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------------------------------------------------------------Part segona: 1977-----------------------

CAPÍTOL 1: gener 77

102.- Solidaritat espontània i solidesa democràtica
Comença cansada la pujada de gener del 1977.
Frederic Blanco Soler, a “El Ciervo” de l’1.1.77, comenta extensament el meu “Diari de
Presó” amb una finor i exactitud admirables. A propòsit d’aquell pres boig, treu la
conclusió, no esmentada en el diari, que “li arriba una llibertat no volguda, però no pot
renunciar-ne. La reacció és lògica: plantar-se davant de la Model. Després de llegir hom
comprèn: no podia actuar d’una altra manera sense deixar d’ésser ell”.
Marià Jiménez, avui 1.1.77, compleix el vuitè dia de vaga de fam, iniciada en la nit de
Nadal a la Parròquia de Sant Andreu del Palomar. En una carta escrita aquest primer
d’any, es pregunta: “¿Com pot ser que l’Assemblea de Catalunya i els partits polítics,
que fa un any s’uniren amb les Associacions de veïns i les Comunitats Cristianes a fi de
menar una feina i una campanya forta per l’Amnistia total, han restat ara muts davant la
crida d’un ciutadà? ¿Pot ser que, a la nostra estimada Assemblea de Catalunya i als
partits polítics, que un dia ens representaran, ja no els interessa l’Amnistia total?”. I
segueix mantenint la vaga de fam tot esperant resposta.
El Cercle Cultural de Balsareny, que edita el butlletí d’informació “Sarment”, celebra el
2.1.77 el seu primer aniversari i em demana una col·laboració. Fa així:
“Un raïm del sarment de Balsareny.
“Acabo de llegir les comunicacions presentades al míting, que tingué lloc a Balsareny
per fer-hi conèixer l’Assemblea de Catalunya.
“Aquesta Assemblea és un òrgan unitari, existent de fa ja cinc anys, del qual n’hauríem
d’estar orgullosos els catalans. Encara avui és una realitat única en tot l’estat espanyol i
és l’enveja de molts altres països de llarga tradició democràtica. Potser us farà riure si us
dic que representa, dintre de les limitacions que pateix per causa de la il·legalitat en què
es mou, una autèntica democràcia orgànica. El règim de Franco emprà aquest nom de
democràcia orgànica per a encobrir una realitat no gens democràtica: la dictadura a dit.
Els països tradicionalment democràtics fan servir la democràcia inorgànica, en la qual la
representació neix només de les persones individuals i va directament a incidir en el cim
de l’estat. Però en un poble viu, despert, a més dels individus hi ha gran quantitat
d’organitzacions intermèdies de caràcter territorial, cultural, social, econòmic, esportiu,
polític, professional, etc., amb una forta personalitat col·lectiva que mereixen també
gaudir de representació i que, si llur funcionament intern és democràtic, són una defensa
forta de l’individu davant l’omnipotència de l’estat modern. L’Assemblea de Catalunya
aplega tota aquesta mena d’associacions intermèdies i per això gaudeix d’una força
realment envejable.
“Jo, invitat a parlar des d’aquesta revista balsarenyesa, que celebra el primer aniversari
del seu naixement, recordo aquells anys (1963-65), en els quals vaig fer de vicari al
vostre poble. Recordo les assemblees generals que, sota una protecció i inspiració
religioses, tractaven principalment de problemes de convivència i d’integració social.
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Recordo que la gent més desperta engegà, a més a més, unes assemblees de barri o de
carrer, realment vives que vetllaven per l’educació, l’acolliment als immigrats, els
problemes d’habitatge, l’esplai, etc., i que, fins i tot, organitzaren un cens de carrer o de
barri i una caixa comuna per a necessitats especials. Tot plegat només fou tolerat en els
tres primers carrers dels deu que hi havia previstos. Després l’autoritat impedí el
desenvolupament d’aquell “ajuntament paral·lel” meravellós. Recordo que venia gent
d’amagat a preguntar-me: “¿Què pretén amb tot això?, ¿potser es tracta de ressuscitar el
fejocisme (“Federació de Joves Cristians de Catalunya”) d’abans de la guerra? ¿o
l’agrupació “Palestra”, que tan bé funcionà en els temps de la república, per aquests
verals?”.
“Sí, es tractava d’encetar de nou l’exercici de la democràcia a nivell de poble i a nivell
de barri. Però, potser, encara no era el moment.
“¿Voleu dir que ara no ha arribat l’oportunitat de posar el fil a l’agulla a Balsareny,
quan en tants altres llocs ja funcionen tant les Assemblees Democràtiques Municipals
com les Associacions de Veïns de carrers i barris?
“Aquesta pregunta directa i punyent vol ésser la meva aportació a la celebració del
primer aniversari de l’animós Butlletí del Cercle Cultural de Balsareny. ¿Brollarà aquest
raïm del “Sarment” de Balsareny?
“Des de Barcelona –carrer Entença-, de part de qui se sent un gran amic dels
balsarenyesos, als quals no oblidaré mai”.
“Madrid, 3,1,77 (en castellà).
“Bon amic meu: Aquesta pobra carta per testimoniar-li la meva adhesió, a la seva
actitud, amb la de tota la joventut madrilenya. Rebi la meva felicitació per la seva obra.
És meravellosa. Sàpiga que en ment tots formem part de: “els captaires de la pau”. Quan
passi per Barcelona vindré a veure’l i a prop seu passaré mitja hora de silenci. Continuï
la seva obra, no defalleixi, tots els joves som amb vostè. Moltes gràcies.
“Una jove madrilenya”.
Màlaga, 3.1.77 (en castellà).
“En representació de molts companys, que voldrien poder acompanyar-te, vull fer-te
arribar la nostra admiració per la teva lluita i la nostra solidaritat amb tu i amb tots els
que lluiten per la reconciliació nacional. He de venir a Barcelona el mes que ve per
motius de feina; tant de bo ja no tinguessis aleshores necessitat d’estar aquí. En cas
contrari vindré a abraçar-te de part de molts andalusos. Trame-t’ho als amnistiats que
aleshores ja ho seran mercès a l’esforç de tots amb tu al davant.
“Joan Josep López”.
Madrid (en castellà).
“Completament solidaritzat amb la causa de l’Amnistia, admirant el seu sacrifici
personal, que Déu l’ajudi en la seva tasca humanitària, un matrimoni sexagenari.
Elisa i Alfons Pastor”.
“Groningen, Nederland.
Oude Boteringstrasse, 31.
Rvrnd. Huisman.
“COURAGE”.
“A Lluís M. Xirinacs,
Bar Modelo, c/ Entença, 162.
Barcelona. Espanya”.
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103.- Partits i poble (3.1.77)
Ja he dit que, a partir de l’any 1977, davant l’anunci d’eleccions fet per Suàrez, la
principal dificultat per accedir a la democràcia i per assolir l’amnistia total serà
l’egoisme partidista, que afecta no només als partits que emanaran del règim, sinó
també -espectacle vergonyós-, als partits antifranquistes, fins ara clandestins, que
entraran mútuament en competència per a mal repartir-se el poder.
El dia 3 de gener vaig escriure per a “La Humanitat”, d’Esquerra Republicana de
Catalunya, demanat i avalat per ells, el següent article (100):
“Partits i poble.
“Marx ens ha avesat a pensar que els partits són els defensors dels interessos de classe
de cara al control de l’estat. Uns partits, que tinguessin aquesta finalitat exclusiva,
desapareixerien en desaparèixer les classes socials. Però els partits, per sota d’aquesta
missió històrica circumstancial, ben real per cert, tenen una altra missió més essencial.
Són els òrgans de la societat encarregats de cercar i de crear models d’estructuració
social harmònica i d’experimentar-los en la pràctica. Aquesta alta i transcendental
missió difícilment desapareixerà en els segles futurs. Això ho dic contra les tendències
anarquistes, àcrates, llibertàries i fins i tot contra tendències comunistes força ortodoxes.
Cabalment els partits polítics són el vehicle integrador de les variadíssimes tendències
espontànies instintives del cos social.
“Actualment està molt estesa, especialment entre el jovent, la fòbia antipartidista. Bona
culpa la tenen els propis partits sovint enduts per un capteniment crispat explicable per
la poca maduresa en la sortida de la llarga clandestinitat. Té sentit domar un cavall
salvatge quan aquest té plenitud de forces. És un crim que un domador de cavalls salti
damunt d’un poltre, encara de pota tendra, incapaç de sostenir un home al damunt.
Manta vegada, els partits, adelerats en eixamplar llur base i en controlar tot allò que
s’escapi a llur vigilància, es llencen al damunt d’incipients moviments populars per
dominar-los. Vegi’s el control dels comunistes sobre l’Assemblea de Catalunya. De
vegades són dos o tres partits els que es disputen el control d’un petit moviment
espontani. Vegi’s el control sobre els soviets russos de menxevics i bolxevics, o el
control sobre les associacions de veïns nostrades de comunistes i socialistes. I sovint
aquests partits famolencs no s’han aturat, abans d’intervenir, a estudiar la llei interna
oculta d’aquell moviment que cal servir i obeir i no torçar i manipular al servei d’una
doctrina o programa predeterminats “ortodoxes”. Perquè és veritat allò que diu que cal
que la praxi determini la teoria i la política, i no és certa la proposició inversa. La teoria
i la política cal que estiguin al servei de la pràctica espontània del cos social; en
continuada rectificació i correcció segons les sorpreses del moviment viu del poble. Els
moviments i vagues salvatges, tan temuts per part dels polítics doctrinaris i dogmàtics,
són d’allò més alliçonadors per als polítics autèntics servidors del poble.
“Els partits polítics són necessaris. Són el sistema nerviós del cos social. El cos humà té
diferents sistemes nerviosos coexistents: plexes ganglionars, sistema somàtic, sistemes
orto i parasimpàtics i el sistema nerviós central, amb subsistemes antagònics de molta
complexitat. També és bo que un sistema social tingui pluralisme de partits. En el cos
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humà hi ha nervis motors controladors. Aquesta funció en el cos social és prou ben
coneguda pels partits, sempre desficiosos de controlar el cos social. Però en el cos humà
existeix una xarxa molt perfeccionada de nervis sensitius, encarregats de captar els més
lleus “desigs” de totes les cèl·lules del cos i d’integrar aquests desigs en un tot coherent
i no contradictori que produeixi respostes adequades.
“Per al prestigi dels partits davant el poble, cal que els partits desenvolupin un cos
d’escoltes, una xarxa exigent de nervis prospectius que sàpiguen captar, integrar i servir
els desigs del poble. Que el poble se senti ben interpretat en rebre consignes d’un partit.
Mana millor aquell qui mana allò que desitja profundament el poble.
“Una condició prèvia per assolir aquest fi és de saber distingir allò que pertany als
partits específicament d’allò que pertany al poble: la praxi espontània.
“Abans he explicat la missió substancial dels partits. Crec que pertanyen a la praxi
popular sobirana l’activitat nacional, comarcal, municipal, de barri, de llar i individual.
També hi pertanyen l’activitat laboral i sindical, l’exercici de les creences religioses o
de la creativitat artística i cultural. I, en general, tota mena d’agrupacions per a fins
concrets. Una agrupació de suport als presos polítics, que lluita, per exemple, per
l’amnistia, no pot ser manipulada pels partits si el motiu de la agrupació és la
preocupació per la condició comuna dels presos. La mateixa cosa cal dir d’un moviment
feminista o universitari.
“Cal que acabi la por que el poble té als partits i la por que els partits tenen al poble. La
causa d’aquesta por és que els partits serveixen més els seus interessos de grup, de capa
social o de classe, servei històric circumstancial, que no pas llur missió substancial
d’integradors de la voluntat popular en un model harmònic de societat.
“Tant debò que els partits esdevinguessin la consciència del poble! Que cadascú
s’examini, que la història només concedirà la victòria a aquells partits que, tot oblidant
l’egoisme de grup, hagin estat fidels servents dels anhels més profunds i més autèntics
de la humanitat”.

104.- Reflexió sobre els quaranta anys (1936-1076) (4.1.77)
Gregori Herrero Balsa, nascut abans de la guerra, escriu ara un llibre, prosa i vers, de
reflexió sobre els quaranta anys de la foscor i la sortida a la llum (97). Encara no li ha
posat títol. Em demana que el prologui. Inspirat per la seva lectura, li escric el pròleg
que ofereixo a continuació, com la meva petita aportació a la seva meditació, i li lliuro
el 4 de gener de 1977.
“Pa per al poble.
“Quaranta anys de monopoli. La veritat, el bé, la informació, la cultura, el diner, la
política, tot a mans del vencedor. Com ens dol de reconèixer que s’ha produït una nova
espècie d’homes de cervell mutilat, una mutació biològica en l’estat espanyol! Restaren
a fora a l’exili, dintre a les presons o marginats de mil diabòliques maneres els
discrepants, els desafectes... o es volatilitzaren per a sempre. Ara estem molt contents.
Tenim una nina vestida de blau i juguem molt. Una nevera, una travessa, un televisor...
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perquè “España es la mejor”. Mentre ens donaven caramelets, durant aquest llarguíssim
temps, ells anaren succionant la força de treball dels espanyolets i aquesta força de
treball esdevingué una immensa acumulació de força contra els treballadors. Teníem un
estat de dret i ens convertírem en un estat de força, disfressat d’un nou estat de dret.
Tots els altres pobles se’n reien d’aquest jardí d’infància, envoltat de casamates de
metralladores, instal·lat en la vella i sàvia Europa. Érem la reserva espiritual
d’Occident. Perquè la reserva monetària s’anava traslladant a Suïssa, al Brasil, a les
Filipines, mentre nosaltres, els oligofrènics, ens fèiem pessigolles en les nostres pròpies
aixelles.
“Pocs, pocs se salvaren de la crema. I anaren, en catacumbes, reconstruint l’espècie
perduda. Però, en condicions tan adverses, que l’espècie reconstruïda resultà deformada
i grotesca. Horrible. Un a un van sortint, els reconstruïts, de la feréstega boca del túnel
de la clandestinitat i infonen pànic. Parlen un llenguatge inintel·ligible. Són uns
desadaptats. No saben caminar a la llum del dia. El poble de nens oligofrènics, de
nevera i utilitari, els mira com si fossin invasors marcians. “¿Qui seran aquests? ¿Què
parlaran? ¿Què significarà ‘antiimperialisme’, ‘condicions objectives de la revolució’ o
‘democràcia inorgànica’?”.
Tanmateix aquests són precisament els polítics que ens han de salvar. Ens diuen que
som inconscients, que ells són la consciència del poble. I el poble cegament va
dipositant en ells la seva confiança. Practica el poble, un cop més, aquell acte suïcida
tan repetit de deixació inconsiderada de les seves pròpies responsabilitats. I els nous
polítics breguen a les altures, colze amb colze, amb els polítics de sempre, per dirigir els
destins del poble.
Aquí, no.
Lector, tens en les teves mans un llibre senzill. Un pont entre la inconsciència i la
consciència social. Treu la llana del clatell d’aquests mutilats mentals que s’han produït
en els quatre darrers decennis. Alguna cosa pogué veure l’autor, en el país, prèviament a
la bancarrota i ens avisa de com era abans l’espècie humana per aquestes terres. Empra
un to adient a aquest jardí d’infància en què s’ha convertit la majoria de la gent. Les
proses s’assemblen a comentaris de cafè sobre les qüestions avui més de moda:
amnistia, referèndum, presos polítics, ultres, nacionalitats, democràcia, partits polítics,
segrests, reforma o ruptura... Els versos, igual. Són cobles que no ballen sobre els
núvols, ans esmenten tortures, pobreses, presons i morts. Però ho fan planerament, com
qui canta a una pastora de la muntanya. Gregori Herrero Balsa ha sofert, com els altres
fills de veïna, la tortura del buidat de cervell. No és polític. No sorgeix de la
clandestinitat. Però feu trampa. Al principi, quan el nunci pregonava a les cantonades
del poble l’obligació del lliurament de tota la plata, l’or, les armes de la república, etc.,
ell no ho lliurà tot. Es reservà la millor part. I avui ens la serveix amb una salsa suau,
talment que ens llisqui bé per la gola. Ell reflexa allò que, si pogués, desitjaria el poble
senzill per a aquesta hora present tan difícil. Ell ajuda a la recuperació dels seus valors
mentals a una milionada de gent que fins al present només s’ha unit en les graderies dels
estadis de futbol per a cridar.
“Hi ha llibres molt savis, molt europeus. Però milions i milions d’homes no els han de
menester aquí i ara. Només són per a privilegiades minories cultes. Als altres els calen,
de moment, llibres com aquest, més que no ens cal el pa de cada dia. Tant de bo l’editor
sàpiga encertar la portada i la publicitat i l’autor sàpiga encertar el títol –que, quan
redacto aquests rengles, ignoro-, a fi que tants homes, estafats per un règim sense
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entranyes, sàpiguen trobar incentius per a adquirir i llegir aquest, i altres llibres, com
aquest, que es puguin escriure.
“Gregori, enamorat del poble pla, en totes les teves pàgines crides a la gent: ‘Aixeca’t i
camina!’. Te’n dono les gràcies”.

105.- Primer tram de la pujada de gener
4.1.77.- “Missa del Gall d’enguany. Des de fa molts anys, de la fi de la nostra guerra
ençà, totes les nits de Nadal m’havia complagut a anar a alguna església a cantar unes
nadalenques al Nen Jesús. Enguany havia canviat d’intenció i m’havia proposat de
cantar-les a uns que estaven més necessitats d’estimació: els presos de la Model. No van
deixar-m’ho fer, sinó que la policia em va fer córrer pels volts de la presó. Ni aquella nit
ni el mateix dia de Nadal no vaig anar a missa. Jo crec fermament que ja havia
complert. Que me’n dieu? Joaquim Vallès (Barcelona). Carta al director”.
5.1.77.- Rebo el següent acròstic de Francesc Giralt de St. Just Desvern:
“Lluitador incansable per la
Llibertat i la
Unitat,
Íntegre
Somni d’un món millor.
“Maquisard” al carrer, a la ciutat.
Xalest i
Intransigent,
Rebel,
Inquiet,
Nítid per l’
Amnistia i els Països
Catalans. Company, no et trobes sol i en
Som més dels que ells volen i diuen”.
5.1.77.- “Mundo Diario”. Segueixen llur vaga de fam des del dia de Nadal, -ja fa onze
dies- Marià Jiménez, a la parròquia de St. Andreu del Palomar i Agustí Vall, als jesuïtes
del carrer Casp. Demanen l’amnistia total i la major sensibilitat de la Jerarquia
eclesiàstica respectivament.
6.1.77.- “AVUI”. “Deu joves barcelonins es tancaren ahir a la parròquia de St. Miquel,
de la Barceloneta, disposats a passar-hi la nit i sortir-ne aquest migdia per anar a la
concentració convocada davant de la presó Model per la Taula de les Forces Polítiques
Juvenils de Catalunya, a favor de l’amnistia. Prèviament els tancats havien participat en
una manifestació que, tot parodiant la cavalcada de Reis, portava cartells a favor de
l’amnistia. La manifestació fou dispersada per la policia”.
7.1.77.- Ahir tingué lloc la primera conferència de premsa, a l’Hotel PLM - Saint
Jacques de París, del President Josep Tarradellas, solemne acte en què el president lliurà
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a la premsa un important document tocant als punts més essencials de la seva política,
en particular la proposta de constitució d’un organisme català unitari, que fos alhora una
entesa de totes les forces polítiques i sindicals catalanes i l’únic bloc pactant a nivell de
nacionalitat catalana. Entre altres coses també hi deia: “En aquest començament d’any,
ple d’esperances per a Catalunya i per a tots els pobles d’Espanya, considero el meu
deure de reivindicar un cop més el restabliment de la Generalitat, la total amnistia
política i la legalització de tots els partits polítics sense exclusions”.
8.1.77.- “Canigó”. Ampli reportatge de Joan Sans sobre l’”Exposició – homenatge a
Catalunya”, literària i pictòrica, oberta a la Fundació Miró (75, 100, 101). En una de les
pintures, signada per Jesús Prim, hi diu: “El violent juga amb la POR del feble. El no
violent és un feble sense POR”. En aquest número hi ha un altre reportatge esfereïdor,
signat per Teresa Carreras, sobre el tracte a les presons, titulat “Sobre la campanya ‘Per
Nadal tots a casa’”.
9.1.77.- “Els familiars del pres polític català Miquel Inglès Pedrero es desplaçaren a
Cáceres per a visitar-lo el passat dia set. El director de la presó, Manuel Lorenzo de la
Fuente, no els permeté efectuar la visita, al·legant que pesava sobre ell un càstig de 30
dies d’incomunicació, per haver-li estat interceptat un informe en el qual els presos allí
reclosos explicaven llur situació; informe, que, segons el director, “és molt subjectiu i la
subjectivitat del qual ha de pagar”. La Direcció General d’Institucions Penitenciàries, a
través de la seva inspecció, havia aconsellat a aquest director que aixequés el càstig amb
motiu del fi de l’any, la qual cosa animà els seus familiars a fer el viatge per a visitar-lo.
Malgrat això, el càstig ha estat mantingut i el desplaçament dels familiars, inútil. A
l’altre represaliat, J. A. Garmendia, li ha estat aixecat el càstig el passat dia 5 per motius
de salut, puix que no va poder resistir la fam i el fred que han hagut de patir a les cel·les
on encara roman Miquel Inglès. Firmat: Jaume Inglès i Català”.
9.1.77.- El missatge de Tarradellas alça quantitat de comentaris i posicionaments. Ell
lloa la feina feta per l’Assemblea de Catalunya. Però la dóna per acabada: “És evident
que l’Assemblea de Catalunya ja ha portat a cap la seva comesa”. Al màxim acceptaria
algun representant seu en l’organisme unitari que ell proposa. No la veu prou
representativa i, potser, té raó, perquè els comunistes sempre han intentat escorar-la cap
al seu cantó. Ell i els comunistes no s’entenen gens. Tampoc en J. Pujol s’entén amb ell.
I, a més, ni ell ni els comunistes ni Pujol volen esgotar la lluita (a) per al ple
acompliment dels quatre punts ni (b) per obrir pas a la base democràtica popular de
l’Assemblea. Tràgic! L’”AVUI” em demana el meu parer. Responc així: “Estic molt
preocupat per la unitat de Catalunya i tot allò que serveixi per a unir m’interessa
profundament. En l’Assemblea veig dos nivells. Un és l’actuació al voltant dels quatre
punts i tota la mobilització que ha promogut al carrer. L’altre la integració dels
organismes de barris, de comarques, de municipis, laborals, culturals, que tenen una
gran vitalitat per a l’organització del territori, a part dels quatre punts. Això segon (b) no
crec que pugui acabar, ni que hagi acabat, al contrari. Els quatre punts tendiran a anar
acabant a mesura que s’assoleixin (?) l’amnistia, les llibertats, l’estatut i la lluita
solidària amb els altres pobles d’Espanya”.
9.1.77.- El “País” inserta un article de Fernando Arrabal (89), titulat “El martiri de
l’estora”. És la història detallada de Fernando Carballo Blanco, vint-i-sis anys de presó i
martiri. El seu pare assassinat pel franquisme. Ell pres primerament a la presó de
València i després a la presó de Tarragona. A continuació rep una condemna de tretze
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anys al penal de Santa Maria i a la presó d’Ocaña. En llibertat i acusat de terrorisme, és
condemnat per un tribunal militar a trenta anys de presó. Després Arrabal exposa les
condemnes d’una llista d’altres represaliats pel mateix estil. I acaba “Per això, avui dia,
en el nostre país el més pragmàtic i lúcid dels posicionaments és el que manté aquest
Quixot de la reconciliació que s’anomena Mossèn Lluís M. Xirinacs”.
10.1.77.- Agustí Valls i Fortuny, en vaga de fam des de Nadal, envia una llarga carta als
bisbes i abats de Catalunya on reclama que baixin dels núvols i es comprometin amb el
sentir del poble.
10.1.77.- “Por Favor”, edita una llarga entrevista de tres pàgines amb lletra molt petita,
titulada “Lluís Xirinacs, de professió profeta” i signada per Josep Ramoneda i Josep
Martí Gómez. En la introducció, entre altres coses diu: “Quan el TOP mor i com final
d’una època d’entrevistes mediatitzades pel control governamental, els oferim,
exhumant-la del record, l’efectuada a L.M.X., que, tot i anar destinada al número de 27
de novembre de 1975, no fou autoritzada pel Ministeri d’Informació i Turisme –el de
Lleó Herrera- sota amenaça de segrest i corresponent procés pel Tribunal d’Ordre
Públic. X. sortia aleshores de la presó, a on l’havia enviat el TOP. I des d’aleshores no
ha cessat de lluitar per l’amnistia amb la seva presència constant davant la presó Model
de Barcelona. La supressió del TOP, en definitiva, seria completament irrellevant si a
curt termini no fos acompanyada per l’amnistia. Per aquestes circumstàncies hem triat
l’entrevista a X. entre les onze entrevistes que per raons polítiques no pogueren veure la
llum en les postrimeries del franquisme i bastants de les quals veieren després el
corresponent exhort del TOP”.

106.- Segon tram de la pujada de gener
10.1.77.- Faig arribar una nota a la redacció del “Mundo Diario”, referent a una carta
publicada en aquest rotatiu el dia 5 d’aquest mes, en la qual els presos comuns demanen
que l’amnistia, que per totes parts s’està demanant per als polítics empresonats, es faci
extensiva també als delictes anomenats comuns. En aquesta nota m’adhereixo al
contingut de la carta que trobo objectiu, raonable i just, si es mira amb ulls humanitaris i
no sota d’un concepte fred i maquinal de la justícia.
Des de la presó de St. Michel, 31, Tolosa de Llenguadoc, mitjançant, com sempre, els
bons oficis de Marie Laffranque (89), m’arriba una felicitació de Nadal d’un pres –
Johnny- que espera cada dia la resposta a una petició de gràcia. Marie afegeix: “Saps tu,
Lluís, com jo m’explico la teva resistència i la teva força, en la teva aventura actual,
com en tantes altres aventures? És, si més no, en part, la flor i el fruit de tot l’amor que
tu reps, i saps acollir (com bon captaire!), dia rere dia”. Una altra vegada em deia que
sóc com un imant que concentra en una direcció definida les línies de força de l’univers
escampades per tot arreu.
11.1.77.- Disset organitzacions s’adhereixen a l’esforç de cercar l’”única veu pactant de
Catalunya” i de fer costat a l’organisme unitari proposat per Tarradellas (105). Aquests
partits són Partit Comunista d’Unificació, Moviment Comunista Català, Partit del
Treball, Reforma Social Catalana, Estat Català, Front Nacional de Catalunya, Partit
Socialista de Catalunya (ex-Reagrupament), Democràcia Cristiana de Catalunya,
Federació Catalana (històrica) del PSOE, Organització Revolucionària del Treball,
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Moviment Català Republicà Democràtic, Partit Socialista Popular Català, Partit
Socialista d’Alliberament Nacional (Provisional) i Esquerra Republicana de Catalunya.
Es pot veure com els que seran els grans partits moderats, CDC, PSC(Congrés)-PSOE i
PSUC no hi són. Llur absència és una bufetada per a Tarradellas i per al seu intent de
pacte unitari. I suposo que el conglomerat afí a Tarradellas, la majoria d’ells,
nacionalistes i socialistes, ben radicals per cert, li farà més nosa que servei, posada la
seva política d’aparèixer davant el món com un estadista assenyat i prudent. Del bloc
antitarradellista només EL PSC(Congrés) se’n separarà a estones i dubitativament.
12.1.77.- Diari AVUI. Josep Dalmau signa un article d’opinió, titulat “Tarradellas i
Xirinacs, dos símbols d’unitat”, on critica durament les vergonyoses divisions dels
partits polítics després del meravellós acte unitari de l’Onze de Setembre a St. Boi (62).
Pledeja per a la unió dels polítics. Avala la voluntat de Tarradellas d’unitat política
pactant de Catalunya, davant Madrid. Després explica que la Comissió pro Nobel, abans
de la crida de Tarradellas, ja va creure oportú organitzar la cloenda de l’Exposició en
Homenatge a Catalunya, convertint-la en plebiscit popular per arreplegar de nou totes
les forces –i més- que feren possible la Diada. El dia 14, a les 8 del vespre, tots els
partits tindran un cap visible per homenatjar Catalunya, entorn del gest unitari de
L.M.X., que instarà tots els catalans –els partits els primers- a fer les renúncies
necessàries i convenients per a convertir en realitat la frase de l’honorable president:
“Catalunya no és un partit. Catalunya és una nació”.
13.1.77. Al padre L.M.X. Olivares del Júcar (Cuenca).
“Mézclense grandes dosis según arte
de cristiano, de hombre i de poeta.
Es mi manera de calificarte
Yo no sé prescribir mejor receta.
Un afectuoso saludo.
¡Que su labor se vea coronada por el èxito!
Pedro Barcena González, médico colegiado 678”.
13.1.77.- Adhesió meva a l’homenatge a Salvador Escamilla, que tant va contribuir, a
través de la secció anomenada ‘Finestral obert sense reixes’, a escampar, dia a dia els
esdeveniments del carrer Entença:
“Obra teva, Salvador, aquests catorze anys de l’emissió anomenada RADIOSCOP
representen una llavor llançada als quatre punts cardinals de Catalunya, a mans
vessades, per a què fructifiqui en innombrables generacions d’oients. Allò que era més
viu en el nostre país era detectat per tu, talment com el cor vivent d’un humà és detectat
pel radiòleg expert a la pantalla dels raigs X.
“De dos quarts de dotze a dos quarts de tres el poble ha pogut comptar sempre amb un
plat a taula de la més bona informació.
“I tu saps, millor que jo, que qui més bona informació té més lliure és.
“T’estem profundament agraïts perquè durant catorze anys ens has estat servint
llibertat”.
13.1.77.- A l’AVUI, Aureli Argemí publica un article, “El CIEMEN i les nacions
oprimides”. El CIEMEN (Centre internacional Escarré sobre les minories ètniques i
nacionals) s’havia fundat a Cuixà, ara feia un any. Un defensor més de les “causes
perdudes” dels oprimits, el CIEMEN vetlla, amb dedicació i eficàcia, especialment per
les nacions sense estat, que jauen oprimides per estats “nacionalistes” de nacions
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artificials muntades segons les conveniències d’uns quants poderosos econòmics,
militars, religiosos, etc. Els Països Catalans, una i una altra vegada envaïts, sollats,
humiliats, explotats, són una nació sense estat com moltes hi ha per tot el món. Fins i tot
les trobem a l’Europa i a l’Espanya “democràtiques”, veres presons de nacions, on els
drets nacionals no són drets. Estats amb el nom fals de nació, que actuen com a
carcellers de les veres nacions. Tanmateix, l’esperança ve donada pel ressorgiment de la
reivindicació nacional com a dret democràtic innegable. “L.M.X. –diu Aureli Argemírecordava, fa pocs dies (101), en l’escrit que va adreçar als participants de l’exposició
que l’homenatjava: ‘Les nacions, amb l’avanç de les forces productives, no tendeixen a
desaparèixer, ans al contrari, suren amb més força que mai, talment que
l’internacionalisme acabarà esdevenint un internacionalisme autèntic entre nacions
sobiranes, puix és l’estat del segle dinou i no la nació el que ara fa crisi”.

