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Riuada de dignitat
MADRID · Milers de persones
es manifesten sota el lema
“L’autodeterminació no és delicte”

PLE · Entitats espanyoles
s’hi sumen i Torra sosté:
“No pararem i no ens pararan”

Passi-ho bé,
senyor José
Jordi Panyella

El madrileny passeig del Prado presentava ahir un inèdit aspecte, ple de senyeres i estelades reclamant justícia i república catalana ■ EFE
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Són cinc informatius
locals a les llicències
de Barcelona,
Tarragona, Igualada,
Maresme i Tortosa
Avui, a partir
de les 14.00 h

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 14.00 h
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D’esquerra a dreta i de
dalt a baix, una gran
estelada creuant el centre
de Madrid, ple de gent;
participants amb cartells
que reclamen justícia i les
cares dels presos i exiliats,
també presents en la
convocatòria ■ ACN
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La vinyeta

Marina Llansana

Fer

La setmana
dels ‘piolins’

G

ràcies a l’habilitat
de l’advocada
Marina Roig, els primers dies de judici el
tribunal i l’acusació es
van haver d’empassar
els vídeos de les càrregues de l’1 d’octubre i les imatges dels Jordis cridant a
deixar sortir la comitiva judicial el 20S. Però veient fins a quin punt això
condicionava el curs del judici, Manuel
Marchena va canviar d’opinió i el dia
28 de febrer va decidir no permetre la
projecció de més vídeos fins que el judici arribés a la fase de la prova documental, força més endavant. Des
d’aquell dia, els advocats de la defensa
ja no van poder utilitzar material audiovisual com a instrument o suport
per interrogar testimonis.
Aquesta setmana que comença
veurem desfilar per la sala del Suprem
24 agents de la Guàrdia Civil en qualitat de testimonis, 24 piolins cridats per
l’acusació que, de ben segur, intentaran convertir les víctimes en botxins. I
per això seria absolutament fonamental que es poguessin projectar les

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Aquesta setmana les
defenses dels acusats han
demanat a Marchena que
aixequi el veto de l’exhibició
de vídeos
imatges que servirien per contrastar la
seva versió i demostrar què va passar
de veritat. Perquè tot el que va passar
tant el 20-S com l’1-O està gravat: ja sigui gràcies als mòbils dels ciutadans
que eren en la manifestació i als col·legis electorals com per les càmeres de
seguretat dels edificis públics o bé per
les càmeres que portaven instal·lades
els agents. Doncs que Marchena permeti projectar-ho cada vegada que un
testimoni expliqui fets concrets en
llocs concrets i que el tribunal –i el
món– vegi què va passar de veritat.
Aquesta setmana les defenses dels
acusats han demanat a Marchena que
aixequi el veto de l’exhibició de vídeos
durant l’interrogatori de testimonis; les
imatges són la millor prova de defensa
dels acusats i el dret fonamental a la
defensa està reconegut en el Conveni
Europeu dels Drets Humans. I a més,
no ens enganyem, seria molt interessant veure què en pensen, els mateixos agents, de les imatges en què se’ls
veu porra en mà pegant gent indefensa. Ara bé, potser ens quedarem amb
la incògnita.

Senyal i no senyal

U

mberto Eco ens va ensenyar
que la manca d’un senyal és un
senyal. Està molt ben vist. Per
això hi ha tants senyals pertot: senyal
de prohibit fumar, senyal de privació
d’entrada de gossos, senyal de direcció
obligatòria, senyal de càrrega i descàrrega, senyal de no superar els 120 quilòmetres per hora... Si no hi fossin, seria igualment un senyal: senyal que es
pot córrer, que pots aparcar on vulguis, que els gossos poden entrar a les
farmàcies i que pots anar en direcció
contrària. Tothom sap que no es pot
fumar als interiors, però per si de cas
la gent se n’oblida i treu el cigarret, el
senyal restrictiu hi és obligatòriament.
Eco va explicar aquestes coses als seus
tractats de semiòtica. També era novel·lista, i a El nom de la rosa, un llibre de la biblioteca del monestir és culpable perquè ostenta el senyal de l’assassí, i tots els altres són innocents
per manca d’aquest senyal.
Un llaç groc és un senyal. L’absència n’és un altre. Al balcó del meu
ajuntament no hi ha el llaç groc. Senyal que la majoria que el governa no
creu oportú manifestar-se a favor de la

“
Els llaços grocs
no haurien de
ser privatius dels
independentistes

llibertat dels presos polítics i exiliats.
En el mateix edifici, a la finestra del
despatx d’un partit sobiranista, hi ha
un llaç que reforça el no senyal del balcó. Vol dir això que la majoria governant és partidària del correctiu als independentistes sotmesos a presó i judici? No diria tant. Segur que entre els
seus membres trobaríem matisacions.
Segur fins i tot que molts pensen que
la judicialització del procés és contraproduent. No hem creat, però, el senyal dels matisos. O llaç groc, o no llaç.
Els he dit que he passat uns dies a la
comarca d’Osona. A cada poble, a cada
carretera, hi ha llaços grocs amb mol-

ta profusió. Alguns es troben en procés d’esblanqueir-se per efecte del sol i
les inclemències atmosfèriques. Semblen els cabells blancs de les persones
que han estat rosses. Senyal del temps
que fa que hi són, senyal que ens estem fent vells esperant justícia.
El llaç groc, és un senyal estrictament polític? Jo conec gent que se’n
penja al pit no perquè militi en aquest
o un altre partit sinó per raons humanitàries. Un any i mig de presó preventiva és una crueltat. Alguns diuen una
venjança. Situats en aquests termes,
el llaç groc hauria de ser més “transversal”, com es diu ara. La bona gent
que no participa de les idees i els fets
dels polítics presos no hauria de permetre de cap manera que el senyal de
la clemència i la justícia fos privatiu
dels independentistes. O es posen el
llaç groc o s’inventen una distinció nova. Els cruels i venjatius han exigit per
via judicial la retirada dels llaços. El
president Quim Torra té raó: al punt
on hem arribat, retirar-los ara dels
edificis de la Generalitat que ja l’ostenten seria acollir i divulgar el no senyal
de valors negatius.
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A la tres

I què es pensen?

E

“
Ens senten
–ahir era impossible
no sentir-nos– però
no ens escolten

Casados i Riveras de torn no estarien
tan rabiosos com estan. Els van sentir
ahir? “Ni agua, a los que quieren liquidar España”, va piular Rivera, que va
dedicar unes quantes floretes als catalans (als catalans partidaris del dret a
decidir, és clar). Casado va acusar els
independentistes de “rebentar cotxes”
i fins i tot es va permetre el luxe de fer
gracietes –gracietes desagradables, és
clar– sobre la situació. Quina llàstima,
aquesta Espanya. Tenen milers i milers de ciutadans al carrer i, en comptes d’escoltar-los, se’n riuen. Se’n riuen
o els ignoren. Van veure ahir quin se-

guiment televisiu va tenir la manifestació? Cap cadena de televisió espanyola
la va transmetre en directe –a diferència de quan només 45.000 persones es
van manifestar a la Plaza Colón per
forçar Sánchez a convocar eleccions– i
es van limitar a fer alguna connexió de
tant en tant. Una vergonya? No. Això
és Espanya. No escolten, president.
Ens senten –ahir era impossible no
sentir-nos– però no escolten. No volen
escoltar. Perquè no saben resoldre-ho.
Quan tenen damunt la taula el problema més greu que ha tingut Espanya en
la seva història recent –Franco a banda, és clar, que encara no està ben enterrat–, saben què fan? Fer veure que
no hi és, minimitzar-lo, amagar-lo, ironitzar, rebaixar-ne les xifres i la importància. I fer declaracions incendiàries
pensades només per arreplegar vots. I
jo em pregunto: i què es pensen, que
fent tot això el problema desapareixerà?

De reüll

Les cares de la notícia

De cels i
d’inferns

Belén Murillo

Carme Vinyoles Casas

PRESIDENTA DE L’ANC A MADRID

Força des de Madrid

A

menys que ens conformem amb la vall de llàgrimes
on hem vingut a patir tot esperant la recompensa
del més enllà, hi ha molt a dir sobre els cels i els inferns
damunt la terra que habitem. Molt a dir i a denunciar
com ha fet Oxfam Intermón després que el Consell
d’Assumptes Econòmics i Financers (Ecofin) de la UE
hagi eliminat de la seva llista negra cinc paradisos fiscals
molt agressius: Panamà, Hong Kong, Guernsey, l’illa de
Man i Jersey, alguns dels quals implicats en escàndols
ben coneguts. Sabem què representa aquesta figura: un
territori o una jurisdicció que
Els paradisos permet als no residents reduir al
fiscals roben mínim la tributació pels guanys
econòmics i on resten protegits per
recursos
l’opacitat, ja que no s’autoritza la
per finançar identificació de les entitats ni dels
la sanitat i
titulars o propietaris dels actius.
Amb diferent especialització, el
l’educació
món n’està ple, d’aquests espais de
fiscalitat avantatjosa, també dins d’Europa: Irlanda,
Xipre, Luxemburg, Malta i Holanda. En els darrers anys
s’han impulsat campanyes destinades a conscienciar
sobre la relació directa entre el cel dels rics i l’infern dels
pobres: l’elusió i evasió d’impostos minven els recursos
per finançar serveis públics com ara l’educació i la
sanitat i per revertir la precarietat i les desigualtats. El
2015, per exemple, França, Alemanya, Itàlia i l’Estat
espanyol van deixar de recaptar 35.000 milions d’euros.
Ens conformem o pressionem partits i governs perquè
combatin aquest magne i perniciós frau?

