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Parlament i presó
«Castella ens ofega i ens pega la cleca quan ens passem de llestos. Mig Govern
fent voltes per Europa? Doncs lleparan els que estan aquí. És infantil, però
funcionen així»
Espanya segueix amb la persecusió del govern independentista de Catalunya. De moment,
el jutge omnipotent, senyor Llarena, ha citat per aquest divendres els diputats Marta Rovira
Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull per revisar-ne les mesures
cautelars. Això és una represàlia en tota regla perquè s'obre la porta a revocar la llibertat i (tornar
a) posar a la presó els acusats. També té la intenció, sembla ser, de comunicar als advocats
l'ordre de processament. I, amb aquest pas, podria decidir la inhabilitació preventiva dels que
tingui a la presó. En tot cas, més enllà de com es torturi la llei veurem què passa perquè el que es
vol és aturar el sobiranisme ?por lo civil o por lo militar?.
Estem en allò que deia el "terrorista" Maximilien Robespierre: "El terror no és més que la
justícia ràpida, severa i inflexible". La caricatura és la de Pablo Llarena, en sol·litud, acaronant un
gatet i rient com un boig mentre dicta interlocutòries salvatges contra els nostres consellers i
representants. Però no, és una maquinària ben greixada. Un jutge instructor té molt poder? Sí,
segurament massa. Caldria revisar-ho: feina per Espanya. Però tenim davant un exèrcit de togues
i advocats de l'Estat. Només cal veure M. Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría, o Rafael
Catalá. Superfuncionaris de villa y corte. Mèrit i capacitat per anar pujant en la carrera judicial
però obediència deguda. Cánovas i Sagasta, Espanya no ha canviat. Castella ens ofega i ens
pega la cleca quan ens passem de llestos. Mig Govern fent voltes per Europa? Doncs lleparan
els que estan aquí. És infantil, però funcionen així.
Per si hi ha algun dubte només cal disfrutar de la sensibilitat que veiem al govern
espanyol de M. Rajoy: Sáenz de Santamaría (la filla, no el franquista), s'ha enorgullit de que ja
han destituït 260 càrrecs de la Generalitat. Sí senyor, brava! És el que interessa, el que importa. Ni
pensionistes ni res. És un tarannà feudal, senyorial, colonial. No és una opinió és una constatació de
fets, com dir que l'esquerra espanyola està lamentablement trepitjada i desapareguda.
Potser aquest dijous aconseguim un plenari extraordinari per investir en Jordi Turull i
Negre com a Molt Honorable President de la Generalitat. Tant de bo (què dirà el rei Felipe?). Però
per què no es podia abans? No es pot assenyalar el responsable. Té raó Junqueras, ara no és
hora de retrets, perquè quan comencem serà gros, això. Les responsabilitats són múltiples, de tots
els grups amb representació al Parlament. Algunes més sagnants que d'altres. Però és moment de
generositat (sempre dels mateixos) i de recordar perquè estem tots aquí, com l'1 d'octubre. I
sobretot moment de no perdre la dignitat. Els que estan o van estar a la presó ja ho saben. Gràcies
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