107.- La cloenda de l’Homenatge a Catalunya (14.1.77)
Deia Ignasi Riera a l’ARREU de gener del 77: “Un dels fets públics més importants del
mes ha estat l’excepció de L.M.X.: abandonà, per un instant, la contemplació forçada de
les façanes grises i fumades del carrer Entença, i penetrà a la Fundació Miró, un dels
pocs racons blancs de Barcelona, per assistir a la cloenda d’un homenatge a l’home de
cor gran, al profeta de l’audàcia. El primer homenatge l’havia constituït ja una llarga
llista d’intel·lectuals i artistes que avalaven l’acte. El segon, l’homenatge quotidià, ve a
ser tota la colla de desvagats, humiliats, infants, sindicalistes, embriacs, destarotats,
vells lluitadors, expresos polítics i comuns, taxistes, fotògrafs, pagesos de Viladecans,
advocats, familiars dels qui estan a l’altra banda, periodistes i succedanis... que el
visiten. Homenatge modest, tot sovint honorat amb la presència bel·ligerant de les
forces governatives... Ara, el tercer homenatge serà a càrrec de la més distingida fauna
política de la ciutat: els polítics de casa nostra.
Com explico a “La Traïció dels Líders II, pàg. 74ss., som al dia 14 de gener de 1977. El
considero, en allò que em toca exclusivament a mi, el dia més decisiu de la meva vida al
servei del meu poble. Vaig trencar la meva promesa de no abandonar la guàrdia de la
presó per assistir a la cloenda de l’exposició dels artistes a la Fundació Miró de
Barcelona. Vaig marxar de davant de la presó a les set en comptes de a les nou habituals
del vespre. La sessió començaria a dos quarts de vuit. Tots els partits hi eren invitats.
“Rellevant acte polític”, deia el diari “Catalunya Exprés”. No podia jo faltar a la cita
excepcional, muntada amb gran esforç pels meus amics de la Comissió pro Nobel, per
intentar refer la unitat perduda dels catalans al Principat a propòsit de la votació al
referèndum de la Reforma Política (90). Vaig passar la setmana anterior amb dolors de
part. Què havia de dir en aquella gran ocasió? Uns esborranys en substituïen uns altres.
Tarradellas demanava unitat, però excloïa la voluntat del poble expressada i expressable
en el futur através de la meravellosa Assemblea de Catalunya, joia de la nostra
“corona”. I els partits s’havien dividit en terradellistes i antiterradellistes i , els més
moderats, estaven girant també l’esquena a l ‘Assemblea de Catalunya. Tothom volia la
unitat a la seva manera. Seria la meva una manera més per augmentar el desori? La
qüestió era políticament molt delicada i de molta responsabilitat.
Un parell d’hores abans de l’acte vingué al carrer Entença Josep Dalmau. Em llegí la
seva intervenció. Esperava que jo li llegís la meva. La importància del moment
justificava el seu desig de saber el que jo diria. Jo no m’he distingit mai per un discurs
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políticament correcte. No li vaig llegir els meus papers. Jo temia les seves previsibles
pressions a la baixa. No sé si ho vaig encertar, però no vaig consultar amb ningú el meu
text.
La sala només podia contenir quatre-centes persones. La resta, dempeus i pels
passadissos. Primerament –astúcia dels organitzadors- es projectà el film sobre l’Onze
de Setembre a St. Boi, que va realitzar l’AMAV de l’ajuntament de Barcelona.
Seguidament introduí l’acte Jaume Rodri i es guardà un minut de silenci en record de
Josep Pallach, mort aquest mes. Josep Dalmau parlà en nom de la Comissió i invocà
l’esperit de Gandhi. A continuació, amb tres minuts cadascun, intervingueren els
representants de divuit formacions polítiques. Impressionava veure’ls tots junts en la
fila zero de la sala:
- Josep Maria Figueres, de la Lliga de Catalunya: “El poder espanyol no vol entendre la
idea de Catalunya”.
- Enric Nosàs, del PSC-R, “emocionat per la recent mort de Josep Pallach”.
- Pau Miserachs, del DSCC-H, feu una crida a anar tots junts en la “resistència”, amb un
fort cop de puny a la taula.
- Victòria Armendáriz, de l’ORT, exigí “democràcia de i per al poble”.
- Lluís Fernández Carbó, de Reforma Catalana.
- Alfons Peidró Montllor, d’ERC, recordà la manera de legislar que des de l’edat
mitjana tenien els catalans.
- Jordi Vilanova, del Consell Nacional Català, “actualment, la consciència de poble dels
catalans s’ha desvetllat”.
- Joaquim Jou, de la Federació Catalana del PSOE, havia deixat el llit per acudir a
l’acte.
- Joan Cornudella del FNC: “cal tornar a la mentalitat de poder per a arribar-hi”.
- Josep Miró Ardèvol, d’UDC: “nosaltres vam ser el primer partit català que vam dir
que aniríem a les eleccions; però, si hi ha un sol pres polític a la presó, no hi anirem” (!).
- Jacint Humet, del PSC-C, recordà que Catalunya havia estat capdavantera en la lluita
per l’amnistia.
- Empar Pineda, del MCC, feu una crida a la unitat de tots els partits per exigir, abans de
les eleccions, el retorn de les institucions de 1932.
- Joant Senent-Josa, del PTE, pledejà per la unitat del combat, pel retorn del president
Terradellas i per una candidatura unitària catalana.
- Josep Badia, del Partit Carlí, demanà comprensió al poble “perquè els polítics tenim
de vegades visió curta”.
- Gregòrio López Raimundo, del PSUC, a propòsit de la denegació de l’amnistia digué:
“L’acusació de terrorisme als que són a la presó és resultat del caràcter dictatorial dels
governants”.
- Jordi Pujol, de CDC, amb actitud intimista, em titllà de “visionari i realista alhora” i
em demanà que a causa de l’esforç que calia de pragmatisme polític “als que ens veiem
en l’obligació de ser pragmàtics ens recordis que les coses no són tan simples... t’ho
demano per favor: continua!”.
- Francesc Arbolí, del PCU: “després de quaranta anys d’opressió, no han pogut!”
- Xavier Nart, del PSPC, parlà de la violència estructural i digué: volem “la llibertat que
ens donen aquests dèspotes il·lustrats, que ho fan tot per al poble i sense el poble”.
- També hi havia un representant d’Estat Català.
Els partits que es veien a si mateixos petits exigien unitat. Els partits que es veien a si
mateixos grans tiraven pilotes fora.
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Després vaig llegir la meva intervenció, sense límit de temps, Crida a la unitat dels
catalans, que incloc, sencera, en l’apartat següent.
I finalment es llegí el següent missatge del president Terradellas en l’exili, datat el 12 de
gener: “En ocasió de la clausura d’aquest homenatge a Catalunya a l’entorn del gest,
que mai no agrairem prou, de L.M.X., que els artistes i literats heu fet amb la vostra
aportació personal, em plau fer palès el reconeixement als catalans que han sabut fer
renéixer el nostre país de la prostració a què havia estat reduït de manera violenta. El
pensament lúcid i l’actitud tenaç i fidel de L.M.X. prefigura (?) la unitat i la concòrdia
dels catalans que lluitem per obtenir les nostres llibertats. A vosaltres, que tant heu
contribuït al renaixement del nostre país, us dic moltes gràcies i fins ben aviat”.

108.- “Crida per la unitat de Catalunya (14.1.77)
“1.- Temps crucial per a Catalunya.
“Vivim en un temps crucial de la història de Catalunya. Si sabem estar a l’altura
d’aquest moment, el nostre futur pot ésser contemplat de faisó optimista a curt termini.
Altrament es pot allargassar indefinidament el camí del nostre redreçament col·lectiu.
“La riquesa de matisos dels partits polítics al Principat de Catalunya és un fet positiu
que pot fer possible una democràcia política força madura. Però la divisió que regna al
país pel que fa a la lluita nacional és francament negativa.
“Fa un any que al carrer rebo la immensa varietat d’homes i dones que formen el nostre
poble. En vénen de tota condició, classe, edat i contrada. Són munió els que desitgen la
unitat d’acció política a Catalunya en vista a la sortida del règim d’excepció que ha
durat quaranta anys, en vista a recuperar el terreny de joc per a jugar després. I el
terreny de joc és la pàtria sobirana. Molts m’han empès a intervenir a prop dels partits
per a demanar-los unió de criteris de conducta. La qüestió nacional està en franca
ascensió en el sentir del poble. I és difícil d’evitar les crítiques de la gent senzilla contra
l’actuació dels partits en defensa dels interessos dels grups, capes o classes socials que
ells representen, tot oblidant que el marc mínim d’actuació encara no ha estat assolit.
“I, si l’ascensió del fet nacional és un fenomen objectiu, també crec que, si més no a
Catalunya, és objectivament cert que ara el pas de feixisme a democràcia política és més
urgent que el pas d’una democràcia política a un socialisme o democràcia econòmica.
Aquest segon pas, que pot dividir els partits, caldria que no dividís les instàncies
unitàries. Ho havíem evitat en els darrers cinc anys. Aquest intempestiu problema ara
ens ve importat de fora de Catalunya per fomentar la nostra divisió interna.

“2.- El poble vol unitat.
“El Principat de Catalunya, des de fa molts anys, ha dut una exemplar lluita unitària per
a la superació del feixisme. I encara no hem assolit els mínims d’aquests objectius. Ens
cal, doncs, la unió pel doble motiu de sortir del feixisme i de recuperar els mínims
nacionals que ja teníem a la República.
“Només una consciència viva de la gravetat i responsabilitat del moment pot tornar a
polaritzar els grups polítics de les diferents tendències en una actuació integrada. El
poble està nerviós. Prem molt. Es manifestà eixordador i constant al febrer, a l’abril, a la
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Marxa de la Llibertat, a l’Onze de Setembre, a les vagues obreres, els diumenges a la
Plaça de St. Jaume, per Nadal a la Model, durant tot l’any passat, i demanava ‘llibertat,
amnistia i estatut d’autonomia’. El poble vol tot això de veritat. El poble és sobirà.
“Últimament ha abaixat el seu clam perquè la feina, ara, és dels polítics. Però els
polítics estan dividits encara. Que no es torni a repetir el divisionisme dels polítics a la
Setmana Tràgica. Recordeu també aquell polític tan responsable, en Pau Claris, que
tancà la seva més important intervenció pública amb la frase memorable: ‘mori jo i
visqui Catalunya!’ Aquell personatge polític o aquell partit que sigui realment servidor
del poble també dirà: ‘mori jo i visqui Catalunya!’. És correcte que defenseu les vostres
respectives línies, però caldria que fos dins d’u camp de joc que encara no existeix. És
una tàctica criminal de certes lluites polítiques d’enfonsar el vaixell quan hom no pot
fer-se amb el seu control. Els polítics catalans tradicionalment han mostrat el seny
suficient per no arribar a aquests extrems. Ara el poble està queixós dels polítics. En
desconfia. A estones se sent traït. Es va deteriorant el lligam tradicional entre la base
popular i la cúspide política. Molta gent es manté a l'espectativa.
“3.- Crida a la unitat dels polítics.
Aquest fet punyent m’ha obligat a sortir, per primera vegada, de la meva lluita per
l’amnistia davant la presó Model de Barcelona per a venir a assistir a aquesta reunió en
ocasió de la cloenda de l’exposició – homenatge a Catalunya. Els organitzadors m’han
pregat de dir unes paraules en aquest fòrum polític en què s’ha convertit avui la
Fundació Joan Miró. Sempre havia dit que no, durant tot aquest any, a participar en
fòrums, congressos, festivals o manifestacions, a les hores de la plantada, que no fossin
per l’amnistia. Avui, a despit de possibles retrets, faig la primera excepció. I la faig
perquè, per a mi, l’alliberament de la pàtria catalana és tan important com la consecució
de l’amnistia a l’estat espanyol.
“Els que fa sis anys formàveu la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya
recordareu que vaig fer una vaga de fam a mort tot demanant que el meu país es posés
en camí d’autodeterminació. Aleshores us féreu càrrec de la meva petició i oferíreu al
país l’Assemblea de Catalunya.
“Ara som davant d’una segona fita transcendental. No faig una nova vaga de fam
perquè no puc, perquè estic molt cansat després de dos anys de presó obligada i un
tercer any de presó voluntària. Però he vingut ací, sacrificant quelcom de més preu per a
mi que l’aliment del ventre, sacrificant el compromís públic de no moure’m de davant
de la presó per cap altre motiu que per l’amnistia. Aleshores jo vaig confiar en els
polítics catalans i no vaig restar decebut, ans al contrari, l’Assemblea fou un prodigi, per
desgràcia únic, en tot l’estat espanyol i encara l’és. Ara torno a confiar en vosaltres. Per
això estic ací.
“Vull demanar-vos que arribeu immediatament a un acord, a un compromís, a un pacte,
a una entesa, a un bloc o a una solidaritat nacional, com es vulgui dir.
“No desitjo per a la meva pàtria, tant un arrauxat moviment multitudinari carismàtic,
inflat per un líder mític, com una solidaritat racional i assenyada, fruit de la confiança
existent entre el poble i els seus polítics que saben jerarquitzar els interessos de grup tot
posant-los per sota dels interessos de la col·lectivitat nacional. El president Terradellas
ha dit que Catalunya no és un partit. Jo hi afegiria que tampoc no es redueix als partits.
Cada partit en particular i tots en conjunt teniu un deure fonamental de servei superior a
Catalunya. Només he vingut ací per demanar-vos que el compliu. No us ho dic com a
polític. Us ho dic com a català.
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“4.- El patrimoni polític de Catalunya.
“Aquí podria posar terme a les meves paraules. Però, amb afany de fer un servei
concret, goso oferir-vos una proposta, sense pretensions d’encert, per tal que us la
penseu. La situació en què em trobo excusarà les imperfeccions formals que hi podeu
detectar.
“Actualment l’inventari, a grans trets, del nostre patrimoni polític, del qual estem
orgullosos, podria ésser el següent:
A) La legitimitat. Es tracta d’una quinzena de diputats del Parlament de Catalunya,
de 1936, del president Terradellas, del president del Tribunal de Cassació, Josep
Andreu i Abelló i dels consellers que resten del Govern de la Generalitat, com
en Ventura Gassol o en Rafael Vidiella.
B) Les forces polítiques vives del país. Es tracta de tota la gamma de partits
polítics de l’oposició al feixisme que, en frase gràfica, tot i que sigui poc exacta,
en diem ‘de Lliga a Lliga’, i els organismes unitaris com l’Assemblea de
Catalunya, el Consell de Forces Polítiques i la Comissió de l’11 de Setembre,
amb llur càrrega d’entitats socials, sindicals , culturals, territorials, etc.
“No podem permetre’ns el luxe de perdre ni la més petita part d’aquest patrimoni
acumulat a l’altíssim preu de morts, exilis, presons i martiris. Però aquest patrimoni
polític està esquarterat per contradiccions internes molt grans que no cal inventariar.
Són prou conegudes i doloroses.
“La meva proposta ve a demanar-vos un esforç coratjós extraordinari de concòrdia,
sense fusions ni confusions de les línies polítiques dels partits, segons el camí
indicat pel president Terradellas en el seu missatge.
5.- Proposta de Parlament provisional.
El president demana un organisme unitari, mentre no sigui restablert el Parlament
Català, per assessorar i proposar al president la política a seguir. Jo proposo, doncs,
la convocatòria d’un Parlament provisional, que esdevindria la segona Assemblea de
Catalunya, més oberta encara que la primera i que absorbiria la primera Assemblea,
el Consell i la Comissió de l’11 de Setembre, tot refundint duplicitats. El sistema de
representants - portaveus seria com fins ara, basat en la confiança mentre no siguin
possibles les eleccions.
“El president demana la total amnistia política, la legalització de tots els partits
sense excepcions, el restabliment de l’Estatut del 32 i el pacte amb el govern
d’Espanya. Jo proposo, doncs, que el Parlament provisional faci seus els quatre
punts de l’Assemblea, els quals encara estan per aconseguir, recolzats
majoritàriament, tot respectant les variacions interpretatives minoritàries.
“El president demana l’organisme unitari per a abans de les eleccions. Jo també
demano la constitució d’aquest Parlament per a abans de les eleccions.
“Demano que les sessions parlamentàries d’aquest Parlament provisional es realitzin
a l’interior del Principat de Catalunya per exercir la sobirania que ens pertany i que
ningú no ens ha de concedir.
“I, finalment, demano que tot plegat constitueixi una Generalitat provisional de
Catalunya. Per la qual cosa reclamo la presència física del president Terradellas, del
president del Tribunal de Cassació, Andreu i Abelló, amb la invitació dels antics
diputats i consellers. De la primera sessió caldrà que en surti nomenat el Govern
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provisional, que constaria d’un nombre reduït de membres, i que resultaria de la
refosa en una cosa de la Comissió de l’11 de Setembre, el Consell de Forces
Polítiques de Catalunya, el Secretariat de l’Assemblea, etc. I tot plegat seria
institucionalitzat amb decret de constitució i ordres d’aplicació publicats al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
“6.- Política unitària.
“D’aquesta Generalitat provisional, necessària mentre no obtinguem l’anul·lació de
la Llei de derogació de l’Estatut del 32, de 5 d’abril de 1938, el poble desitja que en
surti una política exterior unitària per fornir un model democràtic als altres Països
Catalans, i a les altres nacions de l’Estat espanyol, una política valenta que ens faci,
als demòcrates de l’Estat, recuperar la iniciativa perduda. És evident que el Govern
provisional no podrà realitzar una política si prèviament no és aprovada per la
majoria del Parlament provisional.
“El poble vol –segons idea de Pere Calders- una candidatura conjunta dels catalans
només en aquestes primeres eleccions tan delicades, tant per a diputats com per a
senadors. Vol que s’exigeixin unes condicions electorals democràtiques i que es
respectin les àrees nacionals. Vol un esforç d’entesa prèvia amb el País Valencià i
amb les Illes, en vista a una política exterior unitària dels Països Catalans. Vol
pactar coordinadament amb la resta dels pobles de l’Estat espanyol, tot complint un
deure de bona convivència, perquè no es tracta de construir un Estat català a part,
sinó d’aconseguir un estatut en el marc de l’Estat espanyol. I vol tractar directament
amb el govern perquè el Principat té, com els altres pobles de l’Estat,
característiques específiques.
“Cal comprendre que això és un pacte. Si analitzeu la proposta veureu que procura
tenir en compte les reivindicacions bàsiques de tots per a aquests moments, però
exigeix a tots algunes renúncies que no esmento en detall per no allargar-me més.
“Per acabar vull qualificar aquesta proposta d’ocupació de la democràcia al
Principat, d’implantació provisional de la Generalitat de Catalunya amb les
institucions que la configuren. La implantació cal que sigui feta pública. Temerem,
tal volta, a hores d’ara, una possible repressió, uns processaments?
“I demanaria finalment que aquest gest de coratge fos fet sense cap mena de
provocació, sense triomfalismes ni demagògies, amb mansuetud, amb tècniques
senzilles, ferms, dignes i clars en aquells mínims bàsic irrenunciables dels quals ens
parlava en Jordi Carbonell en la diada, i flexibles, complaents i comprensius amb els
interlocutors exteriors, en la resta de detalls. Una mica com he estat demanant
l’amnistia aquest any passat al carrer Entença.
“Us demano un esforç extraordinari, ja ho sé. Però no us demano res per a mi. Em
sembla interpretar el cor bategant del poble sobirà del Principat de Catalunya que ha
patit en aquests darrers quaranta anys l’opressió més despietada de la seva història.
“Lluís M. Xirinacs. Barcelona, 14 de gener de 1977”.

109.- En nom de quí? (15.1.77)
Al dia següent de l’Homenatge -15 de gener- el diari “La Vanguardia” en fa una
succinta recensió de vint rengles. Un requadre d’“El Noticiero”, signat per Xavier
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Vidal-Folch, explica, a més, qui va parlar i una breu referència dels continguts de les
intervencions. E. C. a “El País” i J. F. Valls a “El Correo Catalán”, detallen, a més, la
meva proposta de Parlament provisional. El “Diario de Barcelona” hi afegeix una
caricatura meva de Trallero. Considera, la meva, una seriosa advertència als polítics
presents. “Catalunya Exprés” presenta una ampla nota de redacció, titulada “Parlament
provisional ara”, amb la frase “Una proposta d’ocupació provisional de la democràcia”
a peu de foto. També el dia 15, el diari ”Avui” , explica l’acte i els seus continguts,
inclosa la meva proposta, però, a més el dia 16, publica una llarga selecció dels
fragments més definidors del meu parlament. El setmanari “Canigó” en publica la
versió íntegra, amb profusió de fotos.
En aquest mateix número, Lluís Busquets i Grabulosa escriu: “Diumenge, dia 16. Són
dos quarts de nou del vespre. En X., davant de la Model, com des de fa més d’un any,
amunt i avall. Està visiblement cansat. Fa dos dies, per primera vegada, ha deixat el seu
lloc per dir personalment unes paraules en la clausura de l’Homenatge a Catalunya
entorn del seu gest, a la Fundació Miró, davant de gairebé tota la plana major dels
polítics catalans. És la primera vegada que ho fa.
“ -No, tu. Avui no faràs de periodista, ¿oi?
“Deu ser un virus, això, però. I en faig , encara que només sigui un xic. Hi ha un
reguitzell de gent que l’espera. Els diaris no s’han fet gaire ressò de la seva crida. Li dic
que ni ahir ni avui “La Vanguardia” no ha portat quasi res...
“ -No t’estranyi. Va posar la declaració de Tarradellas a la secció d’”estranger”...
Faig insinuacions. El Congrés de CDC.
“ -No, no. Estic cansat, tu. Veniu un dia al matí quan em trobi millor que ara... ¿Les
paraules de Tarradellas (105)? Eren un xec en blanc. En la meva crida hi ha bastonades
per a tothom. L’important és una presa de postura unitària. Si, després, els partits no
volen entendre’s, allà ells...
“Però. No hi ha peròs que valguin. Està cansat i, bromejant, s’excusa.
“Acaba donant-me la “Crida”, escrita a màquina i, engegant-me a un bar, em diu:
“ -Allí hi ha llum. Vés, llegeix.
“La gent, allà, mira el futbol”.
En l’habitual emissió de Ràdio Miramar, dedicada per Salvador Escamilla als captaires
de la pau, de 22.1.77, Heribert Barrera aprovà en essència la meva crida a la unitat dels
catalans amb una certa reticència a la proposta concreta. Insistia en la proposta
tarradellista de “cambra consultiva provisional”.
Per l’altre extrem –el de l’antitarradellisme- la revista “Arreu”, per mà d’Ignasi Riera,
dedicà una pàgina sencera a l’”Homenatge”. Expressà el seu acord en una llarga llista
de punts. “Ara bé –deia-: ¿és amb un parlament provisional, previ a les llibertats, que
això s’aconseguirà?”.
Per cloure aquest apartat vull afegir dues reflexions. La primera és sobre el dret que
tenia jo de fer propostes com aquestes (70). Heribert Barrera, tot referint-se a mi, deia a
la ràdio: “Ell és la nostra consciència”. Josep Dalmau em veia com un nou abat Oliva
presidint un concili de pau i treva. Els diferents polítics que intervingueren a la sessió
també expressaren coses semblants. Ningú no m’interpel·là: “Amb quin dret parles en
nom del poble?”. Jo valoro molt alt el fet que s’avinguessin a assistir i a participar en
una reunió tan atípica. Ignasi Riera, en l’article esmentat, acabava: “No seré jo qui negui
credibilitat al clam d’un profeta. Encara que no hagués fet cap proposta concreta, la
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crida de X. va sempre més enllà. És la veu d’un home cansat que ens convoca a la lluita
per la llibertat, davant una presó”. A Joan el Baptista les autoritats d’Israel, esverades, li
preguntaren: “En nom de qui, a títol de què, amb quina autoritat bateges?”. Joan els deia
que batejava per “preparar al Senyor un poble perfecte”. I es presentava a si mateix com
“una veu que clama des del desert”. A la Bíblia, desert vol dir “àmbit de deseiximent de
tots els lligams d’interessos”. La condició indiscutible rau en què el testimoni no se
cerqui a sí mateix i tracti sempre de captar i expressar allò que vol el poble. En una
societat madura el poble té institucionalitzat l’àmbit de creació de voluntat popular: és
l’assemblea de la comunitat territorial corresponent. Quan la política priva que la
comunitat del poble determini la seva voluntat unitària, poden sortir testimonis
carismàtics punyents que ho supleixin. Tot és arriscat. Els criteris de la bondat o
autenticitat testimonials tenen sempre, inevitablement, una dimensió subjectiva. On
ningú no es fia de ningú és impossible la maduresa social.
La segona reflexió es refereix a la consideració del final de la meva proposta on dic que
no demano la separació de la nació catalana, la construcció d’un Estat català. A gairebé
trenta anys després, no dubtaria gens. La separació s’imposa. Mai no ens reconeixeran
la igualtat nacional amb aquells seus “Països Castellans” que anomenen Espanya. I
aquells eren els moments històricament bons per a plantar-se de fet. Si haguéssim fet
nosaltres, en aquella oportunitat, igual que feren tants de països de la Unió Soviètica en
llur moment oportú! Sempre és millor una bona entesa fraternal que una separació entre
nacions. Als Països Catalans, aleshores ja hi havia partits, col·lectius i persones
individuals que, desenganyats de la història, volien clarament la independència
separada. Com també hi havia grups i individus que, sota el nom de catalanisme i, fins i
tot, d’autodeterminació, amagaven la voluntat de mantenir el centralisme espanyolista.
Jo, una mica passerell en política, encara creia que en l’àmbit dels antifranquistes,
encara era possible una entesa d’igual a igual entre les nacions amb territori en la
Península. Ho vaig seguir intentant tant a l’hora de presentar la meva candidatura per
Barcelona al Senat de Madrid al juny de 1977, com a l’hora d’intervenir, com senador,
en la redacció de la Constitució espanyola a la tardor de 1978. Tot fou un solemne
fracàs.

110.- Tercer tram de la pujada de gener
15.1.1977.- Agustí Vall i Fortuny posa terme a la seva vaga encetada el Nadal
proppassat. Vint-i-dos dies! Trobada Permanent d’Entitats d’Església li promet
convocar una “Assemblea de Cristians de les Diòcesis dels Països Catalans”, que és allò
que ell demanava.
Mieres (Astúries), 18.1.1977.- “Estimat amic: com sé que segueixes encara en el teu
propòsit, tot esperant l’amnistia, dia a dia, pacientment, davant de la presó Model, jo
també hauria d’ocupar un lloc al teu costat, però no ho puc fer per moltes raons i
tanmateix segueixo admirant la vostra actitud. La meva filla i la meva esposa des de la
presó de dones de Yeserías (Madrid) em diuen que et saludi en llur nom i en nom de
totes les preses polítiques, i des d’ací, a Mieres, també un gran grup de ciutadans
m’encarreguen una salutació per a tu i per a tots els “Captaires de la Pau”. Esperem que,
amb el vostre gran esforç i amb el de tots aquells que, d’una forma o d’una altra, són
avui lluitant per l’Amnistia, sigui aviat aconseguida. César Fernández Fernández”.
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D’aquest César Fernández tinc escrit al meu diari de presó Entro en el gran buit
(1975): “És a l’Hospital Penitenciari de Carabanchel (Madrid). Cinquanta-tres anys
d’edat. Ell, la seva dona, el seu fill i la seva filla, tots quatre, processats. Ell és minaire
d’Astúries; silicòtic en tercer grau i tuberculós. Compleix condemna per actuació
política amb els minaires d’Astúries. (Havia fugit a França per evitar la sentència. Els
camarades comunistes li demanaren de tornar a Espanya clandestinament per ajudar en
la lluita. I fou atrapat). Està implicat, sense haver-hi intervingut, en el procés de
l’atemptat del carrer Correo de Madrid. El tingueren disset dies a comissaria en
interrogatoris. (Li mentien dient que la seva dona ja havia confessat. L’amenaçaven de
matar la seva família si no es declarava implicat). Sortí gairebé boig. Ha passat per una
gravíssima depressió. Ha intentat de suïcidar-se obrint-se les venes”. Vam fer per a ell
tot l’humanament possible.
19.1.1977.- S’han reunit dinou partits catalans a Barcelona. Han discutit moltes hores.
No es posen d’acord. Uns, encapçalats per Jordi Pujol no hi volen a Tarradellas i els
altres, sí. De moment, tots accepten la unitat de les forces catalanes –amb o sense
Tarradellas- fins efectuades les eleccions.
20.1.1977.- La Taula de Forces Polítiques Juvenils de la comarca del Bages comunica
que un dels punts indispensables per a la democràcia és l’amnistia total pels qui han
estat lluitant tots aquests anys per la democràcia. L’amnistia per a tots els presos polítics
és una clara aspiració del poble, demostrada moltes vegades des de la crida de X. ara fa
un any, passant per les manifestacions de Barcelona de l’1 i el 8 de febrer, la Marxa de
la Llibertat i la campanya “Per Nadal tots a casa”, fins a l’actual vaga de fam, pel
mateix motiu, de Marià Jiménez. L’amnistia és, doncs, la primera condició sobre la qual
es pot fer la democràcia indispensable i, encara avui, urgent. Signen: Grup pro No
Violència, Joventut Comunista de Catalunya, Moviment de Joves Socialistes de
Catalunya, Joves del Partit Carlí de Catalunya, Joventuts Socialistes d’Alliberament
Nacional dels Països Catalans i Joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya..
Una Taula, verament unitària!
21.1.1977.- Des de “la perpètua vigilància per l’amnistia”, envio unes ratlles als obrers
del ram del paper i arts gràfiques, reunits en assemblea a Sant Medir, on dic que “mai
no oblidin l’exigència d’amnistia en les seves reivindicacions”.
23.1.1977.- També adreço unes paraules a l’Assemblea Democràtica de Sallent: “La
meva càlida adhesió a la vostra Assemblea i en especial a la vostra contribució a la
campanya a favor del restabliment de l’Estatut d’Autonomia de 1932. Som en un
moment transcendental de la nostra història com a catalans. Oportunitats de canvis
profunds, com la que se’ns presenta ara, només vénen molt de tant en tant. Vigilem de
no dimitir de la nostra responsabilitat en aquest moment.
24.1.1977.- Organitzada per l’Associació d’Amics de les Nacions Unides, la
concentració festiva per a la ratificació dels Pactes de Drets Humans té lloc a les 10 de
la nit. Hi col·laboren moltes altres entitats. A la festa hi intervenen entre altres, l’Orfeó
de Sants amb el seu esbart i Lluís Llach. Els dic: “Catalunya està per la ratificació
d’aquests pactes. Però Catalunya encara no té dret de signatura. El dret de tota nació
d’autogovernar-se li és negat. Aquesta vostra concentració d’avui, al Palau Blau-grana
de Barcelona, és per afirmar el dret a què es respectin els Drets Humans, començant pel
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Dret de la nostra nació a tenir un Estat sobirà que pugui ratificar els pactes sobre
Drets Humans”.