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/x2y4oh

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

scolta, Espanya, aquest clam de
llibertats. Era el prec que feia
ahir el president Quim Torra
pocs abans de començar la manifestació que va tenyir Madrid de color groc.
Milers i milers de persones van inundar els voltants de la Cibeles –ja té nassos això que fem els catalans, que un
dia ens n’anem a Brussel·les i un dia
ens n’anem a Madrid– per dir en veu alta que l’autodeterminació no és delicte, per demanar la llibertat dels presos
polítics i, és clar, per parlar de República amb tota normalitat. Una exhibició
d’independentisme –i republicanisme–
sense precedents i no, president, no escolten. Però saben què passa? Que ho
saben, que hi som. Si no, no invertirien
tants esforços a amagar la realitat
(quin ridícul, quan parlen de 18.000
manifestants: no se n’adonen, que només que sumin els que hi van anar en
els més de cinc-cents autobusos i trens
AVE ja superen aquesta xifra?). I els

Accedeix als
continguts del web

-+=

La d’ahir a Madrid no va ser una simple manifestació. L’independentisme va donar una lliçó –una altra– de civisme en un territori que li és hostil. Una
mobilització gran que, tot i les provocacions i el
mal que va fer a l’espanyolisme més ranci, va ser
tot un èxit d’implicació.
CANDIDAT A LES GENERALS I PRESIDENT DEL PP

Pablo Casado

Estrena galdosa

-+=

Ahir va presentar la cap de llista del PP a les generals per Barcelona, Álvarez de Toledo, que s’estrenava dient que ho fa perquè Catalunya no estigui
“condemnada a la xenofòbia i al tribalisme”. Ho feia
amb un candidat que vol retardar l’expulsió d’immigrants sense papers si donen el fill en adopció.
CANTANT I TROMPETISTA

Andrea Motis

La gran esperança del jazz

-+=

La jove cantant barcelonina de 23 anys, amb una
dècada de trajectòria, presenta nou disc i el VollDamm Festival Jazz de Barcelona li dedicarà el
Retrat d’Artista, un reconeixement que han rebut
altres artistes amb una carrera més consolidada.
Un senyal més que és tota una promesa.

Nou èxit de
mobilització
sobiranista
El moviment sobiranista va
tornar a demostrar ahir el
seu múscul en una mobilització històrica, a Madrid. La manifestació,
dins de la campanya ‘L’autodeterminació no és delicte’, que denuncia
la farsa del judici contra els líders
independentistes al Tribunal Suprem, va reunir desenes de milers
de persones. Més de cent mil, que
en la seva majoria es van desplaçar
des de Catalunya i per donar suport
als líders polítics que van permetre
dur a terme el mandat que els havien donat a les urnes: poder votar
sobre el seu futur. A més, però, la
mobilització va reunir també milers
de persones que van feu seu el lema que encapçalava la manifestació: “‹La autodeterminación no es
delito›. Democràcia és decidir”. I és
que el conflicte que viu Espanya és,
sens dubte, un dels més profunds
que ha viscut l’Estat espanyol modern, i són molts, també a l’Estat
espanyol, els que desitgen que es
trobi una solució i que aquesta sigui
democràtica.
La manifestació d’ahir va tornar a ser plural i diversa, festiva
i familiar, va tornar a ser, com ha estat des de l’any 2012, una manifestació de qui reclama una solució
democràtica a un conflicte d’arrel
democràtica, i va tornar a demostrar que, per molta repressió, per
molt que l’Estat espanyol organitzi
un judici basat en la venjança política, el moviment no recularà. Des del
principi, aquest moviment, impulsat des de baix i al qual els partits
s’han adaptat com han pogut, ha
buscat una sortida pacífica i pactada. El mirall han estat els casos
d’Escòcia i el Quebec, i la manifestació d’ahir, a Madrid, al cor de l’Estat, demostra que, més enllà de
l’objectiu, obvi, de denunciar un judici injust, el que es busca és un
acord durador, un pacte que asseguri poder decidir en llibertat.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

Pensions dignes
La UGT, CCOO i la Plataforma
de la Gent Gran convoquen
protestes arreu del país
per reclamar unes pensions
dignes

10
anys

Austeritat
Artur Mas reclama austeritat
pública i més sacrificis. Proposa
reduir el nombre d’empleats
públics i el sou dels alts càrrecs
de la Generalitat.

20
anys

Treva total
El lehendakari Ibarretxe fa una
crida a la “treva total” davant
l’escalada de violència urbana i
critica l’“immobilisme” del
govern espanyol.

Tribuna

Full de ruta
Joan Rueda

M. Dolors Renau i Manén. Escriptora

Rebel·lió de pa
sucat amb oli

F

acin un exercici
d’imaginació.
Imaginin un país que
se sent oprimit per un
altre, que considera
que, després d’anys
d’un cert bon rotllo, o d’un cert acord
entre les classes benestants, creu que
l’opressor ha canviat les condicions de
joc i el vol esprémer encara més. I
aquest país, l’oprimit, comença a organitzar una rebel·lió. Com totes les rebel·lions, alçaments públics, violents i
organitzats, necessita caps militars i
polítics. I de tropa. Però resulta que el
cap polític de la rebel·lió, molts cops
contra l’opinió d’alguns dels seus, cerca l’acord fins al final i busca, fins i tot,
mediadors internacionals. I resulta que
el cap militar de la rebel·lió, el que té
les armes, no només no les fa servir
(bé, només contra un escamot gihadista i encara gràcies perquè l’Estat
opressor no les hi volia deixar fer servir), sinó que planifica la detenció del
cap polític si infringeix la llei. I resulta,
també, que aquest cap militar té un
segon, segon que ocuparà el seu lloc

Protestes i més protestes

J

a n’han passat uns pocs des del dia
8. Hem rebut tota mena de versions –televisives, imatges als diaris– de ben diferents colors. Però hi ha
una mena de comentaris que no surten
a cap diari, i es queden fumejant amb el
cafè del matí al voltant de qualsevol
taula de bar proper on es troben els
amics i amigues de confiança. Comentaris que apareixen com bolets, de manera espontània i poc subtil. Com si allò
sí que es pogués dir en la intimitat en
l’àmbit quotidià, sense testimonis.

I ÉS EN AQUEST ÀMBIT on s ha pogut cap-

tar de manera clara el terrabastall que
una activitat prou massiva com la de
del 8 de març d’aquest any ha produït
en la nostra societat. I ha desvetllat aspectes ocults, dissimulats de la nostra
pròpia educació i, diria, de l’inconscient col·lectiu: les enormes dificultats
per canviar maneres de pensar, hàbits
tan arrelats, tan naturals que gairebé
mai es manifesten obertament. En
aquest cas, com en d’altres, entre contradiccions i fissures es posa en relleu
la gran dificultat que tenim tots ple-

Imaginin un país que munta
una rebel·lió, un alçament
violent organitzat, i on el cap
militar no usa les armes i vol
detenir el cap polític per
muntar-la. Quines coses!

El lector escriu

premiat per l’Estat opressor quan,
aplacada la presumpta rebel·lió, prengui el control. Ah, i li donarà el control,
tot i que en tot moment es va mostrar
fidel al cap militar de la rebel·lió. I resulta, a més, que la tropa decideix no
fer ni un sol acte de violència, decideix
que la seva forma de demanar l’alliberament de l’Estat opressor serà a través de la desobediència pacífica. I això
tot i que grupuscles ultranacionalistes
de l’Estat opressor els agredeixen en
diverses ocasions. I resulta, a més, que
els revolucionaris –els de veritat, els
que es volen rebel·lar i no pas els que
se n’omplen la boca però que quan veuen que pot haver-hi una revolució fugen cames ajudeu-me– no tenen accés als fons perquè l’Estat opressor en
controla fins al darrer euro. I, a més,
durant el període que dura la rebel·lió,
l’Estat opressor assegura que té la situació controlada i que no hi passa res
que ells no puguin solucionar. No li cal
ni declarar l’estat de setge. Sort que
tot és imaginari perquè, si no, pensaria: quina rebel·lió de pa sucat amb oli!

b Un jutge honorable no
hauria d’acceptar mai formar part d’un tribunal que
“per definició” no sigui imparcial. Si el contenciós és
d’Espanya contra la voluntat
d’autodeterminació política
dels catalans, mai un jutge
espanyol hauria d’acceptar
ser ell qui formés part d’un
tribunal penal contra independentistes catalans. Allò
que es pregunta a tots els
testimonis abans de fer-los
declarar, s’ho haurien de
preguntar els membres del
tribunal i decidir en consciència que no poden ser alhora jutges i part. El sol fet
d’acceptar aquesta comesa
demostra una sospitosa parcialitat i un nivell de moralitat de màniga ampla.
La política a Espanya és
bruta perquè en el seu nivell
més alt actua per raons
d’estat. Les raons d’estat no

gats, no solament per intercanviar paraules –algunes de tan gastades i tan
poc practicades com igualtat–, sinó
maneres de sentir i de reaccionar emotivament a fets inesperats. El que ens
sorprèn –i mostra fins a quin punt n’és,
d’arrelada, la nostra cultura col·lectiva– és descobrir el nostre amic defensor de les dones, és sentir-li dir, mirantme enfadat: “Dues hores, dues hores
per poder sortir de Barcelona. Ja està
bé, eh?” I l’altre amic, tan feminista
com ell, contestar-li: “Això no s’ha de
fer així. Tot plegat són mètodes del segle passat.” I deixar anar aquella antiga
dita: “El pitjor enemic de la dona és la
mateixa dona.” No acaba aquí, però.
Ella, la meva amiga, diu amb aire reflexiu i pesarós: “Potser sí que haurem de
fer les coses d’una altra manera. Potser
sí que hem d’aprendre a comportarnos.” Ja hi som. Culpa nostra. Responsables de la humanitat sencera. És en
aquests darrers comentaris que veig
acumulats tots els núvols històrics, tota l’educació mamada des de petits.
S’ha alçat la mala consciència femenina, el “no ho fem prou bé”, acostuma-

des a fer-nos responsables de tants errors generals, col·lectius... I quant a
molèsties, digueu, no han molestat les
vagues de taxis, d’autobusos? De l’ocupació de l’estació de Sants no fa tant de
temps.
QUE FÀCIL POSAR PARAULES a fets que no

ens afecten directament. I que ben arrelats tenim els hàbits quotidians que
fan difícil suportar les molèsties de les
protestes cercant més justícia... Des de
quan han canviat les coses com si es
tractés de comportar-se com angelets
de Nostre Senyor? Algunes converses
de cafè il·lustren bé tota la feinada que
queda per fer. Una feinada que, arrelada dins del nostre propi sentir i pensar,
necessita paraules que diguin: “Destapin, manifestin tot allò que portem a
sobre des de fa segles.” És evident que
comporten molèsties i tensions. A tots
ens cal recordar que la igualtat social i
l’innegable dret a la diferència han
anat avançant a còpia d’errors i d’encerts de tota mena. Una mica més de
reflexió individual demano als amics
feministes.

