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La tensió entre Junqueras i Mas –i més en concret l’en-
torn del president– estava creant una greu fissura en el
procés. La situació s’ha redreçat a un preu molt alt: el preu
de perdre el temps. Perquè encara hi ha moltes incògni-
tes... Es farà en 7 o 8 mesos tot allò que no s’ha fet fins ara?
Quines estructures d’estat? Es té sentit d’estat? El 2015
sortirem indemnes de les municipals, d’investigacions
de corrupció, de la irrupció de noves forces polítiques o
de possibles eleccions generals? I tot ho podrem fer sense
fer net i sense un govern nou? Sí: hem guanyat temps per
enfortir CDC i per endarrerir el seu divorci amb UDC.
Allò que cal veure és què hi guanya ERC. Es pot deixar al
marge la CUP, ICV i MES, i guanyar? Hem fet un pas en-
davant però Mas i Junqueras cal que reflexionin, que can-
viïn maneres de fer i, si cal, que facin cirurgia.

Miquel Sellarès
Periodista

“Guanyar temps?”

L’acord de CiU i ERC amb el suport de l’ANC, Òmni-
um i l’AMI és un acord polític amb cessions mútues.
Uns han guanyat preservar la pluralitat de l’indepen-
dentisme; els altres, allargar vuit mesos la legislatura i
guanyar temps. Malgrat que la segona volta del N9N
promesa s’haurà fet esperar onze mesos, hauria estat
pitjor esgotar la legislatura sense acord, tot i que la tar-
dor ens situa en ple debat espanyol. Sortosament, la
proposta poc democràtica que monopolitzava la so-
cietat civil i els independents a la llista del president
s’ha descartat. Resta el més difícil, acordar un full de
ruta clar i creïble per la independència, si hi ha majo-
ria el 27-S, i refer la confiança malmesa i el desgast de
la base.

Elisenda Paluzie
Professora de teoria econòmica a la UB

“Resta el més difícil:
acordar un full de ruta
clar i creïble per la
independència”

Ja ha sortit el conill del barret i estem immersos en la
nova embranzida del procés. L’espera, amb tot el re-
bombori que ha generat, permet ara revifar el movi-
ment. Aviat veurem altres estratègies en aquesta evo-
lució i pot ser que hi hagi la darrera oportunitat per
completar la ruta, encara que el govern espanyol tam-
bé actuï com ja ho diuen, “todo lo que esperas y más
de lo que imaginas”. S’haurà de continuar com sabem
fer-ho, d’una manera pacífica i cordial però amb con-
vicció, eixamplant la base sobiranista i estant ben
atents a sorpreses provinents d’alguns partits. I treba-
llar molt més, potser perquè hem tingut massa temps
per comprovar que ja no ens queda cap altra fórmula
per sobreviure com a poble.

Josep Maria Massip
Naturalista

“S’haurà de continuar
com sabem fer-ho, d’una
manera pacífica i cordial
però amb convicció”

El centredreta de CiU més el centreesquerra d’ERC
han presentat el centre centre de la política catalana,
sector sobiranista. No és estrany que l’ANC s’hi hagi
afegit en nom de la “unitat”, perquè, després de l’elec-
ció de l’últim secretariat, els daus ja eren llançats. Pe-
rò aquesta no era la trajectòria previsible del movi-
ment civil, atesa la diversitat de gent que li ha donat
impuls, una bona part de la qual no està ni de bon tros
representada pel centre centre. Això significa que és
molt gran el terreny obert per a una esquerra que sàpi-
ga fer la unitat de debò entre la independència i la
transformació social. Cosa que el centre centre no fa-
rà pas: a la vella política només l’amoïna controlar el
tempo electoral.

Julià de Jodar
Escriptor

“El centre centre de
la política catalana
pren la iniciativa”

Alegria per un acord que aconsegueix superar una
etapa que estava deteriorant el procés sobiranista i no
podia allargar-se més, si bé manquen altres partits que
també defensen el camí vers la independència. Sem-
bla que s’han prioritzat els interessos de CiU i ERC.
Preocupació perquè no queda clar que l’opció sobira-
nista estigui vinculada a un nou escenari que defensi
la millora del benestar de tota la ciutadania i la cons-
trucció d’una societat més equitativa. Dubte sobre la
viabilitat d’aconseguir el que desitgem perquè, igual
que el 9-N, ens trobarem amb els entrebancs d’un es-
tat centralista que no permetrà el procés anunciat i im-
pedirà la construcció de les estructures d’estat neces-
sàries. No ens deixaran.

