barcelona en els propers mesos.
Rose va afegir que seria «molt
divertit» que la festa s'estengués a
Anglaterra.
El delegat de la Generalitat al
Regne Unit, Xavier Solano, es va
mostrar molt satisfet amb la rebuda de la Diada de Sant Jordi i
amb la possibilitat que s'introdueixi la festa a Londres.
«Tot el que sigui exportar aquesta festa tradicional tan nostra al
món és molt positiu», va dir Solano. El delegat de la Generalitat va
explicar que han rebut felicitacions de l'oﬁcina del primer ministre, Gordon Brown.
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XAVIER VALERI

Xàfecs i ullades de sol a la Garrotxa

 COM A LA MAJOR PART DE VILES DE LES COMARQUES GIRONINES, la
ciutat d’Olot va pode celebrar la diada i els llibreters van poder vendre llibres i
els floristes, roses, però la pluja fina va dificultar a estones aquesta activitat
comercial de la festa del llibre i la rosa. Les parades del carrer van haver de
protegir amb plàstics la delicada mercaderia.

Pluja i dansa en la diada a la plaça Major de Banyoles

CARLES COLOMER

 LA PLUJA VA DESLLUIR CONSIDERABLEMENT LA DIADA A BANYOLES però les estones de sol es van poder
aprofitar per activitats com aquest ball que mostra la imatge. La venda de llibres es va fer igualment sota les voltes
del recinte medieval. Una gran munió d’alumnes de les escoles del Pla de l’Estany van llegir contes i microrelats, amb
les col·laboracions del CEIP de la Draga, el CEIP de Can Puig, l’escola Casa Nostra, el CEIP Baldiri Reixach i el CEIP Pla
de l’Ametller. Es va presentar el Llibre de Sant Jordi escrit pels alumnes de Primària i Secundària.
CONXI MOLONS

Trasllat a la
plaça Víctor
Català

 L’ESCALA VA CELEBRAR UNA
DIADA PLENA D’ACTIVITATS QUE
ENGUANY es van concentrar a la
plaça Víctor Català. La pluja de
primera hora va retardar el muntatge
de les parades, però a partir de mig
matí omplien la plaça. El que es va
traslladar va ser l’espectacle infantil
que es va oferir a l’interior de la nova
biblioteca.

El temps incert no atura els selvatans

 A LA SELVA, el temps incert no va fer desistir els milers de persones que
van sortir a comptrar roses i llibres. A Blanes, la Fira del Llibre va ocupar el
porxo de la Biblioteca Comarcal i els carrers del centre tot el dia i els llibreters
van sortir al carrer juntament amb les parades de roses.
SUSANA VERA/REUTERS

José Emilio Pacheco: «Els
escriptors som membres
d’un orde mendicant»

 El poeta mexicà afirma que tots els que intervenen en el procés

d’edició d’un llibre tenen assignada una paga, menys l’autor del text
ALCALÀ DE HENARES | EFE/DdG

El poeta mexicà José Emilio Pacheco, que va recollir ahir el premi
Cervantes de mans del Rei, va fer
en el seu discurs una emocionada
defensa del gremi dels escriptors,
«membres d'un ordre mendicant»
que no reben, com li va passar a
Cervantes, el merescut reconeixement per la seva obra.
«No hi ha en la literatura espanyola una vida més plena d'humiliacions i fracassos» que la de
l'autor del Quixot, va subratllar
Pacheco, que hauria desitjat poder
donar aquest premi precisament
a qui li dóna nom.
«M'agradaria que el premi Cervantes hagués estat per a Cervan-

tes. Com hagués alleujat els seus
últims anys rebre'l. Se sap que
l'immens èxit del seu llibre no va
remeiar la seva penúria», va aﬁrmar l'autor de Tarde o temprano.
«Com ens fa mal veure'l o veure al seu rival Lope de Vega humiliant-se davant els ducs, comtes i
marquesos. La situació només ha
canviat de noms. Gairebé tots els
escriptors som, volguem o no,
membres d'un orde mendicant.
No és culpa de la nostra vilesa essencial sinó d'un esdeveniment ja
bimil·lenari que tendeix a aguditzar-se en l'era electrònica», va assegurar Pacheco.
I és que la penúria dels escriptors ve de Roma, quan en l'era