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El judici i
els jutges

tenen mai en compte el
drets humans bàsics i, quan
es tracta de territori (“la sagrada unidad de España”),
són encara imperialistes;
quan les raons d’estat es
barregen amb la justícia,
aquesta s’embruta també. O
algú es pensa que el poble
no sabem tot això?
En definitiva: el referèndum de l’1-0 sí que va existir,
però el Tribunal Suprem
constituït per a aquest judici
no és un tribunal legítim per
jutjar-lo.
FRANCESC CAPELL
Calders (Moianès)

La riquesa d’una
és la suma dels
nascuts
b Quanta raó té el periodista
Víctor-M. Amela en analitzar
el color violeta arran de la jornada mundial de la dona. Parla d’un clam de la societat
contra si mateixa, en què ens
cridem al mirall allò que ens

desagrada de nosaltres mateixos. En concret en el programa de TV1 d’aquest dia
(Ara i aquí) es debatia la inqüestionable veritat estadística. L’home cobra més que la
dona. Però alhora concloïa
que els ocupadors tenen
“miopia col·lectiva!”: el mercat laboral penalitza la maternitat. Amela aconsella que
perquè un país sigui ric, i creixi, hauria de fomentar la natalitat, retribuir cada baixa i cada mitja jornada laboral per
maternitat, amb el salari complet, i incentivar-la amb avantatges fiscals.
ISABEL MUÑOZ CALATAYUD
Ceuta

Separatistes!
b Paraula pejorativa, el mot
separatistes s’escolta diàriament. Al president Companys, el van assassinar dient-li
“cabecilla separatista”. Bàrbars nacionalistes infamant
els catalans/es, malèfic ob-

jectiu. Absents de civilitat.
L’Espanya oficial és tirana, ni
bri de civilització, ans al contrari practicant el franquista
FER, per formar opinió ultra.
La independència vera és
l’emancipació social i nacional. Política i cultura viscudes del segle XII al XVII durant la confederació que esperonava tostemps la federació de pobles. És sinònima
la independència d’unitat. El
Regne d’Espanya, dient-se
democràtic, és el gran separatista per estructurar-se
geogràficament. Ho sap tothom: l’afer Gibraltar-Catalunya va ser moneda de canvi,
els anglesos van trair el Pacte de Gènova de 1705, abandonant l’exèrcit català defensant-se de l’agressió de
Felip V. El 1659 va regalar el
rei espanyol al francès la Catalunya del Nord. Difamació
rendible. La gran Espanya?
Esvaïda.
ALEXANDRE PINEDA FORTUNY
Barcelona
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La frase del dia

“El dret a l’autodeterminació és el millor instrument per
resoldre conflictes”
Elisenda Paluzie, PRESIDENTA DE L’ANC

Tribuna

De set en set

Cal la Catalunya ciutat

Madrigalismes

Josep M. Solé i Sabaté. Catedràtic d’història contemporània (UAB)

s un concepte més d’actualitat que
mai, més necessari que mai, és la
garantia per guanyar el repte del
reequilibri territorial de Catalunya.
L’any 1907 Gabriel Alomar a El Poble
Català va divulgar aquest concepte.
Posteriorment Josep Pijoan, cervell
privilegiat del país i far del noucentisme, ho definia: “Aquí, on tot és possible, farem una gran ciutat ideal, la gran
ciutat industrial dels nostres somnis.
Farem una ciutat on pugui esclatar la
nova civilització sospirada de les democràcies.” El tema seguí amb l’ideal de la
Generalitat republicana; era realitzar
un teixit urbà arreu del territori que tenia també com a objectiu “la unitat cultural catalana”. Els fonaments s’assentarien en un país en què fos realitat l’accés des de totes les comarques, pobles,
viles i ciutats a uns serveis que garantissin la qualitat de vida dels seus habitants. Un ideal de civilitat en la igualtat
de serveis.

É

ho destruí tot
a partir de la repressió més general,
que anava de les execucions i presons
massiva a l’ exili i consegüent trencament moral i espiritual de Catalunya.
La dictadura ho arrasà tot, també s’ha
de dir, amb la col·laboració de sectors
catalans autosegrestats per tot el que
havien viscut durant la Guerra Civil.
Alhora, l’evolució industrial a redós
d’unes comunicacions centralitzadores sota l’esquema provincial espanyol franquista i un pes decreixent
del món rural van ajudar a oblidar el
somni, la necessitat i, el més important, la urgència per aconseguir fer
de Catalunya un país força més equilibrat entre població, territori, recursos
i possibilitats.

ror que s’ha d’anar revertint amb la
complicitat de tots els catalans, visquin
on visquin, pensin com pensin. Serà
molt difícil doblegar la voluntat dels
aparells dels partits unitaristes que viuen dels vots del centralisme espanyol,
o del succedani sucursal a Catalunya,
però sí que es pot actuar a partir de la
intel·ligència pràctica i honesta dels votants de tot arreu per anar llimant uns
despropòsits que tothom entén.
LA SOLUCIÓ està en la nació xarxa. En la
modernitat, basada en la democràcia i
la justícia equitativa. Fugint de les bosses de vots captius que fa l’espanyolisme excloent, aprovant plans de barris a

LA BARBÀRIE FRANQUISTA

ÉS UNA ANOMALIA el pes de l’àrea metro-

politana de Barcelona sobre el conjunt
del país. És un greu error. Econòmic,
social, cultural, polític i ecològic. Un er-

Sísif
Jordi
Soler

“
Els pobles
petits són Catalunya

i tots els catalans
ens en beneficiem
d’un manera o altra.
Sense excepció.

les ciutats on hi ha la gran majoria de la
població del país i vexant –sí, oblidant
de forma intencionada i malèvola– els
nuclis de població on hi ha pocs votants
i vots; això és, pobles petits i micropobles, siguin o no municipis, veïnats i els
nuclis de població més diversos. No pot
ser que el Pirineu i el Prepirineu, que
suposen més d’una tercera part de la
superfície de Catalunya, visquin any
rere any amb un malsà abandó de l’Estat, més enllà d’on hi ha neu o pistes
d’esquí, i on la Generalitat o les diputacions de Lleida, Girona o Barcelona han
de fer miracles per ajustar les necessàries inversions amb equilibris pressupostaris per fer el que és urgent, però
no el més important i amb escassa o
nul·la, inversió per projectar un futur
de més progrés econòmic i social. És
semblant als equilibris pressupostaris
que ha fe fer la Diputació de Tarragona
quan no és a la costa. I igualment en
la resta de les respectives demarcacions. Els pobles petits són Catalunya i
tots els catalans ens en beneficiem d’un
manera o altra. Sense excepció, amb riquesa, aliments, natura, ecologia, vacances, gaudi, art, cultura, paisatge,
llengua i gent. Cal actuar per evitar el
despoblament. S’han de treure idees de
sota les pedres però no malmetre, en un
parell de generacions més, el que van
construir en segles i segles generacions
precedents.
de
tot tipus, això és, ponts, túnels, talussos, ferrocarrils, carreteres, escoles i
centres culturals, serveis mèdics i de
salut. I un etcètera econòmic de mancances tan llarg com els anys que fa
que l’Estat té abandonat el país que
subjuga. No és un problema dels pobles
petits, és un problema de país. On no
hi ha neutralitat possible. Cal crear
complicitats de tota mena, econòmica,
cultural, social i humana. Tots en som
responsables.

COMUNICACIONS I INFRAESTRUCTURES

Matthew Tree

E

l judici no del tot
apolític que està
tenint lloc al Tribunal
Suprem espanyol ja
ens ha donat unes
quantes sorpreses,
des de les mostres de
qualitat humana excepcional que traspuaven les intervencions dels presos
polítics fins a la roïnesa també excepcional d’un exdelegat de l’Estat a Catalunya que considerava que el presumpte ús d’un conegut detergent (que ell
–ves a saber si intencionadament–
pronunciava com el mot anglès fiery:
‘ardent’) era una arma ofensiva, abans
de demanar disculpes per haver demanat disculpes per la violència policial
l’1-O. Una de les intervencions posteriors més interessants ha estat la de

La Madrigal volia que en
Royo ‘cantés’, però només
aconseguia deshonrar el seu
cognom musical
l’Albert Royo, l’exsecretari general del
Diplocat: era i és una persona amable i
un organitzador nat. Una prova n’ha estat el seu comportament durant l’interrogatori a què el va subjectar la fiscal
Consuelo Madrigal, dimecres. En Royo
contestava totes les preguntes ben
educadament i amb totes les dades rellevants a la mà. La Madrigal, d’altra
banda, l’interrompia constantment fins
al punt que el jutge Marchena la va haver d’amonestar perquè estava donant
“una imatge negativa” del judici (com si
falta en fes); encara més, ella constantment confonia el Diplocat amb la conselleria d’Exteriors en els seus intents
cada cop més desesperats de demostrar que el Diplocat havia malversat
fons públics. En fi, la Madrigal volia que
en Royo cantés, però només aconseguia deshonrar el seu cognom musical
fent que la seva veu fes posar els nervis
de punta al jutjat sencer.
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Històrica
manifestació
pel dret a
decidir a Madrid

Una gernació
clama contra el
judici als presos i
en favor del dret a
l’autodeterminació

Entrevista a
Duran i Lleida,
exlíder d’Unió
Democràtica

Considera que
“l’independentisme
col·lapsa Catalunya
i també Espanya”

Milers de persones
omplien ahir el centre de
Madrid contra el judici i a
favor del dret a
l’autodeterminació ■ EFE

CLAM · Milers de persones omplen el cor madrileny i el tenyeixen de groc contra el
judici “farsa” al Suprem i per l’autodeterminació PREC · Òmnium i l’ANC reclamen a
Sánchez que insti el fiscal a retirar els càrrecs VEU · ‘L’estaca’ clou la marxa a Cibeles
David Portabella
MADRID

Madrid es va convertir
ahir en el quilòmetre zero
de l’independentisme i va
ser per un dia la caixa de
ressò d’un clam contra el
judici al Tribunal Suprem
als líders del procés i a favor del dret a l’autodeterminació. En una fita inèdita per a l’independentisme, que el 7 de desembre
del 2017 es va fer oir a
Brussel·les però que mai
havia alçat el seu clam a la
villa y corte, milers de persones –el ball de xifres va
dels 120.000 de l’organització als 18.000 de la delegació del govern– van omplir el passeig del Prado
entre Atocha i Cibeles
amb estelades i banderes
republicanes i andaluses
del Sindicat Andalús de
Treballadors sota el lema
“L’autodeterminació no és
delicte. Democràcia és decidir”, en un ambient festiu i sense incidents. “Escolta, Espanya, aquest
clam de llibertat”, va clamar el president Quim
Torra al cor de Madrid. I el
que Madrid i Espanya van
escoltar va ser L’estaca de
Lluís Llach al peu de la font
de Cibeles.
Amb tot el passeig de la
Castellana convertit en un
aparcament dels més de

cinc-cents autocars i amb
Atocha com a estació de
destinació d’una quinzena
de TGV plens, Madrid es
va tenyir de groc, de senyeres i d’estelades –com les
que les conselleres Elsa
Artadi i Laura Borràs duien com a capes amb un
llaç al coll al costat de Torra i del president del Parlament, Roger Torrent–, però també de banderes
d’Esquerra Castellana i de
belgues i alemanyes en record als països de l’exili on
s’estimba la justícia espanyola a l’hora de perseguir
la causa que jutja el Suprem. “No és judici, és una
farsa!” i “llibertats presos
polítics!” eren els càntics
preferits. La sorpresa de
Torra i el seu equip va ser
veure’s encapsulats per
policies de paisà –amb un
braçalet taronja com a distintiu– durant el recorregut de la marxa i barrejats
amb mossos també de paisà.
Fotografies dels presos
La manifestació va recórrer a partir de les sis de la
tarda el passeig del Prado,
partint de la rotonda de
l’Emperador Carles V –al
costat de l’estació d’Atocha– i travessant la plaça
de Neptuno –a 100 metres
del Congrés– fins a finalitzar a l’escenari instal·lat a

la plaça de Cibeles davant
de l’ajuntament de Madrid. Davant dels polítics,
entre els quals mig govern
–també hi eren Jordi Puigneró, Alba Vergés i Teresa
Jordà, l’expresident Artur
Mas, David Bonvehí (PDeCAT), Gabriel Rufián i Carolina Telechea (ERC),
Antoni Castellà (Demòcrates), Carles Riera
(CUP), Jon Iñarritu (EH
Bildu) i l’eurodiputat del
partit nacionalista fla—————————————————————————————————