111.- Heribert Barrera a Ràdio Miramar (22.1.77)
Paraules pronunciades per Heribert Barrera, secretari general d’Esquerra
Republicana de Catalunya, a través de Ràdio Miramar, el dia 22 de gener de 1977, en
una emissió dedicada a L.M.X. i als captaires de la pau.
“No sóc aficionat al ditirambe, ni m’agraden les exageracions. Però voldria dir que el
que X. està fent des de fa més d’un any és senzillament extraordinari i admirable i
mereix no sols l’agraïment sinó l’activa cooperació de tots. Ell és la nostra consciència
que ens recorda que la lluita per la llibertat encara dura i que ningú no pot
desmobilitzar-se mentre hi hagi gent a la presó que hi sigui perquè, de la manera que
fos, van intentar alliberar el país de l’opressió i del feixisme.
“Aquest aspecte fonamental de l’activitat de X. està però tan present en l’esperit de tots
i és tan conegut i tan unànimement admirat que segurament no és necessari insistir-hi.
Per això jo ara voldria aprofitar més aviat aquests minuts per a referir-me a la crida a la
unitat que va fer a la clausura de l’acte que en honor seu va tenir lloc a la Fundació Miró
el dia 14. Crec que novament X. va posar el dit a la nafra en dos punts essencials:
caldria unir-se i cal donar suport al President de la Generalitat en el seu intent de
constituir quelcom que pugui ser l’equivalent del Parlament de Catalunya i que pugui
ocupar el seu lloc fins el dia que podem tornar a tenir un nou Parlament elegit pel poble.
“La unitat és essencial: però la unitat no té sentit i no serveix de res sinó és per a servir
una finalitat determinada. I la nostra finalitat no pot ser altra que restablir a Catalunya la
democràcia i l’autonomia. I, si bé és cert, que no pot haver autonomia a Catalunya sense
democràcia a Espanya, també no és menys cert que no hi haurà democràcia, ni a
Catalunya ni a Espanya, sense l’autonomia catalana.
“Però parlar de l’autonomia catalana així en abstracte pot ser confusionari. El que volem
concretament els catalans és la restitució del que teníem, és a dir l’Estatut del 1932.
Després es podrà discutir si cal o no modificar-lo. Però aquesta discussió necessita la
fase prèvia de la restitució.
“És fàcil obtenir ara, com a mesura immediata i abans de les eleccions, el restabliment
de l’Estatut? Segurament no. Però difícil no vol dir impossible, com alguns voldrien fernos creure. S’ha dit que en aquest tema toparem sempre amb la porta tancada. Potser si,
però les portes tancades representen un obstacle només si no se sap fer anar el pany o si
no se sap donar-les-hi una empenta. La porta queda tancada sense remei només si falta
la voluntat d’obrir-la.
“Perquè no es tracta evidentment de posar en funcionament de seguida tot l’articulat de
l’Estatut. Podem prescindir per un temps de Junta de Seguretat, de Consell de Cultura,
de Tribunal de Cassació i de moltes coses. El que reclamem és un reconeixement de
principi que tindria la seva traducció pràctica en la restauració institucional de la
Generalitat –com es va fer el 1931- i amb el retorn com a President d’aquesta
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Generalitat restaurada de l’Honorable Senyor Josep Tarradellas, que amb tanta dignitat
manté la continuïtat de la institució a l’exili.
“Per què volem els catalans això de seguida? Per raons de principi i de dret, certament.
Però també perquè puguem realment avançar en el camí de la democràcia. A Catalunya
només la Generalitat podria fer contrapès a tots els dispositius opressors i burocràtics
del règim franquista, que estan encara dempeus i, només així, amb aquesta correcció
d’un desequilibri manifest, podria obtenir-se que les eleccions fossin realment
democràtiques.
“Això, la restauració de la Generalitat, naturalment, s’ha de negociar. Però, si Catalunya
és una nació, qui ha de negociar en nom de Catalunya? Els partits, cadascun per separat,
o fins i tot tots junts? NO. Els partits, per indispensables que siguin en democràcia,
representen només un segment del país. No hi ha cap país que deixi que els partits
pactin en nom d’ell. Tots els països negocien a través del que representa llur totalitat, és
a dir, a través de llurs institucions estatals. I Catalunya té una institució estatal, que és
de tots, que ens representa a tots, que és la Generalitat. Per a mi, doncs, això és molt clar
i és només la Generalitat –en aquest cas encarnada en el seu President- la que pot
plantejar, encarrilar i dirigir la negociació amb el govern, utilitzant els canals que calgui.
I aquesta negociació no ha de tenir per objecte detalls trivials, per exemple en la llei
electoral, si el 2% o el 3%, sinó que ha de portar-se sobre l’essencial, és a dir, sobre les
llibertats nacionals de Catalunya de les quals l’autonomia n’és avui l’expressió concreta.
“La negociació és difícil? Sens dubte. Raó de més per a què fem pinya per a facilitar-la.
Cal doncs eliminar les iniciatives pertorbadores i primer que tot donar suport i reforçar
l’acció del President de la Generalitat constituint al seu voltant la Cambra Provisional
que ell reclama. I bé, en l’essencial, és això el que X. proposa. Per això la crida de
L.M.X. de la setmana passada, -venint com ve d’una persona que molts admirem i que
tothom, si més no, respecta i de la independència de la qual ningú no pot dubtar-, em
sembla que revesteix una gran importància i per tant m’ha semblat bo de parlar-ne”.

112.- Quart tram de la pujada costeruda de gener
24.1.77.- El comitè provisional de An International Consultation in Search of Nonviolent Alternatives (NVA) comunicà a Arcadi Oliveres que em triava coma participant
de l’Estat espanyol a la reunió de Derry (Irlanda del Nord), del 24 al 28 d’abril de 1977.
El Secretari executiu, Etienne de Jonhge, des de Berchem (Bèlgica) deia a la carta: “El
comitè provisional espera a través d’aquesta designació expressar un reconeixement
internacional per la tasca que ell ha fet a favor de la no-violència”. Arcadi Oliveres li fa
veure la dificultat de què jo abandoni el carrer Entença. Amb tots els agraïments declino
la invitació.
27.1.77.- L’escriptora argentina, Marta Lynch edita en gran format una llarga i acurada
entrevista amb mi, al diari CLARÍN, cultura y nación, de Buenos Aires. Marta Lynch no
és només responsable d’importants novel·les i narracions curtes que li han guanyat un
lloc en primera línia de la narrativa argentina; ans és d’antuvi una atenta observadora de
la realitat i una aguda analista dels fenòmens socials, polítics i culturals, com ho
mostren nombrosos articles. Cabalment a aquesta darrera faceta de la seva producció
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pertany aquesta entrevista escrita a propòsit de la llarga caminada meva davant la presó
de Barcelona.
29.1.77.- Quatre-centes set persones, entre les quals em compto, algunes de molt
conegudes per llur actuació com ‘independents’, publiquen un “Manifest pel
restabliment de la Generalitat i el retorn immediat del seu President, Josep Tarradellas”.
L’AVUI del dia següent en publica el text íntegre i totes les signatures. Durant tota la
setmana grups polítics han anat a Saint–Martin-Le-Beau, on el president Tarradellas els
ha rebut, tot intentant assolir una proposta unitària. Fins ara no ha estat possible. Hi ha
quatre o cinc propostes diferents sobre la taula.
30.1.77.- Vint-i-tres associacions polítiques i entitats d’església fan un manifest en què
demanen l’amnistia total: “El fet que restin en les presons de l’Estat espanyol prop de
dos-cents presos polítics no és més que l’aspecte més escandalós d’una situació
intolerable que hem heretat d’aquests darrers anys, que s’han d’acabar amb la conquesta
de l’amnistia total per a tota mena de delictes i suprimint la legislació que els
provoquen”. En la crida s’adrecen a la Permanent de l’Assemblea de Catalunya, que
avui es reuneix, i a tots els partits polítics, associacions i entitats. Signen la crida
L.M.X., Pax Christi, Expresos polítics, Coordinadora de la Dona, Associacions de veïns
dels barris de Joan Maragall, Guinardó i Esquerra de l’Eixample i els grups polítics
CJR, comitès de suport Roca, Grup Amnistia Total, JCE-ML, JRC, KAS, LC, LCJ,
LCR, MCC, ORT, OCE_BR, OIC, PCE-ML, PSAN-P, PSPC, PCC i Unió de
Republicans de Catalunya.
30/31.1.77.- XIX Aniversari de la mort de Gandhi. Al cim del Tibidabo de la ciutat de
Barcelona –en recordança de la inauguració en el mateix lloc, el gener de 1931, del gran
moviment juvenil, anomenat Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJC) i suprimit
per Franco- es constitueix el ‘Col·lectiu d’Acció No Violenta (CANVI) dels Països
Catalans’, compost per membres de grups no violents com Amics de l’Arca, Objectors
de Consciència, Pax Christi (40), Marxaires de la Llibertat, llibreria Arc de Santa Maria,
Institut de Polemologia i altres. “En el Col·lectiu acabat de crear conflueixen les tres
línies mundials de no-violència: 1) La revolucionària d’acció política i conscienciació
popular del Tercer Món (Gandhi, Luther King, etc.), que al nostre país és representada
per Pax Christi i els caminants de la Marxa de la Llibertat, 2) Una línia europea
d’objecció de consciència al servei militar, de defensa de l’ecologia, d’accions contra
les centrals nuclears, de moviments d’alliberament sexual, etc., que al Col·lectiu és
representada pels objectors catalans i 3) La línia de no-violència comunitària com a
forma de vida –patrocinada pel patriarca Lanza del Vasto- i que ací té deixebles en els
Amics de l’Arca. Tots els militants de Pax Christi passaran a militar en el Col·lectiu.
Pax Christi esdevindrà un secretariat i la seva revista “Pax” serà l’òrgan de CANVI. El
domicili d’aquest col·lectiu és al Casal de la Pau (c./ Bruc 26.2) i comença a funcionar
des d’ara” (J. Subirana, AVUI, 2.2.77). El procés constituent, anomenat ‘campanya de
dinamització’ venia de molt endarrere, tot just acabada la Marxa de la Llibertat (63 –
67). En aquests dos dies es presentà i debaté l’esborrany constitucional, molt detallat i
treballat.
Jo els vaig enviar la següent adhesió: “No hi puc ser perquè estic al front de lluita i ara
no puc abandonar la línia de combat. Vosaltres teniu reunió general d’Estat Major. Les
guerrilles coratjoses de molts anys, avui i demà, es constituiran en guerra unificada i
coordinada al llarg i a l’ample de la nostra estimada pàtria amb la mà oberta als
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lluitadors valents d’altres pàtries, amb la intenció sempre adreçada a l’alliberament dels
més oprimits. Gran responsabilitat és la vostra. No hi sóc però us tinc donada tota la
meva confiança. No oblideu que la vostra força ha sorgit dels cops de culata i de porra,
de les multes, de les calúmnies, de les persecucions, de les presons patides amb un cor
pacífic i amb una intel·ligència desperta sempre amatents al servei de l’amor. Que
presideixi la vostra taula de discussions la cosa més perseguida de l’univers: l’amor
universal”. Quan durarà aquest intent, que en el seu inici té tanta empenta i il·lusió?
Però la tragèdia en aquest fi de mes de gener ve marcada per greus esdeveniments,
especialment de Madrid, que porten a declarar l’estat d’excepció. Allò més ranci del
règim franquista intenta provocar la desestabilització del procés democratitzador. Enmig
de segrestos, bombes i matances destaca la matança dels advocats de Comissions
Obreres de Madrid del dia 23 de gener. A tres quarts de deu de la nit, en el despatx
laboralista del carrer Atocha, 55.3, els ultres José Fernández Carrà, Carlos García Julià i
Fernando Lerdo de Tejada, enviats pel secretari del sindicat vertical del transport,
disparen frontalment i abundosa sobre les nou persones que hi eren reunides. Quatre
resten malferides. Cinc moren: Luís Javier Benavides, Enrique Valdelvira Ibáñez, Ángel
Elías Rodríguez Leal, Francisco Javier Sauquillo i Serafín Holgado. La serenitat impera
en el grandiós funeral. El partit comunista clandestí (?) desfila en ple. No sé si aquest
atemptat en serà causa, però en endavant aquest partit retirarà totes les seves aspiracions
històriques i es limitarà a ser l’escolanet de la burgesia conservadora, guanyadora de la
Transició.
No m’he sabut estar d’adreçar unes paraules als cinc morts: “Vosaltres ja heu vençut. La
vostra vida barroerament truncada, presenta la més bella executòria al servei dels
oprimits. I heu mort en acte de servei. Estem orgullosos de vosaltres. Ens marqueu, per
sempre més, el ver camí de la lluita per a la victòria de la pau. Els que restem ací ho
tenim més difícil. Ens han destrossat en pocs minuts bona part de la tasca pacient i
delicada de recuperar un bon viure social que ens havia estat arrabassat. Que fàcil és
destruir! Però immediatament amb cor valent i amb cap serè ens hem tornat a posar a la
feina. No hem acceptat les provocacions i hem protestat amb fermesa. Ara seguirem el
mateix camí que seguíeu vosaltres endavant. Tant de bo sigui la nostra vida digna de la
vostra mort”.
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CAPÍTOL 2: febrer 77

113.- Almeda, barri obrer
Aquella Transició, com a oportunitat històrica, fou trista. Avui vull tirar un flash sobre
el món obrer. Ells foren els protagonistes de la Transició l’any 1976. La seva lluita
sindical continuada i sacrificada només obtindria, el 25 d’octubre del 1977, un migrat
Pacte de la Moncloa, redactat a la seva esquena. Ells, en canvi, generosos, sempre
demanaren, al costat de les seves reivindicacions laborals (48), l’amnistia per als presos
polítics.
Durant la primera meitat del segle XX, la classe treballadora continuà lluitant per la via
sindical com en el segle XIX. El robatori de la plusvàlua era perpetrat pel capital a
través de la permanent migradesa del sou a les empreses. Els partits comunistes elevaren
la lluita al terreny de la política a partir de mig segle XIX. El robatori de la plusvàlua,
també era perpetrat en els pressuposts dels governs burgesos i en les seves lleis
econòmiques. Però a la segona meitat del segle XX, a més a més, s’enceta una altra
mena de lluita obrera: la dels moviments territorials de barri, municipi o comarca. Es
comencen a formar associacions de veïns, consells i assemblees. El treballador s’adona
que tot el que conquesta en el sou (economia) o en les lleis socials (política), se li roba
en l’habitatge de mala qualitat, en la manca d’escoles, d’enllumenat, de transports, en la
cistella de la compra, les factures de les matèries (aigua), energies (electricitat i gas) i
comunicacions (telèfons) bàsiques, en la manca d’equipaments culturals, esportius i de
lleure, etc. En aquest nou front de lluita, als treballadors en actiu se’ls sumen els aturats,
els joves, els jubilats, les vídues, els malalts, els marginats, els indigents, etc. Tothom és
cridat en aquests moviments populars de democràcia de base, al marge de la política
oficial. Es tracta de la reconquesta de l’espai públic, segrestat fins aleshores pel poder
polític oficial.
“La Xemeneia”, butlletí de l’Associació de Veïns dels barris de Sants i Sol de Baix,
sobrevolant els seus propis problemes, dedica una reflexió a “1977, un any més sense
amnistia?”. Repassa totes les lluites de 1976 per la amnistia. I comenta especialment la
plantada del carrer Entença i la forta lluita basca a favor de l’amnistia.
L’exemplar Assemblea popular municipal de Granollers, adherida a l’Assemblea de
Catalunya, i animada per l’inoblidable demòcrata Salvador Casanova Grané, l’onze de
febrer, també sobrevolant els seus peremptoris problemes locals –encara no hi havia
hagut les primeres eleccions municipals-, celebra un míting sota el lema “Volem
l’Estatut, per l’amnistia i les llibertats”. Els adreço la següent adhesió:
“Som i serem gent catalana, tan si es vol com si no es vol, així, sense pretensions, oberts
a tothom, germans de les altres pàtries que respectin i que es respectin, però amb
fermesa, decisió i audàcia. Que ningú no dubti que tenim voluntat d’ésser poble sobirà,
amo dels seus destins davant totes les nacions del món.
“Volem l’Estatut, la llibertat de tothom, volem l’amnistia que normalitzi la nostra
societat. Ho volem sense trampes, amb la cara ben alta. Com ho deia sempre en
Francesc Macià. Que els pobles oprimits de tot l’Estat espanyol i especialment el poble
castellà treguin de la nostra actitud insubornable la força per llur propi redreçament”.
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D’altra banda, l’admirable lluitador de base popular Oleguer Bellavista edita per aquests
dies a la col·lecció “Els Daus” d’editorial Claret, Barcelona, un llibre titulat Evolució
d’un barri obrer: Almeda, Cornellà. Experìència pròpia. Me’n demana un pròleg. Entre
altres coses hi dic:
“Bellavista va descrivint minuciós, fidel, sense retòrica, sense escarafalls, la misèria del
poble, les injeccions administrades sense tenir titulació, les cases de quatre fustes, les
racions de menjar servides per l’exèrcit quan la inundació de 1971. No es queixa. No
compara amb el barri de Pedralbes, amb el col·legi o amb el restaurant de luxe.
“L’ànima del poble ha estat trossejada, en origen, amb l’emigració, i en destí, amb la
construcció de barris artificials precipitats (guetos). L’aparició de la solidaritat, de
l’ajuda mútua, fa renéixer aquesta ànima col·lectiva. El poble unit mai no serà oprimit.
“La recuperació de l’ànima del poble passa per coses tan senzilles i tan petites com fer
unes quantes hores extres de menys i dedicar-les a fer una enquesta, un butlletí, a
administrar una injecció a un malalt o a construir un centre social. A poc a poc, el poble
va recuperant la seva fesomia, el seu caràcter i acaba que esdevé irresistible, pren la
iniciativa i s’instaura l’Estat del poble, que fabrica progrés del millor sense
intermediaris.
“Somio que aquest llibre sobre el barri d’Almeda sigui el primer d’una llarga llista en
què s’expliquin les experiències de Nou Barris, de Santa Coloma de Gramenet, de
Cornellà, etc., tan desconegudes encara i tan meravelloses. Somio en una literatura al
servei del poble. Somio que el cansament i el pessimisme de la lluita de la primera hora
cedeixin el lloc a l’ofensiva que està donant al poble treballador el protagonisme de la
història”.
En aquest any 1977, els “homes” “polítics”, aniran abandonant la humanitat i aniran
enfilant-se en la política establerta que els va obrint “generosa” els seus braços. Els
partits dels treballadors giraran l’esquena al poble, abandonaran, d’antuvi, les
associacions i, més tard, quan manin, les frenaran, les anihilaran o les controlaran. La
democràcia de veritat és incòmoda per als qui manen des de les altures polítiques. El
poble treballador, massificat durant els quaranta anys de franquisme, amb aquesta
inesperada fuga final dels seus “homes” “polítics” cap a les institucions, caurà
majoritàriament en l’abandó. Ni moviment ni literatura al servei del poble.

114.- Delictes de sang i terrorime
La demanda popular d’amnistia total d’aquest hivern exigeix, sens dubte, la seva
aplicació també als anomenats delictes de sang, resultat de la lluita armada contra el
règim. ¿Pot un no violent demanar aquesta amnistia total?
El número de febrer de 1977, de la revista “PAX, de debat no violent”, inclou, a les
pàgs. 19-21, per la seva discussió un article, “Pacifisme i violència revolucionària”,
extret de la revista “LLUITA” núm. 53 (12.1976), portaveu del Partit Socialista
d’Alliberament Nacional (PSAN-p) dels Països Catalans (provisional). PAX, valenta,
insta els seus lectors no violents a llegir i debatre aquest article escrit per un partit
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defensor de la lluita armada. L’articulista del PSAN–p fa un esforç per comprendre la
bona intenció d’alguns no violents:
“Els membres de les classes populars no violents –com els de la Marxa de la Llibertatintenten capgirar l’ordre establert a través de mobilitzacions populars pacífiques;
representen una aportació positiva al procés de capgirament de les estructures
classistes dominants, sempre que el contingut de les mobilitzacions sigui de clara
denúncia i enfrontament amb l’ordre establert... Els mitjans d’acció pacifista poden
tenir una utilització tàctica de denunciar la violència repressiva. L’error resideix a
plantejar el pacifisme com una forma d’acció permanent, és a dir, com una línia
estratègica”.
Creu i intenta demostrar que, a la llarga, la no-violència serveix de cobertura al sistema
dominador i emmordassa el poble davant la violència establerta. Podríem dir, a la
inversa, que, amb el control de la informació i el monopoli de la fabricació
d’armaments, a la classe dominant li convé arrossegar el poble a la lluita violenta que
sempre perdrà per inferioritat de recursos explicatius i militars. Els socialistes partidaris
de la lluita armada acostumen a no tenir gens de coneixement, cultura ni entrenament
pràctic en l’àmbit de la no-violència. El ver violent no entén les armes de la noviolència i, per tant, no s’hi pot oposar amb eficàcia. Quan més mal li sembla que fa,
promou major bé i dóna major força a la no-violència. Opino que el vertader enemic
eficaç a llarg termini (estratègic) d’un sistema violent opressor és el sistema no violent,
si sap mantenir-se fidel al seu propi mètode i als propis principis i conviccions. Però,
per a què això sigui així, cal jugar en la lluita no violenta, si més no, tan fort com se
juga en la violenta... estant hom disposat a vessar fins la darrera gota de la pròpia sang!
Sóc convençut que la no-violència és la vera força (“-cràcia”) popular (“demo-“) i
aquesta és la meva confessió. Que ningú no pensi que “flirtejo” amb la violència. La
qual cosa no treu que, per la meva imperfecció, jo “pequi” cent vegades al dia de pecat
de violència.
Però una altra cosa, ben diferent, és que tingui pa a l’ull i que m’avingui a participar en
la cerimònia de la confusió. Una vegada més diré a) que hi ha la violència ofensiva de
l’opressor, b) i la violència defensiva de l’oprimit, c) que són diferents moralment, d)
que el no violent no pot restar ni indiferent ni neutral, e) que cal que es declari amic del
violent oprimit i enemic del violent opressor. Si afavorir la violència absolutament, és
enfortir la lluita esclavitzadora de l’opressor, combatre la violència absolutament, és
afeblir la lluita alliberadora dels oprimits. Gandhi deia: “M’estimo més un violent valent
que un no violent covard”.
Per tot plegat vull citar uns quants paràgrafs feliços –i actuals després de trenta anys- de
l’articulista del PSAN–p, amb els quals estic plenament d’acord:
“L’actual situació política està posant de relleu una sèrie d’interpretacions manipulades
sobre la utilització de la violència, perpetrada per les classes populars. Els grups no
revolucionaris han iniciat una campanya de fals pacifisme, de rebuig de ‘tota’ violència
‘vingui d’on vingui’, etc. Aquestes posicions no són noves; arrenquen ja d’abans de la
mort del dictador. Però ara han sorgit amb una força especial. Això té una sèrie de
conseqüències greus, ja que:
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“1.- En primer lloc, posa en perill la campanya per l’AMNISTIA TOTAL, predisposant
a deixar a la presó aquells revolucionaris que hagin utilitzat la violència contra el règim.
“2.- Crea una greu confusió entre el poble en no fer cap mena de distinció entre el
terrorisme de dreta –expressió darrera de la violència de les classes dominants-, i la
violència exercida amb tot el dret per les classes populars en la seva lluita contra
l’opressió de la burgesia. Això amb l’agreujant que l’oposició claudicant compta amb
tots els mitjans d’informació legals per a condemnar la violència revolucionària i els
revolucionaris no estem en condicions de rebatre aquestes posicions pels mateixos
mitjans.
“3.- Greu, finalment, perquè predisposa el poble a no defensar-se del terrorisme legal
policial, a no defensar les manifestacions, les accions, etc. davant les forces de
repressió. En resum, predisposa a doblegar-se a la violència institucionalitzada de
l’Estat.
“’L’Estat és qui té el monopoli de la violència’, va dir encertadament Fraga. L’Estat
espanyol és l’instrument màxim de dominació nacional i de classe damunt les classes
populars dels Països Catalans; aquest monopoli de la violència s’exerceix de maneres
molt diferents, des del control sobre l’ensenyament, des de la manipulació dels mitjans
d’informació, des de la coacció dels obrers en vaga, fins a la utilització de bandes
parapolicials allà on la ‘feina’ és massa ‘bruta’ i podria perjudicar massa la façana
democràtica. Això és terrorisme. El terrorisme no és, doncs, solament la violència física,
el terrorisme és l’expressió de l’opressió de les classes dominants, que tenen a les seves
mans els mecanismes de poder. No es pot parlar de joc democràtic amb un exèrcit fet
per a reprimir el poble, amb una policia al servei de la patronal, amb uns cossos
repressius que són forces d’ocupació en un país oprimit. El terrorisme és una realitat
institucionalitzada i organitzada per l’oligarquia dominant.
“El terrorisme franquista ha estat un terrorisme sense embuts; ara les classes dominants
necessiten adequar les seves formes de dominació a unes noves condicions polítiques, i
intenten engegar una àmplia maniobra d’integració del poble, però no pas per això,
aquestes classes dominants deixen de defensar un règim terrorista d’intimidació de les
classes populars per mitjà de la violència. Aquest règim tractarà de combinar
mecanismes d’integració (eleccions, referèndums...) amb mecanismes de repressió
directa (policia, bandes feixistes...) Negar això és negar la realitat de la lluita de classes i
la realitat de l’opressió nacional i reduir-les a pures caricatures.
“Terrorisme és, per tant, tot mitjà de violència, física o no, que utilitzen les classes
dominants per impedir l’accés de les classes populars al poder”. (2n. p. de l’A. de Cat.).

