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Aquest dijous es presenta a la Casa de
Cultura de Girona «Tumulto», una sèrie
de meditacions sobre l’octubre passat,
fetes a temps real per Arnau Gonzàlez
Vilalta, Enric Ucelay-Da Cal i Plàcid
Garcia-Planas
El llibre són apunts en directe?
R Exactament, són les sensacions que teníem durant aquell mes i mig els tres autors.
És un dietari. Vaja, tres dietaris.
P La visió canvia, quan s’examinen els
fets, mesos després?
R Quan qualsevol persona, i més un historiador, s’ho mira amb perspectiva, les coses
canvien. Vist en directe, la sensació era que
anàvem a un esclat d’enfrontament, potser
violent. Per part d’uns o altres. Ara, vist amb
perspectiva, sembla que no era possible
que això passés. Al llibre es reprodueix un
emaildel consolat dels EUA, avisant els seus
ciutadans que pot haver-hi enfrontaments
violents pels carrers de Barcelona.
P Com historiador, veia paral·lelismes
amb els fets de 1934?
R Les semblances hi poden ser. Però el
1934, Companys no va declarar la indepenP
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«Després de
l’1-O, Madrid
ha aﬁnat més
i ha deixat
que això es
consumís
per si sol»

Albert
Soler

dència, sinó un estat català dins d’una república federal. Com sí que es va fer el 2017.
P Bé, declaració simbòlica...
R He, he, com es vulgui dir. Però en aquells
moments, la percepció no era que fos simbòlica. Al llibre hi ha un email d’un diplomàtic europeu que se sorprèn que es proclami la independència i no s’abaixi la bandera espanyola ni s’enviïn comunicats a cap
govern europeu.
P I tanmateix, la reacció de la República
el 34 va ser molt més dura.
R Evidentment, va treure els tancs al carrer.
Molts crèiem que això podia tornar a apassar ara. El mateix diplomàtic que he esmentat abans, se sorprèn que Rajoy no actués
amb brutalitat. «És la primera vegada que
fa una cosa intel·ligent», m’escriu.
P Quina cara se li va quedar en saber que
després del que va veure, tot era simbòlic
i no s’havia preparat res?
R De sorpresa. Tenia clar que hi havia diferents escenaris possibles, però l’escenari
de no tenir res preparat, no me l’esperava
de cap de les maneres (riu). És evident que
l’independentisme institucional va voler
portar la situació a l’extrem, amb l’esperan-

ça que Madrid volgués negociar. M’ha deixat astorat que per fer aquesta aposta arrisquessin la llibertat i el patrimoni de gent.
També és possible que hi hagués un pla i el
govern no s’atrevís a donar certes ordres.
Fos com fos, a Madrid van pensar que aquí
frenarien abans.
P Uns pels altres, ningú va frenar.
R A Madrid van fer una gestió desastrosa
de l’1-0, amb la violència. Però després han
aﬁnat més i han deixat que això es consumís per si sol.
P Què s’ha de fer, ara?
R Com a historiador, diria que l’independentisme hauria d’ocupar el govern i esperar a obtenir el 51% dels vots. Que tampoc
és cap garantia d’aconseguir un referèndum, però és l’únic mitjà. Personalment
voldria una altra cosa, però aquesta és l’única manera d’assolir la sobirania. El problema és no assumir la realitat.
P Puigdemont serà president?
R President de debò i efectiu segur que no,
perquè ho hauria de signar el rei i Rajoy.
Una cosa és que l’elegeixi el Parlament, i l’altra que acabi governant. Suposo que serà
algú altre.

