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El Pacte Nacional 
per la Llengua

El mes de gener d’enguany, el Secretari de 
Política Lingüística, Sr. Francesc X. Vila, 
presentava el Pacte Nacional per la Llengua 
(PNL). A finals del mes de febrer passat, es 
va convocar una primera reunió en què van 
participar representants dels partits del go-
vern, la CUP i també el PSC i els Comuns, 
així com sociolingüistes i representants de 
les entitats del Consell Social de la Llengua 
Catalana, del qual forma part la CAL.

En aquesta reunió es va presentar l’informe 
acadèmic sobre la situació del català, elabo-
rat per set experts independents, anomenat 
«Un marc sociolingüístic igualitari per a la 
llengua catalana».

L’informe, exhaustiu i minuciós, reflecteix, 
entre molts altres indicadors, que els aven-
ços en l’aprenentatge escolar i la transmis-
sió de la llengua dins de les famílies no han 
pogut compensar els efectes de la nova im-
migració no catalanoparlant. Cal tenir en 
compte que, durant les dues darreres dèca-
des, Catalunya ha rebut un milió i mig d’es-
trangers de 187 nacionalitats i 300 llengües 
diferents. 

L’informe constata que l’actual oficialitat del 
català «està lluny dels objectius de garantia 
de l’ús normal de la llengua» en els àmbits 
que fixen les lleis de la Generalitat. Remarca, 
també, que un dels àmbits en què la presèn-
cia del català és molt minoritària és al cine-
ma i als videojocs. 

El PNL té com a objectius principals incre-
mentar els nivells de coneixement col·lectiu 
de la llengua; facilitar al màxim l’ús de la 
llengua en tots els àmbits, parant especial 
atenció als més rellevants en què la llengua 
té menys presència i potenciar l’adopció de 
la llengua entre les persones que no la tenen 
de partida.

Tenim moltes esperances posades en aquest 
PNL. Possiblement arribi massa tard, però 
també és cert que si no li donem forma, 
l’acordem i el duem a terme, no podrem de 
cap manera redreçar una situació lingüística 
que té tendència a anar a pitjor.

El president Aragonès va fer una crida a re-
forçar els consensos per fer efectiu el PNL. 
És cert que necessitem el més ampli consens 
possible, però aquest és també una arma 
de doble tall. Tenint en compte els partits 
i determinades institucions i associacions 
amb les quals caldrà establir consensos, no 
voldríem pas que visquéssim una situació 
semblant a la de l’època de la transició del 
1978, quan Jordi Carbonell va pronunciar 
aquella frase que, malauradament, va acabar 
resultant premonitòria: «Que la prudència 
no ens faci traïdors».

Reforcem i estintolem el PNL i tinguem ben 
present que el consens no ens acabi fent traï-
dors a la llengua. 
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El castellà és, també, la llengua pròpia de Catalunya?

Jaume Marfany

El 28 i 29 de gener d’enguany van tenir 
lloc unes jornades de debat i treball per 
abordar la renovació del consens per la 
llengua a Catalunya, organitzades per la 
Fundació Rafael Campalans. La Fundació 
està vinculada directament al PSC i esdevé 
el laboratori d’idees d’aquest partit.

Les paraules que més s’han fet servir du-
rant les principals intervencions han estat: 

consens, compromís, acord, no-confronta-
ció, convivència, respecte, serenitat, tran-
quil·litat, actitud constructiva, despolitit-
zar la llengua...

I les frases més contundents han estat en 
boca de l’expresident Montilla i del Secre-
tari General del PSC, Salvador Illa: «tot-
hom que ho vulgui ha de poder-se desen-
volupar en castellà...» «la defensa del català 

Aprofundint / Llengua

«Nunca fue, la nuestra, lengua de imposición sino de encuentro; a nadie se le 
obligó nunca a hablar en castellano. Fueron los pueblos más diversos quienes 

hicieron suyo por voluntad libérrima el idioma de Cervantes».
( Juan Carlos I, rei d’Espanya, 23 d’abril del 2001)

«No he volgut escriure l’obra en llengua castellana per no mostrar tenir en poc la catalana i 
també per no valer-me de llengua estranya per a defensar i il·lustrar la naturalesa pròpia». 

(Cristòfor Despuig «Cròniques de la insigne ciutat de Tortosa» Segle XVI)»
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El castellà és, també, la llengua pròpia de Catalunya?

Aprofundint / Llengua

no ha de ser atacar el castellà...»  «el castellà 
és també la llengua pròpia de Catalunya».
Ja fa temps que s’intenta, a través de la 
política del bilingüisme instaurada per 
l’Estat espanyol, estendre la falsa creença 
que Catalunya —i per extensió la Nació 
completa— tenim dues llengües que ens 
són pròpies: el català i el castellà. Que el 
castellà es parla a Catalunya des de fa ja 
molts segles i que, per tant, és mereixedor 
de l’atribut llengua pròpia del país.

El projecte imperialista de la Gran Cas-
tella comença a néixer a principis del se-
gle XVI. Per començar a donar-li forma, 
s’inventa i s’atribueix a si mateixa el nom 
d’Espanya, i a la llengua castellana el nom 
d’espanyol. La Castella que fins al des-
cobriment d’Amèrica «era un marge al 
buit, el cul del món. Un país de ramaders 
i agricultors, sense cap poder mercantil, 
ni naval, ni militar. Sense burgesia, sense 
llotges, ni consolats, ni expansió mediter-
rània ni atlàntica. Amb unes classes baixes 
totalment analfabetes i uns hidalgos que 
no treballaven ni que els caigués un llamp 
a sobre i els fulminés.» [1].

Ara farà un parell d’anys, l’escriptor En-
ric Gomà va publicar el llibre «El castellà, 
la llengua del costat»[2]. Hi explica com 
van anar rebent els catalans la progressi-
va imposició i posterior consolidació del 
castellà. Segons Gomà, tot plegat s’inicia 
a finals del segle XVI principis del XVII i 
arriba fins a començaments del segle XX. 
Fins llavors, el castellà era la llengua de 
l’estat, la llengua del poder. A principis 
del segle XIX es pot assegurar que només 
un 1% dels catalans sabia la llengua cas-
tellana.

Us en reprodueixo algun petit fragment:

«El 1800 el castellà el saben parlar un 
1% de la població: els soldats, alguns 
capellans, els del cadastre i els jutges. Els 
catalans han volgut parlar castellà, sigui 

davant dels virreis, davant dels inqui-
sidors, davant dels jutges, davant dels 
abats, davant dels bisbes. I és que el caste-
llà era una llengua forta, una llengua de 
poder. Quan venien soldats de Castella, 
un se les havia d’apanyar com podia. Sa-
bia una mica de castellà la gent que vivia 
a les poblacions del camí ral que anava 
cap a Madrid: Cervera, Tàrrega i Lleida. 
En canvi, poblacions com la Seu d’Urgell 
o Arbúcies no el rascaven.

És evident que fins al 1900 els catalans no 
sabien castellà perquè no el necessitaven. 
Amb tot, sí que es va descobrir al XVIII 
que el castellà era llengua comercial, per 
fer diners. I és per això que els fills de la 
burgesia l’aprenien per comercialitzar 
amb Amèrica i la resta d’Espanya. L’ense-
nyament, fins a començaments del XIX és, 
malgrat tot, en català. A partir del 1838, 
però sobretot a partir de la llei Moyano 
i l’Escola Nacional, per a tothom arriba 
l’ensenyament en castellà. Ara bé, quan 
aquests sortien de l’escola se’ls esborrava 
tot perquè no tenien ocasió de practicar-lo 

ni d’escoltar-lo. No en tenien competèn-
cia passiva. El castellà fins al 1870 no era 
sinó la llengua del poder.

Com a llengua de poder ha estat una 
llengua antipàtica. Quan algú parlava 
castellà es deia que ja havia arribat la 
tropa. És a dir, els soldats que saquejaven, 
violaven, robaven o insultaven. Qui van 
ser els primers que van parlar castellà a 
Catalunya? Doncs els inquisidors. El rei 
Ferran II va fer venir a Montserrat un 
abat i tot de monjos de Valladolid que 
usaven només el castellà». [...]

