Entrevista
Dolors Feliu, autora del llibre: “Octubre al carrer”

“El judici es planteja com un atac a la
llibertat ideològica i d’expressió”

Dolors Feliu

Àncora.cat

Dolors Feliu, advocada de la Generalitat davant el Tribunal Constitucional i professora de dret constitucional, ha presentat a Casa Irla
de Sant Feliu de Guíxols el seu llibre: “Octubre al carrer”, on explica
de primera mà les seves impressions sobre els dies previs i posteriors al referèndum de l’1 d’octubre del 2017.
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Què recorda de l'1 d'octubre del 2017 de forma més significativa?
Recordo la valentia i la germanor entre els veïns davant la por
que vinguessin a pegar-nos, però també a què ens prenguessin els
vots emesos. I l’alegria final del recompte de la mesa del meu
col•legi electoral.
Vostè com a experta en dret constitucional i com advocada de
la Generalitat davant el Tribunal Constitucional, va pensar abans
del referèndum que hi hauria el procés judicial que vivim?
A mesura que ens anàvem apropant a la data del referèndum les
denúncies judicials i el capteniment dels jutges ja anava fent veure
que si no assolíem la independència, patiríem.
Que resta ara de la "revolució dels somriures"?
L’esperit pacifista i la il·lusió per assolir la República catalana.
El judici al govern de la Generalitat, ja s'ha dit que serà un judici històric, serà tècnic i polític. Creu que el tribunal del Suprem
pot donar una sorpresa amb la seva resolució?
Ara mateix no sembla possible, però és sabut que la realitat
supera la ficció, i no sabem encara les forces que es poden desencadenar en el darrer moment.
Hi ha un corrent d'opinió que pensa que els líders polítics catalans encara no han fet la catarsi de l'1 d'Octubre, que encara no

hi han resolt el dol que això ha suposat. Quina és la seva opinió al
respecte?
Crec que està clar que la societat catalana encara no s’ha recuperat del repte i la decepció de no aconseguir la independència
i de la repressió posterior on encara som, amb els polítics a la presó.
Què recorda de les hores prèvies al referèndum de l'1 d'Octubre?
Un estat d’alerta il·lusionant.
Sense llibertat d'expressió hauria estat possible el procés?
Al llarg de la història, amb o sense llibertat d’expressió, la gent
de Catalunya han lluitat per autogovernar-se. És clar que la convicció de trobar-se en una societat amb llibertat d’expressió ha fet aflorar aquesta voluntat i pensar que hi havia una via d’aconseguir la
independència per mitjans democràtics. Actualment el judici contra les persones políticament i social implicades es planteja en forma
d’atac contra la llibertat ideològica i d’expressió.
Vostè diu que la tercera és la bona. Quina és la tercera per a
vostè?
L'oportunitat que encara està per venir.
A la fi del seu llibre, diu textualment: "res no ha acabat". Com
veu el futur immediat per a Catalunya?
Veig un present convuls i tensat per una repressió en forma de
presó i un poble que manté les seves conviccions i que malda per
trobar com assolir en pau la seva llibertat.

Júlia Sousa