Teresa Crespo
Presidenta Entitats Catalanes Acció Social (ECAS)

“Alegria, preocupació i
dubte”

Tots els nacionalismes defensen el seu ideari, nosal-
tres des de la democràcia i l’acord. Poder votar el 27
de setembre per poder decidir el camí cap a la inde-
pendència és una extraordinària notícia que arribarà a
tots els racons del món. On volem estar com la resta de
països lliures. El nacionalisme espanyol s’ha basat
sempre en la força i la imposició. Fins i tot ens nega el
dret a poder decidir. Però per a temes propis, d’estat
en diuen, sempre es posen d’acord. Dreta i esquerra,
vestits amb corbata o de manera informal. La bonança
de la prova del 9 d’aquest acord és que tots els unita-
ristes espanyolistes, a l’una, han saltat com llops fa-
molencs en contra. Hom ho sap, la democràcia és tos-
suda, res hi ha a fer contra la voluntat majoritària d’un
poble.

Josep Maria Solé i Sabaté
Catedràtic d’història contemporània a la UAB

“La prova del 9”

És difícil valorar les repercussions que tindrà en el
procés aquesta aturada que hi ha hagut. Els ànims i la
il·lusió de la gent poden haver reculat, tant des del
punt de vista social com econòmic. Aquest període
d’indecisió dels partits pot haver aturat les ganes de
molta gent. Ara mateix no sabria dir quin serà el resul-
tat d’unes plebiscitàries, perquè haig d’admetre que
el 9-N, en el moment més àlgid, va votar menys gent
de la que esperava, ja que tota la gent a favor de la in-
dependència es va mobilitzar. El que espero ara dels
partits independentistes és que ens expliquin de for-
ma clara com serà el país, si estarem o no a l’euro, si
tindrem estructures d’estat, com serà la Catalunya in-
dependent des del punt de vista social i econòmic...

Ambròs Martínez
President de Pimec al Barcelonès Nord i Maresme

“Espero que els partits
ens expliquin ara de
forma clara com serà la
Catalunya independent”

Aquestes eleccions anticipades arriben massa tard.
Fa molt de temps que el govern de la Generalitat lide-
rat per Artur Mas s’està ensorrant, i resulta vergonyós
que ERC sigui còmplice de la política de retallades
que ens ha deixat sense sanitat, ha empitjorat l’educa-
ció dels nostres fills, etc. Hi insisteixo: és vergonyós
que ERC hagi estat còmplice un altre cop d’uns pres-
supostos de retallades. En definitiva, per mi està clar
que Artur Mas no vol realment la independència, sim-
plement ha agafat l’estelada per tapar tota la seva es-
tratègia de retallada en drets públics.

A partir d’aquí, el meu desig seria que la gent tingui
memòria, que tots plegats fem memòria del que ha su-
posat aquest govern quan vagi a votar.

Conchi de Tera
Portaveu de CGT a Tarragona i delegada al Joan XXIII

“Les eleccions arriben
massa tard. La gent
hauria de tenir memòria
de les retallades”

Tot i que l’acord endarrereix la con-
vocatòria d’eleccions i s’opta per llistes diferents,
permet continuar el procés. Caldrà un full de ruta ca-
paç d’aglutinar el màxim de forces polítiques i so-
cials. D’entrada, m’agrada haver sentit disculpes dels
representants polítics; d’altra banda, la priorització
d’acords entre CiU i ERC a les municipals és una bo-
na notícia. A partir d’aquest moment, cal arribar a
més votants i evitar que l’ombra de la corrupció –amb
temes opacs com el finançament dels partits polítics–
continuï alimentant el creixement de Podem. Per
aquesta raó, les mesures de regeneració democràtica
s’han d’evidenciar més que mai.

Núria Esponellà
Escriptora

“M’agrada haver sentit
disculpes dels
representants polítics”




