
“La conclusió és molt evi-
dent: ens hem d’entendre,
així ho ha manat la ciuta-
dania, i per tant ho hem de
fer possible.” Així ho ver-
balitzava ahir al matí a Ca-
talunya Ràdio la secretà-
ria general adjunta d’ERC,
Marta Vilalta, després de
la primera reunió, man-
tinguda la vigília, amb una
delegació de JxCat, que en
fa una anàlisi calcada. “El
resultat electoral és histò-
ric, podria ser la darrera
oportunitat per a l’inde-
pendentisme”, ratificava,
minuts després, la seva vi-
cepresidenta, Elsa Artadi,
que destacava que s’ha
apropat al 52% de vots (ve-
geu en el gràfic adjunt els
resultats finals amb el vot
exterior). “Seguim empa-
tats com els últims anys,
ens hem d’entendre”, clo-
ïa. Fins i tot la CUP, amb la
qual ERC va tenir el gest
d’iniciar les converses per-
què el seu rol continuarà
sent decisiu, coincidia a
principis de setmana que
no es pot malbaratar la ma-
joria de 74 diputats, amb el
matís que “està reclamant
més polítiques d’esquer-
res”. En canvi, els comuns,
que fins ara només s’han re-
unit amb el PSC, ja s’han au-
toexclòs d’un front sobira-
nista en què hi hagi JxCat,
l’aposta que manté ERC.

Les trobades d’aquesta
setmana han estat més
aviat testimonials, per
analitzar resultats i fer les
primeres prospeccions so-
bre la predisposició de ca-
dascú al pacte. Els partits,
així, fins a la setmana en-

trant no entraran de debò
en una negociació que tots
veuen complexa, perquè,
a més de formar govern i
marcar les línies de la le-
gislatura, ERC vol que en
surtin els pressupostos del
2021, que veu bàsic apro-
var per gestionar els fons
europeus que arribaran.
La primera data límit és el
12 de març, quan acaba el
termini per a la constitució
del Parlament. Aquell dia
ja hi ha d’haver acord al-
menys per triar el presi-
dent i la mesa de la cambra.
Ahir, Artadi reflexionava
que “seria el més normal”
que el càrrec fos per a
JxCat, si es té present que
es ve de dues legislatures

amb “encreuament” de res-
ponsabilitats entre els dos
partits. “Podria ser molt lò-
gic que toqués a JxCat, però
seria prematur tancar res-
ponsabilitats sense apro-
fundir a analitzar què fa-
rem i amb quins actors”,
responia Vilalta. Artadi, en
tot cas, també subratllava
que la mesa ha de mante-
nir la majoria independen-
tista. A l’inici de la legisla-
tura passada, la CUP va re-
butjar ser-hi, però més en-
davant hi va créixer la im-
pressió que s’havien equi-
vocat, així que caldrà se-
guir si entra com a objecte
de negociació.

A partir d’aquí, la pre-
sidència de la Generalitat

són faves comptades, ja
que el republicà Pere Ara-
gonès és l’únic candidat
amb possibilitats reals. Al-
gunes veus d’ERC, com el
diputat al Congrés Gabriel
Rufián, han fet una crida
a comuns i cupaires per-
què les esquerres “predo-
minin” en aquest front i al-
tres hi deixin de marcar el
ritme, en al·lusió a Junts.
Tot, però, sembla mera re-
tòrica, perquè un govern
sobiranista sense JxCat
quedaria en franca mino-
ria i ERC ja ha dit que no
voldria, de cap de les ma-
neres, el suport del PSC.
És, doncs, impensable,
com ho és també una pos-
sible alternativa en forma
d’aliança entre el PSC i
JxCat com a la Diputació
de Barcelona, que tampoc
sumaria sola. Els comuns,
entretant, segueixen en-
rocats en un tripartit d’es-
querres que tindria també
74 escons, però que ERC
ha rebutjat fins i tot per es-
crit. Els de Jéssica Albiach
s’han decantat d’entrada
per fer pinya amb el PSC,
el soci a l’Estat, que ha ini-
ciat amb ells una ronda de
contactes per investir Sal-
vador Illa que no té cap
possibilitat de prosperar.
De fet, ni presentar-se a la
investidura podrà fer, si el
president del Parlament,
que és qui designa el candi-
dat que s’hi sotmet, no veu
que hagi de tenir suport. És
pastat, doncs, al cas d’Inés
Arrimadas el 2017.

