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La debilitat parlamentària del Govern
La moció del PSC constata que la legislatura està frenada: sense majoria,
l'executiu de Torra no pot desplegar un programa que tampoc sembla estar
definit. També són notícia el nou baròmetre del CEO, el testimoni dels Mossos al
Suprem, Roger Español, Timothy Brown, el documental sobre Madeleine
McCann i el Saló del Còmic.
Quim Torra sortia ahir al migdia de l'hemicicle del Parlament -just després de la votació de la moció
del PSC- acompanyat pels consellers de Junts per Catalunya (JxCat). Era la manera
d'escenificar el suport al president de la Generalitat segons després que la cambra catalana
l'instés a plantejar una qüestió de confiança o convocar eleccions
(https://www.naciodigital.cat/noticia/176848/parlament/insta/torra/sotmetre/questio/confianca/conv
ocar/eleccions) . Torra havia avançat dimecres que no tenia intenció de fer ni una cosa ni l'altra considera que seria una "irresponsabilitat" provocar comicis en l'actual escenari-, però l'oposició li
va fer veure la debilitat parlamentària del seu Govern. Comuns, PP i Ciutadans van sumar al
costat dels socialistes per fer prosperar la moció mentre que la CUP -que també demana
eleccions- va esquivar la votació, amb més transcendència pel fet que per les conseqüències.
En qualsevol cas, Torra no se sent interpel·lat pels requeriments de l'oposició -va fer un tuit en el
qual retreia als grups parlamentaris treure profit de la situació provocada pel jutge Llarena
(https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1113773410386173952) - i ha negat repetidament que
l'avançament electoral sigui un escenari previst a Palau. El president continua defensant que
l'ambició del Govern es manté intacta, així com el seu compromís amb la independència. Des que
va assumir el càrrec, Torra ha dit el que pensa i els electors no podran dir que no és transparent.
Altra cosa és que tingui fortalesa política per aconseguir que passi tot allò que desitja.
El camí cap a la República es troba avui en stand-by, amb la legislatura frenada, sense una
majoria que li permeti al Govern desplegar un programa que tampoc sembla estar definit.
L'activitat legislativa és mínima al Parlament i l'executiu ha perdut pes, condicionat per la
successió de cites electorals, que ha provocat la marxa de pesos pesants. Amb la CUP
despenjada, i JxCat i ERC competint per liderar el vot independentista, Torra té escàs marge de
maniobra. Pot endarrerir les eleccions, però serà complicat que les pugui evitar a mig termini. Caldrà
comprovar si és el Tribunal Suprem qui dicta també sentència al mandat.
Les projeccions del CEO. Aquest divendres al migdia es presentarà el primer baròmetre del CEO
d'aquest any, el qual inclourà una previsió de vot en les eleccions al Congrés i en uns eventuals
comicis al Parlament, tot i que no acabarà de reflectir el pes del Front Republicà, el qual es va
constituir mentre s'estaven fent les enquestes. En l'anterior baròmetre, del novembre, ERC era
clarament el primer partit català
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167458/erc/imposaria/clarament/eleccions/independentisme/a
mpliaria/majoria) i els partidaris de la independència superaven per quatre punts els seus
detractors
(https://www.naciodigital.cat/noticia/167455/47/dels/catalans/vol/independencia/nomes/43/rebutja)
. Aviat sabrem si el tremp sobiranista es manté entre la ciutadania o si la divisió política l'està
afeblint. Per comprendre què diuen les enquestes, consulteu la informació elaborada per Roger
Tugas
(https://www.naciodigital.cat/noticia/176903/vox/es/desinfla/allunya/majoria/tripartit/dretes/aixi/esta
n/enquestes/28-a) , que ha preparat un agregador molt útil com a termòmetre ara que falta una
setmana per a l'inici de la campanya.
Els Mossos i el punt d'inflexió al Suprem. La setmana del judici ha estat marcada pel testimoni
de Ferran López, número dos de Josep Lluís Trapero i peça clau policial de la tardor del 2017. Com
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el seu excap, López va mantenir dimecres una doble estratègia: es va distanciar del Govern -molt
especialment, de Carles Puigdemont- i va desmuntar per la via dels fets el relat de la rebel·lió.
López va indicar que l'expresident plantejava declarar la independència si hi havia conflictes, i
aquest dijous el comissari Molinero va acabar de confirmar-ho
(https://www.naciodigital.cat/noticia/176841/molinero/confirma/avis/puigdemont/si/1o/desgracia/declarare/independencia) . "Si hi ha una desgràcia l'1-O", va apuntar l'expresident en
una reunió tensa a Palau el 28 de setembre del 2017, la intenció era la de proclamar la República.
Pel que fa a la resta de testimonis, tots ells guàrdies civils, el missatge ha estat l'habitual: la
"massa" els rebia amb actitud "violenta" i van patir -diuen- agressions. De les càrregues policials,
però, no en tenen un record tan nítid. Per entendre el moment en el qual es troba el judici, llegiu el
relat de Sara González i Oriol March des de Madrid
(https://www.naciodigital.cat/noticia/176867/divorci/amb/puigdemont/al/pols/amb/perez/cobos/relat
/dels/mossos/al/suprem) .