La Moncloa diu
que és la mateixa
llei la que permet
la marxa i el judici
—————————————————————————————————

menc N-VA Mark Demesmaeker–, la capçalera es
confonia amb les fotografies dels presos i preses i
dels exiliats i amb les urnes del pla B.
A banda de les entitats i
els partits independentistes, hi havia representants de la IAC Catalunya,
la Intersindical CSC, la
CGT, Unió de Pagesos, el
Sindicat
d’Estudiants,
Gure Esku Dago, Altsasu
Gurasoak, EH Bildu,
membres del BNG, del
Sindicat Andalús de Treballadors, de Madrilenys
pel Dret a Decidir, del Moviment Referèndums a la

Universitat, de Mares contra la Repressió i formacions espanyoles d’esquerres com ara el Partit Comunista d’Espanya i Esquerra Castellana. La nota
de color, l’aportaven alguns armats amb Fairy o
directament disfressats
com a ampolles del sabó de
plats de color verd com a
ironia davant Enric Millo.
Veu de presos al Suprem
Des de l’escenari que mirava de front la Cibeles –font
fetitxe del madridisme–,
engalanada amb rojigualdes i amb la periodista Patricia López com a conductora, vídeos dels fragments
de declaracions dels presos
i les preguntes dels fiscals
Javier Zaragoza i Fidel Cadena van donar pas a un
minut de silenci per les víctimes de l’atemptat supremacista de Nova Zelanda i
més tard als parlaments,
amb què l’ANC i Òmnium
van reclamar a Pedro Sánchez que insti la fiscalia a
retirar els càrrecs contra
els presos i preses. “Venim
a Madrid a dir que l’autodeterminació és un dret i no
un crim”, va advertir la
presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie. I va citar Vicent Andrés Estellés: “No
podran res davant un poble unit, alegre i combatiu.” El relleu, el va agafar el

vicepresident d’Òmnium,
Marcel Mauri. “La democràcia a Espanya depèn de
defensar els drets i les llibertats a Catalunya. Van
alçar un A por ellos que és
un A por todos els que defensem les llibertats”, va
alertar. I va parlar en nom
de Jordi Cuixart per dir
que “la solidaritat és la tendresa dels pobles” i per acabar amb un “visca Madrid,
viva Catalunya. No pasarán!” d’alè republicà.
Un dels que va aixecar
més els ànims va ser Óscar
Reina, del Sindicat Andalús de Treballadors. “Estic
orgullós de ser andalús i
donar suport a aquesta
mobilització! Som fills de
la mateixa ràbia!”, va clamar abans de cridar “¡Libertad presos políticos!”.
“Als que inventen diferències entre nosaltres, que
els exploti el cap avui veient-nos junts!”, va reblar. I

Elena Martínez, l’ànima de
Madrilenys pel Dret a Decidir, va voler contestar el
“madrilenys, Catalunya us
estima” de Companys.
“Catalans, Madrid us estima!”, va proclamar al cel
de Cibeles despertant una
ovació tronadora. Qui va
posar veu als familiars dels
presos –hi eren Laura Masvidal, Blanca Bragulat i
Montserrat Bassa, entre
d’altres– va ser Meritxell
Lluís, parella de Josep Rull.
“No esteu sols!”, va fer arribar a Soto del Real i AlcaláMeco. “Quan es tracta de
defensar la justícia i els
drets fonamentals, s’hi ha
de ser”, hi va afegir Antxon
Ramírez de Alda, pare
d’Adur, jove d’Altsasu empresonat. Que la ferida per
les càrregues policials de
l’1-O no es tanca, ho van saber de viva veu els agents
antidisturbis del dispositiu
que va habilitar el Ministe-
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L’APUNT

Delicte de rebel·lió
al Paseo del Prado
Jordi Panyella

Marchena i companyia haurien pogut aprofitar la manifestació d’ahir per comprovar pels seus propis ulls,
com si d’una prova d’inspecció ocular es tractés, sense fiscals fent d’intermediaris, ni informes falsejats de
guàrdies civils, de què va això de la rebel·lió catalana
que tant els ocupa. La gent que ahir es va manifestar
pel Paseo del Prado era el mateix material humà que

el 20 de setembre del 2017 es va concentrar davant de
la seu de la conselleria d’Economia o que l’1 d’octubre
d’aquell mateix any va acudir als col·legis electorals a
votar. Avis i àvies, grups de matrimonis, pares amb
fills, joves, colles d’amics. Gent anònima, tossudament
alçada en defensa d’un ideal. Gent pacífica que només té un gran i greu defecte: els agrada votar.

Les frases

—————————————————————————————————

“Venim a Madrid
a dir que
l’autodeterminació és
un dret i no un crim”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

—————————————————————————————————

“La democràcia a
Espanya depèn de
defensar els drets
i les llibertats
a Catalunya”
Marcel Mauri
PRESIDENT D’ÒMNIUM
—————————————————————————————————

“Igual que Companys
va dir: «madrilenys,
Catalunya us estima»,
jo us dic: catalans,
Madrid us estima!”
Elena Martínez
MADRILENYS PEL DRET A DECIDIR
—————————————————————————————————

“Estic orgullós de ser
andalús i de donar
suport a aquesta
mobilització! Som fills
de la mateixa ràbia!”
Óscar Reina
SINDICAT ANDALÚS TREBALLADORS
—————————————————————————————————

“Un gran èxit
d’organització i de
mobilització. Una
marxa que hauria de
moure mentalitats”
Carles Puigdemont
130È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

tar In your eyes, de Peter
Gabriel, i la també cantautora Alicia Ramos va interpretar Canto a la libertad.
Des de Waterloo, el president Carles Puigdemont

va lloar el “dia històric”.
“Una manifestació que
hauria de moure mentalitats”, va reblar
En vista de l’èxit de la cita, La Moncloa va reaccio-

nar amb una nota a través
dels seus canals de premsa
per replicar les apel·lacions
que li han fet els diversos líders polítics i representants d’entitats precisant

que es pot abordar “tot”
dins de la Constitució, però
“res” fora. “La mateixa democràcia que protegeix la
llibertat dels qui es manifesten avui és la que jutja

els qui infringeixen les normes”, afirma el govern de
Pedro Sánchez, perquè “la
democràcia i les seves normes han de ser iguals per a
tots i per a tot”. ■

117084-1202389L

ri de l’Interior, rebuts pels
manifestants amb el crit “1
d’octubre, ni oblit ni perdó!”. Com a colofó i abans
de L’estaca, el cantautor
Mario Muñoz va interpre-
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Jordi Panyella

LA CRÒNICA

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Passi-ho bé, senyor José
A

Madrid tot és més gran. Ja
se sap, si ancha es Castilla,
la ciutat que li fa de capital
no serà menys. Els museus, les
banderes que pengen de pals gegantins, els ministeris (que de tan
grans no ha d’estranyar que els
dossiers catalans s’hi perdin), les
escultures –com la formidable
Julia de Plensa que dignifica la
plaça de Colón–, els palaus de
justícia –quina por!–, les fonts
–quin bé de Déu d’aigua monumentalitzada– i els passejos. Oh,
els passejos de Madrid! Però que
diminuta i provinciana és la Gran
Via (ep, la de Barcelona, perquè la
de Girona és només via, perquè
de gran no en té res) i la Diagonal;
un esquif d’artèria.
Res es pot comparar amb el
Paseo del Prado, o amb el de Recoletos, que el nom no només fa
fi, sinó que també fa grandiloqüent. Hi ha espai per a tot, també per a un jardí florit i molt ben
cuidat, en el tram central, per esponjar la circulació que hi discorre a banda i banda. I com que
d’espai n’hi ha per donar i vendre,
també en sobra per acollir els que
es volen manifestar.
El gran mèrit de la històrica
mobilització d’ahir és que Madrid,
el gran Madrid, la capital de tot un
estat –això dels estats són ens de
proporcions descomunals, inabastables– no es va menjar els
milers de catalans que hi van portar la seva reivindicació. Vistes les
dimensions del manifestòdrom,
més d’un temia que l’acte ahir
quedés empetitit, ridiculitzat, i
que fos carn de befa. Però va ser
tot el contrari. Per primer cop en
la història, i potser última, la capital dels espanyols va ser conscient que hi ha un qüestió catalana no resolta. I que la marea estelada que ahir va ocupar el passeig
central de la ciutat no va de broma. Ahir els catalans no van anar
a Madrid, com de costum, a picar
amb precaució, per no ofendre, al
vidre d’una finestreta ministerial,
sinó que hi eren per clavar un cop
de puny damunt la taula, educat
però cop de puny al cap i a la fi.
Catalunya va anar a Madrid i hi
va trobar una ciutat immensa, però també una ciutat on més de
cinquanta organitzacions van donar un cop de mà perquè tot sortís rodat. I tot estava perfectament mil·limetrat, com ha passat
sempre en les grans mobilitzacions del sobiranisme. Els organitzadors van ultimar detalls fins
a última hora, des del local la Ingovernable, un edifici històric del

La plaça de la Cibeles, emblema de Madrid, va quedar plena de manifestants en favor de la independència catalana ■ ACN