115.- Madrid cristiana pregunta
La madrilenya “YELDA, revista de vida cristiana”, em dedica una llarga entrevista, a
càrrec de Rafael Plaza, il·lustrada amb fotografies, al número 117, de febrer de 1977. A
tall d’introducció se cita Isaïes 61 i Lluc 4: “M’ha enviat per proclamar l’amnistia als
captius i als presoners la llibertat, per a proclamar l’any de gràcia del Senyor”. I
segueix: “Pot ser finalment premi Nobel de la Pau 1977. Mentre, i des del 25 de
desembre de 19975 –un any i dos mesos- s’asseu, cada matí davant la presó Model
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(sempre m’ha intrigat la paraula “model” aplicada a una presó) de Barcelona, tot
esperant –com qui “espera Godot”- l’amnistia. Godot va arribant amb comptagotes.
Quan em trobo amb X. l’amnistia encara no ha arribat. Potser quan es publiqui aquesta
entrevista Godot ja hagi arribat, a la fi. Mentre, ací està. El dia és fred. A l’entorn de X.
unes 25 persones. A més de les que passen, s’aturen, saluden i prossegueixen llur camí.
Però, qui és X.? Què demana ací, assegut al barceloní carrer Entença? Què demana
aquest capellà, que no ‘exerceix’, aquest mossèn de les deu vagues de fam, vàries
vegades empresonat, aquest no violent que escrivia cartes a Franco, que protestava amb
els afusellaments, que dóna suport als objectors de consciència i que espera –des de fa
deu anys- la llibertat”.
L’entrevista és dividida en 10 apartats. N’extrec alguns paràgrafs tot fent-ne petits
resums.
1.- La utopia. “L’amnistia per a mi no té sentit sinó entra abans ‘un sistema nou de
coses’, un nou ‘règim’ i és ell qui dóna l’amnistia”. Una amnistia des del règim
franquista no evita la repressió franquista en el futur. Deixo clares dues coses: a)
demano amnistia per a tots els delictes d’intencionalitat política de les dues bandes,
inclosos els delictes de sang (114) (pacte de pau, reconciliació) i b) a condició que des
d’ara s’instauri un règim nou, antifranquista. La a) ha estat molt criticada per la gent
antifranquista que no vol una “llei de punt final”. No vol perdonar els torturadors. No
accepten la ‘conversió’ dels opressors. I, d’altra banda, aquestos tampoc volen
convertir-se. Només volen negociar. Això és tancar la ferida de la guerra en fals. [És el
desori que tenim quan escric aquestes línies (2005), jo volia un consens natural entre
demòcrates i ha esdevingut un ‘consens’ contra natura entre torturadors no penedits i
torturats ressentits (!)].
Som pràcticament envoltats de gent. No sé qui són. Uns sembla que simpatitzen amb X.
Altres miren encuriosits. He sentit a dir que, de vegades, ve gent que li llença carn
podrida o insults. Pregunto a una noia què fa ací. Es diu Anna i i comenta que dóna
suport a la lluita de X., que tots som homes i dones i caldria que ens solidaritzéssim
més, que no ens separéssim tant. Un altre senyor em diu que ve ací a donar suport a la
lluita per l’amnistia ‘i perquè en aquest carrer s’aprèn molt, políticament i
humanament.
2.- Les reixes. La presó és pas obligat en la lluita segons Gandhi. Detencions,
acusacions, pallisses, judicis, condemnes, poden ensorrar una persona. Cal “equipar-se”
com per a pujar els Alps. He tingut sort. M’ha aprofitat la persecució. A més a la presó
he vist el darrere del tapís de la societat. La maldat de l’home és més aviat no saber com
s’han de fer bé les coses. A la llarga es decanta la victòria acumulativa del bé. De
vegades els problemes no es resolen ni en una generació ni en dues. Però, si volen, totes
hi col·laboren. Fins els torturadors tenen un fons bo, potser oblidat o, fins i tot, reprimit.
Si, en parlar-los, t’adreces al seu “millor jo” resten desconcertats i esdevenen més
responsables.
3.- El carrer Entença. Em pregunta de què ha servit un any sencer plantat dotze hores
diàries. Lector, t’estalvio la resposta. N’és tot el tros de llibre que ja has llegit. Bo i
dolent. Perills, humiliacions, por. Tanmateix no han aconseguit treure’ns d’ací.
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4.- La solidaritat. L’acció, tot i ser individual, té sentit col·lectiu. La personificació en
un individu és un recurs de l’imaginari col·lectiu per plasmar popularment la difícil
consideració de la persona col·lectiva. Però una acció d’aquestes característiques té un
estol immens de col·laboracions: la idea-força de l’amnistia, els presos, els familiars i
amics dels presos, l’any 1976 de transició i desconcert, els companys captaires, els
amics que ens visiten i ens donen suport, les vagues obreres, l’Assemblea de Catalunya,
els mitjans de comunicació social, els partits polítics il·legals, munió d’entitats
territorials i sectorials de tota mena, la Marxa de la Llibertat, els moviments no violents
interiors i internacionals, els amics de tot el món, especialment d’Espanya, com
vosaltres, etc.
5.- L’home. Vanitós?, boig?, somniador?, pesseter?, perseguidor d’honors?,
d’admiració?, de fama? Més aviat ermità, solitari, no home públic. Se m’ha demanat de
ser-ho. I no m’he negat. Por?, soledat?, cansament? Por, sí que en tinc, però procuro que
ella no em tingui, que ella no governi la meva vida. Soledat, gens al carrer. A la presó
sí, especialment a les cel·les de càstig. Cansament, ara molt. Fam a les vagues? Sí. Però
més difícils de suportar són les pressions de funcionaris, metges, etc. per a què abandoni
la vaga.
En aquest moment s’acosta un home amb sa dona i el seu fill. És vigília de Reis i el nen
porta un precoç present de Nadal: una escopeta d’aire comprimit... El nen li toca la
samarra negra.
6.- La violència. La pena de mort? Estic en contra. Però hi ha moltes altres penes “de
mort” lenta i cruel. La fam dels pobres... Jo mato a pessics si uso un rellotge massa car
per només saber l’hora. Tots som botxins, cal que ens vigilem. Accepto la lluita dels
que tracten d’alliberar-se. Intento ser no violent, estic compromès amb la no violència,
però no puc ser neutral davant la violència. “Per exemple no estic a favor del sistema i
estic a favor d’ETA, branca militar, sóc amic d’ells malgrat que no usi els seus mètodes
(31). Si ataques la lluita violenta per a l’alliberament estàs fent un gran mal a la
humanitat. Nigèria té sindicats lliures, Espanya, no. Estem pitjor que a l’Àfrica!
Arriba en aquest moment un home, un treballador humil, amb un escut del Partit del
Treball Espanyol a la solapa, i un altre escut en una cartolina a la mà. Saluda a X. i li
demana un autògraf sobre el seu escut. X. s’alça, li somriu i li fa l’autògraf. L’obrer es
vanta de la seva falç i el seu martell. Arriben uns altres visitants, saluden a X. en
català.
7.- Espanya. Ets molt català? Crec en els Països Catalans. L’Estat espanyol és
plurinacional: la nació castellana, la gallega, l’euskalduna la catalana, cadascuna amb
les seves pròpies regions o països.
Arriba ara un altre senyor: ‘Sóc policia municipal i vinc a saludar a un germà, a un
company, a un català. Sóc defensor de l’ordre, però m’adhereixo als seus principis:
llibertat per als presos i bona harmonia per a tots els espanyols.
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8.- La burgesia. Aviat serà l’hora de dinar. Hom es pregunta si aquest home, X.,
menjarà, o les vagues de fam, gairebé una desena, alguna de prop de quaranta dies,
l’hauran acostumat a superar aquesta vulgar necessitat.
Menges? Al bar de la cantonada per 60 pessetes. D’on les treus? Escric. Enguany se
m’han publicat tres llibres. També a la presó, sense despeses, vaig escriure molt. Sóc de
pares burgesos. D’adolescent vaig ser franquista. Vaig fer poesies a Franco.
9.- L’Església. La jerarquia té elements medievals, però té també uns quants bisbes que
s’han distanciat del règim. A la base hi ha una gran revolució dels cristians
progressistes, més radical a Madrid que a Catalunya. Aqui, a més, hi ha uns cristians
molt curiosos que exploten els obrers i compensen l’explotació amb ajuts a les vagues
obreres i als presos polítics. La meva lluita amb la Jerarquia sempre l’he portada a foc
lent. El canvi de mentalitat de la gent molt formada, en un sentit o en un altre, és
forçosament lent.
10.- L’amor. Vius un amor concret? La gent té de l’amor una idea estandard, un
contracte, i això és horrible. Cada amor és una novetat. Estic vivint des de fa deu anys
amb una dona i el seu fill. Vivim d’una manera original no gaire semblant a allò que
està establert. No és el cas d’espòs i esposa. Vivim com un equip actiu i afectiu. Tenim
llar. El fill s’ha fet gran i s’ha casat.
En aquest moment arriba un home alt, jove, amb una dona. X. s’alça d’una revolada.
S’abracen silenciosament, patèticament, inacabablement. X. em mira: ‘Permet’em, és
un pres insigne per a mi’. L’home diu: ‘Ja som aquí’. X. m’explica, alhora que el mira:
‘A aquest noi el vaig conèixer a la presó’ Duia ja set o vuit anys dintre. Jo el vaig
acompanyar per la part de dintre. Altres, com la seva futura dona, que era belga, per la
part de fora. És aquesta. Es casaren estant ell encara dintre... Jo no l’havia vist a ell
encara al carrer’. S’abracen de nou. Fa fred. Però ells ja ni el senten. La gent mira i
espera. Uns a peu dret. Altres asseguts. A la vorera de davant ha arribat un autobús
verd ple de guàrdies civils. Es creuen mirades des de les dues voreres. Un dia d’aquests
potser surti l’arc de Sant Martí. A Barcelona ara plovisqueja.

116.- Mig febrer 1977
Adolf Suàrez treballa en silenci tot fent lleis de partits, lleis electorals i reglaments de
les Cambres futures. L’oposició política bada enmig de baralles internes, dimiteix
escandalosament de les seves greus responsabilitats del moment. El poble bull al seu
aire. La victòria és de qui la treballa.
L’Assemblea de Catalunya celebrà la seva XXVI sessió de la Permanent el 30 de gener.
Cent trenta-tres delegats de vuitanta-sis delegacions. En el seu si hi ha divisió entre els
que volen i els que no volen que es participi en les eleccions que prepara Adolf Suàrez.
L’Assemblea vota, en contra del PSUC, de menar endavant una política unitària. Sobre
l’amnistia s’està gestant una manifestació. Els representants dels Captaires de la Pau
van informar que caldria rellevar L.M.X. de la seva acció davant de la Model. Està
delicat de salut però s’entossudeix a no deixar-se rellevar. Ferran García Fària s’ha ofert
a substituir-lo.
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1.2.77.- “Catalunya Expréss”: “X. està malalt. La nova arribà a la redacció hores abans
de llançar ahir tarda un pòster gegant il·lustrat amb àmplia entrevista. En realitat ha
estat una operació duta a terme per una part dels captaires de la pau alarmats per un
cansament que segons pensen pot degenerar en malaltia, declara X. Seixanta signatures
rubriquen una carta que fou lliurada a l’’Assemblea de Catalunya’ amb la intenció de fer
sentir al ciutadà una inquietud d’amistats pròximes a X. La seva presència seria
substituïda per un altre captaire mentre no recuperés forces. Naturalment, ens diu un
membre de l’Assemblea- que no és de la nostra competència sol·licitar de L.M. que
accepti de ser substituït tot i haver recollit la informació que ens ha arribat de mans
d’altres captaires de la pau que l’acompanyen en la seva lluita. –Jo no hi estic d’acord
amb tot això, declara X.,, després de tot, la meva salut és problema que només a mi
pertany. –Però, està malalt? –Malalt no, cansat. Són dotze hores sotmès a tota classe de
tensions imprevistes al llarg de molts mesos que han acabat oscant el meu sistema
nerviós. -¿Fa molt temps que no va al metge? –Des d’agost de fa dos anys. No penso
anar-hi tampoc ara perquè sé què em dirà: que em prengui unes vacances. Però els
presos no fan vacances. Dotze hores de magisteri continuat li deixen una veu trencada
al final de la jornada. I, tot i que s’ha imposat unes hores de silenci obligatori,
difícilment pot fer-lo efectiu. Aparentment sa, jovial i comunicatiu, X. afegeix massa
alegria al sofriment. Suficient com per no veure’l treure el nas pel rebaix dels seus ulls.
1.2.77.- Lourdes des de Mataró: “La meva carta tindrà faltes d’ortografia; soc una
persona de tantes que ens anem aprenent el català soles. Apoio lo que fas.; més que
això, t’agraeixo lo que fas. Que el teu fi sigui la pau, no la propaganda d’un partit, o
qualsevol cosa per l’estil. Tinc divuit anys. Ja fa un any volia venir-te a veure amb un
grup. No va ser posible. Anar a una manifestació o firmar per l’amnistia o cridar no és
continuat, no és a cada instant fins a aconseguir l’objectiu. També considero important
que demanis l’amnistia sense violència. Considero la no violència tant important per a
l’amnistia i per a CATALUNYA, com per a la humanitat. Espero que la meva carta hagi
omplert un rato, encara que petit, un rato d’aquesta soledat i fredor que, a cops, sents
potser”.
10.2.77.- Pedro Palacios d’“Interviu” entrevista a Fernando Arrabal, l’home maleït per
al règim, al seu exili de París. ¿Com veu el futur de la societat espanyola? Cal crear una
societat de pau i concòrdia entre els homes. I és molt bell que a Barcelona hi sigui
aquest personatge de X. A mi m’encanta aquest home que molts diuen que és utòpic. La
utopia és formidable, i X. demana la pau que és allò més bell que existeix; a més a més,
a Espanya la pau i la concòrdia són revolucionàries.
11.2.77.- “El periodista Manuel Armengol (22), fotògraf del diari ‘Tele/eXprés’, ha
aconseguit el premi anual a ‘la millor foto de premsa’ de la revista ‘Flash-Foto’, que li
serà lliurat avui en el marc de la sessió final del Segon Congrés Internacional de
Fotografia”. És una foto de gran dinamisme on som uns quants a terra, Ferran García
Fària en primer terme, i tot de policies amb pistoles que voleien i atacant amb porres i
culates. Armengol captà aquesta foto entre una sèrie de quinze, realitzades al Passeig de
Sant Joan, en la manifestació proamnistia de l’1.2.76, convocada per la Federació
d’Associació de Veïns. Fou publicada al mes d’abril a la revista ‘Ciudadano’. Però
abans, el ressò que suscità la manifestació en la premsa internacional i el valor de la
foto, la dugué a ser publicada al ‘New York Times’, als setmanaris alemanys ‘Der
Spiegel’ i ‘Stern’ i als francesos ‘Paris Match’ i ‘L’Express’”.
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Fotografia: Manel Armengol

13.2.77.- Les noies, els nois i els caps de ‘Llops Grans’ De l’Agrupament Escolta
“Narcís Monturiol” em fan una entrevista de quinze llargues pàgines a la porta de la
“Model” de Barcelona. Vet ací un resum:
-No em mouré mentre no hi hagi amnistia. Cal que tothom pugui participar en el
govern del país. Passa molta gent. En resulto afònic. L’amnistia concedida l’estiu
passat fou una enganyifa, Suàrez intenta donar més llibertat. Però la gran banca, molts
militars, altres institucions de l’Estat, els directors de la policia, de la guàrdia civil, de
les presons encara no volen la democràcia. El rei també és feble.
-De petit jo ja volia ser capellà. Però en el sentit profund, no romàntic, no ho he vist
fins als trenta anys. M’agrada molt la cançó d’autors catalans, però dedico molt més
temps a altres coses.
-Ací sóc neutral políticament. A part d’això, quan hom tria partit, cal que s’informi bé,
més enllà de la propaganda.
-Difícil la llibertat de Catalunya. Els grans negocis s’estimen més àrees més extenses.
Cal lluitar. Hi anem, tot i que molt a poc a poc.
-La policia em tracta millor que als altres per ser capellà, pel ressó que tenen les
agressions a mi i per la meva forma de lluitar no violentament. Però aquests
“privilegis” m’esperonen a pressionar més i de vegades perden els nervis i m’han
apallissat fins i tot més que a altres. Però sempre tracto de parlar-los al cor.
-La vida en la presó és trista, com la d’un animal engabiat. Infantilitza els que hi són,
no els entrena per la lluita de la vida. Hi ha, tanmateix, polítics admirables que a la
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presó formen comunitats de diners, de llibres, d’estudis i conferències i de menjar.
Paradoxalment, sovint hi havia més llibertat dins que fora. Festes de la República,
reunions polítiques, pertinença a un partit, etc. En un aspecte més fi: a fora tu ets
carceller de tu mateix (“No facis això perquè aniries a la presó”. A dins t’alliberes
d’aquesta trista funció. Però també hi ha una presó dintre de la presó: les cel·les de
càstig.
-La meva plantada és com una presó voluntària.
-Vinc a les nou, dino a les dues, fem silenci a dos quarts de nou del vespre i marxo a les
nou. La resta s’esmerça en atendre a la gent que no para de venir, poquets amb mala
cara, la majoria amb afecte.
-Els policies ens detenen per no circular, per estacionar-nos al carrer. Hi ha més
manifestacions que abans, perquè la dictadura ha afluixat. Per això ara la policia es
veu obligada a actuar més, alguns a contra cor, altres odiant. El “contacte” quotidià
amb el poble estova la policia.
-Hi ha polítics només enduts per l’afany de poder. Però molts són sacrificats.
Renuncien a viure per a llur profit particular i assumeixen els disgustos i els problemes
dels altres.
-No acceptem el que la gent ens dóna, perquè ningú no ens pugui acusar de viure dels
altres.
-Aquest racó funciona com una escola de formació social o com un ateneu. Parlem de
totes aquells coses referents al poble que el franquisme ens ha amagat. És una escola
de llibertat.
-M’han tancat tres vegades a la presó.
-Sóc feliç en tant que faig allò que serveix per al poble. Fa més feliç servir que
consumir.
-Les meves cartes han arribat lluny, a la BBC de Londres, a diaris d’Alemanya,
Holanda, Suïssa, Corea, Japó, etc. La candidatura al premi Nobel ha fet arribar
aquests fets a tot el món. La gent de tot arreu sap sempre on trobar-me.
-Allò que surt als diaris ho dic jo, però sovint es tergiversa, volent o sens voler i, a més
hi ha una censura encoberta molt eficaç.
-Sí, jo vaig a l’església. Tanmateix la feina del sacerdot no és solament la de capellà de
capella. També és feina seva anar pels carrers, les cases i els llocs de treball i de festa,
tot interpel·lant la gent com feien Jesús i sant Pau.
-Poques estones em resten lliures. A la nit, bo i estirat al llit, faig una feina rara:
revisar la vida, criticar-la, decidir quins canvis hi cal fer.
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-Cal dir la veritat. De tota manera no és mentir no dir alguna veritat quan l’altre no la
pot rebre sense que li faci mal. L’edat, la salut o la feblesa poden ser raons d’ajornar la
comunicació d’una veritat.
- Quan em peguen no m’hi torno. Em protegeixo dins del possible. Qui pega es fa més
mal a ell que al qui rep. A la força oficial li costa molt pegar a qui no fa cap cosa
dolenta i no es defensa, mantenint-se en la pau ien la serenitat

117.- Tercera candidatura al Nobel
“Novedades” (febrer 1977), de Mèxic: “Per tercera vegada intel·lectuals espanyols
demanen el premi Nobel de la pau per al sacerdot català, Lluís M. Xirinacs”.
“Avui” (4.2.1977): “Jordi Tell, el català afincat a Noruega, ha estat l’encarregat de
visitar personalment Tim Greve per lliurar-li el plec de documents que ha estat acceptat.
L’àmplia documentació, de la presentació de la candidatura, va avalada per setanta
professors universitaris de l’Estat espanyol, encapçalats per Ramon Trias Fargas, Josep
Anton Gonzàlez Casanovas, Manuel Jimènez de Parga, Antoni Badia i Margarit i Fabià
Estapé i Rodríguez. Ensems –segons ens informa la comissió pro Nobel X.- s’han fet
passes per a aconseguir que un grup de diputats noruegs faci també pel seu compte
aquesta sol·licitud: això també s’ha demanat a dos antics premis Nobel de la pau. La
comissió pro Nobel demana tanmateix que tots els catalans que tinguin relació amb
organismes internacionals o amb persones capaces de donar a conèixer l’actitud i
tenacitat de L. M. X. a favor de la pau a través de la no violència, la posin en joc a fi
d’ajudar a crear estat d’opinió més enllà de les nostres fronteres a favor de la nostra
candidatura.
Em costa molt parlar d’aquest tema, ens va dir L. M. X.. No és assumpte que jo el
busqui i no me n’ocupo gens. És la comissió pro Nobel la qui ho promou. Ens diu que
ell els dóna la confiança i pensa que si ho fan és que creuen que és útil al país. Malgrat
que ell no la demana, X. reconeix que la candidatura li ha donat força: Se’m respecta
més i puc fer més força. Sobre el Nobel de la pau en concret, X. no vol opinar: La gent
diu que és un premi ambigu. El cert és que en la història del premi hi ha hagut coses
tristes, com la de Luther King.
Marius Carol, em fa unes preguntes per al “Correo Catalan” (5.2.1977), sota el títol: “X.
es nega a abandonar la Model” i el subtítol: “Quatre-cents dies per a un aspirant al
Nobel”:
“X. està cansat. No de romandre fidel a la seva reivindicació insubornable d’amnistia,
ans d’atendre un riu de persones que esperen veure en X. el terapeuta de les mil neures
de la gran ciutat. No accepto substitucions, perquè tampoc el govern accepta les
substitucions de presos, tot i que tant llurs familiars com jo mateix ens n’hem ofert.
Justament, ací hi ha l’orde dels Mercedaris, tan barcelonina, que fa vot de substituir
empresonats. Però el govern tampoc accedeix al seu intercanvi... Tot i que possiblement
ni els Mercedaris voldrien prestar-s’hi.
¿Podria ser el Nobel la darrera empenta per a l’amnistia? No sóc tan optimista
Teòricament el procés fóra aconseguir l’amnistia i a continuació plantejar eleccions
constituents. Però, en un clima advers com és aquest en què ens trobem, cal potser
primer un pacte constitucional.
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¿Considera lícit un pacifista com X., la utilització d’altres mètodes per a reivindicar
l’amnistia? Distingiria entre accions violentes opressives i accions violentes
alliberadores. Hi ha Guerrillers de Crist Rei i hi ha una Teologia de la,Revolució. Els
dos es volen considerar cristians i són ben diferents. Identificar totalment a Jesús amb
la no violència i considerar no cristians a tots els violents de forma indiscriminada em
sembla poc correcte teològicament.
L’”Arreu” del 7.2.1977 diu: “Per tercera vegada en Ll. M. X. ha estat proposat premi
Nobel de la pau. L’obstinat solitari del carrer Entença -¿quan serà el passeig de
l’amnistia?- arriba més enllà de les fronteres. És cert que el Nobel és un premi ambigu,
que el nom de X. no mereix compartir cap llista amb un tal Henry Kissinger. De tota
manera, ¿qui no pensa en la trona d’un premi internacional per a explicar al món què
comporta la lluita per la pau, sota els règims ferrenys, com ara el franquisme?
Robert Saladrigas, al “Tele/eXpres” (10.2.1977), escriu: “Si bona part del poble de
Catalunya admira però no arriba a entendre en profunditat el paper que juga Ll. M. X. ,
molt menys ho entendran els enravenats patriarques d’Oslo. Els mateixos, no ho
anéssim a oblidar, que concediren el Nobel de la pau a Kissinger, com si volguessin
escarnir el propi símbol de la pau, alhora que ignoraven cínicament un manat d’homes i
dones que en els cinc continents i en tots els fronts, s’esforcen, lluiten i se sacrifiquen
per a instaurar la justícia i promoure la vera concòrdia. Després d’això, sembla restar
molt clar que X. no té la menor opció. Com no la tingué ja en 1975. Imagino que ell ho
sap de sobres i ho sap també el grup de personalitats que malgrat estiguin convençudes
de la inutilitat han donat suport a la candidatura. Oslo queda molt lluny i els senyors
acadèmics, erigits en jutges, sobreposen les conveniències polítiques a l’estricta justícia
en el moment d’emetre els veredictes.
“Però, ¿tal volta és decisiu que X. aconsegueixi el maltractat Nobel de la pau? És
indubtable que X. preferiria mil vegades al Nobel, que la postura ètica que ve mantenint
des de fa anys fos compresa pel seu propi poble: la fe en la utilitat del testimoni de la
no violència, com a mitjà d’estimular la concessió de l’amnistia general, les llibertats
essencials de la persona humana, el reconeixement ple de la identitat de Catalunya, que
la llibertat sigui un patrimoni comú, no negociable ni aplicat amb criteris
discriminatoris. Crec que aquest home mereix ésser comprès sense folklorismes i
profundament respectat pel poble al qual ret culte de fidelitat”.
“CDC informacions” (10.2.1977): “X., per tercera vegada, al Nobel de la pau. Des
d’aquestes planes cridem als militants i simpatitzants de CDC a què el vagin a veure”.
“Avui” (12.2.1977):
“Cal afrontar les coses amb realisme. No fa gaire una important personalitat noruega ens
deia que el Tribunal –noruec- que decideix aquest premi es caracteritza per ser
reaccionari i per la seva fòbia contra el clergat catòlic. D’aquí que no sembli pas fàcil
que causes com les d’en X. o d’Helder Càmara prosperin des d’Oslo. Però amb premi o
sense, els fruits hi seran”.
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118.- Sant Cebrià de Rosselló (12/13.2.77)
Amnistia total i unitat de les forces polítiques eren la mateixa cosa. Sense la unitat no
s’assoliria l’amnistia. Aquesta és la raó per la qual en aquests darrers mesos m’implico
més i més en la qüestió de la unitat.
L’oposició espanyola s’havia dotat d’una “Comissió dels nou” que anava fent projectes
de lleis de partits, d’eleccions, de polítiques territorials, etc. Adolf Suàrez se’n rigué de
tot. Ell anà fent pel seu compte els seus plans. Rebia uns i altres, uns a l’esquena dels
altres. En cada cas, disposava de vàries línies d’informadors per triar.
El 8 de febrer, sense consultar l’oposició, emeté el decret-llei de partits polítics. Els
diferents partits corregueren a apuntar-se cadascú pel seu costat, a veure qui arribava
primer, sense tenir cap consideració devers aquells partits que romandrien il·legals. La
unitat de veu i d’acció es corrompia per moments.
Josep Tarradellas, convoca el 12 i 13 de febrer una cimera de partits i forces
democràtiques catalanes al poble de Sant Cebrià de Rosselló. La solemnitat de la
convocatòria, que no passà desapercebuda per a ningú, no volia ser res més que el marc
de la solemnitat que es desitjava per a l’acte mateix. Semblava que la finalitat era de
constituir l’Organisme Consultiu de la Generalitat de Catalunya.
Ja els dies anteriors Tarradellas constatà la forta oposició d’alguns a la creació d’aquest
Organisme Consultiu. Si, en principi, s’havia recalcat que només era un organisme
consultiu, vistes les resistències, aquests dies de cimera catalana, Tarradellas es prodigà
a fer entendre que ell no faria res sense els polítics de l’interior del Principat. “Jo mai no
m’he atribuït d’esdevenir l’única veu pactant de Catalunya”. “La veu pactant no serà la
meva”. Però, malgrat les seves doloroses rectificacions, les grans absències dels
antitarradellistes enfonsaren de fet la reunió.
Jo vaig adreçar-los un escrit fort demanant la unitat. Tot, debades. El PSUC no hi fou.
Ni Gregòrio Lòpez Raimundo, ni Pere Ardiaca, ni l’independent afí, Josep Benet.
Tampoc hi assistí ningú de la Federació Catalana del PSOE. Causa de l’absència de
totes dues formacions: l’espanyolisme.
Hi faltava Unió Democràtica de Catalunya. Anton Cañellas, el seu secretari general,
anava pel seu compte a negociar amb Madrid. Convergència Democràtica de Catalunya
hi era, en la persona de Jaume Camps. Però Jordi Pujol no hi era. Anava també a
Madrid a negociar unilateralment amb Suàrez. Després dels treballs i fatigues de la
redacció del document final, Jaume Camps informà a la concurrència que no tenia
mandat del partit per donar-li el vist i plau!
Tarradellas restava desarborat. Malgrat la il·lusió infantil de la resta de participants que
es volia enganyar a si mateixa, tot considerant la reunió com un èxit de la unitat, ell no
volgué tancar el document ni constituir l’Organisme Consultiu. El Partit Socialista de
Catalunya-congrés, amb Joan Reventós al davant sí que havia vingut. Aquesta formació
es manifestaria, al llarg dels següents mesos, tarradellista, però amb continuats actes de
feblesa manifesta. Intentava i, seguiria, sempre, intentant, fer de pont entre el pare i els
fills pròdigs.
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Tarradellas, llest, es veié envoltat dels grups mitjans i petits de l’esquerra, que no volia.
¿Qui l’acceptaria amb aquestes males companyies? La majoria d’aquests grups no seria
legalitzada abans de les eleccions. Tarradellas rememorava amb amargor les
experiències esquerranes i revolucionàries que desencadenaren la guerra espanyola dels
Tres Anys. Ell fou aleshores qui pactà amb els anarquistes... incendiaris? Ell fou, com a
conseller d’economia durant la guerra, qui col·lectivitzà totes les empreses catalanes. Bé
prou que Madrid sabia i recordava perfectament aquestes i altres facècies del
Tarradellas republicà. ¿Com es pot pensar que l’acceptarien ara? Tenia un problema
semblant al de Santiago Carrillo a Madrid. Tots dos s’havien de fer perdonar les
barrabassades republicanes, amnistia... amnistia...!
Tarradellas es tragué una carta amagada de la màniga. Ja de temps, l’escriptor Josep Pla
i l’industrial Manuel Ortínez, tots dos de la dreta catalana, visitaven i ajudaven
econòmicament Tarradellas, en el seu exili de Saint-Martin-le-Beau. Ortínez, a través
d’Alfonso Osorio, monàrquic, i braç dret polític de Suàrez, pressionava per ser ell qui
portés Tarradellas de l’exili. Tarradellas, d’uns salt, es desmarcà de les seves amistats
perilloses i escoltà amb fruïció les propostes de Manuel Ortínez que, per cert, li deixava
gratuïtament l’apartament de la seva propietat a l’hotel Sheraton de París, quan a
Tarradellas li calia sojornar-hi. Jo vaig ser rebut en aquell sumptuós edifici, més
endavant, quan hi vaig anar a demanar al President que no s’oblidés de l’amnistia en les
seves negociacions amb en Suàrez, després de les eleccions.
Súarez, capriciós, de moment, lliure com era, ni acceptà les propostes pujolianes ni les
d’Ortínez, ni les de Tarradellas. S’inventà el “Consell General de Catalunya”. En contra
del parer d’Osorio i amb l’entusiasme de Rodolfo Martín Villa i de Salvador Sánchez
Terán, creà aquell esguerro, en el consell de ministres del 18.2.1977, per reial decret. De
president en seria Frederic Mayor Zaragoza. Gairebé per unanimitat, les forces
polítiques de Catalunya rebutjaren l’invent que fracassà estrepitosament.
La força de la unitat en aquest darrer episodi demostra que tot allò que no s’aconseguí
en la transició espanyola fou a causa de l’absència de voluntat unitària. Uns per
espanyolistes. Altres, galls de galliner. Galdós espectacle!
Gassiu i cruel, Sant Cebrià de Rosselló,
assaonat abastament amb un fertilitzant de màxima qualitat,
-fred, fam, disenteria, mals tractes, oblit, enyor i mort d’aquells refugiatstot fou sembrat antany, a mans vessades, en les teves sorres esplèndides.
Havíem vingut avui a collir alguns fruits, després de quaranta anys de sacrificis.
I ens has donat el fruit amargant de la discòrdia, collita de feblesa.
Maleït sigues!

Nota: No cal dir que aquest exabrupte imprecatori no va contra les bones persones de
Sant Cebrià, ni tan sols contra els que hi anaren a treballar per la unitat, va contra els
responsables de la desunió dels catalans.
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119.- L’Orfe
a) Les negociacions de la Comissió dels Nou amb el Govern de Suárez eren covardes i a
la baixa, amb la consegüent alarma dels afectats. b) La unió dels catalans era desitjada
per uns pocs homes clarividents. c) i d) La unió dels catalans, en tant que depenia
monopolísticament dels polítics, dormia, al setè cel, la son dels justos. e) La tendresa
del poble senzill seguia escolant-se tortuosament com un rierol entre dures pedres.
a) 15.2.1077. Presó de Càceres:
“Davant els diversos esdeveniments que s’estan produint en relació amb l’AMNISTIA i
que com a presos polítics ens afecten directament, creiem necessari de fer les següents
precisions:
“1r. Ni el representants del PNV en la Comissió negociadora dels deu (nou?), Sr. Juli
Jàuregui, ni cap altre component de la mateixa, no tenen delegada cap representativitat
per part nostra. En conseqüència, no ens considerem obligats per cap tipus d’acord o
compromís al qual poguessin arribar el Govern i la citada comissió. L’AMNISTIA
TOTAL no és negociable.
“2n. No acceptem, sota cap concepte, de ser expulsats a cap país estranger, ni desterrats
dins del territori de l’Estat espanyol. Una mesura semblant només aconseguiria
augmentar el nombre d’exiliats, el retorn dels quals és també una exigència inajornable.
El nostre desig és el de poder reincorporar-nos al nostre Poble després de la llarga
estança en presó, que ateny fins a vuit anys per a la major part de nosaltres.
“3r. L’AMNISTIA TOTAL, la llibertat de tots els que romanem empresonats per haver
lluitat contra la dictadura franquista i el retorn de tots els exiliats, serà el resultat de la
lluita dels treballadors i pobles de l’Estat espanyol, els quals ja han pagat un car tribut
en vides humanes per aquesta causa.
“Signat: José Antonio Garmendia, Jokin Gorostidi, Xabier Larena, Manuel Cañaveras,
Iñaki Viar, Patxi Jaka i José Luis Fdz. De Luco”.
b) 16.2.1977.- Esquerra Republicana de Catalunya ret homenatge a Joan Casanellas,
diputat del Parlament de Catalunya, President de les Corts republicanes, vicepresident
de la República espanyola a l’exili, que acaba de tornar-ne. Més de cinc-centes
persones. Grans personalitats assistents. Grans parlaments enfervorits. Adhesions a
dojo. També la meva. Joan Casanellas clogué l’homenatge afirmant la necessitat d’una
gran unitat catalana de cara a les eleccions. Il·lusions!
c) 16.2.1977.- Ricard Lobo, amic meu tarradellista, m’escriu. M’ofereix la llista de les
Assemblees Democràtiques de l’Assemblea de Catalunya, que li demano.
Immediatament afegeix: “Crec que podem estar molt satisfets pels resultats de la reunió
de Sant Cebrià” (118). Diu que hi fou el darrer dia i que sopà al final amb el President.
El veu molt optimista. Jo no. El President m’envia records. Ricard em parla també de la
ressonància del Manifest dels Independents per la Generalitat i Tarradellas. Diu que hi
ha qui creu que aquesta acció ha estat decisiva, tant per la seva contundència i ressò,
com per la seva oportunitat. Parla de mantenir la campanya de recollida d’adhesions.