La situació, de fet, és
calcada a les dues últimes
cites electorals, i tot indica
que es camina cap a la ma-
teixa solució: un govern
independentista bipolar,

tret que la CUP hi accepti
responsabilitats. La can-
didata, Dolors Sabater, va
expressar la seva predis-
posició en precampanya,
però el consell polític li va
picar la cresta. Un corrent
intern, Constituents per
la Ruptura, ara demana en
canvi que s’hi entri.

És clar que l’acció dels
Mossos en la detenció del
raper Pablo Hasél i els alda-
rulls posteriors han enra-
rit l’ambient i s’han ficat de
ple en les negociacions tot
just iniciades, fins al punt
que els cupaires insistien
ahir a condicionar l’ober-
tura d’un nou cicle a “com-
promisos i canvis clars en
el terreny de gestió poli-

cial”, mentre continuaven
exigint la dimissió del con-
seller d’Interior, Miquel
Sàmper. Un factor sobre-
vingut que complicarà,
doncs, un possible acord, si
bé JxCat i el mateix Sàm-
per ja han coincidit que cal
un nou model d’ordre pú-
blic “urgentment”. “Hi ha
molta feina a fer per actua-
litzar el model de seguretat
i ordre públic, i es pot fer
en el marc d’una comissió
parlamentària”, resumia
ahir Vilalta, que deia que
això no vol dir que no calgui
investigar l’acció policial
per determinar si alguns
agents s’han sobrepassat,
tal com ERC ha exigit al
Departament d’Interior.

Un departament, per cert,
que ara és la patata calenta
del govern, i que els republi-
cans podrien assumir per
primer cop. “Seria molt poc
responsable no fer-ho; ara
ja hem assumit altres àrees
complexes, tot i que això
serà objecte dels acords a
què s’arribi”, deia ahir Vilal-
ta en aquest sentit. Caldrà
veure, doncs, com evolucio-
na la posició de la CUP en
els propers dies.

Referèndum a la vista
En tot cas, si volen revali-
dar el pacte, hauran de
canviar coses respecte als
últims anys, que Artadi
admet que han estat “molt
difícils, de dubtes i descon-
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PSC........654.797..... 23,02%
ERC........605.529......21,29%
JxCat ..... 570.733 ..... 20,07%
Vox ........ 218.364 ........7,68%
ECP........ 195.462 ....... 6,87%
CUP ....... 189.814 ....... 6,67%
Cs .......... 158.607...... 5,58%)
PP .........109.445 ....... 3,85%
PDeCAT.... 77.250 ........2,72%

Cens total ...................5.624.044
Vots emesos ............... 2.885.326
Participació.......................51,3%
Nuls .................................41.444
Blancs.............................. 24.076
Vots a candidatures ....2.819.806

Altres llistes  11.245
independentistes 0,4%.  

Resta de llistes 28.560.  
 1%.

RESULTATS 14-F (incloent el vot exterior)

Òscar Palau
BARCELONA

PAS ERC i JxCat assumeixen que un pacte similar a l’actual,
que incorpori un nou full de ruta, és l’opció més factible, amb
Aragonès de president i la incògnita de com el condicionarà
la CUP PEDRES La indignació amb els Mossos pel cas Hasél i
l’eventual unitat d’acció al Congrés, grans esculls per a l’acord

Cap a una repetició
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Els comuns s’han
autoexclòs d’un
front sobiranista i
s’apropen al PSC

Transmissió

0,88
Dada anterior: 0,86

Els nous contagiats
per cada positiu no
han de superar l’1

Llits d’UCINous contagis

2.081
Dada anterior: 1.994

L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

606
Dada anterior: 613

Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus
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cert”. “És important que
els fonaments ara siguin
sòlids, i és aquí on estem
treballant”, resumia. ERC
demana un govern amb
l’estabilitat parlamentària
que no ha tingut en l’últi-
ma legislatura per impul-
sar polítiques progressis-
tes i de reconstrucció, pe-
rò també per avançar cap
al referèndum i l’amnistia.
I aquí, el que els indepen-
dentistes no han aconse-
guit pactar des de l’octu-
bre del 2017, un full de ru-
ta unitari, ho ha fixat ara
com a condició imprescin-
dible el mateix Aragonès.
Els discursos dels últims
dies ja sembla que asse-

