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que es prengui declaració a
l’advocat Francesc de Paula
Caminal i que s’examini
una prova documental que
també es va aportar ahir.
L’escrit presentat ahir té
forma de recurs de súplica,
davant el qual el Tribunal
hauria d’ajornar la deliberació prevista per avui i resoldre primer les peticions
de la família Puig Antich.
Una altra possibilitat és que
els magistrats resolguin pel
tràmit d’urgència el recurs
i que avui mateix deliberin
sobre si accepten a tràmit o
no la revisió del procés militar contra Puig Antich.
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L’autòpsia del policia Anguas amb la frase introduïda amb una altra màquina, i la informació d’‘El Caso’ amb la versió real dels fets ■ AVUI

Una prova de càrrec contra
Puig Antich es va manipular
| Un estudi pericial aportat al Tribunal Suprem demostra que l’informe de l’autòpsia al policia mort va
ser alterat | L’advocat de la família del jove executat demana que s’escoltin dos nous testimonis
Jordi Panyella
BARCELONA

Una de les proves de càrrec
que va fonamentar la condemna a mort de Salvador
Puig Antich, l’informe de
l’autòpsia del cadàver del
policia Francisco Anguas,
va ser manipulada. Un informe de la pèrit calígraf
Lisa Rañé demostra que el
document es va fer amb
dues màquines d’escriure i
en moments diferents.
Amb una es va compondre
tot el text, i amb la segona
es va incloure una breu

però important precisió
sobre el nombre d’impactes
que tenia el cos del policia i
la procedència de les bales.
En aquest sentit, la pèrit
conclou que “hi ha fundades sospites que el text de
l’informe de l’autòpsia aportat i que diu «Els tres trets
poden correspondre al mateix tipus de projectil», hagi
estat dactilografiat o mecanografiat amb una màquina d’escriure diferent de
l’utilitzada en la resta del
document, i en un acte diferent”. L’autòpsia té una
segona manipulació, més

Els cinc trets d’‘El Caso’
La matinada del 26 de setembre del 1973 els diaris de Barcelona van rebre un comunicat de la policia amb el seu
relat de la detenció de Puig
Antich i la mort d’un agent
que els mitjans van publicar
íntegrament. La nota deia que
el policia va rebre “una sèrie
de trets”, sense especificar
res més. Deu dies després, en
l’edició del 6 d’octubre el setmanari El Caso va informar
per primer cop del cas. Amb

fonts directíssimes del ministeri, la publicació va explicar
que el cadàver tenia “cinc
trets” i en detallava la ubicació. La descripció que en fa el
periodista és la mateixa que
han fet ara davant el TS els
metges que en el seu dia van
veure el cadàver al Clínic amb
més trets que els que es van
recollir a l’autòpsia. Com més
trets, menys possibilitats que
la bala homicida hagués sortit
de la pistola de Puig Antich.

Camps ofereix al PSPV un
pacte per la llei electoral

ana reviscolin i els prenguin
la majoria absoluta, ja que
únicament els caldrien uns
65.000 vots a la demarcació
de València per aconseguir
representació parlamentària. Els socialistes, que han
acceptat reunir-se aquesta
setmana amb els populars
per tractar el tema, pretenen amb aquesta oferta deixar clar que és el PP qui diu
no a la reforma. La invitació
del PP al PSPV d’intentar
de nou l’acord arribava ahir
després que el govern valencià anunciés divendres
passat que resoldria la
qüestió a través d’un decret
presidencial i no per consens parlamentari com
marca el nou Estatut. ■

Ester Pinter
VALÈNCIA

El president de la Generalitat valenciana, el popular
Francisco Camps, ha proposat al PSPV-PSOE un
pacte sobre la llei electoral,
que passaria per tornar a
posar la barrera mínima de
vots en el 5%, en comptes
del 3% habitual en altres comunitats. Aquest elevat
percentatge dificulta l’entrada dels nacionalistes va-

lencians a les Corts des de
fa anys.
El secretari general del
PSPV-PSOE, Joan Ignasi
Pla, va assegurar ahir que
estan disposats a renunciar
a l’exigència de rebaixar la
barrera electoral al 3% per
pactar la reforma de la llei
electoral. Pla responia així
a la invitació del PP d’intentar de nou un acord per
possibilitar aquesta reforma necessària abans de
convocar eleccions, i va ofe-

rir com a alternativa “una
solució a mig camí”, el 5%
no pas per a tot el País Valencià sinó provincial. Pla
va afegir que sense concessions per les dues parts no
serà possible un acord.
Però reduir la barrera
d’accés a les Corts Valencianes del 5% autonòmic al
5% provincial ja s’endevina
impossible d’assumir per
part del PP valencià. Temen
que partits com Unió Valenciana o Coalició Valenci-

evident, quan es corregeix
a mà el punt on es parla de
la trajectòria de les bales
dins del cos.
L’advocat de la família
Puig Antich va presentar
ahir el resultat d’aquesta
prova pericial a la sala militar del Tribunal Suprem,
que avui hauria de decidir si
accepta o no a tràmit el recurs de revisió del consell
de guerra contra Salvador
Puig Antich. Al seu escrit, el
lletrat demana que s’ajorni
la deliberació fins que s’hagi
pres declaració a la pèrit
Rañé. També es demana

Interlineat diferent
L’informe de l’autòpsia del
policia mort durant la detenció del jove llibertari
consta de dos folis escrits a
màquina on sempre es respecta el mateix marge, cos
de lletra i un interlineat
d’uns cinc mil·límetres.
Quasi al final del segon foli
és on s’inclou la frase sobre
els “tres trets” que, tal com
defineix la pèrit calígraf,
“queda asfixiada”.
El treball demostra, amb
diverses comparacions, que
el tipus de lletra d’aquesta
frase correspon al d’una
màquina diferent. Pel que
fa a les modificacions introduïdes a mà, la pèrit no es
pronuncia i demana que es
realitzin proves més sofisticades per identificar què
s’havia escrit originàriament.
Escoltar el Salvador
L’interès a fer declarar
l’advocat Caminal resideix
en el fet que aquest lletrat
va ser un dels que va portar
la defensa de Puig Antich,
amb qui va mantenir llargues converses sobre les circumstàncies dels fets que el
van portar fins al garrot.
Caminal sosté que el jove
Salvador li va assegurar
que no va voler matar el policia ni ningú. En l’escrit
presentat ahir, l’advocat de
la família Puig Antich proposa que es respecti el
“dret a ser escoltat per a
Salvador” a través del testimoni de l’advocat Caminal, de qui es recorda el
seu prestigi. ■