44
Diu: “Crec que tot això repercuteix positivament en suport de l’Organisme Consultiu
que s’ha creat entorn del President”. Il·lusions!
d) Jo havia fet al gener una solemne proposta d’unitat real. Ningú no la prenia en
consideració. Jo havia enviat un dur avís d’urgència d’unitat, fos com fos, a la reunió de
Sant Cebrià. Tarradellas, del seu puny i lletra em respongué i em deia, entre altres coses:
“Agraït de les vostres paraules i sapigueu que ben aviat us escriuré extensament...” De
la meva proposta, ni un mot. De l’Organisme Consultiu, res de res. Ell no vol
l’Assemblea de Catalunya com Parlament provisional (proposta meva). Per al seu gust
hi domina massa el PSUC. Però aquest i en Pujol no volen l’Organisme Consultiu. Hi
quedarien desdibuixats. No hi haurà unió. En la seva carta ni me’n parla. ¿On veia
Ricard Lobo l’èxit de Sant Cebrià? Il·lusions!
e) Mentre en aquells pocs mesos crucials, davant de les properes eleccions, les greus
responsabilitats nacionals peremptòries eren oblidades per aquells que deien voler ferse’n els gestors, a ran de terra s’anaven escolant les petites amabilitats del poble.
El “poeta del barri” (no li sabia el nom) m’inundava de versos simpatiquíssims en
castellà i sense ortografia, cançons de gesta (les històries del carrer Entença) d’un joglar
del segle XX.
Fué una noche de invierno
Que a mi hogar regresaba
Aterido de frío para llegar a mi casa
Y en la calle Entenza ví a un hombre
Que frente a la cárcel solitario él estaba...
També hi afegia il·lustracions, abundants i detallades, de les diferents perspectives de la
presó, del gran plàtan foradat, de la fusteria del darrere amb el fuster serrant un tauló,
del finestral enreixat, etc.
El company de presó a Carabanchel, Emili Salines, casat a presó amb la Françoise,
belga, n’ha sortit i és a Bèlgica. M’escriu (17.2.1977): “M’agrada Brussel·les, però no
m’hi quedaré perquè, tot i que pugui fer alguna cosa ací, és molt poc el que pugui fer si
ho comparo amb la feina que hi ha a l’Estat espanyol”.
En l’“Octava renovació de la Flama de la Llengua Catalana” (20.2.1977),
l’organitzador, el Centre Comarcal Lleidatà, ve davant de la presó a llegir-me el
“Missatge – Ofrena” en homenatge.
Mar Foncuberta em fa una entrevista molt aguda a la revista Interviu (24.2.1977).
En el Setmanari de Vilanova i la Geltrú, la vilanovenca “pintora del Monseny”, Mercè
Junoy, filla de l’eminent crític i teòric de l’art, Josep Maria Junoy, entrevistada,
manifesta una total lleialtat al que estic fent per a l’amnistia. Quantes hores ella i el seu
marit no m’hauran acompanyat en la meva plantada!
...anava creixent la còlera en el meu interior...
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CAPÍTOL 3: març 77

120.- Correspondència de març
- “El Ciervo”, revista de pensament, em dedica una entrevista: “Profeta en la seva
terra”.
- “Assemblea Obrera” (CC.OO. de SEAT) reprodueix amb la meva lletra a mà una
salutació que els adreço.
- “Les Corts”, revista de la corresponent Associació de Veïns, publica una entrevista
molt completa sobre les meves idees del que ha de ser un barri.
- En una ampla faixa de paper groc, l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample
edita el “Joc de la gallina de l’amnistia. És un llarg trajecte de vinyetes, enrotllat, com
en el joc de la oca. “Instruccions: 1.- Quan la fitxa cau en territori de la poli: haureu
d’estar una vegada sense tirar per despistar. 2.- Quan la fitxa ensopega amb una gallina
de l’amnistia: de gallina a gallina i tiro perquè em toca.- 3.- Quan estàs amb Xirinacs: et
quedes amb ell una vegada per fer-li companyia. 4.- Arribats a comissaria: haureu
d’esperar fins que us vinguin a buscar.- 5.- Si entreu a la presó haureu de tornar al
començament.
- La revista “Gentes” (5.3.77) edita un article “Els Òscars de Hollywood (o perquè
Kissinger triomfa successivament sobre Xirinacs)”. “Pel que fa al Premi Nobel de la
Pau, ves per on aprofitaré aquest article sobre els Òscars de cinema per comentar allò
que vaig intentar un dia i no ho vaig aconseguir perquè, per raons per a mi
incomprensibles, cap de les publicacions on vaig intentar de fer-la entrar concedí
hospitalitat a una carta oberta a Lluís Maria Xirinacs, en la qual, després d’assabentarme de la copada de Premis Nobel aconseguida pels Estats Units l’any passat, protestava
per la injustícia d’haver estat declarat desert el de la Pau, negant-se-li a ell, sens dubte,
per no haver nascut a Texas... És lògic –no natural, entengui’s, sinó normal- que amb
molta freqüència es produeixi i reprodueixi la victòria de Kissinger sobre X. Ja ho veus
Lluís Maria: tampoc aquest any podrà ser. L’argument és apassionant: la dignitat
humana i la teva lluita per mantenir-la; el guió, impecable: la successió, dia rera dia, i
any rere any d’una continuïtat absolutament insensible al desànim; la direcció, superba:
ni una errada en el ritme de planificació de l’encaix, malgrat la pobresa del decorat en
què et mous; la interpretació, antològica a nivell estelar i secundari, puix la llarga
durada de la pel·lícula fa que tot sovint se’ns oblidi que hi continues... Però no: tampoc
aquest any et donaran l’Òscar. Al cap i a la fi, ni mastegues xiclet ni cavalques per les
immenses praderies de Marlboro, amb aquest regust inequívocament americà que feu
guanyar a John Wayne el premi de l’Acadèmia de Ciències i Arts Cinematogràfiques de
de Hollywood tan bon punt Nixon aconseguí d’arribar a la Casa Blanca, fenòmens, és
de suposar, relacionables. Tot i que Carter.... Però no; t’aposto al que vulguis. Seguirà
vencent Kissinger”.
- El meu amic, el represaliat minaire silicòtic asturià (110), que vaig conèixer a la presó
de Carabanchel, ja alliberat, m’escriu des de Mieres (8.3.77): “Restes formalment
invitat i esperem la teva resposta d’acceptació. Quan et proposis emprendre el viatge,
m’adreces d’avançada unes lletres i jo immediatament t’enviaré el diner per al viatge”.
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- 11.3.77. A la Cloenda de la Setmana de Cultura Catalana del Barri de l’Esquerra de
l’Eixample: “És el final d’una setmana i és l’inici d’uns nous temps. En aquest dolorós
procés de devolució de tot allò que ens havia estat arrabassat durant quaranta anys
[11.3.2005: Encara no ens han tornat els “Papers de Salamanca”!], també la cultura, fins
ara patrimoni de minories, comença a ésser retornada al poble. Cada barri de Barcelona
té tanta població com una comarca de Catalunya. Barris i comarques aviat recuperaran
el seu tros de sobirania popular, el dret a la llibertat i a la cultura. Potser ara tot just
comencen a despertar els barris. La feina és àrdua i difícil. Però democratitzar la cultura
és fundar una pau i una llibertat sòlides i duradores. Si l’amnistia total resol el problema
de què uns estiguin lliures i uns altres no, la cultura popular resol el problema de què
uns siguin lliures i uns altres no. Així, doncs, la meva més entusiasta adhesió a l’esforç
cultural del vostre barri, que és també el meu avui”.
- 24.3.77. Adhesió a la presentació pública a Barcelona del Centre Internacional Escarré
sobre les Minories Ètniques i Nacionals: “Avui el CIEMEN fa la seva entrada a la
capital d’aquesta Catalunya, nació secularment oprimida, i tanmateix una de les més
lluitadores i potser capdavantera en l’Europa fosca de les ètnies perseguides. La meva
total adhesió i encoratjament per a les vostres tasques, en les quals voldria participar ben
aviat, quan l’amnistia dels presos polítics de l’Estat espanyol m’obri les reixes d’aquest
empresonament voluntari que pateixo”.
- 25.3.77. De la Lliga de Catalunya de Mutilats i Invàlids de la Guerra d’Espanya. Als
CAPTAIRES DE LA PAU, VORERA DAVANT LA PRESÓ MODEL (Ciutat).
“Volguts amics: Agraïm de tot cor que un “Captaire” ens acompanyés la nit de la nostra
presentació davant de l’opinió pública. No poguérem atendre com calia a en Ferran, al
que felicitem per la seva ajustada i sentida intervenció...”.
- 30.3.77. AVUI. Carta al director titulada “Futur premi Nobel de la pau”: “Fa pocs
dies, passant per davant de la presó Model, vaig veure que la televisió anglesa filmava
unes escenes al carrer d’Entença on s’està permanentment X. Vaig indagar si altres
televisions i ràdios no havien acudit, i em contestaren que gairebé totes les europees i
algunes d’americanes hi havia fet cap. ¿Jo em pregunto perquè TVE no s’hi ha atansat
mai per a aprofitar l’ocasió d’entrevistar un possible premi Nobel de la pau de casa
nostra? Crec que seria molt interessant de veure a la nostra pantalla el que han constatat
els de més enllà dels Pirineus”. Joaquim Vallès (Barcelona).

121.- On és l’única veu pactant?
Els dies 2 i 3 de març, Tarradellas és torna a reunir a l’Hotel Railly de Sant Cebrià de
Rosselló (118) amb les diferents forces polítiques de l’interior del Principat de
Catalunya amb la finalitat d’endegar l’Organisme Consultiu de la presidència de la
Generalitat de Catalunya... i, una vegada més, no fou endegat! El president es reuní amb
les vint-i-dues formacions polítiques que hi volgueren anar i, de manera sorprenent,
però ben significativa, va ajornar la configuració de l’Organisme. Ho va fer per donar
cabuda a què hi fossin representats tots els grans partits d’obediència catalana alguns
dels quals persistien a fer el boicot a la voluntat presidencial. Es tractava de seguir el
principi –quimèric?- de la unitat d’acció de totes les forces polítiques i sindicals de
Catalunya.
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Sense variacions, pel que fa a la reunió anterior, les forces polítiques catalanes es
dividien clarament en dos grups: A) els tarradellistes, que acceptaven l’Organisme
Consultiu i B) els antitarradellistes que l’evitaven. Foren aquests darrers els que no
assistiren ni a la primera ni a aquesta darrera reunió, excepte CDC; havia assistit a la
primera, però sense mandat de cap mena per poder decidir res.
A) Els grups polítics tarradellistes també es podien subdividir en dues categories:
Aa) Els íntims de Tarradellas, Front Nacional de Catalunya, Esquerra
Republicana de Catalunya, Partit Socialista-congrés, i Partit Socialistareagrupament. Amb aquests es reuní a part i dinà amb ells. Els convencé de no
precipitar la formació de l’Organisme, per esperar amb prudència la incorporació
dels antitarradellistes.
Ab) Els tarradellistes ingenus: PTE, Partit Carlí, PCU, PSDC i PSAN, que
volien peremptòriament deixar instituït l’Organisme Consultiu en aquesta sessió.
B) Els grups polítics antitarradellistes, que també es podien subdividir en dues
categories:
Ba) els nacionalistes, Unió Democràtica de Catalunya, Convergència
Democràtica de Catalunya i Esquerra Democràtica de Catalunya, els quals,
precisament el dia abans, s’havien reunit pel seu compte amb Tarradelles per dir-li
que “ara com ara, ells no serien aquí a la reunió, perquè primer volien veure que és
el que feien la resta”.
Bb) els comunistes, Partit Socialista Unificat de Catalunya, en aquells moments
el partit més nombrós i més ben organitzat. Aquestos també s’havien reunit a part
amb Tarradellas en dies anteriors.
En aquells dies, de nou Tarradellas es prodigà en la seva nova actitud que consistia a
renunciar als seus poders executius i reduir el seu paper a mer representant unitari de les
forces catalanes que, segons ell, recuperaven el protagonisme decisori del moment
negociador. Ell només seria el signe d’unió. Es faria el que diguessin els partits. L’única
veu pactant no seria la seva. Quan arribés a Catalunya, el primer decret que signaria
seria la delegació de les seves funcions executives en un conseller en cap. Etc. No podia
rebaixar-se més. Només es reservava les funcions de representació. En debades. En
aquest cap de setmana no s’avançà gens, malgrat la impaciència dels altres grups.
Tarradellas anava dient a tort i a dret: “Sóc optimista”, però aquesta seria una tècnica
seva que practicaria també més tard amb Suárez: de dir al revés del que era en realitat.
No hi havia motius d’optimisme per enlloc.
Més bell semblava, en aquells dies, el futur dels Països Catalans a les Illes. El diumenge
13 de març es concentraren al Santuari de Cura, dalt de la muntanya lul·liana de Randa,
al bell mig de l’illa de Mallorca, més de cinc-centes persones, i moltes delegacions del
Principat, del País Valencià i de molts altres països, per celebrar la presentació de
l’avantprojecte d’Estatut d’autonomia per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, se’n diria “L’Estatut de Cura”-, redactat per l’Assemblea Popular de Mallorca, amb un
ampli consens de la majoria de les forces polítiques, culturals i socials de les Illes. No hi
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podia faltar, entre moltes altres, la meva adhesió: “Aquest avantprojecte és un nou estri
de treball en la lluita per l’alliberament democràtic de les Illes. És un prodigi d’equilibri
entre la natural autonomia de cada illa i la conveniència d’una estructura comuna
superior justa. És també molt sensible a la possible unió dels Països Catalans. Això és
obra de pau sòlida i de debò. N’estic joiós”. El conegut escriptor, Josep Maria Llompart,
president de l’Obra Cultural Balear, afirmà, en la seva brillant intervenció, que la
personalitat pròpia de cada illa en particular és irrenunciable, com ho és la de totes en
conjunt i dins els Països Catalans. Davant les suspicàcies que aquestes paraules podien
despertar i que, de fet, ja havien esclatat en certs sectors prou coneguts, digué
clarament: “No volem ésser una colònia catalana. És clar que no. Volem ésser un País
Català amb personalitat pròpia, amb un autogovern que sigui capaç de federar-se, si ho
volem, si ens convé i si ho decideix la majoria absoluta dels pobles de les Illes, amb els
altres Països Catalans”.
Mentre, Madrid treballava. El consell de ministres finalment aprovava el 15.3.1977, en
compliment del mandat contingut en la llei bàsica per a la reforma política (84, 85, 90),
un reial decret-llei, que regulava la normativa electoral de les primeres eleccions a Corts
espanyoles legislatives. He explicat i criticat aquest decret llei en una altre llibre. Només
dic ací que una vegada més el franquisme dirigia amb mà de ferro la seva pròpia
reconversió, a l’esquena dels polítics antifranquistes i a l’esquena del mateix poble
culpablement marginat per aquells que l’havien de liderar en tan especials
circumstàncies.
Agustí de Semir, clarivident davant la temptació de les properes eleccions, diu
modestament: “Crec que en el moment actual alguns independents s’han de mantenir a
nivell de lluita popular de base, perquè no ha arribat l’amnistia total [la majoria de
polítics aniria a les eleccions tranquil·lament sense amnistia] (1r. punt de l’Ass. de C.),
ni el principi general de llibertat (2n. punt), ni el reconeixement de la personalitat i
l’autogovern de Catalunya (3r. punt). Molts sectors es mobilitzen a nivell de lluita
popular i no estan d’acord en què, un cop haguem votat, la presència del poble hagi de
desaparèixer fins les properes eleccions.”
Jordi Carbonell afirma taxatiu: “Cal que l’Assemblea segueixi. Com? No es poden
donar fórmules. L’Assemblea és la representació més genuïna del poble de Catalunya i
només ella, unitàriament pot decidir les formes de la seva necessària adaptació a les
noves circumstàncies en què cal desenvolupar la lluita”
Segueix Agustí de Semir: “L’Assemblea és el mateix poble de Catalunya en acte o en
potència. Si els partits reflexionen, veuran que segueix essent un instrument útil, un cop
admès que ha de cercar la seva adequació a la nova situació. Cal que sigui, en la meva
opinió, un organisme per a la presència directa del poble (i no un succedani de
Parlament), sovint incòmode però d’acció real. La seva funció és clara, per exemple, en
la reivindicació de certes lleis del Parlament de Catalunya, com la de Municipis de
1934, que dóna als ciutadans una presència permanent en la gestió dels elegits, i no
limitada simplement al moment electoral. Aquesta funció de vigilància constant, de
vigilància democràtica, crítica, fiscalitzadora, és essencial per a la mateixa democràcia.
I convé que s’exerciti a nivell popular, sense deixar-la en exclusiva a mans dels partits”.
Dos-cents ciutadans de la comarca del Baix Camp signen un manifest de crida per la
unitat de les forces davant les properes eleccions que ha estat adreçat al president
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Tarradellas i a les delegacions de Reus de tots els partits polítics per a què aquestes el
facin arribar a les respectives centrals. Diu així:
“Creiem que el ciutadà de Catalunya vol votar l’Estatut amb tot el que
representa, i necessita, per a fer-se lluitador d’aquesta causa, que siguin clares
totes les orientacions. Necessita saber que el seu vot allunya definitivament la presó
i ens torna la llibertat.
“Creiem fermament que els ciutadans de Catalunya hem de votar formant
un sol bloc, que hem de guanyar com a poble i que sense aquesta victòria de tots, és
impossible cap esperança.
“Creiem que l’interès pel poble de Catalunya ha d’estar per damunt de
qualsevol altre. Que mai un poble no es pot sacrificar per un home i que sempre els
homes s’han de sacrificar pel seu poble.
“Demanem, doncs, que es plantegi urgentment la necessitat de fer un bloc
unitari que ens agrupi a tots de cara a les eleccions”.

122.- Tortures franquistes tardanes (4.3.77)
“Em van detenir a casa meva. Estaven amagats tres policies i amb dues pistoles
cadascun m’amenaçaren quan vaig tancar la porta.
“La primera pallissa me la donaren a casa meva, estès al llit i amb una samarreta meva
ficada a la boca per tal que no cridés. També em colpejaren davant dels testimonis, que
foren obligats a presenciar el registre, puix m’havia alçat del llit per dir que jo tenia dret
a presenciar el registre. A crits em digueren que jo no tenia cap dret i m’ho demostraven
colpejant-me i llençant-me insults.
“A la comissaria començaren de nou a insultar-me. Em ficaven les pistoles a la boca tot
dient que em tiraven un tret mentre premien el gallet. Primer em colpejaven entre dos.
En tot moment tenia les manilles posades i ben ajustades. Després entraren altres dos
que em colpejaren encara més fort. Vaig caure a terra vàries vegades, gairebé sense
sentit, i aleshores pretenien que m’alcés, però sempre calgué que ells m’alcessin. A terra
tot eren trepitjades i cops de peu, cadascun d’ells el propinava a on li quedava més a
prop. Jo, gairebé, no sentia els cops, puix, tot i que m’encongia quan me’ls donaven, ni
cridava ni quasi em protegia.
“En prendre’m les dades pretenien que jo els digués ‘un nom meu de guerra’ o ‘que
reconegués un que ells pensaven que era el meu’. En negar-m’hi i en no voler firmar la
fitxa de les dades, començaren a esbatussar-me més fort si era possible, i van anar
entrant brivalls, fins que es va omplir l’habitació i ja no hi cabien més. Els cops foren
molts, quasi indescriptibles. Recordo els que més mal em feren, els cops de peu a la
mandíbula i al cap. Em feren hematomes a la part dreta i a l’ull, als malucs i a les
costelles; cops de genoll als testicles. M’apagaren cigarretes a la cara. Quan vaig caure a
terra començaren a donar-me cops de peu i a muntar-se al meu damunt. Manta vegada
un botxí pujà dempeus sobre el meu cap fins que em partí una cella, puix jo havia caigut
bocaterrosa. Em colpejaren sobretot el baix ventre. Pràcticament no sentia els altres
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cops. Quan m’incorporaren, bo i recolzat a la paret, un dels que em detingueren em
separà les cames, em subjectà els peus i un altre es posà entremig de les cames i
comença a donar-me puntades de peu als testicles.
“Em tornaren a preguntar si signava i vaig dir que no. Cridaren un curandero que tenen
allí i no pogué tallar-me la sang de la cella puix la bretxa era gran i calia cosir-la. Em
feren una sola foto. El meu estat devia ser dolent puix m’hagué de sostenir un policia
mentre me la feien. Dies després, l’ensenyaren al meu company i digué ‘no conec a
aquest individu’.
“Em traslladaren a l’hospital de Pere Camps. Hi havia altres tres (eren els homes del
GRAPO, dos d’ells amb un tret i l’altre en un estat semblant al meu). Dos ‘grisos’ alts i
forts m’agafaren pels colzes (seguia emmanillat) i em portaren amb els peus gairebé
enlaire. La cama esquerra estava immobilitzada. A Pere Camps em curaren. Tenia un
hematoma gran (ells deien sempre ‘un petit hematoma’). Els cartílags de les costelles,
desenganxats. Estava marejat pels cops al pit, als malucs i a les cames. Durant gairebé
dos dies no vaig variar la meva posició al llit. L’orina restà retinguda, així com el fet
d’anar de ventre, malgrat els calmants que m’administraren per afluixar els meus
músculs. En una ocasió arribaren a treure’m mitjançant punció un litre i cent cm3
d’orina. Volien obligar-me a orinar, com si la retenció fos voluntària.. A partir del tercer
dia m’emmanillaren al llit. Hi havia uns trenta-cinc policies armats amb pistoles i
metralletes. M’encenien els llums del sostre durant les nits. Em despertaven i movien el
llit. ‘S’enjogassaven’ amb les metralletes i les pistoles a l’habitació. Crearen el terror al
meu entorn i a tota la clínica. Les infermeres i els metges col·laboraren en tot moment
amb la policia i només al final alguns canviaren d’actitud envers mi. Alguns ‘grisos’,
que es creien més llestos, pretenien interrogar-me dissimuladament.
“Vaig romandre onze dies allí i onze més a la clínica Puigvert, on tot el personal em
donava suport excepte els metges que decidiren diagnosticar retenció d’orina per tenir,
de naixença, molt estret el pas de la bufeta a la uretra i que, per una causa estranya
psicològica i de nervis, s’havia tancat del tot. Després d’una setmana a la clínica
Puigvert em dugueren a quiròfan, em rasparen el pas de la bufeta i el cremaren. Amb
aquest bunyol aconseguiren fer-me orinar als vint-i-un dies. Per a anar de ventre
m’intentaren ajudar però jo quasi no podia fer res i el poc que feia, amb grans esforços.
“Després d’un mes continuen gairebé com al principi les molèsties a l’orinar i no soc
capaç de retenir gaire temps l’orina. El ventre segueix gairebé igual.
Sebastià Lora Sánchez,
Barcelona.
Partit Comunista Espanyol Reconstituït.
Ingressat a presó el 4.3.1977”.
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123.- Una gracieta reial (11.3.77)
Dimarts, 1.3.77.- “Davant la presó Model s’ha produït la trobada, com a homenatge a
Catalunya, de dos homes representatius de dos estils de lluita no violenta: el testimoni i
compromís de X. i la denúncia radical i profètica dels homes de Julian Beck i del Living
Theatre. El diàleg pacifista durà més d’una hora i acabà el vespre amb la meditació
quotidiana que fan els Captaires de la Pau davant la presó Model, demanant amnistia”
(AVUI). Al dia següent, el Living Theatre faria dins de la presó una funció dedicada als
presos.
Escric una carta al rei Joan Carles, acompanyada de plecs de signatures (en surten unes
mil diàries cap a la Sarsuela), on li demano l’amnistia total “com a element bàsic i
indispensable per a la democràcia. Volem que l’amnistia no vingui empesa per la força
de segrests, vagues, fugues i morts, sinó que sigui una conquesta de l’amor. Us preguem
que volgueu escoltar l’anhel dels qui ofereixen els seus sacrificis amb dejunis, tancades,
marxes pacífiques i dels que fa més d’un any esperem al davant de la presó Model de
Barcelona, amb actitud de no-violència, que l’amnistia sense exclusions ens sigui
donada”.
L’acte central de la campanya per l’amnistia total, convocat per l’Associació de
Familiars de Presos Polítics, tindrà lloc el diumenge 13 de març a les 12 del migdia al
Palau dels Esports. L’acte compta amb el permís verbal del governador civil. Segons la
comissió organitzadora, la iniciativa de l’acte ha tingut una gran acollida entre els partits
polítics, entitats ciutadanes i centrals sindicals.
Dimecres, 2.3.77. “El director general de Consumidors (que també és procurador en
Corts per Biscaia) Martín Fernández Palacios, citant el ministre de la Governació,
afirmà que hi haurà amnistia total abans del prop vinent Dijous Sant, que agafarà fins i
tot els delictes de sang, en què els seus autors hauran de sortir d’Espanya” (AVUI).
Dimecres, 9.3.77.- “Les noves disposicions sobre presos polítics, que seran sotmeses al
consell de ministres d’aquesta setmana, i que van essent elaborades pel ministeri de
Justícia es refereixen més que a una amnistia pròpiament dita, a l’exercici de la
‘prerrogativa de gràcia’ que té el rei. Aquestes mesures de gràcia s’estendran, segons
sembla, a tots els delictes de tipus polític, excepció feta d’autors materials de fets de
sang. Com es recorda, una amnistia comporta, a més de l’alliberament dels presoners, la
desaparició en el codi penal dels delictes pels quals han estat detinguts” (AVUI).
Divendres, 11.3.77.- “Ahir el governador civil de Barcelona comunicà telefònicament a
Pere Portabella, membre del secretariat de l’Assemblea de Catalunya la denegació del
míting pro amnistia total, que s’havia de celebrar diumenge al Palau d’Esports”
(AVUI).
Dissabte, 12.3.77.- “El consell de ministres d’ahir aprovà un decret-llei sobre mesures
de gràcia i un decret sobre indult:
“Servint la voluntat de conciliació que la corona simbolitza i per assolir la integració
total dels espanyols en una convivència solidària, el govern ha aprovat un reial decretllei i un reial decret que comprenen, tant l’aplicació directa i general d’algunes mesures
de gràcia, com l’habilitació de vies singulars per a l’aplicació d’altres individualitzades.
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En síntesi:
“1.- A partir de l’entrada en vigència de les noves mesures l’amnistia de juliol del 1976
s’estendrà a supòsits que van quedar exclosos en l’aplicació d’aquella amnistia i que no
havien determinat lesions en la vida o integritat física de les persones.
2.- Es concedeix indult general de la resta pendent de compliment de totes les penes
imposades o que puguin imposar-se per participació o cooperació en delictes exclosos
de l’amnistia, sempre que aquesta participació o cooperació no fos directa ni necessària
per a la producció de l’efecte lesiu.
3.- Es concedeix indult general de fins a dotze anys respecte a les penes imposades o
que poguessin imposar-se per delictes d’intencionalitat política i d’opinió comesos fins
al 15 de desembre del 1976, data del referèndum nacional i que no s’haguessin extingit
per aplicació de l’amnistia o de l’indult a què fa referència l’apartat anterior.
4.- El govern examinarà la situació individualitzada dels qui, després de l’aplicació de
les mesures anteriors, restin a la presó. A efectes de considerar la possible aplicació de
mesures de gràcia (indult o commutació de penes) o de decretar les llibertats
condicionals. A aquest fi habiliten facultats específiques al govern i s’hi consideren
inclosos els delictes de què es tracta en els articles 3 i 29 de la llei d’indult del 1970,
cosa que li permetrà de procedir directament per valoració de la justícia, equitat o
conveniència pública de la gràcia, de conformitat amb els termes de l’esmentada llei.
5.- Per a tota la resta de delictes es concedeix indult de la quarta part de la pena.
6.- S’indulten les sancions penitenciàries de fets anteriors i s’estableix que, per a
reconèixer els drets a gaudir dels beneficis penitenciaris, es valorarà exclusivament la
conducta penitenciària que s’observi des de l’entrada en vigor de les noves normes.
“El govern manté que amb l’aplicació successiva d’aquestes mesures, serveix l’objectiu
d’aconseguir una autèntica reconciliació i superació de les tensions i problemes actuals,
objectiu que només podrà ésser assolit amb la col·laboració de tots, ciutadans,
estaments, associacions, corporacions i partits polítics”.
Ja tenim un nou tros d’amnistia!