Algú us dirà que hi ha mostres de literatu-
ra en castellà escrita als Països Catalans ja 
durant el segle XV. Sense entrar en algu-
nes consideracions com, per exemple, les 
relacionades amb el paper de la Inquisició 
pel que fa a la literatura catalana durant 
aquells segles en què regnava el terror 
(tesis que alguns desmenteixen rotun-
dament, però que, si més no, plantegen 
molts, però que molts interrogants), sí 
que la pràctica totalitat dels historiadors 
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Al 1930, al Principat, 

només hi havia un 16% 

de castellanoparlants

Aprofundint / Llengua

estarien d’acord que aquesta petita mostra 
en castellà és motivada per raons d’afala-
gament i d’acostament al poder. «De fet, 
seria com afirmar que el francès es parla 
a Anglaterra des del segle XI, perquè en 
aquell moment hi havia literatura escrita 
en aquesta llengua (arribada amb la dinas-
tia dels Plantagenet). O dir que el gallec 
s’utilitza a Castella des de l’edat mitjana 
perquè hi va haver poetes castellans que 
escrivien en aquesta llengua.»[3]

Durant segles, i fins ben entrat el segle 
XX, el nombre de castellanoparlants pre-
sents sobre el territori del Principat era 
molt reduït i molt circumscrit socialment: 
classes altes castellanitzades; funcionariat 
civil, militar i policial, generalment proce-
dent de fora del domini lingüístic català; 
en algunes zones, com al País Valencià, 
també els eclesiàstics... La immigració cas-
tellana (no gaire nombrosa a Catalunya i 
València, nul·la a les Illes) s’integrava lin-
güísticament per immersió social, com va 
passar a les comarques centrals del País 
Valencià al llarg del segle XIX i als centres 

industrials del Principat fins pràcticament 
el 1930. En aquesta època, 1930, al Prin-
cipat, només hi havia un 16% de caste-
llanoparlants.

El març de 2019, en el número 7 d’Apunts 
de sociolingüística i política lingüísti-
ca,[4] es va publicar un avançament del 
primer estudi, fet pel Centre de Recerca en 
Sociolingüística i Comunicació (CUSC) 
de la Universitat de Barcelona, que inten-
ta esbrinar des de quan som bilingües els 
catalans. L’estudi parteix dels testimonis 
orals de persones nascudes aleshores, fa 
pràcticament cent anys, que poden recor-
dar els usos lingüístics de la seva infantesa 
i els dels seus pares i avis. Els seus records 
no són diferents dels de molts d’altres.

Vegem-ne una mostra:[5]

Els meus avis em deien que abans de la 
guerra no havien sentit mai ningú par-
lar castellà a la vila on vivien. (@jor-
di_GGG)

«A casa no vaig sentir cap paraula caste-
llana. Els pares l’entenien. L’àvia havia 
servit de minyona a Barcelona, a casa 
d’uns senyors que devien parlar castellà i 
n’havia après alguna paraula», i afegeix: 
«Aquí potser algun estiuejant que venia 
amb minyones. A l’estiu se sentia alguna 

paraula en castellà.» (Dolors, 90 anys)

«No entenien per què els feien aprendre 
una llengua, el castellà, que els era ali-
ena i que ningú no parlava, i quan van 
començar a venir i conèixer gent de par-
la castellana aleshores van entendre per 
què els hi feien aprendre, perquè hi havia 
algú que el parlava.» (Investigadora del 
CUSC, Mireia Galindo, sobre alguns tes-
timonis)

Si el castellà ha arribat a ser la llengua ma-
joritària d’ús als Països Catalans, ha estat 
a través de la imposició. La imposició que 
pot dur a terme sense restriccions el po-
der de l’invasor i, per què no dir-ho, que 
sempre ha comptat amb la col·laboració 
o la convivència inestimable dels botiflers 
de cada època. Imposició per la força de 
les armes. Imposició violenta. Imposició 
política. Imposició judicial. Immigracions 
massives impulsades des del mateix poder 
i un llarg etcètera.

Els atacs contra el català són històrics i 
estan documentats des de fa més de 300 
anys. Si ens atenem només a la imposició 
«legal», la persecució s’origina a partir del 
moment que comencem a perdre les lli-
bertats nacionals. Els primers van ser els 
ciutadans de la Catalunya Nord, a partir 
del Tractat dels Pirineus el 1659. La resta 
de territoris dels Països Catalans patiran la 
persecució d’alt nivell a partir dels Decrets 
de Nova Planta instaurats després de la 
derrota en la Guerra de Successió:

«Este Reyno ha sido rebelde a S. M. y ha 
sido conquistado, haviendo cometido con-
tra S.M. una grande alevosia, y así no tie-
ne más privilegios ni fueros que aquellos 
que S.M. quisiera conceder en adelante.»

Per fer-nos una idea de com han estat d’es-
fereïdors els atacs contra la llengua catala-
na,  i com es va dur a terme una autèntica 
política de genocidi cultural i lingüístic, 
només cal donar un cop d’ull a llibres com 
«La persecució política de la llengua catala-
na»[6] de Francesc Ferrer i Gironès, o «Ca-
talanofòbia»[7] del mateix autor; també al 
llibre de Josep Benet, «L’intent franquista 
de genocidi cultural contra Catalunya.»[8]
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[1] Bilbeny, Jordi https://www.inh.cat/articles/Proleg-d-en-Jordi-Bilbeny-al-seu-llibre-Inquisicio-i-Decadencia-
[2] Gomà i Ribas, Enric. «El català la llengua del costat». 2020. Editorial Pòrtic
[3] Mayans, Pere https://blocs.mesvilaweb.cat/pmayans/castella-llengua-propia-de-catalunya/
[4] https://cuscub.files.wordpress.com/2019/03/apunts-cusc-num-7-marc-2019-bilinguitzacio-catalunya-segle-xx.pdf
[5] https://www.ccma.cat/324/des-de-quan-som-bilingues-els-catalans-primer-estudi-del-proces-dintroduccio-del-castella/noticia/2915249/
[6] Ferrer i Gironès, Francesc. «La persecució política de la llengua catalana». 1985. Edicions 62
[7] Ferrer i Gironès, Francesc. «Catalanofòbia. El pensament anticatalà a través de la història» 2000. Edicions 62,
[8] Benet, Josep. «Intent franquista de genocidi cultural a Catalunya». 2009. Publicacions Abadia de Montserrat
[9] Mayans, Pere https://blocs.mesvilaweb.cat/pmayans/castella-llengua-propia-de-catalunya/

Afirmacions tan carregades de falsedat com pretendre que 
el castellà no ha estat imposat i que, per a més inri, és tam-
bé la llengua pròpia de Catalunya, formen part de raons 
purament ideològiques, de drets de conquesta, de políti-
ques bilingüistes que l’únic que pretenen es aniquilar-nos 
com a nació diferenciada.

«El vell mite segons el qual Catalunya ha estat històrica-
ment un poble bilingüe [...] Només una dada,: a la segona 
meitat del segle XIX, el 75% dels catalans desconeixia la 
llengua castellana. La bilingüització més massiva de Ca-
talunya no s’ha produït fins ben entrat el segle XX i no 
ha culminat fins a l’arribada de població immigrada caste-
llanoparlant (i d’altres procedències) i fins a la introducció 
dels mitjans de comunicació monolingües castellans (pen-
sem principalment en la televisió als anys 60 del segle XX). 
En aquest moment és quan el castellà és present a tot el 
territori, no abans.[9]
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Xavi Tedó

La CAL ret tribut a 
l’escriptor de Sueca 
en el centenari del 

seu naixement en el 
marc de celebració 

de l’Any Fuster

«No és un valencià estricte, ni un català de 
València, ni un valencià catalanitzat. Fuster 
és un element normal de la totalitat de la 
nostra àrea lingüística». Així va descriure 
Josep Pla a Joan Fuster a Confluències. Una 
mirada sobre la literatura valenciana actu-
al. Sigui com sigui, Fuster va ser l’assagista 
valencià més important de les generacions 
d’intel·lectuals sorgides després de la Guer-
ra Civil amb una força que va sobrepassar 
l’àmbit literari i es va projectar sobre la vida 
cultural i cívica dels territoris catalanopar-
lants. I és que a partir de la dècada dels anys 
seixanta del segle passat, l’escriptor de Sueca 
va esdevenir un referent cívic al País Valen-
cià en el moviment de represa i normalitza-
ció del valencià i una figura clau en el debat 
sobre la identitat valenciana en la segona 
meitat del segle XX. Ell és qui encunya el 
concepte Països Catalans a Nosaltres, els 
valencians (guardonat amb el Premi Lletra 
d’Or l’any 1963), llibre en el qual proposa 
la «reconstrucció nacional» del País Valencià 
dins el marc dels territoris de parla catala-
na. «La seua significació històrica ha estat 
tan remarcable que hom pot parlar des de 
la nostra perspectiva a ctual d’un abans i un 
després d’aquesta obra en qualsevol referèn-

cia a la cultura i la consciència nacional del 
País Valencià», ha deixat escrit d’aquest llibre 
Jaume Pérez Montaner, estudiós de l’obra de 
Fuster.   