nyalen una confluència.
Divendres, el republicà ja
parlava obertament que
aquesta ha de ser la legisla-
tura de “preparació” d’un
nou referèndum, una aco-
tació temporal que havia
obviat en els últims temps,
i que coincideix amb la de-
manda de la CUP d’un nou
referèndum vinculant “de
debò” el 2025 a tot estirar.
La resta de condicions que
havien posat els anticapi-
talistes també semblen as-
sumibles per a tots: avan-
çar en l’amnistia i la fi de la
repressió, recuperar drets
socials i econòmics, i des-
plegar estratègies de lluita
contra el canvi climàtic.

Entretant, JxCat no té
manies a insistir en un re-
ferèndum, però ha posat
l’accent a preparar-se en
paral·lel per poder fer efec-
tiva la DUI. Fins i tot sobre
això es pronunciava diven-
dres Aragonès, que instava
a aprofundir en el diàleg
amb l’Estat per explorar
“els límits” on està dispo-
sat a arribar, però hi feia
un afegitó: “Tenint en
compte que la paciència
dels catalans no és eterna.”
Encara més: es proposava
entretant continuar l’“eta-
pa de preparació i acumu-
lació de forces, perquè, tant
si l’Estat accepta el referèn-
dum com si no, puguem
afrontar amb les màximes
garanties la victòria demo-
cràtica que segur que arri-
barà”. Dit d’una altra mane-
ra, el que reclama JxCat, i
el mateix que de fet conté
la ponència política d’ERC,
però que feia temps que no
apareixia en els discursos
públics dels republicans.

Amb això, l’escull més
important que s’entreveu
és la necessitat, en què in-
sistia ahir Artadi, d’articu-
lar una “política conjunta a
totes les institucions i a es-
cala internacional”. Es re-
feria, sobretot, a recuperar
la unitat d’acció al Con-
grés, inexistent en l’actual
legislatura, perquè les es-
tratègies continuen con-
frontades. JxCat i la CUP
hi voldrien ser factor d’in-
estabilitat per pressionar, i
ERC es resisteix a abando-
nar el suport a Sánchez en
aspectes que creu que afa-
voreixen la ciutadania. ■
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Total de vots
independentistes 

1.454.571
(ERC, JxCAT, CUP, PDeCAT, 

Primàries, FNC, MCR i SCAT)
El 2017 van ser 2.079.340, per 
tant la pèrdua és de 624.769

Percentatges
51,15%

de vots vàlids
51,58%

de vots a candidatures
50,41%

de vots emesos
25,86%
del cens

Total de vots a llistes 
no independentistes

1.365.235
El 2017 van ser 2.278.028, 

pèrdua de 912.793

Percentatges
48,01%

de vots vàlids
48,42%

de vots a candidatures
47,32%

de vots emesos
24,27%
del cens

ó... del govern
El conseller d’Acció Exterior,
Bernat Solé, ha denunciat en
una carta al ministre de l’Inte-
rior, Fernando Grande-Marlas-
ka, les grans dificultats per vo-
tar dels catalans a l’estranger.
El 14-F només ho van fer un
4,2%, mínim històric que no
vol que es repeteixi. “El siste-
ma actual no pot continuar vi-
gent ni un dia més”, hi afirma.
Solé exigeix al govern espa-
nyol que compleixi d’una ve-
gada el seu compromís elec-

toral i “derogui el vot pregat”,
que ha enfonsat la participa-
ció des que es va introduir, el
2011. A més, lamenta que ell
va ser “proactiu” a fer propos-
tes de millora que la JEC i el
govern espanyol van desesti-
mar, i posa en dubte la tasca
d’alguns consolats i ambaixa-
des que han dictat “directrius
contradictòries” sobre l’envia-
ment dels vots, fet que ha pro-
piciat que un 5,75% dels re-
buts a Barcelona fossin nuls.