Madrid rebel i contestatari, que
es va convertir en el centre neuràlgic i d’on tan aviat en sortien
llaços grocs i estelades com banderes comuneres; una tela morada amb una estrella roja i un castell al seu interior. Que ahir era
Catalunya que es manifestava,
però un altre Madrid que imagina
una altra Espanya també li feia
costat i també va sortir al carrer.
Com per exemple la gent d’Espanyols pel Sí, un grup que defensa el lema Espanya una sin Catalunya que portaven unes pancartes gracioses amb el perfil de la
pell de brau sense el triangle de
Catalunya i que van ser motiu de
molts aplaudiments i objecte
d’encara més fotografies de
molts catalans que no paraven de
donar-los les “gràcies”.
També hi eren els Anticapitalistes de Madrid, que exhibien una
pancarta amb una reclamació
global: “Derecho a decidir Repúblicas.” Un dels anticapitalistes,
Santiago, mirant com gent de totes les edats desfilava davant seu,
reconeixia estar sorprès per
“l’ambient de bon rotllo, molt

agradable”. Al bon rotllo hi contribuïa el fet que ahir a Madrid s’hi
va estrenar la primavera amb un
dia llampant que convidava a omplir les terrasses de bars i restaurants, cosa que van fer molts dels
manifestants abans o després de
la marxa. I durant la manifestació
una cervesa servida pels llauners,
que mirat així, Madrid i Barcelona
no són tan diferents.
Per tot arreu del recorregut
s’hi veien armilles de color verd i
taronja dels voluntaris de l’ANC i
l’Òmnium, i uns joves de negre
amb un braçal groc, d’una organització d’extrema esquerra local
que van participar en un eficaç
servei d’ordre. “Tot en orde”, deien
quan se’ls preguntava si hi havia
hagut algun incident.
La mateixa resposta donava el
Carlos, un veterà agent de la policia municipal de Madrid que, assegut damunt una moto de dimensions madrilenyes, mirava la
cua de la manifestació mentre
aquesta s’allunyava de Cibeles.
“Tinc un parent català, que es diu
Ignasi, i és independentista i del
Barça”, explicava, i després de mi-

rar com la gent desfilava tranquil·lament i sense problemes
afegia: “Amb harmonia tots ens
podem manifestar.”
A crits de megàfon, al punt de
partida de la manifestació, a tocar de l’estació d’Atocha, un voluntari insistia en la idea que la
concentració havia de ser pacífica
i ho repetia una vegada i una altra
mentre indicava a la gent que se
situés al costat dret del passeig
del Prado. Ahir a Madrid tothom
tenia molt clar que calia donar
una lliçó de civisme i, sobretot, fer
pedagogia. Per això la gent de
l’esquerre de l’Eixample van anar
a la capital de l’Estat amb una
pancarta que, més que un lema,
era un resum del que ha estat fins
ara el procés. Amb lletres negres
sobre fons groc s’hi llegia en castellà: “No fuimos a votar obligados. Votamos porque quisimos y
lo volveríamos a hacer. Porque votar no es delito”.
Tanta pedagogia es volia fer,
que ahir moltes de les proclames
eren en castellà, algunes de simples però rupturistes, “Viva la república”, o amb temàtica de plena

actualitat, “Este juicio es una farsa” i altres amb un caràcter més
futurista i no exemptes d’un cert
humor negre: “Hemos venido a
despedirnos”.
Poca gràcia li feia, tot plegat, al
senyor José. Un madrileny tipus,
nascut fora de la capital però que
l’habita des de fa més de 60 anys.
Va baixar fins a la manifestació
per veure amb els seus propis ulls
de què havien estat capaços els
catalans. I li va semblar poca cosa.
“Crec que no hi ha gaires manifestants”, deia amb posat circumspecte però respectuós, abans de
dir: “Entenc la manifestació, però
les formes no m’agraden.” Hi ha
moltes coses que no s’entenen.
Per exemple, el senyor José diu
que de petit era del Barça i després es va fer del Madrid. O, encara més estrany, que ha votat socialista tota la vida però ara ho fa
pel PP. Casado, de segur que votarà Casado?, se li pregunta, i el senyor no sap quina cara posar.
Davant seu, Paseo del Prado
avall, amb la manifestació acabada, un grup cantava: “Passi-ho bé i
moltes gràcies.” ■
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Raons quilomètriques

IRREFRENABLES · Les nou hores d’anada i nou més de tornada, en un mateix dia, no van fer desistir ahir milers de catalans
que es van desplaçar en bus a la manifestació, a Madrid TEMPS · Un llarg camí per conversar i debatre sobre l’actualitat política
DESTÍ · Simultàniament, van recórrer el trajecte particulars en cotxe i moto, mentre que altra gent va optar pel tren o l’avió
nya obri els ulls i que els demòcrates que hi ha a l’Estat tinguin més
plataformes i altaveus per expressar-se i arribar a la ciutadania.”
L’advocat també va enviar en el
trajecte un whatsapp a Puigdemont, amb motiu d’una anècdota
del conductor de l’autobús, que li
feia gràcia saber si el president la
recordava. El xòfer va explicar que,
el 2016, va veure Puigdemont dinant en un restaurant. El mòbil li
treia fum i no parava de respondre
trucades. El conductor va pensar:
“Pobre Carles, no el deixen ni menjar!” Va ser, una estona després,
quan es va assabentar que era perquè s’havia fet pública la notícia que
seria el nou president de Catalunya.
La primera aturada de diversos
busos va ser a Fonolleres. Després
va començar una tirada més llarga,
fins a Alfajarín i, ja el descans per

Gisela Pladeveya
GIRONA / MADRID

S

onava a la ràdio de l’autobús
la cançó Tot anirà bé. Per
damunt del fil ambiental i
del bon presagi de la lletra
del tema de Joan Dausà, l’atenció es
va centrar en el gest del coordinador de l’autocar, en el moment que
va aixecar el micròfon.“Vinga! Marxem! Ja hi som tots! Que tinguem
un bon viatge!”, va desitjar, mentre
des del fons del vehicle més d’un
responia “Som-hi: gas, gas, gas!”,
“cap a agafar la C-25”.“Si ens convoquen a Madrid, hi anem! Quan el
destí va ser Brussel·les, també ens
hi van trobar. En els casos en què
les grans mobilitzacions són a Barcelona, doncs cap allà! Només cal
que ens diguin el dia D i l’hora H,
que el poble sempre hi serà. Persistim i persistirem.” Va ser una de les
reflexions que, uns minuts abans
que iniciés la ruta, feia ahir el coordinador de l’ANC a Girona, Tavi Casellas, mentre repassava els llistats
de les persones apuntades als busos
que van sortir de la capital gironina
rumb a Madrid per assistir a la manifestació a favor del dret a l’autodeterminació de Catalunya.
Encara de fosc, i prèviament
que els motors dels autocars s’engeguessin, des de l’Assemblea es van
repartir 140 estelades entre la gent;
es van distribuir pancartes de tres
metres d’amplada per 0,75 cm d’alt
en què es llegia “Self-determination
is a right, not a crime”, i un miler
d’adhesius. Eren de color groc i, en
aquest cas, les frases que hi sortien
sobreimpreses, en castellà: “¡Pueblo
de Madrid! Ellos os han ocultado la
vergüenza de la represión del 1 de
octubre. No se ha visto en ningún
telediario”. Uns adhesius que van
tenir el seu veritable protagonisme
una vegada a destí. Una destinació
que, a quarts de set del matí, es trobava a més de 600 quilòmetres.
Va ser un camí per parlar, per
consultar les notícies on line sobre
la jornada; per recordar la importància de donar força als partits catalans en les eleccions espanyoles
del 28-A, per debatre per què no
som capaços de crear una marca independentista política que sigui
única, per evidenciar que s’han tret
tantes vegades les estelades al carrer, que algunes ja són “històriques”, i per efectuar una inscripció
col·lectiva al Consell de la República. En les converses traspuava, a
més, la indignació pel fet que “una

—————————————————————————————————————————————

“Hem fet adhesius
amb codis QR que enllacen
amb centenars de vídeos
de la repressió policial”
—————————————————————————————————————————————

Jaume Alonso-Cuevillas a un bus, des de Girona. A sota, l’arribada i aparcament a la Castellana ■ G. P.

Files. La foto era
potent: una Castellana plena de busos. Tants, que no
hi havia prou espai
als laterals i diversos van haver d’estacionar en doble
fila. En posar el peu
al carrer, clams de
“Llibertat presos
polítics”. Algun crit
aïllat de “Cataluña
no es España”i clàxons de no felicitació contrarestaven
amb “Campeones!” o “Suerte!”

de cada tres paraules” d’alguns exdirigents espanyols que han declarat com a testimonis al judici al Suprem contra els líders independentistes per l’1-O es limitessin a un
“no sé, no me acuerdo”. I, sens dubte, dins del bus s’escoltava un altre
raonament majoritari: “Que en un
mateix dia ens hàgim de desplaçar
nou hores d’anada i nou de tornada
no impedeix que ens haguem apuntat. La repressió que viu Catalunya
és brutal i el fet de reclamar el dret
a decidir és un dels puntals.”
A la primera fila d’un dels autocars que van partir de Girona hi havia l’advocat de Carles Puigdemont,
Jaume Alonso-Cuevillas, al costat
d’una companya de despatx. En les

converses grupals, el lletrat posava
en relleu que “al Suprem s’hi està vivint un judici absurd”, amb “unes
acusacions sense fonament” i on
s’hi va veure “unes declaracions
molt sòlides” dels encausats. De
sobte, des de la quarta fila, una dona va comentar en veu alta que havia llegit per internet que un centenar de busos havien sortit també
cap a Madrid des de diferents punts
de l’Estat per sumar-se a la protesta. Cuevillas va valorar molt satisfactòriament aquesta solidaritat:
“A Espanya, tenim més amics dels
que ens pensem.” El lletrat augurava, de fet, que la manifestació seria
molt transversal i amb un clam
unànime: “És important que Espa-

dinar, a El Espolón. Des de Catalunya van sortir ahir uns 450 autocars, sumats als cotxes que hi passaven pel costat fent sonar el clàxon i amb estelades a la finestra; així com la gent que s’hi va desplaçar
en moto, en tren o avió. La Guàrdia
Civil va parar en controls alguns busos, mentre se sentia irònicament
des de dalt que potser és “perquè
fem cara de fayrosos o sediciosos”.
De camí també es van muntar les
urnes del pla B, que es van exhibir a
la protesta. L’arribada a Madrid va
ser a les 16 h, on dues hores després
va començar la manifestació i es
van repartir pel centre els adhesius.
En cadascun d’ells hi ha dos codis
QR que enllacen amb centenars de
vídeos de la vergonya, de la repressió policial patida l’1-O a Catalunya.
Nou hores d’anada, un terç d’aquest
temps de manifestació, i nou hores
més de tornada. En pujar novament als busos, una sensació ja viscuda: la de la bona organització, la
de la feina ben feta, la de l’enèsima
constatació que els catalans som capaços del que ens proposem. També
“una mica de confort”, perquè
“agrada veure que s’ha sumat a la
manifestació gent de la resta de
l’Estat que està al nostre costat”:
“A Madrid és on ens tenen els presos i, tal com hem fet, és on havíem
de demostrar la nostra força!” ■
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que donen suport a “una
sortida dialogada, als
drets fonamentals i a la democràcia”.

