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“És una qüestió que demanaria un debat més am-
pli, no exclusivament centrat a respondre a una
mena de qüestionari tancat que necessàriament
simplifica respostes o et col·loca en una casella.
Els problemes de Catalunya van lligats a les ne-
cessitats i fragilitats de la ciutadania més que a
respostes maldestres polítiques o judicials. L’au-
tèntic problema és saber quina Catalunya, quin
model de societat és el que volem tots plegats. I
treballar per aconseguir-lo des dels diversos
punts de vista que formen la nostra estimada,
creativa, barrejada i diversa societat.”

“La qüestió clau és quina
Catalunya volem”

M. Dolors Renau
PSICÒLOGA

“El 9-N va ser un dia de democràcia. No ens podem
permetre debatre els nous reptes que planteja la so-
cietat als jutjats. Cal que l’Estat espanyol argumenti
per què els catalans no poden aspirar a allò que altres
nacions han fet. I preguntar als ciutadans si volen es-
devenir un estat independent o no en un referèndum
vàlid per a tots és el més fàcil, transparent i democrà-
tic. Si l’ordenament jurídic vigent no ho permet, cal
canviar-lo. La capacitat de donar resposta a nous
temps és el que cal que desenvolupin els nostres diri-
gents polítics per ser dignes del lloc que representen.
El referèndum s’ha convertit avui en imprescindible.”

“Fer un referèndum és
imprescindible”

Josep Vilaplana
PRESIDENT DEL C0L·LEGI DE METGES DE GIRONA

“El que passa és un despropòsit esperpèntic, un
símptoma més que mostra que els valors que han
sustentat la nostra societat democràtica i occidental
trontollen arreu. Sistemes polítics volen mantenir als
tribunals la vigència de les seves idees, sense reco-
nèixer que la realitat és mutant. Segueixen els dictats
del deure amb un zel desmesurat, actitud que acos-
tuma a tenir conseqüències pernicioses. Quan la polí-
tica es converteix en visites recurrents als tribunals
de justícia, és obvi que alguna cosa falla en el sistema
que ho permet. I aquesta situació, per si sola, ja des-
legitima el sistema.”

“Aquesta situació
deslegitima el sistema”

Antònia Carré-Pons
ESCRIPTORA

El conseller de Justícia,
Carles Mundó, i el mi-
nistre del ram, Rafael
Catalá, es van tornar a
enfrontar ahir per la si-
tuació de judicialitza-
ció que viu la política
catalana. Des de Barce-
lona, on el ministre va
participar en una jor-
nada de la patronal Fo-
ment del Treball, va de-
fensar avançar cap a
“la despolitització de la
justícia i la desjudicia-
lització de la política”,
però sempre, hi va afe-

gir, fent complir la llei.
Tanmateix va assegurar
que el govern espanyol
continua advocant “pel
diàleg, la negociació i la re-
cerca de solucions políti-
ques, però sempre dins del
marc de la llei”, opinió que
no va compartir Mundó.

Des del Parlament, el
conseller va negar que l’ex-
ecutiu espanyol dialogui ni
ofereixi propostes políti-
ques més enllà de repetir
que vol dialogar. “L’“opera-
ció diàleg”, fins ara, es con-
creta en una operació re-
unió”, va criticar. Per això
va demanar-los que “no ai-
xequin cortines de fum di-

ent que són els altres els
que no volen dialogar.”
Mundó va replicar al minis-
tre que és l’Estat el que té
deures pendents amb Ca-
talunya i va considerar que,
si al govern de Mariano Ra-
joy no li agraden les propos-
tes que surten del govern,
n’han de plantejar de noves
en el terreny polític, i no
dur als tribunals les que no
comparteix, com ja va tras-
lladar al fiscal general de
l’Estat en una reunió que
van tenir dimarts: “Li vaig
dir l’error que suposa inten-
tar resoldre dins la justícia
qüestions que són estricta-
ment d’àmbit polític.” ■

a El conseller lamenta que l’Estat anunciï diàleg però no
faci propostes a El ministre insisteix a respectar la llei

Nou enfrontament
entre Mundó i Catalá
per la judicialització
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mocràtic del món, que és treure les ur-
nes.