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

Solé es queixa pel vot exterior

L’APUNT

La condemna
de les urnes

canvi de lideratge cap a l’esquerra, pel triomf d’ERC pe-
rò també per l’auge de la CUP. Toca, doncs, un nou im-
puls al procés amb un full de ruta conjunt que de fet
no és tan lluny. Fets conjunturals com els aldarulls per
Hasél afegiran més prioritats al camí, però no haurien
d’impugnar la condemna dictada per les urnes: els in-
dependentistes s’han d’entendre. I ho tornaran a fer.Òscar Palau

Han rebut un milió i mig menys de vots, però les urnes
han dit el mateix que el 2017: Catalunya no vol un presi-
dent controlat des de Madrid contra els anhels de la
majoria, sinó un govern que treballi per a la indepen-
dència i la recuperació, començant pels consensos més
amplis: l’amnistia i l’autodeterminació. Tot plegat, si bé
l’empat tècnic entre els dos grans no es desfà, amb un
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CCOO de Catalunya fa una crida a for-
mar un govern que posi al centre de ma-
nera “nítida” les polítiques socials, eco-
nòmiques i laborals davant la crisi “sa-
nitària, econòmica i social”. El sindicat
ha instat el futur executiu a incremen-
tar la despesa social i la inversió en sa-
lut, educació, serveis socials, i també
un esforç pel que fa a la cobertura de la
dependència. Un àmbit, aquest últim,
que creu que hauria de ser assumit de
manera directa des de la Generalitat en
coordinació amb el Departament de
Salut. A més de reforçar el sector públic
amb més recursos, CCOO reclama una
reforma fiscal per incrementar la capa-
citat de recaptació i equiparar-la amb la

mitjana de la UE. “No volem un govern
que bonifiqui la fiscalitat dels més rics
estalviant-los l’impost de patrimoni i
de successions i donacions”, remarca.
L’organització creu que cal “trobar
acords amb l’Estat per millorar el fi-
nançament i l’autogovern” i per gestio-
nar les “palanques d’inversió” que sig-
nifiquen els fons europeus. Alhora, re-
clamen ajuts directes per a la protecció
de treballadors, empreses i autònoms i
una intensificació de la lluita contra la
“pobresa creixent”. Comissions veu
“urgent” l’aprovació d’un pressupost
per donar resposta a aquestes mesu-
res, i també el retorn de l’equilibri en les
relacions de treball “que van trencar les
reformes laborals”. “Cal un govern que
tingui clar el valor de la concertació” i
que trobi consensos amb la societat ci-
vil i els agents socials “per a la recons-
trucció social i nacional”, conclou.

Comissions Obreres
“Un govern per a la
reconstrucció
social i nacional”

La patronal Foment del Treball veu
necessari “un pacte de país entre els
agents socials i el govern per reacti-
var els sectors productius”. En una
nota, el comitè executiu de l’organit-
zació ha demanat als grups polítics
que han obtingut representació al
Parlament que “facin el possible per
constituir un govern fort i estable”
que treballi per a la recuperació eco-
nòmica. “El país no es pot permetre
repetir eleccions”, indica el comuni-
cat, que també demana que el nou
govern tingui capacitat per aprovar
aviat una llei de pressupostos que ha
de ser el “full de ruta” per iniciar la
sortida de la crisi, i que han de dotar

de recursos econòmics els projectes
prioritaris del país. “Amb indepen-
dència de les legítimes posicions po-
lítiques i ideològiques –remarca Fo-
ment– és necessari que els grups po-
lítics facin possibles els acords i
aliances necessàries.” En aquest
sentit, comparteix el temor amb al-
tres organitzacions i recorda que
“Catalunya no es pot permetre una
nova convocatòria electoral”. Així
doncs, per la gran patronal, el nou
executiu ha de fer possible aquest
pacte de país ampli, acordat amb els
agents econòmics i socials. Final-
ment, el màxim òrgan de govern de
l’entitat presidida per Josep Sán-
chez Llibre també insta a fer una
“gestió rigorosa” per aconseguir els
fons europeus Next Generation per
iniciar els projectes transformadors
que requereix la nova economia.

Foment del Treball
“Per un pacte de país
que reactivi els
sectors productius”

La patronal de la petita i
mitjana empresa ha de-
manat als partits polí-
tics que configurin un
govern estable que prio-
ritzi l’aprovació dels
pressupostos de la Ge-

neralitat per al 2021 i que impulsi les mesures
sanitàries i econòmiques necessàries per supe-
rar la crisi de la Covid-19. L’entitat apel·la a la go-
vernabilitat de Catalunya i a evitar una nova
convocatòria d’eleccions, per a l’execució urgent
de “polítiques fonamentals per al teixit empre-
sarial i la societat” com la gestió dels fons euro-
peus, així com a accelerar la vacunació. El futur
executiu hauria de tenir “sensibilitat cap al món
econòmic” i mantenir el diàleg amb els agents
socials. Pimec reitera la seva demanda d’ajuts
“directes, urgents i sostinguts en el temps” per
als sectors més afectats per les restriccions a
l’activitat empresarial a conseqüència de la pan-
dèmia. La patronal també espera “més i millor”
diàleg entre els governs català i espanyol.