Aprofitant la celebració de l’Any Fuster en 
el centenari del seu naixement, la CAL ha 
decidit homenatjar  l’escriptor en la XXVI 
edició del Correllengua, l’esdeveniment po-
pular més important que treballa per a la 
difusió de l’ús de la llengua i la promoció 
de la cultura popular de les terres de parla 
catalana, des d’una aposta lúdica, festiva, 
participativa i transversal. L’acte central de 
l’edició d’enguany es farà a la localitat de 
Tàrrega els dies 10 i 11 de juny. L’entitat ha 
escollit la capital de l’Urgell perquè hi ha un 
monument dedicat als Països Catalans, ter-
me central en la vida i l’obra de Fuster. En 
aquesta jornada, la CAL gaudirà del suport i 
la col·laboració del consistori urgellenc, així 
com d’AgEnTa (Agrupació d’Entitats de 
Tàrrega), que neix l’any 2013 amb l’objec-
tiu de generar una xarxa entre associacions 
de la ciutat per sumar esforços.

Els actes s’iniciaran el divendres 10 de juny 
amb un col·loqui i l’endemà arribarà el plat 
fort amb l’encesa de la Flama del Canigó 
i la lectura del Manifest del Correllengua, 
elaborat pel director de Vilaweb, el perio-
dista Vicent Partal, després d’una visita 
emblemàtica per Tàrrega, un dinar de ger-
manor i diferents activitats artístiques. Per 
escalfar motors, el dimecres 25 de maig, la 
CAL ha organitzat una taula rodona, en col-
laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC) i en el marc del Pacte Nacional per la 
Llengua, a la mateixa seu de l’IEC, amb re-
presentants de la societat civil del Principat, 
les Illes, el País Valencià i Catalunya Nord, 
amb el títol «Països Catalans: unitat lingüís-
tica i nacional». Aquest fòrum té el suport 
de la Institució de les Lletres Catalanes.

CAL / Correllengua

La XXVI edició del Correllengua
homenatja Joan Fuster
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Xerrem 

La XXVI edició del Correllengua
homenatja Joan Fuster

Jordi Esteban
Director del projecte 

Xerrem Junts

Milers d’espais-exprés per 
conversar en català

Abans, gent com el 
meu pare que havia 

vingut de fora de 
Catalunya parlava 

català al cap de dos 
anys de ser-hi. Ara 

no. Ara una família 
romanesa, posem per 

cas, que arriba a un 
poble de Catalunya 

assimila en primer lloc 
el castellà sense esforç, 

s’oblida del català i 
l’ignora. Al meu pare 

allò li succeí en temps 
de Franco i aquesta 

família romanesa viu 
en democràcia. De 
les múltiples raons 

que es poden adduir 
per explicar-ho cal 

remarcar-ne una de 
molt principal: el 

desistiment dels qui 
parlem català, causat 

per l’efecte demolidor 
d’aquell «Hable usted 

cristiano» que ens 
ha calat fins al moll 

de l’os de tal manera 
que ens resulta difícil 

alliberar-nos-en.

Faig una mirada personal per esbrinar què succeeix amb el català. Em centro en l’oralitat i 
començo amb un esquema que, tot i el perill de simplificar la realitat, crec que aporta llum. 

Considero dues modalitats bàsiques de comunicació oral: parlar per actuar amb els altres 
i parlar per ser amb els altres. A la primera modalitat li cal un llenguatge formal o mitja-
nament formal i la segona en té prou amb registres mitjanament formals o col·loquials. 
En la primera modalitat el més important és l’eficiència i en la segona, la bona relació 
interpersonal.

A la primera, la d’actuar amb els altres,  hi corresponen els usos jurídics i funcionals. 
• Jurídic és tot allò que fem en qualitat de subjectes de drets i deures i quan ens hi movem 

ens centrem en dades i fets; hi ha opacitat personal i no som més que allò que diu el 
DNI, el compte bancari, el padró... 

• Funcional és tot el que fem com a agents que produïm o consumim béns i serveis; ja 
no som del tot opacs, tenim transparència selectiva i mostrem de nosaltres allò que és 
indispensable per a cada acció: som viatgers, compradors, usuaris de serveis, malalts, 
tècnics... 

A la segona modalitat, la del ser amb els altres, li corresponen els usos veïnals i amistosos.
 
• Anomeno veïnal la relació amb altres amb qui compartim de manera iterada alguna 

funció bàsica com ara ser companys de feina, viure a prop, ser membres d’una entitat, 
etc. Aquí mostrem de nosaltres mateixos coses que, tot i ser personals, no són compro-
meses ni íntimes sinó comunes o prou freqüents en la vida social: si som fredolics, si ens 
agrada la platja, si hem estudiat tal cosa, si ens han robat, si hem estat malalts, etc. 

• Segons com ens obrim en aquesta relació passem a l’altra modalitat, l’amistosa, que és 
la relació en què tot allò que som com éssers humans hi té cabuda i en fem partícips els 
altres: som irrepetibles i ens agrada o odiem això o allò, som observadors i coneixem 
infinitat de coses, som vivencials i recordem un munt d’històries, som voluntariosos i 
ensenyem el que sabem fer, som intel·ligents i diem el que pensem. Estem oberts als 
altres i podríem estar-nos hores i hores xerrant-hi. 

Les dues primeres modalitats tenen actualment un caire molt i molt castellà. Només cal 
endinsar-se en el món judicial o en l’interior de qualsevol empresa. Caldrà fer polítiques 
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d’envergadura, si es vol revertir la situació. Aquí la població ca-
talana hi té comportaments testimonials: actuar excepcionalment 
per trencar la liquiditat que dona l’ús d’una sola llengua i remoure 
l’estabilitat d’aquest ús que extermina el català. 

Les altres dues modalitats són essencials per a la gent que arriba i 
no sap català ni castellà. I aquí la població catalana hi té recorre-
gut. És en la conversa més informal o col·loquial on neix i creix la 
voluntat de parlar una llengua; la conversa continuada dona co-
neixements al nou parlant, li aporta tobogans de baixada perquè 
s’hi expressi i l’inclou en el món cultural i social d’on és natural. 
I aquí hi som nosaltres, els que hem mamat el català a Catalunya 
i que majoritàriament i malauradament seguim el lema franquista 
perquè la família romanesa s’oblidi definitivament del català. 

La reversió d’aquesta rèmora passa per la conscienciació dels cata-
lans i, alhora, per la creació d’espais-exprés de conversa catalana. 
Milers d’espais. O assumim que tots i cadascú de nosaltres és res-
ponsable social lingüístic o Catalunya deixarà de ser catalana.

La CAL, amb el projecte Xerrem Junts (https://www.cal.cat/pro-
jecte/xerrem-junts/)  porta catorze anys creant espais de conversa 
catalana en molts punts, però cal que augmentin en nombre i en 
suport. Té tot el necessari, menys els calés per escampar-ho:

• Hi ha metodologia natural: s’han recollit temes, estratègies i 
recursos senzills per posar en mans de gent no professional de 
manera que se’n surtin bé a l’hora d’iniciar a persones que no 
entenen el català o no el parlen. 

• Hi ha a Catalunya, en barris i pobles, centenars d’espais socials 
on fer petar la xerrada amb unes cadires en rotllana: centres 
socials, biblioteques, ateneus, parròquies, entitats d’acollida i 
formació, equipaments municipals, locals parroquials, etc.  

• Hi ha una tradició de voluntariat consolidada al país: conduir 
grups de conversa des del veïnatge i l’amistat és molt enriqui-
dor i agraït. 

• La CAL té capacitat operativa per fer que n’hi hagi milers al 
país: capacitat de formar voluntaris, d’atendre metodològica-
ment perfils diversos de persones, de dotar els grups de materi-
als idonis i de fer seguiment presencial o virtual.  