Quim Torra, a la capçalera de la manifestació amb els expresidents Mas i De Gispert i Susanna Barreda, dona del pres polític Jordi Sànchez ■ ACN

Torra: “Escolta, Espanya,
aquest clam de llibertat”
a El president cita Joan Maragall en la històrica manifestació a El PP veu “hordes”, “xenòfobs” i
“colpistes” a Rivera homenatja als policies que van “defensar la Constitució” d’un “cop d’Estat”
X.M.
BARCELONA

“Escolta, Espanya, aquest
clam de llibertat”. Aquest
vers del poeta Joan Maragall va tornar a ser citat,
ahir, amb motiu d’una altra fita històrica: el primer
cop que l’independentisme convoca una manifestació multitudinària a Madrid amb el suport de desenes d’entitats espanyoles
solidàries amb els presos
polítics i els exiliats. La va
citar el president de la Generalitat, Quim Torra, en
una crida als dirigents espanyols perquè analitzin
per què ha crescut l’independentisme català i el suport a l’autodeterminació i
en què “Espanya ha fallat”.

164927-1196325Q

Les frases

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“No hi ha lluites
petites pels drets civils
ni viatges llargs pel
dret
d’autodeterminació”

“L’única solució és un
referèndum. Ho hem
dit a Barcelona i ho
diem també a
Madrid”

“La societat ha dit
prou a les mans
grogues que taquen la
nostra unitat i dignitat
com a nació”

“[Dedicat a la policia
espanyola] Gràcies als
qui, davant d’un cop
d’estat, van defensar
la nostra Constitució”

Quim Torra

Roger Torrent

Pablo Casado

Albert Rivera

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENT DEL PARLAMENT

CANDIDAT DEL PP A LA MONCLOA

CANDIDAT DE CS A LA MONCLOA

“No pararem i no ens pararan”, va concloure, després de defensar que no hi
ha “lluites petites pels
drets civils ni viatges llargs
pel dret d’autodeterminació”, segons recollien les
agències d’informació.
Per la seva banda, el número 2 de les llistes d’ERC
al Congrés, Gabriel Rufián, va celebrar la jornada

d’ahir com un “molt bon
dia per a la democràcia”
perquè, segons ell, “l’únic
que importa és la lluita
contra la falta de democràcia, fer un dic, una muralla
contra el feixisme”.

enllà de l’independentisme, perquè és “una gran
mobilització de solidaritat
i antifeixista, pels drets
socials, civils i polítics de
tots els pobles”. En la mateixa línia es manifestava
el president del Parlament, Roger Torrent, que
advertia que, avui, es persegueix a l’independentisme, però que, demà, pot

tocar a “les feministes, els
sindicalistes o els ecologistes” i va reafirmar que
l’única solució al conflicte
és recórrer a les urnes i a
un referèndum.
El primer tinent d’alcalde de Barcelona i candidat al Congrés per Catalunya en Comú, Gerardo Pisarello, va agrair la solidaritat d’aquells espanyols

Drets civils i polítics
També el diputat de la
CUP Carles Riera la veia
com un acte que va més

Les “hordes” de Casado
En l’acte de presentació a
Madrid dels candidats populars, el seu líder Pablo
Casado va titllar les entitats convocants de la manifestació d’“hordes” que
acabaran qualificant de
“xarnega” la seva candidata per Barcelona, la madrilenya Cayetana Álvarez de
Toledo, i li diran que no té
dret a presentar-se per
Barcelona quan “ha fet
més per Catalunya que
tots ells junts”. I hi va afegir en una piulada: “La societat civil ha dit prou a les
mans grogues que taquen
la nostra unitat i dignitat
com a nació, a aquestes 60
entitats ben subvencionades amb els diners de tots
els espanyols que venen
avui a Madrid a exigir a
Sánchez que compleixi
el pagament al comptat.”
Per la seva banda, la candidata del PP a la Comunitat de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, va considerar
una “ofensa i un insult”
que l’independentisme
“xenòfob” es manifestés
a Madrid.
Homenatge a la policia
El candidat de Ciutadans,
Albert Rivera, va cridar
des de Toledo a homenatjar les forces de seguretat
de l’Estat perquè “Espanya és la que és gràcies a
les persones que, davant la
pressió separatista i un
cop d’estat, van defensar
les llibertats i la nostra
Constitució”. Va concloure que ell volia homenatjar-los perquè “els nacionalistes es manifesten
contra ells”, en referència
a la mobilització d’ahir.
Societat Civil Catalana va
celebrar que la manifestació es fes a Madrid perquè,
segons el seu president,
Josep Ramon Bosch, els
independentistes “surtin
de Catalunya i vegin que
Madrid és una ciutat oberta i preciosa, on ningú mai
et demana d’on ets, no
com aquí que moltes vegades t’ho pregunten”. ■

|

16 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 17 DE MARÇ DEL 2019

La pancarta enganxada a la seu de la Policía Nacional a Girona. A la dreta, la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie ■ ACN

Detingut un membre del
secretariat de l’ANC a Madrid
a La policia estatal va endur-se Jordi Alemany del costat de l’escenari mentre ajudava a preparar els
actes a Estava en crida i cerca per no haver-se presentat al jutjat per la protesta de l’aniversari de l’1-O
G.P. / J.P.
MADRID / GIRONA

La Policía Nacional va detenir ahir a Madrid, després de realitzar els tràmits legals d’allotjament,
un membre del secretariat nacional de l’ANC,
Jordi Alemany, que tenia
una ordre de detenció
per no haver-se presentat
a declarar al jutjat d’instrucció número 4 de Girona com a investigat
per les protestes de l’aniversari de l’1-O a la capital
gironina.
Fonts de l’entitat sobi-

ranista explicaven ahir
que els agents l’havien detingut al costat de l’escenari que l’assemblea estava muntant amb motiu de
la manifestació a la capital
espanyola. Alemany estava citat a declarar el passat 7 de març, però va decidir no presentar-se davant
del jutge. Està denunciat
pels Mossos d’Esquadra
per desordres públics, ultratge a la bandera, danys i
delicte lleu de lesions per,
suposadament, formar
part del grup de manifestants que van entrar a la
seu de la Generalitat i van

despenjar-ne la bandera
espanyola. Alemany és un
dels 77 secretaris nacionals de l’entitat, bona part
dels quals van assistir a la
manifestació de Madrid.
Ha passat la nit detingut i
avui serà conduït davant
del jutge de guàrdia. Alemany és el primer investigat que va ser citat pel jutjat número 4 de Girona
per les mobilitzacions durant l’aniversari del referèndum de l’1 d’Octubre.
Després de no presentarse a declarar, el jutge va ordenar que fos arrestat i
conduït al jutjat.

La data

La frase

7.03.2019

“La detenció del
membre del
secretariat evidencia
la repressió de l’Estat
espanyol”

—————————————————————————————————

el dia que el membre del secretariat de l’ANC havia de declarar per haver despenjat
una bandera espanyola.

Al seu compte de Twitter, Alemany va confirmar
la detenció i recordava:
“No podem cedir davant la
repressió, hem d’assumir
que la independència
trenca amb les seves idees,

—————————————————————————————————

Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

i desobeir-les.” La presidenta de l’ANC, Elisenda
Paluzie,
considerava
ahir: “Aquesta detenció
evidencia la repressió de
l’Estat espanyol contra
molta gent de Catalunya

que es vincula amb actes
de protesta, que és lògic
que es facin, per deixar
clar que no acceptem la
repressió.”
En solidaritat amb el
detingut, una vintena de
persones van enganxar
una pancarta en favor de
tots els encausats pel tall
de les vies de l’AVE de Girona a la seu de la policia
espanyola de la ciutat.
L’acte es va fer immediatament després de saber-se que Alemany havia
estat detingut a Madrid.
Els concentrats no descartaven dur a terme alguna altra acció de solidaritat i protesta al llarg
del cap de setmana. A la
pancarta s’hi pot llegir
“21 raons encausades 1
d’octubre”, el lema de la
campanya iniciada pels
detinguts el 16 de gener
passat a diverses poblacions gironines pel tall
de les vies de l’AVE el dia
del primer aniversari del
referèndum.
Controls
D’altra banda, diversos assistents a la manifestació
de Madrid van mostrar el
seu malestar per haver estat aturats per la Guàrdia
Civil de trànsit per advertir-los que duien llaços,
banderes estelades o banderes a les finestres. Força
manifestants es van queixar a les xarxes socials per
haver estat aturats. L’excés de zel va afectar tant
vehicles com fins i tot autocars. Especialment molestes van ser algunes aturades a l’Aragó per part de
la Guàrdia Civil, que exigia
els contractes per noliejar
els autocars, quan és un
tràmit que es fa habitualment per mitjà del telèfon
o per via digital, i no cal cap
justificant previ. L’ANC de
Balaguer se’n va fer ressò
especialment ahir, i la diputada Míriam Nogueras
en demanarà explicacions
la setmana que ve al Ministeri de l’Interior. ■

MÉS MANIFESTACIÓ
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cap televisió
espanyola en
directe

Bosch demana a Islàndia
suport a la democràcia

Fairy en cotxes
i disfresses
recordant Millo

De vermell i
blanc... i cap a
Leganés

Tot i la proximitat als centres
de producció d’imatges i redaccions centrals, cap televisió, ni pública ni privada
de l’Estat amb seu a Madrid,
va retransmetre la manifestació.

El conseller d’Acció Exterior,
Alfred Bosch, va demanar a la
comunitat internacional que
“faci prevaldre la defensa de
la democràcia”. En una conferència a Reykjavík, el conseller va recordar l’objectiu

Centenars de persones lluïen
motius de mofa amb ampolles del detergent Fairy, que
segons Enric Millo hauria servit per atacar els policies l’1O. Molts vehicles duien el lema “Comando Fairy” al vidre.

Alguns gironins no vestien ni
de groc ni de verd Fairy, sinó de
vermell i blanc. Van fer doblet
per anar a Leganés a veure el
seu equip, un cop acabada la
manifestació, amb metro, i en
20 minuts, des d’Atocha.

d’assolir una república de forma “pacífica i civilitzada”.
Bosch va assegurar que Catalunya té “molts elements
en comú amb Islàndia”, davant de diferents diputats i
del president del Parlament.