Pimec
“Un executiu
estable i
pressupostos
urgents”

La UGT es va avançar
fins i tot a la celebració
de les eleccions i ja va
emetre un comunicat
descrivint al futur go-
vern la gravetat de l’es-
cenari social i econòmic

que està deixant la pandèmia. La UGT va posar
en relleu “totes les deficiències estatals i autonò-
miques” que fa anys que denuncien. Per tot ple-
gat, reclama als futurs responsables del govern
que reparin les problemàtiques d’un sector pú-
blic “menystingut a còpia de retallades”. La UGT
constata la destrucció de llocs de treball, la vul-
nerabilitat dels ciutadans i la precarietat laboral
de moltes feines essencials, que a més estan
molt feminitzades. Per tot plegat, el sindicat veu
urgent posar en marxa la reconstrucció i la reac-
tivació del país, amb un govern “capaç d’arribar
a acords i consensos” que estableixi mesures a
curt però també a mitjà i llarg termini, “amb una
mirada roja, verda i lila, que posi al davant de tot
la salut i el benestar de les persones”.

UGT
“Una mirada
roja, verda
i lila pel
benestar”

Per Sergi Perelló, secre-
tari general de la Inter-
sindical-CSC, el govern
que sorgirà de les urnes
hauria de “creure de de-
bò” en els drets sociola-
borals de les majories

treballadores i en la fortalesa dels serveis pú-
blics. Alhora, s’hauria de “posar les piles” en el
tema de la llengua i empènyer en l’exercici del
dret a l’autodeterminació, l’amnistia i el final de
la repressió política. Perelló es mostra escèptic
sobre la benvolença del govern de l’Estat, per la
qual cosa fa una crida a mantenir “la fermesa i la
dignitat” perquè arribin mitjançant el suport so-
cial “als centres laborals, als carrers i, també, a
les institucions”. Només a través de la força de la
gent es podrà “seure en condicions a parlar del
que sigui amb l’Estat, sobretot del dret a l’auto-
determinació”. El secretari general del sindicat
subratlla el “poc marge” que té la Generalitat per
decidir polítiques laborals i veu necessari acon-
seguir “eines d’estat” per dur-les a terme.

Intersindical-CSC
“Fermesa
i dignitat al
carrer i a les
institucions”

Des de la Cambra de Co-
merç de Barcelona, la se-
va presidenta en fun-
cions, Mònica Roca, de-
mana “un govern cohe-
sionat i que actuï amb
unitat i coherència”, i

també “amb sentit i visió de país”. Roca veu necessa-
ri aplicar “responsabilitat i fermesa” a l’hora de
prendre les millors decisions per al país davant la
greu crisi sanitària, social i econòmica. La presiden-
ta cameral opina que cal més diàleg amb els sectors
econòmics, “en especial els més afectats per les res-
triccions”, per trobar solucions conjuntes que per-
metin equilibrar economia i salut. Roca també asse-
nyala que la crisi ha posat de manifest “la feblesa del
model econòmic”, i és del parer que cal fer “de la crisi
una oportunitat”, per exemple desenvolupant pro-
jectes tractors que puguin rebre el suport dels fons
europeus. Aquests fons Next Generation, a més,
subratlla la líder de la Cambra barcelonina, han d’ar-
ribar a la petita i mitjana empresa catalana, que és
“la base de l’economia” a casa nostra, postil·la.

Cambra de Barcelona
“Cal fer
possible un
nou model
econòmic”

Per Oriol Amat, que
s’acaba d’estrenar com a
degà del Col·legi d’Econo-
mistes, en aquest con-
text d’emergència sani-
tària salut i economia van
lligades inexorablement.