Vet aquí una proposta basada en l’experiència, perfectament pos-
sible:

Crear una vintena de punts de compromís social per la llengua 
estratègicament situats a les zones on fa més falta i gestionats per 
sengles tècnics dinamitzadors. La tasca principal: crear una xarxa 
de relació amb entitats i organismes que es mouen pel català i ges-
tionar amb ells la creació i manteniment de grups Xerrem Junts 
per als tres perfils: desconèixer el català, conèixer-lo i no parlar-lo 
i parlar-lo amb dificultat. I coordinar altres iniciatives que vagin 
en el mateix sentit. Tenim el projecte a punt, escrit. Tant de bo 
ens hi acompanyin les virolles un dia no gaire llunyà i el puguem 
desenvolupar.
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Amb documents judicials 
i policials, i declaracions 

inèdites d’un centenar 
de testimonis, inclosos 
els líders del Procés, el 

periodista Jordi Panyella 
(Barcelona, 1966) fa una 

crònica de la repressió 
contra l’independentisme 

des del 2009 al llibre Causa 
general (Angle Editorial).

X. T.

Heu xifrat en 3.628 els 
represaliats del Procés. 
D’on surt aquesta xifra, que 
no és la que diu Òmnium 
ni Alerta Solidària?

Surt de sumar els represaliats per via ju-
dicial, administrativa i econòmica i els 
que van ser bastonejats l’1-O. Els primers 
represaliats són els que van ser colpejats 
durant el referèndum, perquè el primer 
element de coerció que té l’Estat contra els 
qui vol reprimir és la porra o l’escopeta.

Us remunteu al 2009, però, 
per parlar de la repressió.

Una de les mentides de la gent que nega el 
fet nacional català és que la independència 

és un invent recent quan ens podríem re-
muntar al segle XVIII. 

Jo la situo al 2009 amb la consulta 
d’Arenys de Munt, perquè és quan es des-
vetlla aquesta consciència nacional i la 
independència passa de ser cosa de grups 
residuals com l’MDT a ser un moviment 
general gràcies a la sentència del TC con-
tra l’Estatut.

Al llibre parleu dels casos 
més coneguts, però també de 
ciutadans anònims que s’han 
vist abocats a causes judicials.

La repressió ha estat transversal. L’Estat 
ha disparat contra tothom, i fins i tot a 
Madrid ha anat contra qui manifestava 

Veus del país / Entrevista a Jordi Panyella

Jordi Panyella: «L’objectiu de 
la repressió és estendre la 

por com una taca d’oli»
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simpaties cap a Catalunya. Hi ha hagut un 
abús absolut per part de la policia. Parlo, 
per exemple, del restaurador de Calella, 
que no era independentista, però que es va 
negar a servir a policies al seu establiment 
per la violència de l’1-O, i a qui li van re-
tirar la llicència de caça com a escarment 
perquè era la seva principal afició. O del 
mecànic de Reus que va dir que ja no repa-
raria cotxes de la policia nacional i va patir 
un procés judicial auspiciat per un mosso 
d’esquadra casat amb una policia nacional.

Quin és l’objectiu 
d’aquesta repressió?

Desmobilitzar el moviment a través de la 
por. No tan sols s’adreça a la persona afecta-
da, sinó al seu entorn. Cal avisar que qual-
sevol dia poden donar una puntada de peu 
a la porta de casa teva i detenir-te. L’objectiu 
de la repressió és estendre la por com una 
taca d’oli.

Hi ha algun cas que 
l’ha sorprès?

El que més m’ha sorprès és que a la Ca-
talunya del segle XXI hi hagi gent que ha 
viscut en la clandestinitat i amb la male-

ta preparada com l’Adrià Carrasco per si 
havia de córrer. De casos concrets, el d’en 
Miguel Murillo, un jove comunista no in-
dependentista que va ser arrestat simple-
ment arran de la fotografia d’un fotoperio-
dista en una manifestació. La causa es va 
acabar arxivant.

Ha aconseguit reunir cinc 
expresidents de la Generalitat 
al llibre. Artur Mas confessa 
que no s’esperaven patir 
represàlies econòmiques.

El president Puigdemont sempre ha dit 
que no acceptava que s’acusés el seu go-
vern d’ingenu perquè sabien la reacció que 
tindria l’Estat, però l’anterior executiu sí 
que ho va ser. Era d’una gran ingenuïtat 
no haver previst que se’ls perseguiria eco-
nòmicament. Mas diu que hauria preferit 
passar dos anys a la presó que les penes 
econòmiques que li han imposat, perquè 
l’han posat contra les cordes.

Puigdemont també hi fa 
una confessió interessant.

Sí. Diu que no va arriar la bandera espa-
nyola amb la DUI perquè va pensar més 

en els catalans que se sentien espanyols 
que no pas en els independentistes.

A Pujol també el qualifiqueu 
de represaliat.

Aquesta pot ser una afirmació controver-
tida. L’incloc perquè s’apunta contra ell 
pensant que és el gran papus de l’indepen-
dentisme, i que si el descavalquen també 
ho faran amb el moviment independen-
tista. Ell ja s’ho pensava, però en veure la 
massiva manifestació de la Diada del 2014 
s’adona que ell no és tan important i que 
la seva confessió sobre el diner negre a An-
dorra no suposa un factor de desmobilit-
zació.

L’expresident del Barça, 
Sandro Rossell, també 
entra en aquest grup?

Ell sempre diu que no el van empresonar 
per ser president del Barça, sinó per ser 
president del Barça i català. Estic con-
vençut que es tractava de debilitar tota la 
fortalesa de Catalunya i per això el varen 
tenir dos anys a la presó de manera pre-
ventiva i totalment injusta. Em va explicar 
que una persona molt significada de l’Es-
tat li va dir que no li agradava la samarreta 
de les quatre barres i que la Via Catalana 
passés pel Camp Nou.

Els professors de Sant Andreu 
de la Barca trenquen el 
silenci al llibre, però amb 
un comunicat conjunt i 
sense que aparegui el seu 
nom. És un exemple de com 
la repressió ha atemorit 
la societat catalana?

Han quedat molt tocats amb la repressió i 
no volen que els seus noms tornin a sortir 
a les xarxes. Tampoc uns joves solidaris de 
Madrid volen aparèixer al llibre digital, al 
físic sí.

La represàlia de l’Estat 
estava fonamentada? L’Estat 
no s’havia de defensar?

Més que defensar-se, reacciona a l’orgull 
ferit. Vam errar en calibrar la potència de 
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l’Estat, un estat modern i  molt ben situat 
entre els socis europeus.

L’Estat ha fet servir l’estratègia 
amb ETA per desactivar el 
moviment independentista?

Ha muntat grans operacions policials com 
la dels CDR del 23S, o amb la Tamara 
Carrasco per traslladar l’imaginari dels 
temps durs d’ETA a Catalunya. L’alcalde 
de Verges, Ignasi Sabater, va ser detingut 
el gener del 2019 per quatre encaputxats 
—que no sabia si eren dels grups espanyo-
listes que venien al poble a punxar rodes o 
a arrencar llaços— pel tall de vies de l’AVE 
a Girona el primer aniversari de l’1-O. El 
van anar a buscar com si fos un terrorista 
i la seva causa s’arxivà com la de la Tamara 
Carrasco, a qui mantenen el cas obert per 
no fer el ridícul. L’Adrià Carrasco no ha 
arribat ni a declarar davant de cap jutge. 
Volen presentar l’independentisme com 
un moviment violent quan no ho ha estat 
mai. No ha caigut cap torre elèctrica per 
Goma-2.

La repressió també ha 
vingut del Govern.

Hi ha una esquizofrènia que fa mal i que és 
difícil de resoldre. El mateix dia que sen-
tenciaven Marcel Vivet per una acusació 
dels Mossos, la Fiscalia demanava sis anys 
de presó a l’exconseller Miquel Buch per 
fitxar com a assessor del departament un 
mosso d’esquadra perquè continués fent 
d’escorta de l’expresident Carles Puigde-
mont a l’exili, quan comandava Interior. 
Trapero volia detenir Puigdemont. Hi ha 
la sensació que una part del cos actuava 
contra l’independentisme només pel fet 
de ser-ho, com és el cas del coronel Daniel 
Baena.

Parlant del tinent coronel de la 
Guàrdia Civil, el llibre arrenca 
amb una trobada cordial entre 
ell i el jutge Pablo Llarena.

Vaig assistir a la seva declaració al judici de 
l’1-O perquè és la pedra angular sobre la 
qual s’ha bastit tota l’acusació i volia ser-hi. 
Quan esperava per entrar a la sala, Baena i 
Llarena es van saludar amb una gran efusi-

vitat que demostrava que hi havia una gran 
amistat al darrere i una unitat d’acció de 
policies i jutges contra l’independentisme.

Hi ha hagut un pla orquestrat 
contra l’independentisme?

Els bons funcionaris espanyols ja porten 
a l’ADN la defensa de la integritat terri-
torial.

L’exdirector del Diplocat, 
Albert Royo, conclou en el 
llibre  que «la por s’ha instal·lat 
a la política catalana».