124.- Manifestació prohibida (12.3.77)
La “mesura de gràcia” deixa les mans lliures al govern per deixar anar aquells presos
polítics, que cregui que convingui als interessos de l’Estat. Pot alliberar presos sense
consultar amb els tribunals. Pot negociar una treva amb ETA i posar en llibertat els seus
militants detinguts o condemnats. Vol, tanmateix, deixar sense “gràcia” els polítics
detinguts després del 15 de desembre (15-20 presos del GRAPO i del PCE(R). També
deixa sense “gràcia” els implicats directament en atemptats contra la vida o la integritat
física de les persones (15 presos d’ETA i FRAP). Però, si volgués, el govern també
podria alliberar aquests després d’un “examen de la situació individualitzada d’aquells
que, després de l’aplicació de les mesures anteriors, restin en presó”. Redueix penes i
indulta les sancions penitenciàries. Tot, per no donar l’amnistia ras i curt.
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La “mesura de gràcia” del rei no caigué en gràcia del poble. El dia següent, dissabte, 12
de març, l’associació de veïns del Barri Gòtic ja tornava a convocar una tancada en
favor de l’amnistia total i per al dia 13 hi havia convocada una manifestació general a
favor de l’amnistia total.
Jo, de moment segueixo en el meu lloc de sempre. “Xirinacs, com termòmetre, segueix
encara davant de la Model”. Al matí han vingut a veure’m a la “consulta” molts
familiars de presos comuns per a demanar-me l’opinió. Hi ha tensió entre els presos
comuns segons ha transcendit de darrere els murs. Al final de les visites, els presos
encara no tenien el text del decret aprovat. S’havia filtrat allò de la reducció del quart
de condemna per als presos comuns. Ho consideraven poc. Els comuns i els seus
familiars s’estaven polititzant, per motius reals o per oportunisme. “Les meves decisions
–dic- dependran de l’aplicació d’aquest decret que, com hem vist en les anteriors
amnisties, no sempre es compleix. També dependrà de l’actitud dels presos que resten a
la presó, de la del poble i de la dels partits polítics. Sobre el primer punt el mateix
govern reconeix que no aplicà del tot en el seu moment el decret d’amnistia del juliol
passat (53, 54), fins i tot en allò que tenia de preceptiu. Només concedeix indult, no
amnistia, als relacionats indirectament amb fets de sang. Concedeix indult de dotze
anys, no amnistia, als mateixos delictes amnistiats fins a juliol, però comesos des de
juliol fins al referèndum. En conseqüència, considera acabat el franquisme el 15 de
desembre (84-86). Però sense amnistia. Sobre els fets de sang es deixa a criteri del
govern indultar, commutar penes –desterro- o concedir la llibertat condicional. Als
altres delictes (comuns) se’ls treu la quarta part de la pena. És també indult i no
amnistia. Respecte als càstigs deguts a la lluita per l’amnistia dins de les presons,
l’indult fins al dia d’avui és una forma d’evitar noves protestes. Es tracta, doncs,
clarament d’un indult, no de l’amnistia”.
Com va passant contínuament, en aquests dies tristos, no tota la culpa de la insuficiència
de la “mesura de gràcia” s’havia d’atribuir al govern de Suárez. Julio Jáuregui,
representant basc a la comissió negociadora de l’oposició, manifestava: “L’ampliació de
l’amnistia [!] constitueix el compliment sencer de la promesa que el govern ens va fer
a la reunió de la comissió negociadora el passat 11 de gener”. A l’esquena del poble, a
l’esquena dels presos polítics (119) i comuns i dels seus familiars, la covarda comissió
negociadora havia pactat amb Suárez, ja al gener, aquesta mena de semiindult o
semiamnistia!
Però el poble continuava imparable. El mateix 12 de març, apareixia a “Mundo Diario”
un gran anunci:
“TOTS PER L’AMNISTIA TOTAL. Acte públic autoritzat al Palau dels Esports
(Montjuïc) demà dia 13 de març a les 12 del migdia. Organitzat per Familiars de
Presos Polítics, Federació d’Associació de Veïns i Assemblea de Catalunya”.
No era veritat que l’acte fos autoritzat. Havia estat prohibit el dia 11 (123), verbalment.
A aquesta prohibició seguiren munió de converses entre la comissió organitzadora i el
governador civil, Salvador Sánchez Terán. Aquest mateix dia 11, sortí la “mesura de
gràcia”. Una nota del governador, del dia 12, aprofitava la “mesura de gràcia” per a
buidar de contingut les raons de la petició de l’acte. L’oposició estudià les al·legacions
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governatives i les trobà arbitràries i mancades de fonament legal. Decidí, doncs, valenta,
tirar endavant l’acte, prohibit o no prohibit. A tal fi, feu públic el següent manifest:
“Ciutadans de Catalunya: la petició d’amnistia ha estat una de les reivindicacions que
han mobilitzat amb més amplitud els ciutadans del nostre país. Les inoblidables
manifestacions populars del 1 (22) i 8 (24) de febrer de l’any passat i l’acte massiu del
mes de juliol, al Palau dels Esports (51,52), la campanya ‘Per Nadal tots a casa” (78-80)
i altres innumerables actes, en són la prova. Ara el poble de Catalunya torna a ésser
cridat a manifestar-se, un cop més, per l’amnistia. Perquè malgrat la concessió
d’algunes mesures de gràcia, l’amnistia total que reclamem encara no ha estat atorgada.
“Perquè amnistia total vol dir llibertat per a totes les preses i presos polítics condemnats
sota lleis i tribunals franquistes. Vol dir la desaparició total de l’esperit de la guerra
civil. Vol dir el retorn de tots els exiliats sense exclusions. Significa tancar
definitivament l’etapa de règim franquista.
“Sense amnistia total no hi ha democràcia.
“Per això cridem novament a manifestar-nos a favor de l’amnistia. Perquè l’amnistia
total que volem l’obtindrem amb la constant mobilització de tots els ciutadans.
Demanem a totes les persones que avui trobin les portes barrades al Palau Municipal
d’Esports que, en expressar la seva protesta, ho facin de forma pacífica, ordenada i
cívica i que atenguin les indicacions del servei d’ordre que hi serà present amb
representants de les entitats organitzadores.
“La lluita constant per l’amnistia total ha arrencat ja tres decrets que s’han anomenat
d’amnistia parcial. Ciutadans de Catalunya: per l’amnistia total! Tots al Palau dels
Esports!”.

125.- Manifestació realitzada (13.3.77)
Diumenge, 13.3.1977.- La prohibició del miting pro amnistia desencadenarà, durant el
matí, malgrat la crida dels organitzadors, nombrosos salts protagonitzats per diferents
grups a llocs variats de la ciutat de Barcelona, en especial a l’Eixample i a les Rambles.
Es mobilitzarien unes cinc mil persones? Si l’acte s’hagués autoritzat no hagués succeït
res. Malgrat la voluntat inequívoca dels promotors, la prohibició de l’acte crearia
situacions propícies a la turbulència. La prohibició impedia tot control de la situació.
A les dotze del matí, adreçades pel servei d’ordre, s’havien concentrat a la Plaça del
Marquès de Foronda, al costat de les fonts de Montjuïc, unes cinc mil persones amb
pancartes de diferents grups polítics, on només posava “Amnistia Total”. Els crits no
unitaris que sortien de la gernació eren ràpidament esmorteïts pels d’”amnistia total”.
Alguns dels oradors previstos feren ús de la paraula, amb un megàfon improvisat, per
tal d’explicar la prohibició i referir-se a l’amnistia; tot i que la major part dels presents
no pogueren sentir les seves paraules, puix el govern civil havia prohibit la instal·lació
d’una megafonia com calia. Guillem Sánchez Juliachs llegí les nombroses adhesions
rebudes.
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Jo havia pres la decisió d’anar a la manifestació. Sempre he estat present a tot allò que
guardi relació amb l’amnistia, com a les manifestacions de l’1 i del 8 de febrer de l’any
anterior. Hi havia el dubte de si al final l’acte, després de tantes decisions i
contradecisions, seria al carrer o a un local tancat. Com tantes altres vegades, fou al
carrer on la gent acabà expressant-se, obligada per la prohibició. Les llarguíssimes
converses que havien mantingut els organitzadors amb el governador els havien portat
de convocar primerament una manifestació al carrer, en principi sota consell del
governador que després prohibí, i en segon lloc un acte al Palau dels Esports també,
finalment, prohibit. Així esdevingué un dia de greus enfrontaments. Com és de suposar,
la quantitat de gent que hi acudí no fou tan alta com es desitjava. Però els organitzadors
actuaven amb la màxima serenitat. Si s’hagués autoritzat, l’acte hauria pres un caire
crític respecte de les mesures governamentals tot just aprovades, i això no era
acceptable per l’autoritat. La gent, evidentment, no anava per cantar les glòries de les
noves “mesures de gràcia”. Aquestes eren força decebedores, després de tants de suors,
de tantes pallisses al carrer, després de la mort d’un jove pel fet de demanar amnistia a
Madrid. La voluntat popular no podia aturar-se, anava més lluny.
A la concentració Pere Portabella digué que “les tres excarceracions aconseguides, tot i
que parcials són un pas endavant i una victòria dels sectors populars. Però allò que és
intolerable és la forma en què s’està produint aquesta amnistia i el perill de què es
produeixin expatriacions”. Cridà a la unitat, imprescindible en vista a la consecució de
l’amnistia total. “El trànsit cap a una autèntica democràcia només s’aconseguiria amb la
unitat de tota l’oposició i amb el suport popular”. Jo, al final, vaig prendre la paraula,
vaig analitzar el decret del divendres passat, vaig explicar la meva posició personal, bo i
assenyalant que romandria davant de la presó Model i recomanant als concentrats que
mantinguessin una actitud cívica, democràtica i unitària. “Hem tornat a lluitar, a sofrir i
ara anem arrencant la victòria de la pau. Ens cal l’amnistia total per a la dignitat de tots i
per a què l’Estat estigui verament al servei del poble. Aquesta reunió és la nostra força”.
La policia no intervingué en l’acte.
Poc després s’inicià una manifestació d’uns quants milers de persones, que descendí,
amb nombroses pancartes, pel carrer Lleida fins al Paral·lel, on feu acte de presència la
policia de forma contundent, bo i dispersant la manifestació en dues ocasions.
Nombrosos grups recorregueren els carrers de l’Eixample. Protagonitzaren salts i
tallaren el trànsit amb vehicles i amb les tanques de les obres en alguns carrers.
L’objectiu d’aquests grups era el d’atènyer la presó Model, que es trobava fortament
custodiada per la força pública, cosa que no m’impedí a mi d’arribar-hi de tornada de
l’acte de Montjuïc. En vàries ocasions la policia utilitzà bales de goma per dispersar els
manifestants dels carrers propers a la Model. A la tarda, Rafael València Sánchez–
Garrido fou ferit de bala al maluc per trets de la policia. S’hagué de sotmetre a una
laboriosa operació quirúrgica per tal de salvar-se. Pronòstic greu.
A Donostia, en el curs d’una manifestació paral·lela per l’amnistia, José Luis
Aristizabal moria per l’actuació de les forces d’ordre. El noi tenia tots els ossos del crani
trencats.
18.3.1977.- En els darrers dies s’han deixat en llibertat nou presos polítics, tots ells
bascs. Resten setze de catalans, sense comptar possibles detinguts de les darreres
setmanes. Als catalans, sembla, el sistema no ens té por. Haurem d’imitar els bascs?
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El mateix dia, a iniciativa d’estudiants i treballadors bascs, un grup de cristians de la
Parròquia de St. Andreu del Palomar es tanquen en vaga de fam fins a la nit del
diumenge dia 20: “Denunciem la voluntat pseudodemocratitzadora del govern Suàrez al
servei de l’oligarquia i la de les forces de l’”oposició” que han negociat l’amnistia, quan
aquesta és una exigència mínima del poble i per tant innegociable. Prova de tota aquesta
farsa són els indults resultants. Exigim amnistia tota i immediata: política, laboral, per a
la dona, per als presos socials, per als objectors de consciència”.
19.3.1977.- La revista satírica, “El Papus”, moltes vegades represaliada pel règim,
dedica un lluït còmic de Giménez Ivà, de dues pàgines als “captaires de la pau” i a les
lluites per l’amnistia.
Diumenge, 20.3.1977.- L’Athlètic de Bilbo jugava aquell dia al Camp Nou contra el
Barça. Aquest club de futbol és un aglutinant de simpatitzants profundament arrelats al
País Basc i amb tota la seva problemàtica. Hi va haver un grup de seguidors bilbaïns,
integrat per ex presos polítics i antics militants d’ETA, que compaginà l’assistència al
partit amb l’apropament al carrer Entença per saludar-me. Vam conversar una bella
estona i em vaig interessar per la situació de diferents presos bascs. Vam comentar el
grau de versemblança que ens mereixia les notícies referents al fet que s’espera que tots
els presos siguin alliberats abans de l’Aberri Eguna. El matí del dissabte jo també havia
estat visitat pel delegat de l’Atlèthic de Bilbo, que passà pel carrer Entença quan es
dirigia al Camp Nou a presenciar l’entrenament del seu equip.
21.3.1977.- Un enviat especial del The Times m’entrevistà llargament. Acabava amb
aquestes paraules meves “El govern ens vol fer creure que la dictadura es va cloure amb
el referèndum de desembre passat. Però no és així, ni ho serà fins que no hi hagi una
veritable amnistia”.
22.3.1977.- Aquell dia jo aguantava pluja i fred. Caminava carrer amunt carrer avall
amb rapidesa. Estava gripós i fluixet. Als deu dies de l’aprovació de la “mesura de
gràcia” encara no havia sortit en llibertat cap pres polític català. Entre antics presos que
complien condemna i nous detinguts en presó preventiva, tot esperant judici, hi havia
quaranta set presos polítics catalans. 10 eren a penals de fora de Catalunya (1 del Partit
Carlí, 1 del PSC, 2 del PCE (i), 1 de la CNT, 1 del FAC i 4 més indeterminats
políticament) i 37 eren a Catalunya (4 dones a la Trinitat Vella, 3 del FAC i 1 del
GRAPO, i 39 a la Model, 19 de la CNT, 3 del FRAP, 2 d’ETA, 9 del FAC, 3 del
GRAPO, 1 d’AC i 1 de PTC). Aquest dia sortiren amnistiats o indultats 25 presos
comuns de la Model de Barcelona. Julio Gato Romero, amb nou mesos acomplerts,
declarava en sortir lliure: “Dels polítics en sortiran pocs. De la CNT segur que cap. Jo
sóc comú, però la veritat, els de la CNT-FAI són bona gent en quantitat. Són legals...
M’han ensenyat quantitat de coses”.
22.3.1977.- La revista “Noticias” publica una entrevista amb mi, de tres pàgines,
signada per Julio Fernández, on, a resposta de les seves qüestions, analitzo el decret
governatiu i justifico l’actitud de continuar demanant l’amnistia total.
Dimarts, 29.3.1977.- Fernando Arrabal és entrevistat, al seu exili de París, per Maria
Àngels Llinàs, Tele/eXpres. Aquesta li pregunta: “En setze mesos un primer indult, una
miniamnistia després, un altre indult i una altra “amnistia” i encara no han sortit tots els
presos polítics. ¿Amb aquesta actitud no tem que pugui passar molt de temps encara fins
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que vostè pugui tornar a Espanya?”. -“El preu que pagaré no és superior al que desitjo i
que puc pagar per a solidaritzar-me amb tots els homes de les terres d’Espanya,
començant pel pare Xirinacs en la seva missió de reconciliació. Jo no torno mentre no
surtin els presos. Passa, però que sembla que s’està oblidant als presos que encara resten
tancats. Per això és tan important allò que fa el pare Xirinacs i el combat de la premsa.
Em sembla admirable allò que s’està fent per la gent de l’interior”.
30.3.1977.- A quinze dies del decret només 12 presos polítics han sortit en llibertat.
Gairebé tots els partits polítics de l’oposició s’han compromès (!) a no presentar-se a les
eleccions si resta un sol pres polític a les presons espanyoles. El nombre de presos
polítics està augmentant a causa de les prolífiques xarxades policials. Els familiars dels
presos polítics clamen per evitar que que aquests presos esdevinguin mercaderia de
negociació. Els presos del penal de Càceres (119) mantenen llur vaga de fam

126.- Unitat (24.3.77)
A mesura que s’acostaven les eleccions, la gent s’anava posant neguitosa. Ni amnistia,
ni llibertats, ni Estatut. Les demandes unitàries de l’oposició estaven en perill. ¿Era més
fort el règim que l’oposició? Sí, únicament per falta d’unió d’aquesta oposició.
“Cada dia, vegades i vegades, la gent se’m queixa de dues coses: de la falta d’unió dels
catalans, i de què no saben a qui votar. Tarradellas sí o Tarradellas no? A qui s’ha de
votar? Perquè no s’uneixen els polítics?
“Estic tan concentrat en l’afer de l’amnistia que em costa distreure la meva atenció cap
a altres temes polítics, ben candents per cert. Però molts em diuen que intervingui, que
aixequi un clam fort per a la unitat dels catalans i, en especial, a favor de la candidatura
única del Principat. I no anéssim a pensar que només es tracta de gent d’una tendència;
resto astorat quan aquell que em demana candidatura única em diu que pertany a un
partit que defensa candidatures separades. El diari AVUI també en va ple d’aquestes
crides desesperades a la unitat.
“Em creia que la proximitat de les eleccions faria obrir els ulls als polítics i esperava
que la unitat esclataria espontàniament. Però no. Ja és molt tard i els pactes són minsos.
Un darrer fet m’ha empès a trencar el silenci. La permanent de l’Assemblea de
Catalunya ha negat el seu suport al representant català en la comissió negociadora de
l’oposició de l’Estat espanyol per raons greus. Em sembla, tanmateix, una equivocació.
Va contra el quart punt de l’Assemblea, referent a la col·laboració de Catalunya en la
coordinació de la lluita de tots els pobles de l’Estat. Si la nostra ambaixada a Madrid no
té prou efectivitat perquè té un mandat confús, això no s’arregla retirant l’ambaixada,
sinó reforçant la unitat dels catalans darrere de la nostra ambaixada. I cabdalment això
és el que no es fa.
- El primer error fou un divorci subtil entre polítics i poble al si de l’Assemblea
de Catalunya; entre el secretariat i les representacions.
- El segon error fou el divorci, consumat amb la comissió d’enllaç necessària
posada la constitució separada del Consell de Forces Polítiques.
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- El tercer error, conseqüència del segon, fou la divisió dels polítics en dos
bàndols, tot fent servir en Tarradellas de signe de contradicció.
- El quart error és de condicionar la nostra relació amb els altres pobles de
l’Estat i la constitució de l’organisme unitari català únic, a les lluites entre els dos blocs
de partits.
“El poble està gravíssimament disgustat. Els partits juguen d’esquena al poble i a la
seva voluntat sobirana perquè els partits no temen les reaccions airades del poble. El
poble no pot protestar contra els partits perquè no té estructures autònomes d’expressió,
fora de la manifestació salvatge. El poble havia confiat als partits les seves estructures.
Ara, els partits frenen els sindicats, frenen l’Assemblea de Catalunya, bloquegen les
associacions de veïns, les assemblees democràtiques locals i comarcals, amenacen les
campanyes no violentes populars, aturen les mobilitzacions unitàries o les desvirtuen.
Munió d’institucions de tota mena esdevenen corretges de transmissió de partits. Cada
partit va de cara a obtenir el màxim de militants per a ell. Es combat el pluralisme
tradicional en el si de les entitats i s’està rebentant un riquíssim patrimoni col·lectiu, tot
matant-li l’espontaneïtat creadora.
“El poble mereix més respecte! El poble està espantat davant la voracitat dels partits. El
poble no ha entrat massivament en els partits perquè no li mereixen confiança. Els
partits no han sabut guanyar-se el cor del poble. El poble, la gran massa del poble no
sap a qui votar, i el resultat de les eleccions serà d’una dispersió horrible. El poble vol
candidatura única per a saber a qui votar, tant per al Senat com per a un Parlament que
encara no podrà intervenir en el govern.
“El moment és molt perillós. Les Corts no són Corts normals, són Corts constituents. El
marc no és un marc normal, és un marc predominantment feixista. S’ha dit molt que
Catalunya ens ha d’unir per damunt de partidismes i és cert. Però, per desgràcia,
Catalunya no ens uneix prou. L’espectre de la lluita de classes divideix els catalans.
Però hi ha un altre motiu ben vàlid per a la unió: l’antifeixisme, la democratització. Si
volem fer una constitució democràtica en aquest marc antidemocràtic que encara patim,
només ho farem a base d’una unió fèrria dels demòcrates.
“Aquest fou el secret de l’Assemblea de Catalunya: la unió de partits, sindicats,
assemblees, associacions, etc. Cal que l’Assemblea, ampliada a tots els que vulguin els
quatre punts i que encara no hi siguin, de Lliga a Lliga, esdevingui el nostre Parlament
Provisional, i cal que aquest nomeni i controli els nostres representants en les
comissions negociadores de l’oposició a nivell estatal.
“Aleshores el poble estarà content. El poble estarà orgullós dels seus polítics i votarà
massivament a favor de la democràcia”.
(Escrit el dia 24.3.77 i publicat a l’AVUI el dia 1.4.77)
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127.- Una amnistia de Franco (26.3.77)
La revista “Mundo” de 26.3.77, sota el títol “El Xirinacs prohibit”, amb el corresponent
risc desafiant de ser segrestada governativament, edita tres texts meus prohibits: un,
“Manifest de la campanya de refús a la il·legalitat feixista” (llegit a Sant Miquel del
Port de Barcelona el 9.5.72); una “Carta oberta al Cap de l’Estat espanyol en anunciar la
cinquena vaga de fam” (redactada i enviada des de la presó de Carabanchel, Madrid,
1.1.75) i una “Carta a Joan Carles I, rei” (enviada a la Zarzuela, des de Montserrat,
immediatament després de la seva coronació, a 30.11.75). Presentem els dos darrers
texts de dos anys abans del temps que estem historiant, que són prou significatius per
palesar l’antiguitat i la fermesa amb que ja aquell 1975 es demanava l’amnistia.
El dramaturg, Fernando Arrabal, havia adreçat una Carta a Franco, mesos abans, i per
por a les represàlies s’havia exiliat a París. Jo era a la presó madrilenya de Carabanchel,
complint una condemna de tres anys, des de 1973. A la cel·la érem tres. La carta se
m’ocorregué sencera al llit, de matinada, mentre tothom dormia. Després del toc de
diana, d’una revolada l’escriví sencera. La vaig donar a llegir als companys. Un d’ells,
de l’ETA, sortia en llibertat al dia següent, després d’haver acomplert la seva condemna.
Em digué: “Tu lluites amb la mateixa força d’ETA però per camins no violents. Els
efectes són els mateixos. Dona-me’n una còpia que la faré sortir clandestinament de la
presó i la faré córrer per Euskadi”. I així ho feu. Heus ací la carta, redactada en català i
amb el prec, expressat als funcionaris de presó, de fer-la arribar al general Franco, al
qual gairebé mancava un any per morir-se. (La revista Mundo no gosà incloure els
trossos en cursiva):
“ A Francesc Franco Bahamonde, Cap de l’Estat espanyol, únic que, dintre del Règim,
pot decretar una AMNISTIA per a tots els presos, perseguits i exiliats a propòsit de fets
d’intencionalitat política, considerats com a delictius.
“Els meus amics han intentat dissuadir-me centenars de vegades. La reconciliació és
impossible, diuen. Som enemics irreconciliables. No hi ha res que ens uneixi excepte
l’oposició i els enfrontaments bàsics.
“Vegem-ho. Aquesta oposició, des del nostre punt de vista, consisteix en quelcom de
molt senzill: o estar al servei dels homes, de tots els homes, sense privilegis, al servei
del poble en conjunt, o estar al servei d’un mateix, al servei del propi grup, del petit
grup dels poderosos en diner, en armes, en esperit o en ciència.
“Francesc, jo em trobo entre els que estan decididament en oposició al teu règim, perquè
el considero al servei d’un grup de poderosos. El desenvolupament econòmic espanyol
dels darrers decennis ha servit només per a enlairar el grup de poderosos a expenses
d’aquest poble o d’altres pobles subministradors de les matèries primeres necessàries.
La República, amb tots els seus defectes, caminava cap a l’extensió a tot el poble dels
fruits del treball. I, cabdalment per això, la feres caure, empès pel grupet de poderosos
que temien sortir perjudicats de l’experiment republicà. Promogueres una guerra que
costà un milió de morts i una pau de quaranta anys que ha fet emmudir a tots els pobles
de l’Estat espanyol. Us heu aliat amb el gran espoliador de pobles, els Estats Units, i li
heu permès l’espoliació del nostre, a canvi d’una ajuda al vostre petit grup, davant la
repulsa del món sencer.
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“Una reconciliació exigeix una conversió, un canvi, per a totes dues parts. Però aquestes
parts no són simètriques. Una part és l’agressora del poble i l’altra, el poble agredit.
Posar fi a l’agressió exigeix també renunciar als privilegis, dissoldre el grup de poder,
retornar al poble l’ús dels seus drets de reunió, de sindicació, d’associació política, de
vaga i d’expressió, i fondre’s i confondre’s amb ell per tal de seguir la seva mateixa
sort. No té sentit acabar amb l’agressió i continuar conservant la situació especial. Cal,
doncs, que la part agressora cessi en la seva agressió i demani perdó. I, cal que,
acomplertes aquestes serioses condicions, la part agredida sàpiga perdonar després per
tal de construir un futur en llibertat.
“Tu veus, Francesc Franco, en quina situació t’has ficat i ens has ficat a tots: un milió
de morts, quaranta anys d’opressió, i un nou holocaust popular en perspectiva si no hi
ha reconciliació.
“Els homes realistes i pràctics invoquen una llei històrica segons la qual només la
força triomfa de la força. Quan serem prou forts, ens alçarem i esclafarem tot allò que
tu has fet; i això serà, qualsevol que en sigui el preu, tant per les víctimes immolades
que per l’esdevenidor, per sempre bloquejat per la nova passió de poder que tu has
comunicat als teus enemics al llarg de tants anys de mal exemple.
“Jo, que sóc individualment molt poca cosa, només puc dir-te que totes les regles tenen
excepcions. Tu podries ser l’excepció a la ‘llei dels canons’. En els primers temps del
teu mandat, concentrares en les teves mans més poder que el que tenien els emperadors
romans. Per decret pots fer i desfer per damunt de totes les institucions de l’Estat. Et
suggereixo que empris aquest poder, quasi diví per a destruir el teu, per retornar al
poble tot allò que és del poble, per a retornar-li allò que li prengueres fa quaranta anys.
Et suggereixo una AMNISTIA sense condicions, amb les consegüents llibertats.
“Em respondràs que els teus no permetran que facis aital cosa, que tampoc no et
permetran dimitir. Sempre existeix la possibilitat d’una vaga de no cooperació de part
teva. Em respondràs aleshores que els teus enemics no t’ho perdonaran. Això és cosa
seva i pensa que amb l’AMNISTIA no retornes el pa robat durant quaranta anys, ni
ressuscites els morts dels quals tu has estat responsable en el curs de la teva vida. Si,
malgrat el teu gest, no et perdonessin, pensa que allò que pugui venir no serà més que
una petita penitència ‘simbòlica’. Tu, davant la història, sempre restaràs millor que no
ara.
“Poca cosa puc jo fer per animar-te. Avui és el dia de la Pau instituït pel Sant Pare. Avui
és el primer dia de l’any 1975. Avui començo una vaga de fam indefinida i, també, una
vaga indefinida d’incomunicació amb els funcionaris i metges de la presó i amb tot altre
representant oficial, com signe de no col·laboració total, mentre no arribi aquesta
AMNISTIA que seria, per part teva, l’inici d’un signe sensible i eficaç de reconciliació.
“Fam, presidi, feblesa i tedi seran la meva aportació a l’Any Sant”.
Suposo que mai no sabré si la carta arribà a mans de Franco. Allò que sí sé és que en
una conducció de Madrid a Barcelona uns policies em digueren: “Una mica forteta,
aquella carta a Franco!”. Ells sí que l’havien llegida. Els companys de presó
m’insinuaven: “Qualsevol dia entrarà algú a la presó i et matarà”. Ni em van matar, ni
Franco concedí cap amnistia.
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Gairebé un any després, mort Franco, Joan Carles de Borbó fou coronat rei pels
prohoms del règim franquista. Els “captaires de la pau”, plantats a Montserrat (6),
adreçarem al nou rei (30.11.1975), primer diumenge d’Advent), el següent missatge:
“A Joan Carles I, rei: Avui s’enceta l’Advent, la preparació de Nadal de 1975. Al llarg
d’aquest Any Sant el poble ha esperat amb ànsia la realització, llargament desitjada,
d’una reconciliació de veritat. En aquest mes de novembre, amb el canvi de Cap d’Estat,
l’ocasió de superar els privilegis dels vencedors de la guerra civil i de donar
igualtat d’oportunitats als vençuts era excepcional. Aquesta gran esperança es
resumia en dues paraules: AMNISTIA i llibertats, o en una: Democràcia.
“El dia vint-i-cinc de novembre fou concedit un indult en la línia d’altres concedits pel
règim. Ni amnistia, ni llibertats, ni democràcia, de moment. L’esperança, una vegada
més, ha estat defraudada. Milers d’homes d’altíssim valor cívic han mort o hauran de
morir a la clandestinitat, a la presó o a l’exili. Tal volta els més responsables.
“En aquest Any Sant de la Reconciliació només resta una oportunitat de canvi a l’Estat
espanyol, tan torturat per la història: Nadal, el dia de la Pau a la terra. Per això, uns
captaires de la nova Pau, que romanem en vetlla continuada a Montserrat des del 15 de
novembre, bo i demanant l’AMNISTIA i les llibertats, i que ja et dirigírem una carta en
aquest sentit, amb data del 19 del corrent, iniciem avui una vaga de fam per tal de
reforçar la nostra petició el més possible. En la vigília, en la pregària, en el dejuni
romandrem aquest Advent per tal d’obtenir el major bé que ara pot sobrevenir al nostre
país.
“Instem, en aquesta darrera oportunitat, a tots els qui estiguin disponibles per sumar-se a
la nostra acció, totalment o parcial, a Montserrat o al propi lloc. Demanem a tots els
homes i grups responsables que insisteixin en l’exigència de l’AMNISTIA i de les
llibertats com a realització de la reconciliació entre nosaltres. Desitgem vivíssimament
que el Papa, primer convocador d’aquest Any Sant de la Reconciliació, els Bisbes de
l’Estat espanyol, els sacerdots i tots els cristians que portem davant el món la unció de
l’Esperit de Jesús, sapiguem cridar sense por amb veu forta:
‘L’Esperit del Senyor reposa sobre nosaltres perquè
ell ens ha ungit.
Ens ha enviat
per a anunciar la Bona Nova als desventurats,
per a predicar als captius l’alliberament
i als cecs la recuperació de la vista;
per a posar en llibertat els oprimits
i proclamar un any de gràcia del Senyor’ (Lc 4,8-19).
“I a tu, cristià, rei i Cap de l’Estat espanyol, amb el terrible poder de decidir sobre el
destí de milers de vides oprimides, esperem que siguis el braç executor de la Gràcia del
Senyor en aquest Any Sant, donant abans de Nadal l’AMNISTIA per a la
reconciliació que permeti el retorn a casa de tants absents, per tal de celebrar les festes
de la pau”.
No hi hagué cap amnistia.
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128.- Sobirania (28.3.77)
El nen petit mira la lluna. Li atrau aquell disc lluminós enmig de la negror de la nit.
“Mama, vull la lluna!”. La humanitat, després de moltes generacions que han anat
acumulant saber i tècnica, ha arribat a anar a la lluna; ha construït el coet adequat per
anar-hi. Juli Verne imaginà un canó gegant que disparava una bala tripulada. No n’hi
havia prou. Calgué la invenció, al segle XX, dels coets a reacció per tal d’assolir-la.
Els nenets catalans criden pel carrer: “Som una nació!”. S’omplen la boca. Ens
eixordem mútuament les oïdes. Tanmateix dubto que tinguem idea del que costa
d’assolir la independència i, més, el que costa de mantenir-la. ¿Pensen, els nenets
catalans, que Castella vetlla per la nació espanyola des de fa cents d’anys? Pensen que,
mentre nosaltres dormim la son dels angelets, ells vetllen, nit i dia, bajo los luceros i
cara al sol. Policia, guàrdia civil, carrabiners de fronteres, llanxes anti-contraban,
tribunals, presons i, sempre, per damunt de tot, els exèrcits de terra, mar i aire,
descomunals, desproporcionats... la división acorazada Brunete..., insuficients per
defensar la Nación d’enemics exteriors (per això li cal infeudar-se als Estats Units) i
exagerada, disuasòria, terroritzadora per prevenir o esclafar insurreccions interiors de
pobres ciutadans desarmats i desentrenats!
Només una voluntat ferma, clara, constant, majoritària i actual de sobirania, afirmada
davant del món per un poble unit, pot fundar la independència de la nació. I som ben
lluny d’aquesta voluntat! Com podeu pensar que els nostres enemics ancestrals ens
concediran una amnistia si amb això perden un bri de la seva sobirania imperialista
mantinguda anys i panys amb la seva sang, la seva suor i les seves llàgrimes? Ells
mantenen el tot o res. Nosaltres vivim de les engrunes que “pesquem” de la seva taula.
Ara ens en donaran una mica més.
M’he vist obligat, doncs, a cridar de bell nou els meus a alçar el llistó de llur militància
unitària. El 10.4.1977, sortí al diari AVUI la meva nova àcida crida, “Sobirania”, escrita
el 28.3.1977, a la vorera castigada del carrer d’Entença que, retocat, insereixo aquí.
Tenim el coet per anar a la lluna!:
“Els polítics romanen separats d’un poble, mantingut per força apolític durant quaranta
anys i, per consegüent, al·lèrgic a la política. Potser també hi ha una al·lèrgia inversa,
després de quaranta anys de confinament dels polítics en petits cenacles allunyats de les
masses. Aquestes al·lèrgies fan que les masses no entrin en uns partits que volen
esdevenir partits de masses. I fan que les masses no sàpiguen a qui votar. Això
provocarà dispersió de vots o abstencionisme per desinterès, amb el perill greu que
s’enduguin la victòria aquells que encara controlen ràdio, televisió, governs civils,
ajuntaments, cases regionals, etc.
“Catalunya és una excepció en aquest panorama desolador. És l’únic poble de l’Estat
que, des de fa més de cinc anys, gaudeix d’una assemblea que té, fixem-nos bé,
delegacions de cinc centrals sindicals, vuit organitzacions juvenils polítiques, trenta-tres
barris de Barcelona, divuit comarques, seixanta poblacions, entre les quals hi ha les més
importants del Principat, cinc representacions de catalans a l’estranger, cinc col·legis
professionals i disset entitats culturals, educatives, etc.
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“Ja voldria en Samaranch o en Lòpez Rodó disposar d’un capital polític tan abundós!
Doncs –admira’t, poble!- tot aquest capital polític no es podrà fer servir a les properes
eleccions. Els senyors polítics estan dividits i el senyor poble, tan abundosament
representat en aquesta bella Assemblea de Catalunya, està adormit.
“En un país democràtic els polítics no van al Parlament per representació directa. Cal
que se sotmetin a una votació dins una demarcació territorial. I van al Parlament com
portaveus d’un tros de poble. Això no és possible en un país no democràtic. Aleshores
ho supleixen Juntes, Taules o Consells formats exclusivament per caps de partits; pur
politicisme que palesa un alt menyspreu del poble. I aquesta és la realitat en tot l’Estat
espanyol, tret del Principat de Catalunya, que sabé dotar-se d’una Assemblea ben
original, en la qual els vint partits polítics són flanquejats per cent quaranta-dues
delegacions populars que forneixen l’Assemblea d’un alt índex de democràcia enmig de
la il·legalitat.
“Però la bella Assemblea és sistemàticament arraconada pels partits del seu Consell i
reduïda al trist paper de ramat de bens que diuen “sí” a les propostes preparades
prèviament per un o altre grup de partits i que de tant en tant és aviada al carrer –
mobilització- a rebre cops de la policia. Diuen els partits: la funció de l’Assemblea és la
de fer mobilitzacions populars.
“Malgrat la meva crida de Montjuïc, del 14 de gener proppassat, cap partit polític del
Consell, ni tan sols el President Tarradellas, no ha acceptat de concedir el paper de
Parlament provisional a l’Assemblea de Catalunya. “No és autènticament
representativa”, diuen. Això no és jugar net. Tal volta és més representatiu un Consell
de Forces Polítiques, un grup dels “dotze”, un grup dels “tretze” o un Òrgan Consultiu
de quinze o vint? Dubto que enlloc del món existeixi una Assemblea més democràtica
en condicions d’il·legalitat.
“L’Assemblea de Catalunya és el bé més preuat que posseïm actualment els catalans.
Els seus quatre punts són actualment em plena vigència i defineixen exactament el salt
de la tirania franquista a la democràcia, finalitat essencial d’aquesta Assemblea, que
caldria que esdevingués el nostre Parlament provisional, presidit pel President
Tarradellas i dotat d’un Govern provisional de la confiança del President i del
Parlament, com a estri promotor de la recuperació de les institucions configurades en
l’Estatut de 1932. Ella hauria de fiscalitzar les relacions amb els altres pobles ibèrics i
coordinar la política electoral amb tota urgència. I, un cop elegits diputats i senadors a
Madrid, ella hauria de dirigir i refermar aquesta minoria catalana de representants a les
Corts de l’Estat. [No té cap sentit enviar representants a Madrid si prèviament no hi ha
la “Persona representada”. Com es pot enviar ningú enlloc si no hi ha enviador? Com
Madrid ens fa enviar algú si encara no som, ni tenim res al País? Digueu-me, qui envia?
i què envia?].
“La personalitat, la sobirania de Catalunya rau actualment en l’Assemblea de Catalunya.
No tenim res de millor. I n’hem d’estar orgullosos del que tenim.
“Però, ai desgràcia!, no ens sentim persona col·lectiva, nació major d’edat,
emancipable. No ens sentim sobirans, ens sentim esclaus, dependents del sou de l’amo,
provincianets. Les cent quaranta delegacions no estrictament polítiques dormen. En
tenim prou amb un sol individu de sobirà. Ni tan sols els delegats de l’Assemblea volen
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exercir la sobirania que ara detenten. Han renegat d’aquell article 2 de l’Estatut de
Núria, massivament aprovat pels nostres generosos avantpassats, que diu: “El poder de
Catalunya emana del poble i el representa la Generalitat”.
“Aviat farà tres mesos que vaig demanar al poble català i als seus polítics l’establiment
de la Generalitat provisional de Catalunya a partir de l’únic òrgan important de
sobirania de què ara disposem: l’Assemblea.
“Faig una nova crida al poble català per a què exerceixi tota la sobirania que ara pot
exercir. I, al meu entendre, aquest ACTE DE SOBIRANIA consisteix en:
- La convocatòria oberta, amb tota urgència, de la segona Sessió general de
l’Assemblea.
- La crida al President Tarradellas per tal que vingui a presidir-la.
- La conversió d’aquesta Assemblea en Parlament provisional.
- La formació del Consell executiu provisional”.
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CAPÍTOL 4: abril 77.