d'August «va quedar establert el
mercat del llibre». A tots els qui intervenen en el procés editorial, des
de copistes a proveïdors de papirs,
editors o llibreters, se'ls va assignar
«un pagament o un mitjà d'obtenir guanys».
«L'únic exclòs va ser l'autor sense el qual res dels altres existiria»,
va assenyalar Pacheco, i precisament Cervantes «va resultar ser la
víctima exemplar d'aquest ordre
injust».
Aquesta vida d'humiliacions i
fracassos –«es dirà que gràcies a
això va fer la seva obra mestra»– té
el seu reﬂex en el Quixot, que per
al poeta mexicà «no és cosa de riure», va dir en el seu discurs.

L’escriptor mexicà acompanyat de la reina Sofia.
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RECEPCIÓ INSTITUCIONAL

L’opció d’un front català per reformar el TC
planeja en la recepció al palau de Pedralbes
 Montilla pronuncia un missatge d’esperança i es mostra convençut que Catalunya superarà l’actual situació de crisi

ACN

BARCELONA | EFE/DDG

Els líders polítics catalans van
protagonitzar ahir la tradicional recepció de Sant Jordi amb la situació del Tribunal Constitucional i la
sentència de l'Estatut en primer pla
i la possibilitat que les forces del tripartit (PSC, ERC i ICV) i CiU puguin
fer front comú davant aquesta
qüestió.
En aquest sentit, el president de
la Generalitat, José Montilla, va
aﬁrmar en una entrevista a TV3
que desitja incorporar CiU a un
consens per demanar la renovació
del Tribunal Constitucional (TC),
però va subratllar que ﬁns a la setmana que ve «no estarem en condicions que hi hagi una posició comuna, que és el que desitjo».
Montilla també va assegurar
que, malgrat que «alguns tenen
molta pressa» a donar per enterrat
l'Estatut, el text «està viu» i que encara que la principal responsabilitat del bloqueig del TC resideix en
els grups parlamentaris del Senat,
tampoc existeix cap llei que obligui
als magistrats a continuar costi el
que costi en els seus càrrecs.
La fotograﬁa de Montilla amb el
president de CiU, Artur Mas, després que hagin transcendit contactes entre el PSC i CiU per buscar
un front comú per desbloquejar la
renovació del TC, va ser una de les
més buscades en la recepció del
Palau de Pedralbes, molt concorreguda.
Artur Mas va aﬁrmar en les seves declaracions als periodistes
que CiU buscarà un acord a Catalunya que vagi més enllà d'allò
simbòlic i possibiliti com a mínim alguna modiﬁcació a la Llei del
TC, de manera que o bé la sentència s'ajorni o que «idealment»,
pogués produir-se una sentència
que deixés intacte el text actual.
De la seva banda, el líder d'UDC,
Josep Antoni Duran i Lleida, va
llançar la idea, en la seva carta
web setmanal, que el Parlament
hauria d'exigir el dret que li atorga
l'article 4 de la Llei Orgànica del TC

La foto de Montilla amb Mas (aquí amb les respectives esposes) va ser la més buscada des que se sap que tenen converses per fer front comú.

PSC i CiU segueixen els
contactes per formular una
possició conjunta que es
podria tancar els propers dies

i demanar que aquest apreciï la
seva incompetència per tractar
l'Estatut.
Aquesta proposta va ser rebutjada frontalment pel PPC, i la presidenta a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, la va qualiﬁcar
d'«intolerable» per part d'un partit que vol representar la centralitat a Catalunya.
El president d'ERC, Joan Puigcercós, va assegurar que s'està produint un «xoc de legitimitats» en-