Ho diu el mateix conseller Giró. La gestió 
és autonomista perquè quan es fa un pas 
endavant per recuperar la línia del 2017 
l’Estat pressiona i el Govern es dedica a de-
batre sobre Rodalies o el Prat.

La por dels partits desmobilitza 
les bases independentistes?

També la pandèmia. La por condiciona els 
polítics i les bases estan desil·lusionades. 
Quan se’ls demana que responguin hi són, 
com es va veure a la darrera Diada o a les 
eleccions del 14-F.
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Ricard Sedó Barbany

Podríem dir que 
el dia a dia de les 

persones que vivim 
a l’anomenat Primer 

Món comença cada 
matí quan sona el 

despertador, anem a 
la cambra de bany, 

ens dutxem, ens 
afaitem, etc. Passem 

a la cuina, i preparem 
el cafè, les torrades, 

engeguem la ràdio 
per informar-nos de 
les últimes notícies. 

Aquest podria ser 
un bon exemple de 
rutina. Rutina que, 

inconscientment, 
ha posat en marxa 

el comptador de 
consum d’electricitat 

o de gas. David 
Ibáñez, biòleg i 

col·laborador de 
IADEN (Institució Alt 
Empordanesa per la 
Defensa i Estudi de 
la Natura) diu que 
molta de l’energia 

està relacionada amb 
els grans oligopolis. 
Principalment, el de 
les energies fòssils. 

L’escletxa energètica

En quin moment energètic 
ens trobem a Catalunya?

La producció d’energia a Catalunya és in-
suficient per cobrir les necessitats actuals 
del país, i les companyies subministrado-
res han de comprar energia bàsicament a 
França. Aquí comença a «operar» la llei de 
l’oferta i la demanda. L’equació és senzilla: 
manca de producció + necessitat energètica 
= augment del preu de l’energia. Beneficis 
milionaris que acaben a les butxaques de 
molt pocs. Però aquestes fonts d’energia 
fòssil tenen els dies comptats. Experts de 
tot el món han fixat una data aproxima-
da de l’esgotament d’aquesta font d’aquí a 
uns cinquanta anys. Aquestes fonts d’ener-
gia han estat les causants de l’actual canvi 
climàtic, tot i que encara hi ha veus discor-
dants que ho neguen. 

I el Govern què ha fet?

El Consell Executiu va aprovar el passat 
mes d’octubre la modificació del Decret 
Llei 16/2019, de 26 de novembre, de me-
sures urgents per a l’emergència climàtica 
i l’impuls a les energies renovables, amb 
l’objectiu d’introduir-hi millores per tal 
d’accelerar la implantació d’energia eòlica 
i fotovoltaica a Catalunya, posant les ba-
ses d’un model energètic propi, distribu-
ït, democràtic i participat, i amb cohesió 
territorial. Ara, doncs, és el moment de 
recomençar i projectar un sistema de pro-

ducció d’energia molt més neta, sostenible 
i sobretot barata. I això és una passa sine 
qua non per donar un tomb definitiu a la 
dependència energètica necessària per al 
funcionament del planeta. 

Així doncs, segons la seva 
opinió, què s’hauria de fer?

Hem de buscar noves fonts de les quals 
puguem obtenir energia, causant el mínim 
impacte possible al medi ambient. Però 
hem de ser conscients que hi ha energies 
renovables que també poden contaminar, 
com per exemple la biomassa, feta a par-
tir de restes de fusta, i que pot ser reno-
vable sempre que es faci una gestió fores-
tal correcta. Tanmateix, aquesta biomassa 
s’acabarà cremant, per la qual cosa també 
incidirà en el canvi climàtic. Europa i tot 
el món en general s’està adonant que és 
necessari començar a invertir d’una ma-
nera relativament urgent en un nou tipus 
d’energia, en aquestes energies que se’n 
van de la norma que hem seguit fins ara. 
I aquí és on el tema comença a posar-se 
interessant. 

Com farem aquesta transició 
a les energies renovables? 
Quins projectes d’energies 
renovables ens hem trobat?

Realment, l’energia renovable és necessària, 
i hauria de suposar un abaratiment en la 
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factura, però crec que fora bo pensar a més 
llarg termini. Què hi guanyem? Com se 
centralitzarà tota aquesta energia i quines 
seran les causes ambientals del projecte? Si 
parlem dels projectes més importants que 
es volen dur a terme a Catalunya hem de 
parlar del Parc Tramuntana, que ara mateix 
està en període d’exposició i al·legacions i 
tothom pot aportar els seus comentaris i 
estudis. És un procés que ara mateix està 
actiu. Els impulsors d’aquest parc eòlic in-
tenten elaborar una proposta mitigadora 
i d’adaptació de tot el macroprojecte que 
afectarà l’Alt Empordà, a mesura que van 
rebent inputs. Però la darrera paraula, aca-
barà sent de l’estat espanyol, que és qui re-
alment té la potestat i que, en tot cas, serà 
el responsable final del resultat. 

Quins impactes pot tenir?

Els promotors del projecte expliquen 
aquest macroprojecte a través de la pàgina 

web parctramuntana.com, el qual com-
porta, com a mínim, un parell d’impactes 
importants: Un és l’impacte paisatgístic, ja 
que els 36 aerogeneradors inicials de més 
de 200 metres d’altura modificaran l’ho-
ritzó marítim de la Badia de Roses.  No 
sabem tampoc quins efectes tindrà sobre 
la biodiversitat. Segons alguns estudis que 
s’estan duent a terme, el soroll que fan 
aquests generadors podrien afectar els ce-
tacis, i també les rutes naturals dels ocells 
marins i les migracions d’ocells, tot sabent 
que molt a prop hi ha el Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. Hi ha una forta 
oposició de grups de pressió naturalistes i 
d’empresaris (bàsicament del sector turís-
tic). 

I quins són els altres 
interrogants?

També resta pendent saber com aquesta 
electricitat generada es farà arribar, «supo-

sadament» a l’estació de la MAT, a Santa 
Llogaia d’Àlguema.  Als 24 quilòmetres de 
cable submarí s’hi han d’afegir els 21 que 
hi ha des d’Empuriabrava fins a l’estació 
de la MAT. Seran cables aeris que suposa-
ran per tant, més impacte paisatgístic? O 
seran soterrats?  A més del Parc Tramunta-
na, també hi ha el Parc Galatea, el Querols 
a Agullana, el Cronos a Capmany i el del 
Parc dels Estanys, entre Capmany i la Jon-
quera. Tots aquests projectes compten amb 
una gran oposició del territori, encapçalat 
pels mateixos alcaldes i alcaldesses de l’Alt 
Empordà. 

La Generalitat hi dona suport?

Des del territori hom qüestiona si cal 
construir aquests macroprojectes en lloc 
de fer-los més petits, com per exemple, si 
s’hi instal·lessin molins de 50 metres en 
comptes de 220, i més repartits. Però des 
de la mateixa Generalitat s’ha donat su-
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port al Parc Tramuntana, tot explicant que 
aquest Parc Eòlic evitarà la construcció de 
noves MAT (Línies de Molt Alta Tensió) 
que destrossen el territori. Ara han arribat 
fons europeus per construir aquests macro 
parcs, i, per tant, no s’ha de deixar perdre 
aquesta oportunitat. 

Hi ha més casos? 

El cas de l’Alt Empordà no és l’únic que 
està en marxa a tot Catalunya; de fet n’hi 
ha que ja estan molt avançats i no ens 
n’hem assabentat. Els territoris estan com-
pletament a favor de les renovables, però 
no d’aquesta forma. S’ha de garantir que 
aquestes inversions repercuteixin realment 
en les factures que rebem cada mes, i so-

bretot, que hi hagi un control seriós sobre 
els oligopolis per part de les administraci-
ons. L’energia ha de provenir de fonts pú-
bliques cap a fins públics. 

Quin projecte energètic 
volem per al territori? 

Si no aconseguim posar-nos d’acord, hau-
rem de transportar energia verda de l’Aragó, 
que esdevé, per cert, una gran potencia en 

renovables; o bé de França, amb xarxes com 
la MAT, que creuaran el territori sense tenir 
la possibilitat d’intervenir ni en el model ni 
el preu; o encara pitjor, dependrem d’unes 
nuclears envellides que generaran més de la 
meitat de l’energia que consumim a Catalu-
nya. Segons els estudis fets, l’any 2030 serà 
necessari incorporar 12.000 MW d’ener-
gia renovable, una xifra que pujarà fins als 
62.000 MW en 2050; 18 vegades la potèn-
cia actualment instal·lada. 