129.- Segon any: Sant Jordi de l’Estatut (23.4.77)
Lola Salvador em dedica cinc pàgines de la revista Play-Lady, de l’1 d’abril, en una
entrevista exhaustiva.
L’escultor basc, Jordi Oteiza, m’envia, des de Zarautz, el dia dos d’abril, una fotocòpia
de tres denses pàgines del seu assaig Mentalidad vasca y laberinto amb aquesta
dedicatòria: “Xirinacs estimat de tots nosaltres i admirat, una gran abraçada, amb l’amic
Lertxundi, amb el meu profund afecte i grans desigs de conèixer-te personalment algun
dia”.
Carles Àlvarez m’adreça una llarga carta, el 3 d’abril, publicada a la revista Gentes.
Irònicament diu que em vaig equivocar de lloc de naixença. Si hagués nascut a Texes,
ara potser tindria el Nobel de la pau.
Barcelona, 3 d’abril de 1977, “Al Festival ‘Assemblea Democràtica de Sabadell, per
l’Estatut’: “Qui pot aturar un jove que vol emancipar-se de la tutela dels adults? Qui
gosarà aturar un poble que vol emancipar-se de la tutela forçada d’un règim dictatorial i
inhumà? Si ens fessin callar, parlarien les pedres. ‘Poble català, posa’t a governar!’. Un
poble adult exigeix l’autogovern, tant si agrada com si no agrada als tutors de torn.
Sabadellencs, amb la vostra Assemblea Democràtica enceteu l’autogovern de Sabadell, i
amb la campanya per l’Estatut, tots plegats, encetem l’autogovern de Catalunya.
Endavant, tots per l’Estatut! Signat, L.M.X.”.
No puc deixar passar, en aquest dia vuit d’abril de 1977, l’abraçada emocionada amb el
capellà basc Ion Etxave Garitacelaya, condemnat en el procés de Burgos (1970) al penal
de Zamora, confinat darrerament al Priorat del Miracle (Solsonès) i finalment amnistiat.
El dia set d’abril recollí ell mateix a Lleida el telegrama en què se li comunicava la
llibertat. Visità també familiars de presos polítics. Després marxà a Elgoibar, a celebrar
l’Aberri Eguna a la seva terra.
La “gràcia reial” anava donant els seus fruits. Les presons anaven deixant anar presos
polítics, gota a gota, com en el desglaç de les teulades als pobles de muntanya a
l’entrada de primavera. Els presos bascs, excarcerats fins al 10 d’abril, arribaven a 60.
Sembla que restaven dintre uns altres 47. Romanien en vaga de fam 18 presos polítics
bascs, a les presons de Burgos (10, des del dia 6), Basauri (4, des del dia 6) i Zamora (4,
des del dia 7), com a protesta per considerar insuficients les mesures de gràcia
d’ampliació de l’amnistia.
El dia 13, contràriament, malgrat els escarafalls d’amnistia concedida, entre altres molts
casos, el règim detenia a la Plaça de Catalunya dos polítics les organitzacions dels quals
formaven part de l’Assemblea de Catalunya, mentre repartien propaganda del míting,
programat per al Dia de la República (14 d’Abril) sota el lema “Per la República i
l’Autonomia”, en el que havien de participar Joan Casanellas, vicepresident de la
República, i l’historiador Josep Maria Poblet. El comunicat de protesta per aquesta
detenció anava significativament signat per molts representants destacats dels partits i
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altres delegacions de l’Assemblea de Catalunya. Per una porta anaven sortint de la presó
i per l’altra hi anaven entrant!
Mentre, des de Le Monde de 24 d’abril, el C.I.S.E. (198, rue Saint-Jacques, París) fa
una crida per l’amnistia total a Espanya i la fi de la repressió: “No podem oblidar que no
hi ha amnistia total. S’exclouen els delictes de sang. Als altres, només se’ls rebaixen les
penes o se’ls dóna llibertat, però condicionada. No està previst el retorn dels exiliats. El
Codi Penal no ha estat modificat i per consegüent alguns que ara són posats en llibertat
demà poden tornar a estar en presó. Es reconeix que no s’ha sabut aplicar l’amnistia
anterior. El problema de l’amnistia, doncs, no se separa del de la seva aplicació i de la
qüestió de la repressió. És per això que el Pare Xirinacs ha decidit continuar la seva
acció davant la presó de Barcelona fins a la sortida de tots els presos. S’han succeït
nombroses detencions: la d’Alfons Sastre, escriptor conegut i marit de Genoveva
Forest; la del capità Domínguez, portaveu de la Unió Militar Democràtica, etc.”.
Segueix el document parlat de les manifestacions i els actes prohibits, reprimits i, fins i
tot, saldat amb ferits i morts. Parla, també, de l’extrema necessitat econòmica d’alguns
presos polítics i de llurs famílies. Parla dels partits polítics no legalitzats. I reclama
solidaritat internacional. Obre una recollida de firmes. L’encapçalen, entre altres,
entitats com la “Lliga dels Drets de l’Home” i particulars com Régis Debray i Fernando
Arrabal. I obre una recollida d’ajuts econòmics.
EDIGSA edita un disc que recull les manifestacions de diferents lluitadors al servei del
nostre poble. El director general, C. Martí i Pla, en carta adreçada a mi, del 20 d’abril,
m’agraeix la meva col·laboració.
El dia 28 d’abril el diari independent “El Poble Andorrà”, reprodueix, de la revista
“Salesians – Rocafort” de Barcelona una entrevista que em fa Joaquim Ollé sobre la noviolència i la política, sobre l’amnistia, sobre les vagues de fam, sobre l’objecció de
consciència, sobre el catalanisme.
Però el dia cim d’aquell mes d’abril de 1977 fou la Diada de Sant Jordi, patró de
Catalunya, dissabte, 23. Obre la jornada un missatge del President de la Generalitat,
Josep Tarradellas, als “ciutadans de Catalunya” que, una vegada més reclama,
endebades, la unitat de candidatura de Catalunya davant les eleccions convocades per
Suárez. L’AVUI, -feia un any que s’havia iniciat-, dedica una separata a la Diada, sota
el lema “Volem l’Estatut”, amb l’escut oficial de la Generalitat en tota la primera plana.
Tinc l’honor d’ocupar, sencera la plana 21. Em pinta, -mitificadament?-, com “un heroi
del nostre temps”. Foto gran personal i dues fotos menors amb les captaires, que tenen
l’AVUI a les mans, i sobre una reunió meva amb nens a la vorera del carrer Entença.
Referent de la pau, de la constància, de la senzillesa, de la humanitat, d’una perpètua
esperança, vaig rebre fa un any a mans, aquí mateix, el primer número de l’AVUI.
Diada de la rosa i el llibre. El llibre ha esclatat al carrer. Especialment el llibre polític.
Les obres de Montserrat Roig. El llibre de la Marxa de la Llibertat. Els meus llibres.
La Diada d’aquell any tenia unes característiques especials. Arreu del Principat es feia
sentir el clam: “Volem l’Estatut!”. Lleida, Tarragona, Berga, Mataró, Arenys de Mar,
Sant Sadurní d’Anoia, Granollers, Sant Cugat del Vallès, Vallbona d’Anoia,
Castellbisbal, Sant Feliu de Codines, Sant Adrià de Besòs, Solsona, Cambrils, Borges
del Camp, Ripoll, etc. Un clam popular inundava Catalunya. A la ciutat de Barcelona
més de dues-centes mil persones, segons dades estimatives de l’Assemblea de
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Catalunya i també de personal de la policia municipal, participaren d’una manera activa
en la concentració preparada a primera hora de la nit en suport a la campanya “Volem
l’Estatut!”. L’activitat a l’entorn d’aquesta petició, però, ja s’havia manifestat durant
tota la jornada . Des del matí la ciutat aparegué engalanada amb senyeres als balcons
que anaren augmentant en avançar el dia. Al centre de Barcelona, a més de les parades
de llibres, es veien parades de partits polítics i de recollida de signatures per les
diferents causes obertes: retorn de Tarradellas, dret al divorci, legalització de tots els
partits, amnistia total... Les Rambles, plenes de gom a gom. Però encara hi caberen una
Cercavila amb drac i tot i una manifestació de treballadors de la premsa. A la tarda, el
Palau Municipal dels Esports aplegà més de cinc mil joves per tal de demanar el vot als
divuit anys.
L’acte estrella fou la concentració davant l’ajuntament. “Onades successives de gent
s’anaren adreçant al voltant de dos quarts de vuit del vespre cap a la plaça de Sant
Jaume, per tots els carrers que hi menen. L’entrada incessant de gent omplí al complet
la cèntrica plaça, en la qual s’exhibien nombroses banderes; no solament la catalana,
sinó també, la ikurriña, banderes andaluses, republicanes, gallegues. Diferents crits
anaren alternant-se en espera que comencessin els parlaments”. Pere Portabella i Josep
Benet foren rebuts al seu despatx pel batlle Josep Maria Socias Humbert, on li lliuraren
un document en el qual s’explicitava la voluntat del poble català d’aconseguir l’Estatut i
la necessitat que la llengua catalana fos l’oficial a la Casa de la Vila. Ja al carrer, Pere
Portabella s’enfilà damunt un cotxe i llegí al públic el mateix document. Seguidament
Oriol Martorell, de dalt del cotxe, dirigí el Cant dels Segadors. Seguidament s’organitzà
la manifestació des de la Plaça de Sant Jaume al Palau dels Esports de Montjuïc. Baixar
el carrer Ferran costà una hora. Dues-centes mil persones, omplint el llarg i l’ample de
l’Avinguda del Paral·lel. Espectacle mai no vist en quaranta anys! Cap incident ni
disturbi no es produí, malgrat la gran concentració humana. I a Montjuïc, el “Ball de
l’Estatut”, entre altres amb l’Oriol Tramvia i Chista Leem, fins ben entrada la nit.

130.- Davant de Madrid, siguem u! (1/7.4.77)
En aquests tres mesos que falten per a les eleccions, tot el meu esforç, sense moure’m
del carrer Entença, s’esmerçarà en tractar d’assolir, en allò que depèn de mi, la força
unitària de Catalunya, necessària per a les llibertats, necessària per a recuperar les
institucions catalanes i necessària per assolir l’amnistia total.
En el llibre de Salvador Casanova, ànima de l’Assemblea de Catalunya del Vallès
Oriental, “Per una Nova Ibèria” (La Magrana, Barcelona 1988), hi trobem un pròleg
sucós on Josep Ferrer i Ferrer, amb agudesa i despert esperit crític, explica el procés
seguit aquells dies anteriors a les primeres eleccions a Corts de l’Estat. Hi diu:
“[Comença ara] la penosa i inútil brega menada per Xirinacs dins l’Assemblea per
aconseguir una candidatura unitària de les forces polítiques nacionals davant la
convocatòria d’eleccions –en condicions no gaire democràtiques- per a les corts
constituents espanyoles” (pp. 49-50). En realitat la meva campanya per la unitat dintre i
fora de l’Assemblea de Catalunya, ja havia començat amb força en la meva “Crida a la
unitat” del mes de gener (108).
El dia 1 d’abril surt a l’AVUI la meva nova crida, “Unitat” (126). Aquella mateixa
tarda, el diari vespertí Catalunya-Express reprodueix l’article sota el titular “X. critica
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durament els partits”. Anota en començar, cautelosament: “Tot seguint el criteri
d’independència informativa d’aquest diari, que ens impulsa a donar als nostres lectors
tot allò que sigui del seu interès, publiquem a continuació els paràgrafs més importants
de la crida a la unitat que ha fet recentment L.M.X., en la qual acusa i critica durament
els partits polítics catalans”.
Jordi Maluquer pren també posició a l’AVUI, “L’única possibilitat de mobilitzar la
massa neutra i contrarrestar el pes oficial és que tot el poble català conscienciat es posi
dempeus davant una candidatura unitària”.
Josep Ferrer explica que la resposta vingué ràpidament de Miquel Sellarès, afí a
Convergència Democràtica de Catalunya, de Jordi Pujol, tres dies després, en el mateix
diari, en l’article titulat “Catalanisme popular i militància”. Sellarés declara
taxativament que la lluita unitària havia arribat “al seu punt límit”.
No cal esperar a sentir Sellarès el dia 4. El mateix dia 1, els diaris van plens de les
intenses ‘dialèctiques’ entre partits. Encara cada un proposa un pacte d’unitat... però
diferent del dels altres, amb ell al centre i amb alguns que no agraden, fora:
- Convergència Democràtica de Catalunya (Jordi Pujol,CDC), dintre de la idea
unitària d’un ‘Pacte Nacional’ proposa el projecte de “Front Democràtic per Catalunya”,
de centreesquerra, a Unió Democràtica de Catalunya (UDC), a Esquerra Democràtica de
Catalunya (Ramon Trias Fargas, EDC), al Partit Socialista de Catalunya-reagrupament
(PSC-r), a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i al Front d’Esquerres.
- El PSC-r, dintre de la seva idea unitària de ‘Solidaritat catalana’ proposa el
projecte de “Front d’Esquerres” a ERC, Front Nacional de Catalunya (FNC) i a Estat
Català (EC). El Partit del Treball (PT) li dóna suport. El motiu principal de divisió amb
el grup anterior és la diferència de criteri sobre el paper que hi ha de jugar en
Tarradellas.
- El Partit Socialista de Catalunya-congrés (PSC-c), dintre de la seva idea unitària
‘Entesa dels catalans’ es va acostant a la Federació catalana del Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSOE).
- Només el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) va declaradament per
lliure.
- La resta de partits de l’oposició és menyspreada pels “grans”.
Montserrat Barenys, del Secretariat d’Artistes, em passa a veure. Parlem de la
conveniència o no de la candidatura unitària. Em diu que s’estan fent estudis
conjecturals, fins i tot calculats amb simulacions matemàtiques, parant esment en la
distribució d’escons de la llei electoral. Es tracta de determinar el número d’escons
assolible en cas d’anar units i en cas d’anar per separat a les eleccions. Dies després
m’envia el resultat dels estudis: Si hi van tots junts, resulten aproximadament 2/3 dels
escons per al règim i 1/3, per a l’oposició. Si hi van per separat, resulta aproximadament
1/3 d’escons per al règim i 2/3, per a l’oposició. És, doncs, millor anar separats! Cal,
però, entendre que aquest estudi és fet només per a Catalunya. Les Corts són
espanyoles. Si comptem la proporció a nivell general espanyol, la diferència entre tots
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dos casos representa una minúcia quantitativament parlant. En tots dos casos,
quantitativament, seríem esclafats en les nostres propostes catalanes.
Es tracta, doncs, d’una qüestió d’importància qualitativa. Montserrat Barenys ho
reconeix en la carta que m’adjunta a les dades que em subministra: “He fet algunes
consultes i sembla ser que tampoc es comprèn ni s’accepta, pel poble, el fet de les
candidatures separades tot i explicant la proporció de possibilitats entre una candidatura
unitària i la de blocs. La resposta ha estat unànime: al 1931, la Solidaritat fou única
i vencé. I qui va vèncer fou Catalunya, com ara tornaria a guanyar si la
candidatura fos única, ja que no es perdria ni un sol vot. Cara a Madrid, cara a
Espanya, Catalunya tornaria a ser Catalunya amb tota la força que això enclou. Hi
estic pensant a fons. Fins aviat. Per Catalunya. Maria Montserrat Barenys”.
Hi ha aquí un problema filosòfico-científic, que té fàcil solució si s’analitza amb
imparcialitat, però embolicat si es pensa des d’interessos particulars. La llei il·lustrada,
moderna, de ‘cada persona, un vot’ i de ‘majories i minories matemàtiques’ no defineix
l’àmbit. Si aquest àmbit és, per exemple, Espanya, en el referèndum de 1978, va
guanyar el “sí”. Euskadi fou minoria. Però si l’àmbit és Euskadi, va guanyar el “no”. Si
Euskadi, quantitavament, és un tros d’Espanya, va guanyar el “sí”. Si, qualitativament,
Euskadi és una nació, allà va guanyar el “no”. Si, abans de les eleccions o del
referèndum, no ens posem d’acord sobre quins són els àmbits territorials
qualitativament diferents, el recompte matemàtic és aviciat de soca-rel.
El dia 5, el Grup de Drets Humans dels Caputxins de Sarrià, sempre tan sensibles al bé
comú, fa pública, oportunament, l’adhesió a la meva crida publicada el dia 1:
“Conscients del greu problema plantejat a Catalunya, ens unim a la crida de L.M.X.,
publicada a l’AVUI l’1 d’abril, la qual ha estat objecte de la nostra reflexió. Per tant,
demanem als partits polítics catalans que, fent-se ressò del clam col·lectiu, pensin
només en Catalunya, exigint el restabliment immediat del nostre Estatut d’autonomia i
preparant una llista electoral unitària amb vista a les eleccions per tal que la solidaritat
catalana sigui un fet. El temps és curt i la feina, molta. Els partits polítics catalans no
poden defraudar tot un poble que vol redreçar-se”
El mateix dia 5, l’AVUI publica aquest contundent article el poeta Joan Oliver, “Pere
Quart”:
“Confesso i proclamo que l’article de L.X., aparegut divendres passat en aquest
diari, m’ha emocionat de debò. Quines paraules més justes en la seva duresa, quanta
sinceritat! Només un home, com X., que no cerca poder, ni diners, ni vanaglòria, i que
si s’ha guanyat un prestigi entre el poble ha estat per uns mitjans senzills i sense tara,
amb l’exemple del qui es posa al costat dels qui tenen fam i set de justícia, podia llançar
aquesta pedra, la pedra cantelluda i potser salvadora de les seves lúcides paraules.
Lúcides i alhora assenyades. No, no és la veu d’un místic, d’un il·luminat, la seva. És
l’exhortació meditada d’un esperit independent –en aquests temps confusos en què la
independència moral gairebé només és a l’abast d’un “captaire”-, d’un metge que ens
dóna el seu diagnòstic perquè ha auscultat, llargament i amb sacrifici, el cor de la gent
que ho espera tot de la llibertat de Catalunya: la justícia social, un major benestar, una
pau sense trampa, unes institucions seculars que són seves, una llengua i una cultura ben
seves.
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“Ell ha fet sentir el seu clam i a més –cosa insòlita- ha assenyalat el camí que cal
emprendre, l’estratègia que cal aplicar en aquest moment crític, tan carregat
d’esperances com de perills. Ell ha parlat. ¿L’escoltaran els que manegen el timó de la
nostra nau? Si no l’escoltessin, potser fóra hora de donar la raó als maliciosos que diuen
que els partits polítics són una nosa, un destorb que s’interposa entre el poble i el poder
democràtic. Si no l’escoltessin trairien centenars de milers de catalans que cerquen
perplexos i desorientats uns conductors que no veuen enlloc, uns mestres dignes de
confiança, uns ‘pares de la pàtria’. Dels acimats de l’altiplà no n’esperen res. Prou i
massa que els coneixen pels seus fruits. ¿Caldrà també que es decebin, desalenats, dels
homes de casa, dels qui es diuen nostres, d’aquells que mentre amb una mà sembla que
li obrin la finestra de la llibertat i de la justícia, amb l’altra la clouen amb pany i
forrellat?
“Encara hi som a temps. Veu del poble, veu de Déu –i això no ho diu, per pudor, L.X.,
però sí que ho dic jo, escèptic empedreït-. La veu de Déu, no ho sé, però sí la veu més
genuïna, més arrelada a la terra i a la vida d’una comunitat. Rellegiu, polítics vells i
nous, rellegiu, si us plau, les gravíssimes acusacions que us llença al rostre aquest home
despullat de vanitats a qui ha estat concedit el do de la veracitat. No és pas hora de
diàlegs o de dialèctica partidista. Un diàleg on cadascú només escolta la pròpia veu.
Considereu el terrible pes d’aquestes simples paraules: ‘El poble no sap qui votar, i el
resultat de les eleccions serà una dispersió horrible’ ¿No penseu que si això fos així els
de l’altra banda esclafirien la rialla i ens dirien, sarcàstics: ‘Vosaltres sou el poble, sou
la ‘nacionalitat’ que sospira unànimement per la consecució d’un govern distint del de
tots els espanyols?’
“Poc significa la meva veu. Aquesta crida només vol ser un crit: un crit d’atenció, més
encara, d’alarma, gairebé desesperat, que tingui si més no la gràcia de fer obrir els ulls
d’alguns distrets, als quals potser han passat per alt les paraules decisives –cal que ho
siguin-, reveladores, del nostre estimat ‘apòstol del carrer’”.
Josep Ferrer titlla l’article de Joan Oliver de patètic. R. Armengol, de Santa Maria de
Besora (Ripollès) escriu: “Molt bé, Joan Oliver; a mi, l’article de L.M.X. em feu dir que
solament pel camí, per ell assenyalat, hi arribaríem”. Carme Salinas s’adreça al poeta i li
diu: “Es té molta grandesa quan no hi ha neguit a dir, com tu fas, que estimes, admires,
sents l’altre. Ja ho sou així els poetes. Pateixes per si no és escoltada la seva crida forta i
sàvia. Perquè tu també has clamat i saps el que és clamar sense resposta”. Salvador
Grau-Mora afegia: “Els articles de X. i de Joan Oliver són dignes d’ésser meditats
seriosament pels dirigents de la nostra política nacional. Haurien d’ésser necessàriament
la pedra de toc i el revulsiu que, deixant de banda personalismes, s’abrandessin i oïssin
el clam d’aquests dos homes”. Hi ha una allau de cartes al director a favor de la nostra
proposta d’unitat, la transcripció de les quals es faria inacabable.
El dia 7, Jordi Maluquer encara somia in extremis: “Qualsevol candidatura independent
amb un programa elemental –restablir les institucions- i que integrés gent tan diversa
com Semir, Carbonell, Montal, Llach, Tàpies, Xirinacs, mossèn Dalmau, etc., podria
assolir una majoria clara”. Però en el mateix article a l’AVUI, pessimista, -pressionat ?reconeix que el fet real inevitable és que els partits no aniran units. “El pacte unitari
vindrà després. Al Parlament és quan, de Lliga a Lliga, caldrà aliar-se per a defensar els
mínims autonòmics i socials comuns que –no ho oblidem- encara estan per aconseguir”.
Després tampoc no vindrà cap pacte unitari.
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131.- Subjecte sobirà
Dia 10 d’abril, diumenge de Pasqua.
Ahir fou legalitzat el Partit Comunista Espanyol (PCE). “España, antes roja que rota”.
Abans el partit comunista espanyol (abans de les eleccions, per tal que l’espanyolisme
pugui votar) que la Generalitat de Catalunya (només després de les eleccions, per tal
que els catalans no poguem votar com catalans).
Avui és el dia de l’Aberri Eguna, dia de la Pàtria Basca. Aquella amnistia total abans
d’aquest dia, segueix sense arribar.
La proposta d’unitat de les forces catalanes, com a candidatura única al Congres dels
Diputats de Madrid, està derrotada de fet, per pròpia voluntat dels partits catalans
majors.
S’anirà a les eleccions, amb una gran falta de lleialtat, sense estar legalitzats tots els
partits.
S’anirà a les eleccions, amb una altra gran falta de lleialtat, sense la prèvia amnistia de
rigor.
Sense el reconeixement de les nacions de l’Estat, sense el retorn de les nostres
Institucions segrestades. No existeix ni Catalunya, ni menys els Països Catalans que
puguin enviar representants democràtics a Madrid. Cadascuna de les dotze Províncies
franquistes (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, València, Castelló de la Plana,
Alacant, Balears, i part d’Osca, de Saragossa, de Terol i de Múrcia) en què és
esquarterada la nació catalana enviaran els seus representants postfranquistes a les Corts
postfranquistes maquillades de “democràcia”. La nostra nació ni té objecte (ni territori
ni institucions nacionals) ni té subjecte (voluntat unitària).
En aquest lluminós dia de Pasqua, commemoració de l’alliberament del poble d’Israel
de la dominació de l’Egipte, com símbol de tot alliberament nacional, decideixo que es
publiqui (AVUI) el segon manifest que tenia preparat, l’”Acte de Sobirania” (128).
Amb el cor agre pel fracàs de la candidatura unitària, pressiono per quelcom de més
fonamental encara: Cal, per legitimar els nostres futurs diputats a Madrid, reconstruir el
nostre subjecte polític nacional: la Generalitat a partir del nostre subjecte popular
nacional: l’Assemblea de Catalunya. No ens l’han de concedir. L’hem de refer nosaltres
des de dins del nostre territori, ara encara ocupat. Si diem: “Som una nació!” cal que ens
autoconstruim, ens autodeterminem, ens autoreorganitzem. Altrament estem demanant
permís als lladres per recuperar allò que ens han robat. La llibertat nacional és un deure
nostre, no només un dret. La història condemna despietadament als qui no fan els
deures.
Mundo Diario, sota el títol “La ‘Via Xirinacs’”, explicava: “Fa pocs dies es publicava
un missatge de L.M.X. amb el títol d’’Unitat’. Avui el captaire de la pau envia un altre
missatge a la premsa, de similar contingut en el que planteja la difícil situació dominada
per l’apoliticisme, que travessa el nostre país i que provocarà la dispersió de vots o
l’abstencionisme. Per a X. aquest perill té a Catalunya una clara contestació:
l’Assemblea de Catalunya. La carta acaba amb una ‘crida al poble català’ per tal de què
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exerceixi d’una vegada tota la sobirania que li correspon”. El “Canigó” del 16.4.77
reprodueix el text íntegre del meu article “Sobirania”.
La meva proposta tenia sobre tot un valor testimonial imprescindible, davant de Madrid
i davant de la comunitat de nacions. Portem vora tres-cents anys dominats. Si no es fan
signes inequívocs de sobirania, aquesta caduca. Sembla que a alguns catalans ara els fa
por de fer-los. Els agradaria infantilment aconseguir la sobirania subreptíciament,
d’amagat, sense que ningú no se n’adonés. Jo anava buscant desaforadament un ‘signe
inequívoc’. Francesc Macià, en el seu temps, en feu més d’un. Els bascs votaren
majoritàriament “no” a la Constitució espanyola i deixaren constància en el text
d’aquesta com en el text del seu Estatut que aquells pactes mai no suposaven una
renúncia als seus drets històrics. ‘Inequívoc!’. Ja anirem veient quanta equivocitat no
aniran gastant els grans partits catalans, ja des de l’aprovació de la Constitució
espanyola, des de la recomanació del “sí” al seu referèndum, com, també, al referèndum
de l’Estatut. En cap dels dos texts diu res de la nostra sobirania i en cap dels dos és
reconegut el dret a l’autodeterminació. Ja no parlem del concert econòmic.
Els qui són sobirans diuen: ‘Existim i prenem això i allò que és nostre’. Existim? J. A.
González Casanova, ideòleg dels socialistes, parla a Mundo Diario (12.4) d’unitat dels
demòcrates per damunt de partits, però ignora el subjecte col·lectiu català sobirà.
Demana la unitat política, no per poder exercir de catalans sobirans ans per poder
pressionar Madrid “per fer possible una Constitució (espanyola) oberta als canvis que la
injusta societat espanyola i catalana necessiten”. Però no se li escapa la necessitat de la
unitat... per als seus propòsits, no per als nostres. “Repetim allò de sempre. El sistema
electoral no permet la victòria rotunda de cap partit en el Congrés dels Diputats.
Tampoc és possible que cap partit es faci amo del Govern, ell sol, i es posi a complir les
promeses de la seva campanya electoral. Allò que s’hi juga no és l’ambició personal de
cap polític. Ens juguem la derrota del passat i la victòria del futur. Es tracta de saber
quants ciutadans volen una democràcia i quants s’estimen més de seguir com en el
darrer mig segle”.
La meva ofensiva prem l’accel·lerador. L’endemà dia 11, en una sortida llampec del
carrer Entença, em presento al Secretariat de l’Assemblea de Catalunya i els lliuro una
nota adreçada al mateix Secretariat i a totes les delegacions una nota que diu: “En els
greus moments que travessem en vista a l’esdevenidor del Principat de Catalunya i
després de la Crida de Montjuïc de 14 de gener titulada ‘Per la unitat de Catalunya’
(108), de la carta al President Tarradellas i als representants dels partits i òrgans unitaris
reunits a Sant Cebrià el 12 de febrer (118), de l’article ‘Unitat’ del dia 1 d’abril (126) i
de la crida titulada ‘Sobirania’, referenciada en la premsa del dia de Pasqua, 10 d’abril
(128), em sembla d’extrema urgència la convocatòria d’una Permanent de l’Assemblea
de Catalunya amb un punt únic com a ordre del dia: ‘Proposta de formació de la
Generalitat Provisional de Catalunya’ amb els següents apartats: 1.- Convocatòria de la
segona sessió plenària de l’Assemblea de Catalunya. 2.- Petició de que sigui presidida
per Josep Tarradellas. 3.- Conversió de l’Assemblea de Catalunya, en la seva segona
sessió plenària, en Parlament Provisional. 4.- A continuació en la mateixa segona sessió,
nomenament del Govern Provisional. Demano, posat el caràcter d’urgència, que es
convoqui immediatament una Permanent amb aquest ordre del dia i em comprometo a
assistir-hi per exposar i defensar aquesta única proposta”.
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Primer gran fracàs. La Permanent només pot ser convocada pel Secretariat. Aquest
comença a donar llargues a l’afer. La convocatòria de la Permanent no podrà ser abans
del 15 de maig! Gairebé, doncs, és impossible de celebrar la segona sessió plenària
abans de les eleccions, que és d’allò que es tractava. Uns tractàvem que fos abans, altres
tractaven que no fos o, si més no, que fos després. Alguns grups polítics al Secretariat
no volen fer l’acte de sobirania abans de les eleccions. Tenen por? O no volen la
sobirania del catalans? Les dues respostes porten a actituds diferents. Si és por, cal
bandejar als porucs per immadurs. Si no es vol la sobirania, cal foragitar els
responsables com a enemics. La indefinició ho malmet tot. Malgrat l’evidència del
retard intencionat, ningú no bellugarà res.