Vist i llegit
El judici és dens en termes informatius. De la successió de declaracions de cada sessió al Suprem
cal destriar-ne el gra de la palla, prendre perspectiva i llegir-ne l'impacte jurídic i polític. Un dels
analistes que executen amb més precisió aquesta missió és Jordi Nieva-Fenoll, catedràtic de dret
processal. Des de les pàgines d'El Periódico, l'acadèmic desplega el periscopi, escruta i treu
conclusions ajustades, solvents perquè no parteixen d'apriorismes. Dimecres reflexionava sobre
la poca consistència de la hipòtesi de la rebel·lió i la sedició
(https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190403/articulo-opinion-tot-esta-pensat-por-jordi-nievafenoll-juicio-proces-ferran-lopez-7389422) , i pronosticava que arribarà una nova patacada a la
justícia espanyola del Tribunal Europeu de Drets Humans. Traçant paral·lelismes amb el cas
Demirtas -diputat kurd empresonat a Turquia-, l'articulista raonava que les acusacions pels
delictes més greus "semblen estar al cap d'aquells que només desitgen un càstig dur".

El nom propi
"Soc un supervivent extrem". La reflexió catàrtica de Timothy Brown resumeix la lluita de qui
s'ha convertit en el primer pacient curat de virus de la sida. Conegut com a pacient Berlín, Brown
ha passat aquesta setmana per un congrés mèdic a Alacant. En una entrevista a El País
(https://elpais.com/sociedad/2019/04/03/actualidad/1554313345_388794.html) , relatava un
periple que impressiona. Es va infectar el 1995, el 2007 li van diagnosticar leucèmia, es va
sotmetre a dos trasplantaments de medul·la i, en la segona intervenció, va arribar el tomb del cas.
La decisió dels metges de provar un donant amb una mutació que el feia immune al VIH va canviarho tot. Malgrat complicacions puntuals, de certa gravetat, el virus va desaparèixer. "Només
pateixo al·lèrgies, però m'ajuden a sentir-me viu", explica Brown de la seva nova realitat. Viu
sense l'amenaça del virus, però no és immune a un contagi. Com la resta de la societat, sap que
ha de mantenir relacions amb protecció.
La frase de la setmana
Dijous de la setmana que ve arrenca la campanya de les eleccions espanyoles, tot i que fa dies
que els partits han orientat la maquinària cap als comicis. A la perifèria dels primers debats, Front
Republicà -la candidatura que aplega Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates- intenta desplegar el
seu missatge. Un dels integrants de la llista és Roger Español, rostre de l'1-O, que s'ha
explicat en una entrevista a NacióDigital
(https://www.naciodigital.cat/noticia/176704/roger/espanol/pitjor/millor/es/unic/queda) . "El 'com
pitjor, millor' és l'únic que ens queda", afirma Español, que considera que quan
l'independentisme ha posat contra les cordes l'Estat ha aconseguit repercussió internacional. "No
entenc com encara hi ha gent esperant un diàleg o un referèndum pactat", expressa sobre
l'estratègia de Junts per Catalunya i ERC. La quantitat de veus i estratègies de l'independentisme
https://www.naciodigital.cat/noticia/176864/debilitat/parlamentaria/govern
Pàgina 2 de 3

emergeixen camí del 28-A.

Els imperdibles
El gènere documental viu un moment dolç, gràcies a la proliferació de plataformes de streaming, que
han multiplicat el consum de productes audiovisuals de qualitat. Una de les últimes estrenes de
Netflix es capbussa en la desaparició de Madeleine McCann
(https://www.netflix.com/es/title/80194956) , la nena britànica que va desaparèixer el 3 de maig de
2007 de l'apartament de Praia da Luz en el qual passava les vacances amb la seva família. El
seu cas va tenir una repercussió global, acomboiat per l'interès de la premsa. El treball que es pot
veure a Netflix, que repassa totes les teories de la desaparició, és ric en entrevistes als testimonis
que van participar en la investigació i la difusió del cas, està ben documentat i encara més ben
construït. Es fa compatible la tensió de l'espectador amb el rigor del relat. Del tot recomanable.
Si el temps acompanya i teniu ganes de sortir de casa, tampoc no us perdeu les recomanacions
que us acosta cada divendres Arnau Urgell
(https://www.naciodigital.cat/noticia/176881/10/recomanacions/naciodigital/al/cap/setmana) .
Teniu per triar i remenar: la sisena edició del MOT, el festival de literatura Olot-Girona; la Mostra
de teatre infantil i juvenil d'Igualada; o el Festival Strenes de Girona, que enceta la programació
regular amb actuacions d'Alfred Garcia, Andrea Motis, Pedro Guerra o Doctor Prats. Víctor
Rodrigo estarà pendent del Saló del Còmic, que arrenca avui i s'allarga fins diumenge. Però també
us ha preparat la secció de sèries habitual. Proposa no perdre's dues novetats: la segona
temporada de Barry i la temporada final de Veep. Bon cap de setmana!

Joan Serra i Carné
redactor en cap de NacióDigital
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