L’endemà de la conversa amb en David, em llevo, vaig al WC, em dutxo, engego la 
ràdio de la cuina i preparo el cafè, però aquest cop penso en el comptador de l’electri-
citat que va donant voltes i més voltes, i en l’import de la factura que està per arribar. 
I recordo les paraules d’en David, energia més neta i possiblement més barata. I això 
comportarà un cost «paisatgístic» que hem d’estar disposats a pagar.
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X. T.

Les altres Meridianes

Diferents col·lectius 
organitzen encara, 

avui en dia, una 
cinquantena 

d’actes diaris o 
setmanals contra 

la repressió i per la 
independència.

Actualitat 

Ja plogui, faci fred o bé sigui festiu, cada 
nit baixen al carrer. Primer ho feien per la 
llibertat dels presos i ara pel final de la re-
pressió i el retorn dels exiliats. No són els 
membres de Meridiana Resisteix, sinó del 
Col·lectiu Enriqueta Gallinat, que des del 
5 de novembre del 2017 es troben tots els 
dies a la confluència d’Urgell amb Avin-
guda de Roma, de dos quarts de nou a les 
nou. Aquest dilluns farà 1579 nits que són 
al peu del canó del que és la mobilitza-
ció col·lectiva diària més longeva de l’in-
dependentisme. «És la que fa més temps 
que és al carrer», afirma orgullosa la Teresa 
Capella, una de les incondicionals. La ini-
ciativa va sorgir del CDR de l’Eixample 
esquerra, en resposta a l’empresonament 
dels Jordis i ha persistit fins ara, gràcies 
a la perseverança veïnal. Aquest és només 
un dels cinquanta actes que es fan arreu 
del país, encara a dia d’avui, molts dels 

quals des de l’ingrés a la presó dels líders 
de l’ANC i Òmnium.

Capella diu que en la seva concentració 
sempre hi ha, com a mínim, una vintena o 
una trentena de persones. «Tenim un grup 
de ‘WhatsApp’ amb 100 veïns. Tots no hi 
anem cada dia, però sempre hi ha algú, la 
gent és molt fidel», explica Capella. 

No es coneixien i ara són com una gran 
família. Abillats amb una armilla groga, 
que reivindiquen dur molt abans que els 
gilets jaunes francesos, han canviat el mis-
satge Us volem a casa per Amnistia. Els 
indults als presos no els han fet tornar a 
casa. «Vam fer una assemblea després dels 
indults i vam acordar seguir, pels exiliats i 
per les més de 3.000 persones represalia-
des i perquè «el conflicte no s’ha tancat», 
conclou Capella.
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Música per la Llibertat

Pels mateixos motius, cada vespre, de di-
lluns a diumenge, un músic del Berguedà 
segueix interpretant El cant dels ocells a la 
plaça Sant Pere de Berga. Lluís Escriche, 
coordinador de l’ANC de Berga, explica 
que ara fa pocs dies van arribar a les 1.500 
interpretacions en un projecte que va aus-
piciar el 10 de gener del 2018, Pep Vancell, 
un músic del poble, i a la qual s’hi van anar 
incorporant altres músics, amb el suport 
d’ANC i Òmnium. «Amb el confinament, 
cada músic gravava la cançó, me l’enviava 
i jo la penjava a les xarxes socials perquè 
no s’aturés», revela Escriche, que assegura 
que, encara ara, l’acte aplega mig centenar 
de veïns.

Aquesta campanya, que rep el nom de 
‘Música per la Llibertat’, se segueix fent 
cada dia també a Santa Eugènia de Berga, 

Manresa i Sant Fruitós del Bages, setma-
nalment a Sant Feliu de Pallerols i mensu-
alment a Vilassar de Mar. 

Precisament a Sant Fruitós és on es va 
iniciar el projecte, el 2 de novembre del 
2017, arran de l’empresonament dels Jor-
dis a iniciativa d’una veïna que va decidir 
fer-ho a títol individual i només amb els 
seus fills els primers dies. «El covid ens ha 
fet molt mal. A cada confinament perdíem 
gent», admet Anna Ortega, la seva precur-
sora. Amb tot, subratlla que, a dia d’avui, 
encara una desena o vintena de persones 
l’acompanyen i que no pensa desistir: «Els 
presos polítics eren només nou dels milers 
de represaliats, però els encausats ànònims 
necessiten més suport».

Són diaris els ‘Cants per la Llibertat’ que 
cada vespre omplen de música el Raval de 
Montserrat de Terrassa i que l’exconseller 

Josep Rull va visitar en sortir de la presó. 
Així mateix, les versions setmanals sui ge-
neris que els Cantaires de Ponent canten a 
la plaça de la Paeria. «El 21 de març, serà 
la cantada 200 a la plaça, perquè també 
hem cantat en altres pobles i davant de les 
presons», exposa Jaume Añé, un dels coor-
dinadors. 

Gairebé en silenci, en canvi, té lloc la 
plantada que un grup d’independentistes 
de Tarragona fa davant del Parlament de 
dilluns a divendres de deu a dues, des del 
passat 3 de novembre, per exigir que la ma-
joria independentista compleixi «el man-
dat del poble».

Aquesta plantada és la continuació de l’ac-
ció «Silenci... Rebel·leu-vos», que aquest 
mateix grup va iniciar l’11 de juny del 
2018 davant del Palau de Justícia de Tar-
ragona fins a l’octubre de 2019 per recla-
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mar a jutges, fiscals i cossos policials que es 
rebel·lessin contra «la injustícia» de la vio-
lència de l’1-O i els consegüents processos 
judicials. Amb l’inici del judici del Procés 
i sense deixar la protesta de Tarragona, 
membres d’aquest col·lectiu es van traslla-
dar a Madrid per plantar-se davant del Su-
prem durant vuit hores. «La policia ens va 
posar furgons per invisibilitzar-nos, però 
ens vam situar davant d’un pas de vianants 
que no podien taponar i anàvem creuant el 
carrer», exposa Lluís Pastrana, un dels im-
pulsors del moviment, que assenyala que 
resistien pacíficament i que necessitaven 
tres agents cada un per retirar-los de la via.

«Alguns ciutadans ens insultaven, i les 
multes que rebíem les posaven en una urna 
de l’1-O», afegeix sorneguer Pastrana. La 
implicació de Madrileños por el Derecho a 
Decidir, que els va cedir un pis va ser clau 
perquè durant els quatre mesos de judi-
ci sempre hi hagués una mitjana de vuit 
persones al Suprem. Un cop es va dictar 
la sentència, la protesta es va traslladar a la 
subdelegació del govern espanyol on van 
ser-hi fins a l’esclat de la pandèmia. «Fa 

gairebé quatre anys que sortim al carrer, 
excepte durant el confinament», destaca 
Pastrana.

Adeu al llaç groc

Gairebé al mateix temps, però amb caràc-
ter setmanal, té lloc l’acció de ‘Ponts per la 
Independència’, que abandera el CDR de 
l’Alt Ter en cinc enclavaments de la C-17 i 
la C-25 des de fa 119 diumenges. El 15 de 
juliol de 2018 es formalitzava per prime-
ra vegada aquesta acció amb més de tren-
ta ponts ocupats. Amb el temps, però, la 
proposta ha quedat limitada a la comarca 
d’Osona. «Els CDR de Vic i de Gurb van 
decidir donar-li continuïtat» expliquen 
membres d’aquest col·lectiu, que ho apro-
fiten per fer-se ressò de les causes contra 
activistes.

L’acció es limita ara a un màxim de deu 
persones per evitar que hi hagi molta gent 
als ponts i que pugui caure alguna cosa a 
l’autovia. Les mateixes fonts apunten que 
amb el pas del temps «la gent que venia 
amb llaç groc ara ho fa amb banderes ne-

gres i estelades» i defensen que té tot el 
sentit manifestar-se «per preparar-se per 
mobilitzacions més grans».  Mentrestant, 
el CDR de l’Alt Ter també llença coets el 
primer dia de cada mes a les nou de la nit 
en alguns pobles de la comarca, com Bor-
gonyà, Torelló, Viladrau, Centelles, Fol-
gueroles, Gurb, Orís i Sant Pere de Torelló.