Així, per Amat, “tot el que calgui per millorar la salut
de la població ajudarà l’economia”. El degà dels eco-
nomistes creu que, mentre duri la pandèmia, cal que
les institucions injectin ajuts a fons perdut a tots els
sectors més perjudicats per la situació, amb especial
atenció als casos més vulnerables i amb més dificul-
tats d’accés a recursos, com ara les pimes i els autò-
noms. Respecte a la formació de govern, Amat apos-
taria per una majoria “reforçada” per tirar endavant
les mesures necessàries sense entrebancs. El degà
del Col·legi d’Economistes també exhorta el nou
executiu a establir un diàleg amb el govern espanyol
a partir d’una relació “fluida i constructiva”, com
també ho hauria de ser la relació amb les institu-
cions europees, per fer “bons acords en benefici de la
població del nostre país”, remarca.

Col·legi d’Economistes
“La feina feta
per la salut
millorarà
l’economia”

A més de reclamar esta-
bilitat en el pròxim exe-
cutiu, Antoni Abad,
president de la patronal
vallesana Cecot, veu
imprescindible establir
una “nova governança”

que generi “escenaris reals i operatius de con-
certació i de col·laboració publicoprivada”. Per
Abad, les solucions a l’actual crisi “no arribaran
només d’un únic actor”, i serà important establir
consensos i un diàleg fluid entre els agents impli-
cats. En el capítol de la governança, també in-
clou la relació entre tots els nivells de l’adminis-
tració, també l’estatal. “Cal una complicitat
transversal entre els agents polítics, socials i
econòmics que tingui prou força per dur a terme
canvis i trencar les inèrcies que s’han demostrat
caduques, ineficients i estèrils”, indica. Als
membres del nou executiu, el president de la Ce-
cot els demana que “facin política amb majúscu-
les i siguin capaços d’arribar a acords estratègics
per al país, tenint en compte la diversitat”.

Cecot
“Escenaris de
concertació
publicopri-
vada”



a detenció i empresona-
ment de Pablo Hasél per
la lletra de les seves can-
çons ha aixecat una agra

polèmica sobre la llibertat d’ex-
pressió. És un cas similar al de
Valtònyc, condemnat a tres
anys i mig de presó per enalti-
ment del terrorisme i injúries
greus a la corona espanyola.
Des del 2018 resideix a Bèlgica.

La història es repeteix.
Com a ciutadà europeu em sem-
bla una vergonya que a Espanya
es continuï condemnant artis-
tes com si fóssim al segle XVIII.
Visc amb molta vergonya que
Europa ho permeti, quan se su-
posa que Europa ha de ser una
referència quant a drets fona-
mentals. Com a artista, em fa
molta ràbia que l’Estat intenti
controlar les nostres emocions,
els nostres sentiments i, per
tant, limitar les nostres crea-
cions artístiques. Fa molta pena
veure com un estat intenta que
ens autocensurem. Això vol dir
que hi haurà moltes cançons
que no s’escriuran, obres que no
es representaran i piulades que
no es faran.

Vostè, a més d’artista com ell,
és amic de Pablo Hasél.
Sí, i per això em fa tanta pena
que un amic passi anys a la pre-
só per voler fer del món un lloc
millor usant les eines que té a
l’abast a favor d’una transfor-
mació social. Em sap molt greu.

Dijous es va conèixer una nova
condemna a Hasél i ell va tit-
llar-ho d’operació d’estat. Com-
parteix la diagnosi?
Sí. No crec que per amenaçar
una persona et posin dos anys a
la presó. És un escarment con-
tra ell. Puc justificar perfecta-
ment les seves accions, perquè

L
entenc que vivim perseguits des
de l’any 2011, amb patiment
d’anar a presó. Són situacions
difícils de gestionar i a vegades
pots actuar d’una manera que
potser no és correcta. Però la re-
pressió és molt dura, no només
físicament sinó també psicolò-
gica. Escarmentant-lo d’aques-
ta manera no crec que arreglin
res. L’haurien de deixar tran-
quil, que faci la seva vida, que
segur que no amenaçaria testi-
monis de cap judici.

En Comú Podem ha registrat
formalment una petició d’in-
dult per a Hasél i per a vostè.
Hi té alguna confiança?
És una porta que s’obre i que
s’ha d’aprofitar. S’ha d’aprofitar
totes les eines que tinguem a
l’abast tant per sortir de la pre-
só com per tornar a casa. Sense
renunciar al nostre compromís
social ni la reivindicació dels
drets fonamentals. S’ha indul-
tat narcotraficants, tortura-
dors, polítics corruptes, el PP
ha indultat terroristes dels
GAL... Un indult a un artista se-
ria el més normal.