Disfressats de Fairy en la
manifestació ■ EL PUNT AVUI
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El PP completa
els caps de
llista per a les
generals

El PSC crida a triar
si cal canviar Colau,
govern o polítiques

Redacció
BARCELONA

a Collboni alerta d’una Barcelona “subordinada i pintada

de groc” o d’un Valls que la vol per fer carrera a Espanya
Xavier Miró
BARCELONA

Primer partit a la ciutat i al país
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

118029-1206764L

El PSC va alertar en la seva
convenció municipalista
d’ahir que, després del
“fracàs” de Colau, Barcelona podria quedar “subordinada i pintada de groc”
pels independentistes, en
paraules del candidat Jaume Collboni, o en mans
d’un Valls que només l’usa
per fer un salt a Espanya.
Per això, els socialistes
van fer una crida als “votants progressistes no independentistes i als moderats” que no volen Ciutadans. El mateix Collboni

El primer secretari, Miquel
Iceta, va pronosticar que el
PSC “serà el primer partit de
Barcelona i Catalunya i el
PSOE, d’Espanya” perquè
l’alternativa és una dreta
“que s’ha deixat empeltar per

l’extrema dreta” o un independentisme que té com a
objectiu bloquejar: “Collons,
tu, que ens deixin avançar. Ja
està bé d’aquesta espècia de
restrenyiment col·lectiu a
què ens volen condemnar.”

va fer un exercici pragmàtic no gaire habitual i va
demanar als barcelonins
respondre si la ciutat està
avui millor o pitjor que
quan Colau va guanyar les
municipals. Per ell la resposta és clara: Colau ha

fracassat perquè no ha fet
“ni grans obres, ni petits
equipaments, ni millores
urbanes” i els ciutadans
hauran de decidir “quin
canvi cal: d’alcaldessa, de
govern o de polítiques”.
Una posició que obre clara-

Jaume Collboni, ahir, en la convenció municipalista
de Barcelona, a l’hospital de Sant Pau ■ ACN

ment la porta a un futur
acord. Les enquestes, va
dir, els somriuen però serà
fonamental el “camí que
Espanya prengui” en vista
d’una dreta desacomplexada que “purga els moderats”. La seva número dos

a la llista, Laia Bonet, va posar l’accent en els seus motius per tornar a la primera
línia: “Hem vist la cara terrible d’una dreta que crèiem ja inexistent i hem vist
aparèixer un independentisme que ens trenca.” ■

El PP ha completat els
caps de llista que presentarà a Catalunya en les
eleccions generals. Si ja
era sabut que Cayetana Álvarez de Toledo, que no
parla català, serà la candidata per Barcelona, ara
s’hi han afegit la resta de
noms. Per Girona serà
Sergio Santamaría, que ja
havia estat diputat del
partit al Parlament de Catalunya, i per Tarragona
serà Jordi Roca. Finalment, el cap de llista per
Lleida serà Dante Pérez,
exalcalde de Gimenells i el
Pla de la Font. Pérez va ingressar a les files dels populars després d’una moció de censura contra ell
promoguda pel seu aleshores grup, Candidatura de
Progrés, marca blanca del
PSC. ■
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Josep Antoni Duran i Lleida Exlíder d’Unió Democràtica de Catalunya

“El meu partit
avui és el PNB”

Josep Antoni Duran i
Lleida amb el seu llibre
sobre política ■ ACN

FINAL “L’independentisme ha col·lapsat Catalunya i Espanya” ARRISCAT “Forçar les generals
del 28-A que pot dur el PP, Cs i Vox al govern és irresponsable” 3-O “El rei Felip VI sap que ha perdut
amics” CLAVEGUERES “Si haguéssim estat al Regne Unit hauríem vist cadàvers al Tàmesi”
David Portabella
MADRID

L

a cita és a l’Hotel Palace,
on Josep Antoni Duran
(Alcampell, 1952) amb el
seu El risc de la veritat
(Proa, i Planeta en castellà) reviu trenta anys de vida política
entre Catalunya i Madrid.

“Ha d’escollir entre ser el Bolívar de Catalunya o el Bismarck
d’Espanya.” Es veu reflectit en
la frase que Niceto Alcalá Zamora va dir el 1918 a Cambó?
No em sento tan important ni
com Bismarck ni com Bolívar.
És veritat que he intentat, des
de la distància i la categoria dels
personatges, ser una mica les
dues figures. Però mai m’he
sentit interpel·lat per cap d’ells.
Qui ha perdut més: Espanya
perdent-lo com a ministre o Catalunya perdent-lo com a president de la Generalitat?
No he volgut ser ni una cosa ni
l’altra. Vaig poder ser ministre i
durant un temps vaig pensar
que podia ser candidat –que no
president– a la presidència de la
Generalitat. Ningú s’ha perdut
res. Soc un polític que ha dedicat molts anys a la política, que
crec que ha fet alguna cosa bé i
que n’haurà fet moltes de malament, i prou. No tinc més pretensions.
Com pot ser que, tenint el 20%
de les accions de la companyia
Espanya, no entrem al consell
d’administració?, es pregunta.
La resposta fins ara ha estat negativa des del catalanisme o des
del nacionalisme. Des del que
CiU i jo hem representat no hi
ha hagut resposta positiva. És
legítim ser independentista i tenir l’objectiu de trencar amb Espanya. Si no ho ets, com jo que
no he estat mai, i creus que has

de compartir un projecte que no
és del tot el teu i vols millorar-lo,
és quan té sentit la meva pregunta. I no plantejo dos ministeris a canvi de fer el xai. No, jo
plantejo un govern de coalició
seriós amb un programa de govern i tu introdueixes com veus
Espanya des de Catalunya.
Hem tingut ministres catalans,
i catalanistes, i fins i tot nacionalistes en la Segona República
com Companys, però no s’ha
provat mai un govern de coalició amb un programa pactat.
Si Alcampell fos un poble de
Biscaia, vostè encara seria un
polític en actiu?
El meu partit avui és el PNB.
Soc militant de base d’Units. No
sé si Units es presentarà a les
generals, no ho crec, i no podré
votar el PNB a les generals. Però
si no hi ha Units el meu partit és
el PNB. Jo he estat emmirallat
pel PNB, els catalans en general
hem estat emmirallats pels bascos, i no crec que sigui un emmirallament positiu. A Unió venien i ens queia la bava, els del
PNB eren més aplaudits que la
direcció d’Unió. Un factor clau
és el concert. No oblidem que
fins i tot en el franquisme Àlaba
i Navarra eren províncies que
retenien el concert. Catalunya
no tenia aquest antecedent i en
el moment de plantejar-ho no hi
havia unanimitat ni això es va
plantejar després.
La seva utopia era que Unió fos
com el PNB i vostè poder fer de
Xabier Arzalluz?
Unió no té res a veure amb el
PNB en dimensió. Qualsevol
partit català és a anys llum del
PNB. L’Alderdi Eguna, els resultats... El PNB és el partit d’Euskadi i està incrustat a la medulla. No ha estat el cas de CiU ni
en el millor moment, tot i que
ens hi vam aproximar. Tot i que

a Arzalluz l’admiro i me’n distancio amb la Declaració de
Barcelona –pel radicalisme seu
o pel quietisme meu–, el PNB és
un partit únic al món. I sí, jo tenia la pretensió de ser l’Arzalluz
ideòleg del catalanisme i vaig
fracassar.
S’ha sentit el més incomprès
del pont aeri? Un botifler aquí i
un antiespanyol a Madrid?
El que més, no. Ara, incomprès,
sí! Aquí hi va haver uns anys
amb mi a CiU, a partir del 2012
i de la Diada i el pacte fiscal, en
què iniciem un període fins al
2015 adoptant el full de ruta
d’ERC, en què hi podia haver
gent que pensés que jo anava seguint les pautes del viratge de
CDC a l’independentisme. També hi havia qui pensava que jo
podia fer un paper perquè això
no es decantés cap allà i era vist
així per agents polítics, econòmics i sindicals de Catalunya i
d’Espanya. Se’m deia de tot a
Madrid i a Catalunya també.
Imaz a Repsol, Sánchez Llibre a
Foment, Duran al consell d’Aena. Els moderats que surten de
la política els recull l’empresa?
Però jo soc un desgraciat, eh!
[riu] Aena són 900 euros al
mes. No sé quan deu cobrar el
meu amic Imaz però deu vorejar el milió d’euros. No, el moderat és una persona que acostuma a tenir sentit comú. Si a més
el moderat prové d’una experiència política en què ha tingut
capacitat al Congrés i al Senat
de relació amb el món real,
doncs aleshores té unes bases
en el futur per poder entrar a
l’empresa. Comprovi l’empresa
pública i no parlo d’Aena: hi ha
molta gent que no ha tingut cap
experiència empresarial.
S’entén millor l’Estat des del
Congrés, o des d’Aena?

L’Aena de la qual parlava sent
portaveu de CiU al Congrés i de
la qual reclamàvem la privatització no té res a veure amb l’Aena d’ara. Aena és la desena empresa de l’Íbex 35, té un 51%
públic però la resta cotitza a
borsa i és d’inversors, entre ells
alguns fons estrangers.
En algun moment es va dir “la
tercera via soc jo i prou”?
No. En tot cas, no jo; Unió i altra
agent. El problema de la tercera
via és que tu pots explicar a la
teva gent que aquest no és el camí i que el camí és aquell i que
necessita temps i passa pel diàleg. Però quan el receptor del
diàleg et diu “què diu vostè de
diàleg?”, la gent del país et diu
“vostè és un idiota; que no veu
que li diuen que és inviable!”.
Una imatge viscuda anys i anys
a la tribuna del Congrés: acaba
el duel del PSOE i el PP, arriba
el torn de Duran i l’hemicicle es
buida i els diputats marxen a
fumar o a fer tertúlia.
Això sempre! [riu] Al principi et
sorprèn i et cabreja. Després al
cap d’un temps t’hi acostumes...
No és només Espanya: segueixo
la política arreu i també passa.
El que passa és que als Estats
Units no existeix el tercer partit
i aquí sí, hi ha el tercer, el quart,
el cinquè... Era una falta de cultura política. Era igual que fos
un portaveu català que IU.
Abans entre els dos partits majoritaris s’ho feien tot i ara el sistema ja no ho permet.
El PP i el PSOE són el mateix?
No, no. No es pot negar més
sensibilitat al PSOE que al PP
en relació amb Catalunya. Negar això és negar una evidència,
la inhibició de l’independentisme de la política espanyola i a
l’hora de permetre la tramitació
de pressupostos, que no vol dir