Pere Folguera, membre de la plataforma 
«Gràcia Llibertat», que aplega 55 entitats i 
que es concentra cada dilluns a la plaça de 
la Vila, també exposa que el debat sobre 
si calia seguir amb les protestes quan es 
van concedir els indults als presos polítics 
va ser «curt i ràpid». «Els presos són una 
anècdota, la llista de represaliats és enor-
me», sentencia. Per aquest motiu, Folgue-
ra lamenta la «deixadesa de partits i orga-
nitzacions que s’han distanciat d’aquest 
moviment de resistència», però subratlla 
la part positiva. «La gent continua sortint 
al carrer perquè no hi ha dependència», 
afirma Folguera, que posa com a exemple 
els pares de Jordi Sànchez, que no es per-
den cap convocatòria. Resistir és vèncer, 
que diuen.
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1- @Meridiana Resis1, diari, 20h a 
21:30h Meridiana Resisteix Meridiana/Fa-
bra i Puig BCN

2- @E_Gallinat diari 20:30 a 21h Plaça 
d’Enriqueta Gallinat. Col·lectiu Enriqueta 
Gallinat

3- @llibertatmusica. Música x La Lliber-
tat, diari, 21h, Pl de la Vila de St Fruitós de 
Bages #CantdelsOcells

4- @llibertatmusica. Música x La Lliber-
tat, diari 19h, a la plaça Major de Manresa 
#CantdelsOcells

5- @llibertatmusica i ANC Música x La 
Llibertat, diari, 19h, Pl St Pere de Berga 
#CantdelsOcells

6- @llibertatmusica. Música x La Lliber-
tat Itinerant cada diumenge, en algun lloc 
del territori #CantdelsOcells

7- @GraciaLlibertat Plataforma Gràcia 
Llibertat dilluns 20h plaça de la Vila de 
Gràcia

8- @CorPaeria Cada dilluns 20h plaça 
Paeria de Lleida. Cantaires de Ponent/Cor 
de la Paeria

9- Àvies i avis de la Plaça de Vic per la 
Independència, dimarts 11h, C/ Verdaguer, 
1-3 

10- @p_represaliades @ComissDignitat 
Comissaria Via Laietana 1r i 3r dimarts de 
cada mes 19h a 3/4 de 20h

11- #NendelaRutlla Cada dimecres 20h 
plaça del nen de la Rutlla de Barcelona

12- @DimecresPlRei Dimecres 19h Pl. 
del Rei de Barcelona

13- @ANCstAnd Dijous 19:30h, Pl. 
d’Orfila. ANC Sant Andreu

14- @anc_tarrega 3r dissabte de cada 
mes, 12h plaça Major de Tàrrega

15- Plaça de Sants Dilluns 20h Font de 
la Plaça de Sants

16- Sabadell. Gent de la Plaça. Con-
centració diària de 12 a 13h a la Plaça de 
l’Ajuntament 

17- Sta Coloma de Queralt cada dilluns 
12.00 h Plaça Major 

18- Vilafranca del Penedès Músics per la 
Llibertat. Divendres Pl. de la Vila 20.30h

19- Música x la Llibertat St. Feliu de Pa-
llerols Dijous 19.00h a l’Ajuntament

20- Manlleu. Cada 1 de mes. Plaça de 
l’Ajuntament 20.00h Cantada

21- #PONTSperLaINDEPENDÈN-
CIA. Cada diumenge a les 16h als Ponts de 
les autopistes.
Vic: Pont de Malla C-17
Orís: Pont Can Branques C-17
Gurb: Pont de Gurb C-25
Centelles: Pont Sant Antoni C-17
Folgueroles: Pont Sant Jordi C-25

22- #CoetsperLaINDEPENDÈNCIA 
Llançament de coets @TerCdr. 1r dia de 
mes, 21h a:
Borgoña, a l’església.
Torelló, apartaments Col·legi Fortà Solà
Viladrau, al torrent.
Plaça 1 d’Octubre a Centelles. Folgueroles, 
Gurb, Orís i St Pere de Torelló. 

23- @CdrEsparreguera Els dilluns, 
19:45h Pl. Pagesia d’Esparreguera.

24- #ConcentracióPerLaLlibertat orga-
nitzada per #TaulaDeForcesPolítiquesISo-
cialsDeBlanes Els divendres, 20h, Ajunta-
ment de Blanes.

25- Riudoms. Avis i Avies de Riudoms, 
grup Taca d’Oli, cada dissabte,12h a la pla-
ça de l’Esglesia

26- Pineda de Mar, cada dia 16, 20.00h, 
concentració a Plaça Catalunya (davant 
l’Ajuntament).

27- Silenci... Plantem cara». Cada dia 
davant del Parlament, de dilluns a diven-
dres de 10h. a 14h. amb un «Silenci estric-
te» de mitja hora, de 12h. a 2/4 d’1

28- De dilluns a dissabte a les 11.30 h 
plaça Mercadal de Reus, Avis i Àvies. Taca 
d’Oli 

29- Girona. Plaça del Vi a les 19h. Tots 
els dilluns davant l’Ajuntament

30-  Valls. Taca d’Oli. Tots els dimecres a 
les 11h Plaça del Blat

31-  Valls. El 16 de cada mes. 19.30h. 
Concentració a la Plaça del Blat.

32-  Mataró. Gent Gran per la Llibertat, 
dimecres, 11.30. Plaça Santa Anna

33- AT Cassà de la Selva. Plaça de la 
Coma, tots els dilluns a 2/4 de 8.

34-  Terrassa. Cants de Llibertat. Cada 
vespre a 2/4 de 8 al Raval de Montserrat

35- Els dilluns 20.00h Plaça del Carbó 
de Vic. Cants per la independència

36- Àvies i avis per la independència. 
Cambrils. Plaça de la Vila. Cada dimecres 
a 11.30h.

37- Col·lectiu Llibertat, cada dissabte a 
les 11h a la plaça Mercadal de Balaguer

38- Cada dimecres a les 7 de la tarda da-
vant l’Ajuntament del Masnou en suport 
dels exiliats i represaliats. @ancmasnou @
omniumnaresme

39- @ 3a.Joventut per la República. Tots 
els dimarts 11h. Concentració davant el 
Balcó del Mediterrani. Tarragona.

40- ANC Badalona, cada dilluns a les 
19:30h a la plaça de la Vila pel retorn dels 
exiliats i per dir no a la repressió

41- ANC Vilanova i la Geltrú, els di-
lluns 19h Rambla Principal/Francesc Ma-
cià. Contra la repressió i per la República

42- Mollerussa. Músics x la Llibertat. 
Dimecres 20:00 plaça ajuntament. Horari 
d’estiu (juny a setembre) 20:30h

43- Palma de Mallorca

Música x la Llibertat cada dijous 20:00. 
Plaça de la Cort

44- Torelló cada dijous a les 20:30 Plaça 
Nova

45- Balaguer cada dissabte a les 11:00 
plaça Mercadal. Col·lectiu Llibertat Bala-
guer

46-  Parets del Vallès cada dimecres a 
2/4 de 12 Plaça de l’Ajuntament

47-  Arenys de Munt dimarts 20:30 Pla-
ça de l’Església

48-  Vilassar de Dalt ANC i Música per 
la Llibertat primer dilluns de cada mes. A 
les 19:00 plaça de la Vila

49-  Cervera. ANC cada dilluns plaça de 
la Vila, davant de la Paeria

50-  Les Corts cada dijous a les 19:00. 
Pl. Comas. Plataforma 1 d’octubre de les 
Corts.

Tots els actes contra la repressió 
i per la independència actuals
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Martí Vilanova i Prats de Molló

Martí Vilanova és 

un d’aquells herois 

mig oblidat, com 

tants altres, de la 

nostra història. 

Republicà i lluitador 

per la llibertat, per les 

llibertats, va tenir una 

gran influència en el 

moviment republicà i 

marxista de l’època, 

va ser lloctinent de 

Francesc Macià i va 

encapçalar una de 

les dues columnes de 

combatents d’Estat 

Català durant els fets 

de Prats de Molló.

Història

En els anys de la Primera Guerra Mundial 
i de la postguerra, Martí Vilanova va anar 
evolucionant des del republicanisme fins 
al marxisme revolucionari, que sempre va 
fer del tot compatible amb el nacionalis-
me català. Conjuntament amb en Jaume 
Miravitlles i Salvador Dalí, van impulsar 
Renovació Social, grup probolxevic local.