L’acord per a l’indult no és fàcil.
Està clar que no ens regalaran
pas res. Els drets a banda de
conquerir-se s’han de mantenir,
i el que nosaltres hem usat és el
dret a la llibertat d’expressió.
Desgraciadament ens l’han pres
i ara toca recuperar-lo. Tant
una reforma del codi penal per
eliminar els delictes d’injúries a
la corona i l’enaltiment del ter-
rorisme com el nostre indult ar-
ribaran gràcies a la pressió i la
mobilització social. És la pressió
i la mobilització social el que
aconsegueix les coses.

Si l’indult avancés, tornaria?
Més que un tema de voluntat és
escoltar els advocats. Per molt
que ens indultessin, la justícia
espanyola no deixa de ser una

justícia venjativa. Ho hem po-
gut veure amb els presos polí-
tics, que tenen dret al tercer
grau i tot i així els posen traves i
actuen amb venjança. A veure
què diu el meu advocat, Gonza-
lo Boye. Si ell creu que puc tor-
nar a casa sense patir, tornaré.
Però no sé si a viure. No vull que
sigui la justícia espanyola la que
marqui el meu pas. A mi ells no
m’han de dictar la vida. A Bèlgi-
ca també hi tinc els meus
amics, la meva vida i la meva
feina. He llogat un pis, l’he mo-
blat... Aquí em sento lliure, tot
i els peatges que he de pagar.
Fa un mes va morir la meva ma-
re i la vaig haver d’enterrar per
Skype. No he tingut la llibertat
d’acomiadar-la ni de fer costat
a la meva germana, i són aques-
tes coses les que m’agradaria re-
cuperar. Més que una qüestió
d’on viure.

Parlava de l’actitud d’Europa.
Algunes veus dins de la UE han
mostrat la seva preocupació pel
cas Hasél i la retallada del dret
d’expressió. Aquestes declara-
cions difícilment es tradueixen
en res més. És descoratjador?
És molt frustrant, perquè molts
vam pensar que Europa posaria
una mica de seny. És veritat que
democràcies europees com
l’alemanya, la belga o la suïssa
ho han fet i no ens han extradit.
Però Europa, que ha de ser un
referent en drets fonamentals,
hi ha de posar una mica de mà
dura. El que Europa no es pot
permetre és que Borrell viatgi a
Rússia i que li treguin els colors,
deixant Europa retratada per
culpa del que fa l’Estat espa-
nyol. Però també moren cada
dia refugiats de guerra, a la Me-
diterrània, hi ha filats a la fron-
tera a Melilla i la gent es dessag-
na... i Europa no fa res. Els cata-
lans sempre hem tingut l’obses-
sió que Europa ens mira, però jo
crec que Europa ha agafat una

deriva preocupant que va en
contra dels drets fonamentals.

Què caldria?
Necessitem unes institucions
que ens defensin i no que ens
condemnin. Una ciutadania
que se senti segura. Que senti
que els seus drets estan garan-
tits quan s’asseu davant un jut-
ge i no se senti jutjada per la se-
va ideologia o per les seves in-
quietuds. Una policia que et
protegeixi i no que t’obri el cap
quan intentes donar la teva opi-
nió en un referèndum. Hauríem
de començar per posar eines
d’estat en mans del poble i no
dels poderosos perquè reprimei-
xin.

Aquesta setmana les protestes
han derivat en incidents.
És una contradicció molt boni-
ca que se’ns acusi d’incitació a
la violència i que l’única violèn-
cia que s’ha produït a causa de
les nostres cançons és arran de
les condemnes. Nosaltres fa
dotze o quinze anys que fem rap
i ningú mai ha comès un acte
violent induït per les nostres
cançons. Quan hi ha hagut una
reacció violenta ha estat perquè
se’ns ha condemnat a presó.
Ens acusen d’injuriar la corona,
i qui més l’ha injuriat ha estat
ella mateixa amb els escàndols
que han sortit de corrupció o de
venda d’armes a països com
Aràbia Saudita. I també se’ns
acusa d’enaltiment del terroris-
me o humiliació a les víctimes
del terrorisme. Per mi, la humi-
liació per a les víctimes és bana-
litzar el terrorisme per haver
fet unes cançons. A més, què
significa violència? Per mi ho és
veure una persona cercant
menjar en un contenidor, dor-
mint al carrer o morint-se de
fred. O qui recull la fruita per
tres cèntims i no té on anar a
dormir o els sense papers que
quan tenen un problema de sa-