subscriure els pressupostos del
PSOE sinó intervenir-hi i modificar-los, amb quinze o vint esmenes... Inhibir-te de la política,
provocar l’avançament electoral i que això pugui portar un
govern hipotètic del PP, Cs i
Vox molt advers a Catalunya,
molt més del que ho és el govern
del PSOE, és una irresponsabilitat. Dir que el PP i el PSOE són
el mateix és una injustícia amb
el PSOE i amb el PSC, i jo sovint
he estat injust amb el PSC.
Si algú té aversió a Duran pot
llegir el llibre i té premi. Duran
confessa: “Sí, soc un lobbista”.
Sí! Sense complexos! [riu] Si
per lobbista s’entén defensar els
interessos d’un sector, jo estic
tip de defensar interessos de
sectors de Catalunya. I també
de sectors d’Espanya. No tinc
cap problema a reconèixer-ho.
Unió mor amb un deute de 22
milions i el cas Pallerols. La ferida l’acompanyarà sempre?
Jo dic que vaig descobrir el
Trankimazin arran del cas Pallerols. A mi em va provocar un
disgust, un neguit, i sobretot a
la meva família, als meus pares.
Ho recordaré tota la vida, m’ho
va fer passar molt malament.
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Lleida: Jo no he tingut prou consistència política en moltes coses”. Cal relativitzar les expressions.
CDC i Unió eren Caïm i Abel?
El problema era no saber mai
si Unió sumava o restava?
Semblava que quan hi havia
una derrota el més fàcil era culpar en Duran. El mateix Mas els
va advertir del que dirien el dia
que Duran no hi fos. Han passat
només quatre anys i a hores
d’ara CDC... I Unió, eh! No vull
posar el dit a la nafra de CDC
perquè tinc el dit tan inserit a la
meva nafra que no tindria sentit. Unió no existeix, i era un
partit històric. Però Convergència tampoc existeix. I les darreres decisions de Puigdemont en
la confecció de llistes han acabat d’eliminar el cor i l’essència
del PDeCAT com a hereu de
CDC. Que se n’hagi exclòs persones com Carles Campuzano o
Jordi Xuclà em dol.

Si un dia és Bismarck d’Espanya és el maig del 2010: CiU
salva amb l’abstenció un ajust
de Zapatero mentre Rajoy, amb
el no del PP, juga al rescat.
No vaig ser Bismarck d’Espanya
aquell dia, i entenc la pregunta.
És simptomàtic i a Espanya ha
de fer pensar a uns i altres: quatre dies abans, Rajoy es reuneix
amb Zapatero i li demana que
rebaixi el dèficit i s’hi nega. Al
cap de quatre dies es fa un Consell Europeu i més tard un consell econòmic i es fixa una gran
retallada a Espanya. El Rajoy
de l’oposició que exigia al president una rebaixa, quan arriba
la rebaixa i Zapatero la fa a contracor, Rajoy no la vota i Espanya és a punt de ser intervinguda! Qui actua amb sentit d’estat
no és Zapatero ni Rajoy, és CiU!

El 16 d’octubre del 2013, al
Congrés, regala a Rajoy un
‘spoiler’ del procés: si no es
mou, tindrà una declaració
unilateral d’independència.
El més important de l’avís és
l’endemà el que titula la premsa
de la dreta espanyola: “Duran
amenaça Rajoy amb una declaració d’independència”. Quan jo
havia reiterat que no en soc partidari! I que tot i així es pot pro-

duir! I Rajoy, en lloc de donar
una resposta política, em dona
una resposta econòmica i em
diu que pujarà l’ocupació i el
FLA i no sé què més. Li vaig dir
que el temps no ho solucionaria
sinó que ho empitjoraria, i el
temps m’ha donat la raó.
Diu que a David Madí li ho perdona tot menys influir en Mas
per acceptar Puigdemont, un
“il·luminat”, i lliurar el país a la
CUP.
No tinc res contra Madí, no el
faig responsable a ell perquè el
responsable és el polític, no l’assessor. Fer jugades contra mi,
fer veure que a les enquestes
Mas apareixia millor que jo són
petiteses al costat de vendre la
moto a Mas que faci un pas al
costat perquè Puigdemont fos
investit per la CUP. Entenc que
el lector si es publica només una
frase del llibre «Puigdemont és
un il·luminat o un esbojarrat»...
Al llibre també surt que Mas no
té consistència política moltes
vegades. També dic que jo no en
tinc en molts moments, parlo
també de la meva falta de consistència política. És molt fàcil
fer el titular “Duran i Lleida:
Mas no té consistència política”.
També hi ha el titular “Duran i

Denuncia que el nou full de ruta
és ara el col·lapse.
L’independentisme ha col·lapsat la política catalana i l’espanyola. De debò creiem que a Catalunya tenim un govern que
governi? Algú és capaç de dir
deu decisions del govern en els
últims deu mesos? Algú és capaç de dir tres projectes de llei
en els últims deu mesos? I no
ens enganyem, Rajoy no deixa
de ser president per la Gürtel.
L’independentisme no només
col·lapsa la política espanyola,
li marca el pols i els temps.
En el convuls octubre del 2017
assaja una mediació amb Miquel Roca per aturar la DUI el
27-O i anar a eleccions.
No és mediació, és molt menys.
Jo estava preocupat i no sabia
què passaria a l’octubre, ni amb
la policia l’1-O. I un diumenge a
la nit truco a Roca i li proposo
fer un escrit a quatre mans. I
em diu que hem d’anar a veure
Puigdemont i que jo truqui a
Mas abans i que ho faci jo. Em
sobta perquè Roca diu que Mas
em farà més cas a mi quan Roca
és del partit de Mas i jo feia dos
anys que no parlava amb Mas.
I li truco i Mas, molt amable, em
diu que l’endemà plantejarà el
que li dic a Puigdemont. Però
Mas no s’hi va atrevir. I Roca i jo
no vam veure Puigdemont. Ara
hi ha molts mediadors, tothom
s’apunta tantos de mediador. Jo
no hi tinc cap dret, vaig estar en
contacte amb Urkullu però només per saber com ho veia i per
agrair-li el que feia.
És comprensiu amb el discurs
del rei del 3 d’octubre. No podia
permetre’s més empatia? Vostè

❝

Mentíem amb el
dèficit fiscal i així ho
vaig dir, però no era
jo sinó Mas-Colell el
que exagerava amb
xifres alternatives

❝

Unió no existeix però
CDC tampoc; amb
les llistes que ha fet
Puigdemont elimina
el cor del PDeCAT
com a hereu de CDC
n’ha parlat amb Felip VI...
Si el discurs anés adreçat a una
part de Catalunya que és la independentista jo subscriuria les
crítiques. Però si entenc que va
més enllà d’una part de Catalunya i va a la resta d’Espanya és
difícil entendre que el rei s’inhibeixi i no digui res. Si el discurs,
i així se m’explica a mi, no és un
aplaudiment de les forces policials per l’actuació de l’1-O sinó
una resposta a les declaracions
dels líders polítics quan diuen
que el resultat de l’1-O legitima
la independència, entenc que el
rei no es podia quedar amb els
braços plegats. I ho dic al llibre:
Felip VI és conscient que ha
perdut molts amics a Catalunya, i que els haurà de recuperar. I ell té capacitat per fer-ho.
“Mentíem amb el dèficit fiscal i
amb el concert català”, diu ara.
No pot sobtar que ho digui jo!
No era jo qui en el dèficit fiscal
donava xifres alternatives, era
Andreu Mas-Colell i en seu parlamentària! A mi em semblava
que era una exageració com calculàvem les balances fiscals i jo
ho deia que això no devia ser així. Però jo no tenia la capacitat
tècnica per dir al partit i a la societat que ens equivocàvem.
Amb el concert, per poder colar
el pacte fiscal necessites un fet
excepcional: ho va ser el 1977 i
no ho vam aprofitar perquè no
hi havia majoria. I no és igual
ser el 6% del PIB com el País
Basc que ser el 19%. I la política
fiscal serà europea i no serà Madrid sinó Brussel·les la que decidirà. És una batalla perduda, no
cal que la donem. L’oportunitat
s’ha perdut per sempre i hem de

mirar altres mecanismes perquè el sistema de finançament
és totalment injust.
No li agrada parlar de presos i
exiliats. Com en diria si pel mateix uns són lliures arreu de la
UE i d’altres presos a Espanya?
No és que no m’agradi: no ho
comparteixo. I no em limita per
dir que són polítics presos i no
presos polítics. El mateix dia
que arrenca el judici al Suprem,
a Turquia es va detenir més de
mil persones per afinitat al clergue Gulen que viu als Estats
Units. Espanya no és Turquia.
És imperfecta? Sí. Però és un
sistema homologable. No em
sorprèn que un polític que no ha
participat en el sistema critiqui
el sistema, però els que hi hem
participat, a CiU, si diem que això no és una democràcia, ens
acusem, l’hem fet nosaltres.
I les clavegueres de l’estat?
Jo n’he parlat amb Pujol i crec
que tant ell com jo compartim
que l’Estat és més fort del que
es pensaven els independentistes. Si haguéssim estat al Regne
Unit o a Israel, hauríem vist cadàvers al Tàmesi o al Mar Mort.
No m’estranya la resposta de
l’Estat, perquè de clavegueres
n’hi ha en tots els estats democràtics i no sempre es coneixen.
Com deia Pujol, a vegades les
canonades de la política baixen
brutes. Per això he dit que a Pujol ja veurem com li va tot, perquè moltes proves venen de les
clavegueres i potser això anul·la
el judici.
Del Pacte del Majestic diu que
li va sobrar el sopar amb Aznar.
Va ser un bon pacte i el sopar no
anul·la això. Pujol ha reconegut
també que el sopar era necessari. Heribert Barrera va dir a
l’Avui que havia estat el millor
pacte per a Catalunya. L’atrezzo permetia ser crític, no vam
aprofitar per plantejar el concert, però va ser un bon pacte.
Som a l’Hotel Palace. Alguna
vegada ha sentit que l’atrezzo
ha eclipsat l’actor i el seu text?
Encara m’ho critiquen! No ho
he vist però m’han dit que l’altre
dia el Polònia posava el dit a l’ull
amb això. Fa quaranta anys que
soc aquí, abans de ser diputat i
després, no he d’explicar el preu
que tinc. Entenc perfectament
que ho critiquin quan era representant del poble i en temps
d’austeritat va ser un error meu
deixar-me fotografiar aquí amb
una foto amplificada a El País.
El que no he entès ni he acceptat mai és que companys i diputats de CDC que saben que els
seus s’hi allotjaven em facin la
mateixa crítica. ■