Per poder adonar-nos del caràcter de Mar-
tí Vilanova, només cal llegir aquest frag-
ment d’un parlament que el seu amic Jau-
me Miravitlles va pronunciar en un acte 
en memòria seva:

Deia Miravitlles: «El març de 1925, jo ha-
via de ser jutjat per un tribunal militar per 
uns fets del 1924. El dia abans, Martí va 
venir de Figueres a Barcelona, a donar-me 
fe, a donar-me esperança. Efectivament, 
només en oir-lo parlar em va salvar i no 
em van espantar ni els generals, ni les 
creus, ni les espases rovellades. Vàrem anar 
a la nit a un ball de Carnaval, i al matí, 
em va portar a la Granja Royal i ens vam 
atipar de nata amb maduixes. Després vam 
anar al Consell de Guerra.» 

Quan Macià va donar per fracassada l’ope-
ració a la recerca d’ajuda soviètica, des del 
seu exili a França va mobilitzar els mili-
tants d’Estat Català, sobretot els membres 
dels Escamots,  l’organització paramilitar 
creada poc després que Estat Català es 
fundés com a organització política i de 
combat el 1922.

No eren militars entrenats, la gran majoria 
no havien fet servir mai una pistola. Mal-
grat els entrenaments i pràctiques de tir que 
van estar fent a França, eren un grup sense 
experiència militar. Per compensar aquesta 
greu mancança, s’hi incorporaren alguns 
italians antifeixistes exiliats a Itàlia que havi-
en participat en la Primera Guerra Mundial.

«Mai no m’havia sentit tan tranquil com 
ara ni tan ple de coratge», escrivia Macià. 
«Ha arribat l’hora de la veritat, la de l’ac-
ció armada.»

Va arribar el 4 de novembre de 1926. Els 
grups armats convocats per Macià, però, 
no van arribar. La confusió va ser genera-
litzada. Ben aviat, les notícies confirmaren 
que la policia francesa i la Guàrdia Civil 
espanyola havien atrapat tots els grups. El 
pla havia estat descobert. La conspiració 
havia mort abans de començar.  

Va ser Henry Ford que va dir: «El fracàs és, 
de vegades, molt més fructífer que l’èxit.» 
Unes paraules aplicables als fets de Prats 
de Molló.  

Jaume Marfany
Director de l’Escletxa
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El fracàs del complot de Prats de Molló va 
comportar una gran difusió internacional, 
sobretot de la figura de Macià, i va repre-
sentar un gran avenç per al moviment in-
dependentista i republicà de l’època.

Macià, els seus lloctinents i els cervells de 
l’operació van ser detinguts i conduïts a la 
presó de la Santé, a París. La notícia es va 
escampar com una taca d’oli per tot Euro-
pa i fins i tot per Amèrica. Macià, el líder 
de «le complot des catalans» va generar 
un corrent de simpatia en ambients de les 
esquerres franceses. El comparaven amb 
una mena de Quixot idealista que anava 
acompanyat d’un poeta, Ventura Gassol, i 
que anhelava i lluitava per la llibertat del 
seu país.

Finalment, van ser 18 persones, Martí Vi-
lanova entre elles, que el 1927 van afron-
tar el judici a París. Henri Torrès, un dels 
12 advocats que van assistir als acusats, va 
fer-ne una defensa totalment política. No 
van negar mai els fets, sinó que els van jus-
tificar. Van defensar les raons polítiques de 
la sublevació i també van justificar la lluita 
per la independència de Catalunya. L’ad-

vocat, a més d’elogiar la figura de Macià va 
fer una emocionada defensa dels catalans, 
emfatitzant que des de l’11 de setembre de 
1714 mantenien una relació traumàtica 
amb Espanya. 

Defensa de Macià: «Els conjurats catalans 
representen la pervivència de l’esperit rebel 
de la Catalunya oprimida. Històricament, 
Catalunya ha resistit sempre violentament 
a ésser governada i fins a l’adveniment de la 
dictadura militar de Primo de Rivera, pas-
sant per l’odiós regnat de Felip V, botxí de 
les darreres llibertats catalanes, hom no tro-
ba més que pàgines de revolta, de violència 
i de sang en la nostra història amb Espanya.  
[...] va exposar que l’acció es devia al desig 
d’assolir una «República Catalana Inde-
pendent [...] que anàvem a implantar per la 
violència, ja que és aquest l’únic mitjà pel 
qual Espanya pot entrar en raó».

Entre els testimonis, l’exdiputat Enrique 
Ortega i Gasset, germà de José, que va 
afirmar: «No participo de les mateixes ide-
es polítiques que el senyor Macià. Ni soc 
català ni soc separatista. Però, dins d’una 
Espanya lliure volem una Catalunya lliure, 

que no estigui lligada per la força a la resta 
de la península. Volem una Catalunya que 
pugui regir els seus destins».

El judici va acabar esdevenint un èxit in-
qüestionable per a la causa catalanista i 
republicana. Es va fer realitat la frase que 
Macià va dir als seus homes arran de la de-
tenció: «Perdent, guanyarem».

Homes com Macià, Martí Vilanova... fets 
com el de Prats de Molló ens fan pensar, 
ens obliguen a reflexionar... a aprendre a 
extreure el millor dels fracassos o de les 
preteses derrotes. Immediatament el pri-
mer que em ve al cap és la situació actual 
que viu l’independentisme, i més concre-
tament els fets de l’1 d’octubre fins ara.

L’1 i el 3 d’octubre el poble català va ser 
protagonista d’unes accions extraordinàri-
es. Com el 1926 van fer Martí Vilanova 
i els seus companys de lluita vam demos-
trar de què érem capaços. El mateix que 
els herois de Prats de Molló, no vam pre-
guntar la ideologia política de la persona 
que teníem al costat. En teníem prou en 
saber que era allí, defensant la democrà-
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Alguns han volgut qualificar el que va pas-
sar després com una derrota i un fracàs. 
El fet de no haver pogut fer efectiva la in-
dependència es pot considerar una derro-
ta i un fracàs. Ara bé, els fets de Prats de 
Molló ens recorden que «Perdent, guanya-
rem». De la mateixa manera que l’intent 
frustrat de Macià i de Martí Vilanova va 
acabar esdevenint una victòria, sobretot 
internacional, per als que van participar-hi 
i per a l’independentisme en general, tam-
bé l’Estat espanyol ha acabat convertint la 
independència fallida en un potent revul-
siu intern, però també, i sobretot, extern. 
La quàdruple repressió espanyola, política, 
judicial, econòmica i mediàtica no ha sig-
nificat només la presó o l’exili per als prin-
cipals dirigents polítics i socials, sinó que 
s’ha estès a totes les capes de la societat, 
gent gran, gent jove, activistes, cantants, 
càrrecs electes, la mesa del Parlament fins 
a arribar a la xifra de més de 4.000 re-
presaliats, molts d’ells amb causes encara 
pendents.

El moviment independentista, malgrat la 
confusió i el primer desencís, no ha dei-
xat de continuar la lluita, tal com va fer en 
Martí Vilanova després de Prats de Molló 
i que, malauradament, va interrompre una 
mort excessivament, prematura el 1930, a 
l’edat de 34 anys. 

La presó d’uns i l’exili dels altres han aca-
bat provocant un fort impacte internacio-
nal. Les contínues victòries jurídiques del 
president Puigdemont, de la Clara Ponsa-
tí, d’en Toni Comín i d’en Lluís Puig han 
provocat que la imatge pseudodemocràtica 
de l’Estat espanyol estigui cada vegada més 
qüestionada internacionalment.

Prats de Molló, Macià, Martí Vilanova... 
i l’octubre de 2017 amb la posterior re-
pressió, empresonaments, exili, judicis... 
ambdós episodis són una baula més de la 
llarga lluita per la independència i estan 
estretament units per la frase «Perdent, 
Guanyarem».

cia i l’autodeterminació. No va ser una 
invasió armada, però va ser un gran acte 
d’empoderament ciutadà com mai fins ara 
s’havia fet. Nosaltres, la gent, els Martí Vi-
lanova del segle XXI vam portar i protegir 
les urnes. Vam protegir els col·legis el dia 
abans i durant la nit. Vam participar en les 
meses electorals. Vam defensar els col·legis 
i vam patir les salvatges càrregues policials 
durant tot el dia. El 3 d’octubre els carrers 
van ser nostres, tot esperant la declaració 
d’independència. L’1 i el 3 d’octubre va ser 
una gran victòria i marca un abans i un 
després en el procés d’independència.  

L’Estat espanyol va restar durant aquells 
tres dies contra les cordes. Vam fer tron-
tollar els pilars de l’Estat. Des de llavors, 
la imatge internacional de l’Estat ha que-
dat més que tacada. Europa ha vist com 
Espanya era incapaç d’afrontar problemes 
democràtics de manera democràtica i la 
judicialització política i la repressió provo-
ca cada vegada més el refús europeu. 