lut són abandonats pel seu pa-
tró. És una violència invisible
que és més greu que cremar
mobiliari urbà per una protesta
social. Les protestes són legíti-
mes i si no s’escolta la ciutada-
nia, s’ha de fer escoltar. Ja hem
vist que a través de les urnes
l’Estat espanyol no ens deixa,
ho il·legalitzen, ens peguen,
ens empresonen... Ens acusen
de terrorisme i jo no veig altre
terrorisme a Espanya que el
terrorisme d’estat. Només s’ha
de veure què va passar amb
l’imam de Ripoll, que és confi-
dent de la policia. Que deixin en
pau els rapers i deixin de col·la-
borar amb les terroristes de ve-
ritat.

Hi ha qui considera que la cre-
ma de mobiliari urbà deslegiti-
ma la protesta.
Cadascú tria la seva manera de
protestar i la protesta social és
legítima. No em sembla bé do-
nar-hi la volta i condemnar o
criminalitzar els afectats. Si a
algú se’l posa a la presó per una
piulada em sembla normal que
tingui ganes de sortir a cremar
un contenidor. ■

“Està clar que si
ens indulten no ens
regalaran pas res”
David Brugué
BRUSSEL·LES

MOBILITZACIONS · “Hi ha una violència invisible que és més greu que cremar mobiliari urbà”
MONARQUIA · “Ens acusen d’injuriar la corona, i qui més l’ha injuriat ha estat ella mateixa”

Josep Miquel Arenas, ‘Valtònyc’ Raper

Valtònyc a les portes
dels jutjats de Gant, en
una imatge d’arxiu ■ ACN
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Per molt que
ens indultessin,
la justícia
espanyola
no deixa de ser
una justícia
venjativa

❝

❝Ens acusen
de terrorisme
i jo no veig altre
terrorisme a
Espanya que
el terrorisme
d’estat
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El Departament d’Interior
es trobarà avui amb els
nou sindicats dels Mossos
d’Esquadra, que han de-
manat reunir-se de mane-
ra “urgent” amb el conse-
ller Miquel Sàmper per
abordar la “greu situació
generada en les darreres
jornades a propòsit dels
desordres públics i les crí-
tiques” al cos. Els sindicats
amb representació en els
Mossos han alertat que la
plantilla es troba molt cris-
pada per les crítiques dels
últims dies que han qües-
tionat la seva actuació en
les protestes per l’empre-
sonament de Pablo Hasél.

Els partits polítics van
fer ahir una crida a la cal-
ma després de quatre nits
d’aldarulls violents. L’al-
caldessa de Barcelona,
Ada Colau, va convidar a la
unitat dels partits polítics
després d’haver condem-
nat les destrosses, i va re-
clamar al PSOE que agiliti
la tramitació de l’indult
per a Hasél demanada per

Unides Podem. L’Ajunta-
ment ha xifrat en 128.000
euros el cost dels aldarulls
de la passada nit, en què
van cremar 23 conteni-
dors i 980 m² de paviment.
La CUP va recriminant-li
que hagi oblidat “la pu-
nyent violència estructu-
ral i només li molestin els
aldarulls”. La formació re-
clama el cessament de
Sàmper i la dissolució de la
Brimo, la unitat antiava-
lots dels Mossos.

ERC va demanar a Inte-

rior que obri una investi-
gació àgil per dilucidar si
hi ha hagut mala praxi po-
licial –una manifestant va
perdre un ull presumpta-
ment per una bala de
foam– i el portaveu dels re-
publicans al Congrés, Ga-
briel Rufián, va demanar
que no es criminalitzi el jo-
vent per la violència d’a-
quests dies. La presidenta
del PSOE, Cristina Narbo-
na, va cridar a manifestar-
se de manera “absoluta-
ment pacífica”. ■

a Els sindicats alerten de la crispació al cos a Colau crida
a la calma i ERC demana que s’investigui l’actuació policial

Interior es reunirà
avui amb els Mossos

Redacció
BARCELONA

Mossos en una protesta a Girona contra l’empresonament de
Pablo Hasél, dimecres passat ■ QUIM PUIG
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