Ara un jutge ha manat al govern espa-
nyol que aclareixi si català i valencià són
dos idiomes diferents.
Això sí que és per morir-se de riure. Que
a hores d’ara els espanyols encara esti-
guin dubtant sobre això, és propi de la
dreta més cavernícola i ignorant.

Escriure en català sempre ha estat una
opció arriscada perquè el mercat és pe-
tit i molt competitiu. Quan tinguem un
estat rere nostre, la literatura catalana
estarà salvada?
No, de cap manera. Som una llengua de-
mogràficament molt petita. Fa poc he es-
tat en un congrés a Croàcia i això m’ha
servit per constatar el desconeixement
absolut de la resta del món en relació
amb la literatura croata, per exemple.
Podem dir el mateix de la literatura de
Noruega o de Malta. Estem parlant de
països molt progressives però demogràfi-
cament limitats, com el nostre. Per tant,
el que cal és una bona política de traduc-
cions. És el que està fent molt bé l’Insti-
tut Ramon Llull. Però costa molt perquè
els grans circuits són estrictament co-
mercials i la nostra força, petita.

La seva trajectòria literària sempre ha
parat esment en la reivindicació dels
drets de la dona. Una Catalunya inde-
pendent ha de ser menys masclista?
No necessàriament. Una Catalunya in-
dependent tindrà els seus defectes i tin-
drà governs contra els quals caldrà mani-
festar-se perquè, sens dubte, prendran
alguna mesura que no ens agradarà. Po-
dran guanyar les dretes o les esquerres,
perquè serà una Catalunya plural, amb
tics universals o globalitzats, com per
exemple la discriminació de la dona, que

passa a tot arreu del món, fins i tot en un
país com els Estats Units, on ha estat im-
possible que una dona arribés a ser presi-
denta del govern.

El País Valencià ho té encara pitjor que
Catalunya a l’hora de defensar la seva
identitat.
Això és complicat perquè des del fran-
quisme ja no ens diuen ni País Valencià.
Jo crec que acabem de despertar d’un
llarg son. Estem progressant i hi ha ha-
gut un tomb polític. Des del punt de vista
lingüístic, els valencians sempre han es-
tat reticents a acceptar les normes del
nord, però al final s’han acabat accep-
tant. Dialogant es poden acceptar moltes
coses. Quan la independència sigui efec-
tiva, tant a les Illes com al País Valencià
l’estructura del nou Estat hauria de ser
la d’una confederació. És a dir, no pot ser
pensar que la capital sigui Barcelona.

Jugant amb el títol d’una de les seves
novel·les, la crisi ha situat molta gent en
la invisibilitat, però, curiosament, també
ha consolidat una majoria independen-
tista, perquè ja no es tracta només de
defensar la supervivència cultural, sinó
també l’econòmica.
És evident però no és cert del tot. Quan
una societat està molt depauperada ja no
és capaç de fer revolucions. Hi ha hagut
moments de gran angoixa econòmica
que ens han portat a proclamar allò de
l’“Espanya ens roba”. Ara hem vist com
gasten milions en AVE de luxe mentre a
nosaltres les rodalies no ens funcionen. I
tot això, amb els nostres impostos. La si-
tuació a Madrid és ridícula perquè estan
molt espantats. Però el que no volem és
que ens manin. Si llegim la lletra petita
de la sentència contra l’Estat, veurem
que fins i tot ens tractaven jurídicament
d’inferiors. Així d’insultant. ■

❝❝Vull tenir un bon veïnatge
amb els espanyols. El que
no vull és que els
espanyols em manin

El que ha de fer la zebra no
és córrer més que el lleó,
sinó córrer més que les
altres zebres
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