Conversant sobre el temps i els llibres


La fotografia més buscada del dia es va fer esperar. Al tram final de
l'esmorzar al Palau de Pedralbes amb motiu de la Diada de Sant Jordi, el president de CiU, Artur Mas, es va acostar al president de la Generalitat, José Montilla, per saludar-lo i escenificar un clima d'entesa davant
dels fotògrafs. El tema del dia, la resolució unitària sobre el fracàs del Tribunal Constitucional (TC), va passar de puntetes per la conversa que van
mantenir els dos líders, que es van centrar a parlar de qüestions més quotidianes com el temps meteorològic i els llibres que havien comprat. Una
conversa que van fer acompanyats de les seves respectives esposes,
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tre Catalunya i Espanya i va opinar
que, independentment que es renovi o no el TC, hi haurà una sentència adversa, i va assegurar que

el futur són les consultes independentistes com les que se celebraran aquest cap de setmana a
Catalunya.

El secretari general d'ICV, Joan
Herrera, va apel·lar també a la
unitat dels partits catalans per
aconseguir un consens que permeti desbloquejar la paràlisi del TC
enel recurs a l'Estatut.
La tradicional recepció del palau
de Pedralbes ca començar amb un
discurs institucional del president
Montilla en el que va destacar el
potencial humà que té Catalunya
i la seva convicció que Catalunya
superarà aquesta crisi.
Entre els milers d’assistents hi
havia l’expresident Pasqual Maragall i el president del F.C Barcleona, Joan Laporta. Prèviament,
el cardenal Lluís Martínez Sistach
va oﬁciar la missa de la Diada a la
capella del Palau de la Generalitat.

Pujol creu que hi ha «dret moral» de plantejar la independència
 L’expresident afirma que
la sentència del TC s’haurà
d’«acatar per força», però
«en cap cas respectar»
ACN/DdG | BARCELONA

L'expresident de la Generalitat,
Jordi Pujol, va aﬁrmar ahir que
existeix «tot el dret moral» que
«molta gent» a Catalunya es plantegi la qüestió de la independència davant l'evolució que ha ad-

quirit el procés de l'Estatut.
En una entrevista a l'emissora
Catalunya Ràdio, Pujol va aﬁrmar
també que és possible que, davant
el desenllaç que pugui tenir una
sentència sobre l'Estatut, calgui
«alguna cosa, i no una manifestació més».
Pujol opina que, en el context
actual de bloqueig de la sentència
sobre l'Estatut per la falta de consens en el Tribunal Constitucional,
«té tot el dret moral que hagi molta gent a Catalunya que es plantegi el tema de la independència».

Segons el seu parer, com que
«alguna cosa s'ha espatllat en la relació entre Catalunya i Espanya»,
caldrà «fer alguna cosa», que no
hagués de ser –va afegir– «una
simple manifestació de ritual».
L'expresident de la Generalitat
va lamentar el tracte que està rebent Catalunya per la sentència de
l'Estatut. Per a Pujol és un tracte
«molt negatiu», que ﬁns i tot va
qualiﬁcar de «poc honest».
Pujol va advertir que les pugnes
tacticistes entre forces conservadores i progressistes al Constitu-

cional fan que «ni les institucions
es respectin a elles mateixes», fet
pel qual, la sentència que puguin
emetre «l'haurem d'acatar, perquè ho hem de fer per força», però
en cap cas «respectar».
Més que manifestacions
L'expresident també va dir que, en
cas d'una sentència negativa,
«s'haurà de fer alguna cosa més
que la manifestació de ritual», va
aﬁrmar en l’entrevista a Catalunya
Ràdio.
Davant d'una perspectiva ne-

gativa, però, l'expresident va comninar els catalans a «fer les coses
bé», començant per Sant Jordi,
que «ha de sortir bé com a ambient, com a clima, com a mentalitat i com a venda de llibres».
En aquest sentit va afegir que de
venda n'hi ha d'haver «en totes les
llengües, però, sobretot en català.
Perquè si anem fent discursos
però després no defensem la llengua, que és el nostre tret deﬁnitori més important» no es podrà
atribuir la situació a pressions externes.