132.- Convocatòria d’eleccions generals (18.4.77)
Escac mat. Adolf Suárez guanya la partida. S’imposa la transició que vol i que ha
preparat el règim minuciosament, mentre l’oposició -ja no sé si dir-ne democràtica- es
neutralitza a si mateixa a cops de colze en una lamentable pugna per participar en el
“nou ordre”, hereu del franquisme.
Som a 18 d’abril de 1977. En el Butlletí Oficial de l’Estat apareix publicat un reial
decret amb la convocatòria d’eleccions generals, per al proper 15 de juny, en vista a la
constitució del Congrés de Diputats i el Senat. En la convocatòria s’inclou el calendari
electoral segons el reial decret-llei 20/1977 de 18 de març sobre normes electorals:
- 18 d’abril: publicació del decret de convocatòria al BOE.
- 26 d’abril: fi del termini per a presentar la dimissió dels càrrecs inelegibles.
Constitució provisional de les juntes electorals.
- 29 d’abril: obertura de presentació de candidatures.
- 3 de maig: fi del termini de formació de coalicions electorals.
- 4/5/6 de maig: la junta central tramet a les juntes provincials la llista de partits que
poden participar en les eleccions.
- 8 de maig: termini de presentació de candidatures.
- 18 de maig: proclamació de candidatures.
- 20 de maig: fi de termini per presentar contenció electoral. Sol·licitud d’espais
publicitaris gratuïts.
- 25 de maig: s’enceta la campanya electoral.
- 10 de juny: fi de termini de presentació d’interventors a meses.
- 14 de juny: fi de la campanya electoral.
- 15 de juny: votacions.
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- 21 de juny: resultats i distribució d’escons.
- 26 de juny: fi de termini de presentació de recursos contra els resultats.
El procés postfranquista seguirà, inexorable, el seu curs. La convocatòria espanyola es
decidirà el 15 de juny. Resta menys d’un més per aconseguir una candidatura unitària i
només queden dos mesos justets per endegar l’acte de sobirania catalana (rupturisme),
tot i que resulti merament simbòlic, abans de l’acte ja inevitable i contundent de
sobirania espanyola de les eleccions a Madrid (reformisme). El Secretariat de
l’Assemblea retarda la convocatòria de la Permanent, que ha de debatre i decidir la
celebració de l’acte de sobirania, fins al 15 de maig, només un mes abans de les
eleccions! Caldria, doncs, en un hipotètic vist-i-plau de la Permanent, organitzar l’acte
en plena campanya electoral. Cap partit, amb opcions, no hi donarà suport. És una causa
perduda. Tanmateix, en aquest cas, i sempre, he estat partidari de tirar endavant les
causes perdudes, si les veia justes. Cal que l’error quedi ben gravat, amb tota mena de
detalls, en la memòria col·lectiva. Els fracassos fan augmentar la saviesa dels savis.
Segueixo, doncs, intentant contra tota esperança tant la candidatura única (termini: 8
de maig, com l’acte de sobirania (termini: 15 de juny).
El divendres, 15 d’abril, CDC (Jordi Pujol) i EDC (Ramon Trias Fargas) conjuntament
fan un míting pre-electoral al Palau dels Esports de Barcelona. Per a això sí que tenen
pressa i molta. Autoritzat. 10.000 assistents. Un èxit! A les primeres files es veu la
representació de totes les forces que es presentaran a les eleccions. ¿Intentaven CDC i
EDC realment la coalició Front Democràtic de Catalunya (130)? El cert és que anaven
per lliure. El primer objectiu és “guanyar les eleccions per tal de governar el país”.
De fet, la unitat dels catalans davant de Madrid se n’havia anat als cels. En aquells dies
ja corria la brama que el PSUC volia dissoldre l’Assemblea de Catalunya. Aquesta
gloriosa instància unitària de democràcia participativa ja destorbava. Els partits usen el
poble com escambell per a promocionar-se ells. Un cop promocionats, cop de peu a
l’escambell! I a penjar-se de la làmpada que penja del sostre dels vertaders poders que
governen la societat.
Un jove de 20 anys inicia a l’església de Sant Miquel del Port una vaga de fam per la
candidatura única. “Decideixo aportar la meva més il·lusionada adhesió d’unitat tot
començant una vaga de fam. No durarà més d’una setmana, però fóra interessant que
continués fins que no resti cap esperança d’arribar a una candidatura única. Fóra com un
símbol de l’anhel més profund d’un poble: la seva unió”.
J. M. Batista i Roca impartí al Col·legi d’Advocats de Barcelona el 21 d’abril, una
conferència, “La Unió dels Catalans avui i davant de la Història”. Si seguim les
determinacions dels decrets-llei de Suàrez, segons els càlculs de Batista i Roca, de 1714
fins a 1980 la demografia de Castella ha pujat de 5 milions d’habitants a 19 milions
(380%). En canvi les Terres catalanes han passat de mig milió a 11 milions (2200%)!
En aquests comicis que s’acosten, 20 milions de castellans i aragonesos s’enduran 202
diputats i 128 senadors, i 18 milions d’habitants de les nacions perifèriques s’enduran
148 diputats i 36 senadors. I, això si anéssim units! “L’Estat espanyol ideat per Suàrez
serà governat sota l’hegemonia de Castella. Les províncies castellanes semidesertes o
poc poblades, de pobles i de petites ciutats endormiscades, agràries, d’escassa
contribució a l’economia i al progrés de l’Estat, de tradició absolutista i centralista, on
risquen de sobreviure els hereus del franquisme, tindran el predomini damunt les
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nacions perifèriques, d’una població quasi igual a la de Castella, densament poblades,
amb importants nuclis urbans, industrials, de forta contribució al progrés, a l’economia i
a les despeses públiques de l’Estat, de tradició democràtica i federal, i d’un intens
esperit europeista”.
Els partits polítics catalans, que es presentaran a aquestes primeres eleccions
constituents, ¿tenen clar que sense la unió i sense la reivindicació de la sobirania
obtindran res d’allò que els és degut, d’aquesta Espanya de Franco, d’abans de Franco,
de sempre?

133.- Tots als Caputxins!
El penúltim episodi de la campanya per la candidatura unitària, capaç d’exigir a Madrid
llibertats, amnistia i Estatut, comença amb aquesta “Crida urgent als partits polítics
catalans davant les eleccions”:
“Les entitats i els ciutadans sotasignats es creuen en el deure d’adreçar-se públicament a
tots els partits polítics catalans, que en llurs programes reivindiquen sense reserves la
Generalitat de Catalunya i l’Estatut d’Autonomia de 1932, per tal de pregar-los que,
amb tota la urgència que les circumstàncies reclamen, s’apleguin, per mitjà de llurs més
alts representants, munits, si pot ser, de facultats decisòries, en una taula rodona per a
debatre una qüestió que nosaltres considerem dramàticament prioritària i de
capitalíssima i gravíssima importància: la punyent necessitat que Catalunya –la
Catalunya conscient i genuïna- es presenti a les eleccions generals que se celebraran a
l’Estat espanyol el dia 15 del proper mes de juny, en la forma i sota l’estratègia més
adequades i, a llur parer, més eficaces per tal de conduir el nostre poble a una votació
victoriosa.
“Les entitats i ciutadans sotasignats han captat la voluntat de l’opinió nacional que
desitja ardentment alliberar el país amb el seu vot; i també s’han adonat amb creixent
inquietud de la seva confusió –gairebé diríem de la seva consternació- davant la manca
d’un sentiment i, sobre tot, d’una actitud de franca solidaritat per part dels partits
polítics nostres, els quals resten acantonats dins llurs més o menys amples cledes, amb
l’única pretensió, sembla, de salvar del naufragi llur barca particular, sense tenir en
compte que en aquesta avinentesa –crítica i, potser, decisiva!- els catalans viatgem, com
a tals i ara més que mai, en una mateixa nau.
“No podem pas oblidar que la llei electoral que ens ha calgut acceptar com a bona ha
estat elaborada i aprovada pels marmessors de la Dictadura i que els comicis seran
presidits per un govern i uns governadors civils de la mateixa provinença; i pensem que
als polítics de qualsevol partit de l’oposició pertoca la comesa i l’obligació de discernir i
de detectar les concebibles trampes que el sistema de sufragi imposat pugui amagar per
tal d’esquivar-les fins on sigui possible.
“La responsabilitat de les agrupacions polítiques –i, sobretot, la de llurs líders- és,
doncs, enorme, de dimensions històriques. Pensem que del si dels nostres partits haurien
de sortir els futurs timoners del destí de Catalunya, els executors de la gran empresa de
reconquerir les institucions democràtiques que ens foren arrabassades brutalment, per la
força de les armes. Per això és indispensable que la nostra representació al Congrés de
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diputats i al Senat pugui alçar, amb la màxima autoritat i el prestigi màxim, un volum
adequat de veu en reivindicació d’allò que ens cal per damunt de tot, d’allò que cal
també a tots els partits per tal que, després, cadascun pugui propugnar, en neta batalla
democràtica, les seves respectives ideologies polítiques, socials i econòmiques.
“Altrament ¿per ventura no preveiem, nosaltres els catalans, que uns instruments
legislatius de majoria neofranquista ens oposaran una barricada d’incomprensió, de
menyspreu i potser d’odi i tot, una barrera massissa que només podrem afeblir i
esquerdar amb una representació catalana el més nodrida possible i, ja d’entrada,
compacta i resolta en l’exigència dels nostres drets irrenunciables? ¿I no ens adonem
que l’ajut que segurament hem de rebre de certes minories espanyoles realment
democràtiques i germanes nostres, en totes dues cambres, serà més decidit i més efectiu
davant una Catalunya unànime i forta, que no pas davant una Catalunya dispersa,
fraccionada o potser híbrida o amb excés de botifleria i de lerrouxisme?
“En nom de centenars de milers de catalans, vells i nous, encara amb esperança,
invoquem, exhortem, conjurem els polítics autènticament catalans i els invitem
fervorosament a la reflexió i a la decisió. Que en aquesta hora gràvida de promeses,
però no escassa d’amenaces i perills, els il·lumini l’exemple d’honestedat, de coratge i
de dretura, que ens donà una vegada per sempre el President Maciá. I que els nostres
fills no ens puguin acusar, un dia, d’haver posposat, sota la pressió d’interessos
circumstancials, secundaris, el deure suprem i permanent de servir, de salvar Catalunya.
“Emplacem a una taula rodona, que tindrà lloc al Convent de Caputxins de Sarrià, el dia
vint-i-sis, dimarts, a les 10 de la nit. Lluís Maria Xirinacs ha accedit a intervenir en
l’acte com a moderador”.
Aquesta convocatòria no ha estat iniciativa meva, tot i que cau de ple dintre de la meva
“via”. Els he exigit que l’acte sigui fora de les hores en les quals estic al carrer Entença.
L’acte ha estat convocat pels “captaires de la pau”, per persones independents i de
partit del meu entorn. El text de la convocatòria ha estat escrit per Joan Oliver, seguint
la meva crida a la “Unitat” (AVUI, 1.4.77) (130). Els organitzadors han recollit, en una
setmana, plecs amb 1758 signatures.

134.- Una caputxinada fallida (26.4.77)
Els caputxins de Sarrià havien alçat un clam a primers del mes d’abril, per a la unitat de
candidatura a Madrid (130). Ells ja havien esdevingut famosos per la cèlebre
“Caputxinada”, tancada del 9 a l’11 de març de 1966 per tal de constituir un Sindicat
d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, al marge del sindicat únic falangista, el
S.E.U. Als pocs dies de l’onzè aniversari, tornaven a prestar les seves dependències per
a una nova gran reunió política (26.4.77), una Taula Rodona de partíts i líders polítics
catalans a l’entorn de la formació d’una candidatura unitària a les eleccions de juny.
Quina sensibilitat més afinada no anaven mostrant aquests caputxins durant tot aquell
temps de canvis turbulents! La d’ara era pràcticament una convocatòria sagrada –
ekklesía- de la nostra nació per damunt de partidismes i interessos de grup o de classe.
Era una autèntica ecumene catalana. El ver servei religiós sempre cerca la unitat. Les
guerres de religió no són de vera religió. Un dels assistents, en Xavier Rocha del PSC-r,
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amb la vehemència que el caracteritzava, a mitja sessió, ens digué: “De reunions
polítiques com aquesta potser no se n’ha feta cap en tota la història de la política”.
Hi prengueren part: 1.- Independents de l’Assemblea de Catalunya (AC) a títol personal,
L.M.X., president de la mesa; Ricard Lobo, moderador. 2.- President de l’Organisme
Consultiu de la Generalitat (OCG), Frederic Rahola. 3.- Lliga de Catalunya (LLC),
Josep Maria Gené i Joaquim Torres. 4.- Democràcia Social Cristiana de Catalunya
(DSCC), Martí Codina i Xavier Llovet. 5.- EDC, Agustí Mercè i Varela.- 6.- CDC,
Jaume Camps i Xavier Borràs. 7.- Partit Social-Demòcrata de C. (PSDC), Jaume
Casanoves. 8.- ERC, Salvador Grau-Mora, Jordi Puig i X. Claret (En començar se’n
anaren els dissidents F. Viadiu i Vendrell i Suau). 9.- Esquerra Nacional (EN), Jordi Gil.
10.- PSAN, Jordi Moners. 11.- PSC-r, Xavier Rocha. 12.- PSC-c, Jacint Humet. 13.Partit Carlí de C. (PCC), Josep Badia i Joan Cabré. 14.- Partit Socialista Popular (PSP)
de Tierno Galvan, Alexandre Mas i Llorens. 15.- Moviment Comunista de C. (MCC),
Empar Pineda i Marta Bolivar. 16.- PTE, Francesc Arbolí i Xavier Sans. 17.- Partit
Comunista de C. (PCdeC), Fèlix Valero. 18.- Organització Revolucionària de
Treballadors (ORT), Avel·lí Hernandez. 19.- Lliga Comunista de C. (LlCC), Àngel
Turon (4a internacional trotskista). 20.- Comissions sindicals de treballadors. 21.- Els
organitzadors: X. Mont, X. Malgueta i Carme Pérez. 22.- El servei d’ordre: Esteve i
Ignasi Genovès i Carme Avellana.- 23. Agustí Vall i Fortuny, jesuïta i captaire de la
pau. I 24.- Secretari: Ramon Vidal i Pinell, caputxí. La varietat dels grups assistents feia
goig.
N’eren absents: 1.- Centre Català (CC). 2.- UDC. 3.- Estat català (EC). 4.- PSOE. 5.PSUC. 6.- FNC.
A 2/4 d’11 de la nit començà la sessió i els organitzadors lliuraren a la mesa les 1754
signatures recollides a la base del poble, que avalaven la voluntat unitària de la
convocatòria. El moderador inicia els parlaments i es refereix a la inquietud popular per
la falta d’unió. A continuació parlo jo i dic que és una reunió diferent a les reunions dels
partits: “El poble vol candidatura unitària al Congrés i al Senat. Raons: acolliment als
partits no legalitzats, presència a Madrid de Catalunya com a poble, solució a problemes
de govern en l’immediat futur, programa simple (Democràcia – Catalunya – Justícia
social) en una etapa de transició entre feixisme i democràcia política, neutralització de
la llei electoral majoritària de Suárez que perjudica el nostre fraccionament, demanda
d’unitat catalana davant la tasca constituent. Cal que els elegits se sentin abans
representants genèrics dels catalans que representants específics de llurs partits”.
La majoria d’assistents creu que la unitat és el convenient. Però molts la creuen
impossible. Els partits principals o no hi són o diuen que no la volen. Pessimisme. Badia
es queixa de què els partits grans un cop legalitzats estan abandonant els “il·legals” amb
una escandalosa falta de solidaritat, d’ètica política, que trenca els compromisos
adquirits en les campanyes unitàries anteriors. Rahola diu que el president Tarradellas
també és partidari de la unitat. Els partits principals presents, en retirada de les
posicions unitàries, insinuen estar disposats a la unitat només per al senat. Una retirada
honorable!
Tanco la reunió: “Ha estat un fracàs. Però ha estat l’única convocatòria unitària de Lliga
(de la dreta) a Lliga (de l’esquerra). La candidatura unitària al senat es negocia entre els
partits a porta tancada, d’esquena al poble”. Que quedi constància per a la història.
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A la una i cinc minuts de la nit s’aixeca la sessió.
Comunicat posterior: “En nom de centenars de ciutadans que van firmar la proposta i
una vegada celebrada la Taula Rodona que ha tingut lloc al Convent dels Caputxins de
Sarrià, els sotasignats es dirigeixen a tots els partits de Catalunya i, personalment, als
dirigents de cada partit i declaren:
“1.- Que les properes eleccions situen tots els partits de Catalunya davant una
responsabilitat de dimensions històriques. Del seu resultat en dependran no únicament
els noms sinó la comissió que representarà Catalunya i que haurà de fer l’avantprojecte
d’Estatut.
“2.- Que l’Estatut no pot representar cap renúncia a les institucions que volem que ens
siguin restituïdes: el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Parlament legislatiu de
Catalunya i el Tribunal de Cassació de la justícia catalana. A aquestes cal afegir-hi el
poder econòmic corresponent que demanen les circumstàncies actuals.
“3.- Que, davant les eleccions i en la necessitat de tenir les institucions de poder propi
que ens garanteixin la vida com a poble, demanem als partits i els en fem responsables,
que en tot allò que respecta a aquestes institucions facin una declaració conjunta de
solidaritat i un front comú de reivindicació, que no sols no és antagònic amb qualsevol
ideologia particular de partit, sinó que a Catalunya n’és complementari.
“4.- Finalment recordem que, davant les poques setmanes que falten per a les eleccions,
veiem amb angoixa que la manca d’aquest objectiu comú per a Catalunya no únicament
afebleix la força de cada partit en aquests comicis, sinó que els deixarà dividits en els
futurs debats que seran transcendentals a Catalunya.
“Així ho hem acordat en Taula Rodona i així s’encaminaran tots els nostres esforços als
que cada dia s’hi afegeixen més ciutadans”.

135.- Candidatura independent (29.4.77)
¿Qui, a aquestes altures, pensava encara en l’amnistia, a part dels directament afectats,
presos, exiliats, familiars i amics, els captaires del carrer Entença i aquella part del
poble despert no interessat en exercir directament el poder? La gran batalla, en aquells
moments, consistia a conquerir la quota de poder (política i finançament) i el sou
particular (nòmina) més grans possible. El bé comú de Catalunya, l’amnistia, els drets
humans, la justícia social ja es treballarien quan manessin... els del meu grup o... jo.
El dia vint-i-sis (134) fou, al meu criteri, el dia de la gran derrota de la nació catalana.
Les tribus passaven davant de la nació i els líders davant la tribu. Aquesta afirmació
tallant la trobarem més endavant ben clara en boca de Jordi Pujol. Jo no em vaig voler
rendir. Tres dies després, i només a nou dies del tancament d’admissió de candidatures,
continuava la guerra amb una nova convocatòria meva, plantejada després de fer la
crítica de la reunió tinguda als caputxins de Sarrià.
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“Crida al poble de Catalunya: Candidatura independent d’unió catalana”.
“No he volgut mai ocupar llocs de poder concentrat. En tinc prou amb el poder que té
cada persona. Però ara, davant les primeres eleccions a Corts de l’Estat, després de tant
de temps de dictadura, em trobo en una situació ben especial. Estic segur que al
Principat de Catalunya li cal una candidatura única tant per al Senat com per al Congrés.
Les raons són, entre altres:
“a.- Hi ha partits no legalitzats i per tant en inferioritat de condicions [ja no parlem dels
no amnistiats].
“b.- Sortim d’una llarga dictadura. El poble està profundament despolititzat i no té
temps de formar-se un criteri en unes eleccions precipitades. El criteri de línies
polítiques serà bo per a les eleccions parlamentàries sota la nova constitució, l’any que
ve.
“c.- La diada de Sant Jordi ens demostrà la capacitat de convocatòria del poble que té un
criteri senzill, clar i unitari com el de “Volem l’Estatut” [No parlo ni de l’amnistia ni del
dret a l’autodeterminació. Estem de rebaixes!]. Si no proposem criteris simples, es
votarà la corbata més llampant o el noi més maco.
“d.- En el missatge de Sant Jordi, el president Tarradellas demana per a Catalunya la
candidatura unitària.
“e.- El poble es pregunta obsessivament “A qui hem de votar?” i continuament
m’assetgen i assetgen els diaris amb el clam d’unitat davant les eleccions.
“f.- Suárez oferí en un principi el criteri majoritari per al Senat i el criteri proporcional
per al Congrés, i això inclinà els partits a preparar-se per separat per a les eleccions al
Congrés, però la llei de Hondt, introduïda a darrera hora, esmena la proporcionalitat del
Congrés tot afavorint la candidatura majoritària, i, en les grans províncies, calen molts
més vots per reeixir que en les petites. Davant aquesta esmena tardana, els partits,
enduts per la inèrcia, no han sabut reaccionar tot unint-se. [En afavorir els partits més
grans, CDC-EDC, PSC-PSOE, PSUC, cadascun d’aquestos pensa que la llei de Hondt
l’afavorirà].
“g.- L’acusació que la candidatura unitària constituiria un front popular que provocaria
la creació d’un front de dretes i una bipolarització perillosa, cau per manca de base. Es
tracta d’una unió de l’oposició inter-classista i, a més, hi ha dos blocs més , el suarista i
el de Fraga.
“h.- Tampoc val el retret que la por als comunistes restarà vots, perquè allò que es vol és
una unió de tots aquells que vulguin verament ésser respectuosos dels mètodes d’una
democràcia liberal.
“i.- Facilitarà el nomenament dels interventors per al control electoral.
“j.- A l’hora de fer militants per a un partit cal exposar raons ben afinades, però a l’hora
de fer vots per a unes eleccions, després d’una dictadura tan llarga, cal encertar els
desigs instintius del poble, que vol gaudir per primera vegada de la democràcia.
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“k.- Per governar és millor que vagin els partits per separat, però d’aquestes eleccions,
en el millor dels casos, més que de l’ocasió de governar, gaudirem de l’oportunitat de
fer una constitució nova. I, per a tal fi, és millor que triomfi una candidatura ben plural,
representativa del màxim de tendències per tal que la nova constitució tingui durada.
“l.- La candidatura unitària pot produir una victòria massiva que ens porti a l’afirmació
de Catalunya davant l’Estat; pot esdevenir el plebiscit de la voluntat d’afirmació del
nostre poble.
“Davant d’aquestes raons he clamat de diverses formes davant els líders dels partits
polítics per tal què s’uneixin. El dia 26 d’abril vaig defensar aquests punts davant una
representació del President Tarradellas i divuit partits. Només avalaren la unió vuit
partits, la majoria encara il·legals.
“Proposo, doncs, avalar una nova llista electoral unitària del Principat de Catalunya,
amb les següents condicions:
“1.- És alternativa. Si els partits de l’oposició s’unissin, es retiraria aquesta llista. Si no
s’uneixen seguirà endavant.
“2.- Tant per al Congrés com per al Senat es faran llistes en aquelles províncies que
trobin candidats adequats. Tan de bo que n’hi hagi en totes.
“3.- El lema únic: DEMOCRÀCIA, CATALUNYA, JUSTÍCIA SOCIAL.
“4.- Un programa senzill: lluitar en el Parlament i, en el seu cas, a l’hora de fer una
constitució nova, per:
a.- DEMOCRÀCIA: Amnistia total, legalització dels partits i sindicats i canvi de
les lleis opressores dels drets humans.
b.- CATALUNYA: Restabliment de la Generalitat i l’Estatut i retorn del
President Tarradellas, com a marc per exercir la nostra autodeterminació, i, a nivell de
l’Estat, el respecte constitucional a les nacionalitats i a les regions que les componen.
c.- JUSTÍCIA SOCIAL: Correcció de la legislació i de la direcció econòmica al
servei de la majoria, millor distribució del profit del treball i reforma fiscal
corresponent.
“5.- Es tracta d’una llista d’independents oberta tant a gent independent com a gent de
partit que vulguin presentar-se com independents.
“6.- Ens calen persones qualificades al màxim en política, en lleis, en economia, etc.
“7.- Tots els components es comprometen a defensar, per damunt d’interessos
particulars o de grup, l’interès col·lectiu de la democràcia a Catalunya.
“8.- Jo no hem mouré, fins a les eleccions, de davant de la presó, per motius electorals si
no hi ha amnistia total.
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“9.- No hi ha mitjans de finançament.
“Ofereixo amb simplicitat aquesta nova oportunitat al poble del Principat de Catalunya.
Si interessa trobarà tot el suport que ha de menester. Altrament es palesarà que no és
l’eina que el poble necessitava.
L. M. X. Barcelona, 29 d’abril de 1977”.
Jo mai no havia somniat de presentar-me a càrrecs polítics. Tanmateix aquest manifest,
per primera vegada, n’obre el camí.
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CAPÍTOL 5: maig 77.

136.- La caçera de vots eclipsa l’amnistia
A partir del mes de maig de 1977, encetem un viatge per aigües turbulentes. Per aclarir
una mica les turbulències diré aquí, al principi del procés que porta a les eleccions, que
segueixo tres difícils línies simultànies que, però, tractaré en aquest mes de maig per
separat: (a) l’amnistia , (b) les candidatures a les eleccions de Madrid i (c) l’acte de
sobirania de l’Assemblea de Catalunya. La turbulència d’aquests dies portarà a
confusions, dubtes i incoherències en la meva actuació. En política, on ara entrem, no hi
ha res de bo o dolent del tot. Carregat de bona voluntat, no pots evitar fer mal a algú,
amb gran pena del teu cor, per voler fer bé a molts. Els primers apartats tractaran de la
campanya d’amnistia, molt marginada pels polítics frisosos de vots, més partidistes que
estadistes. Els nostres polítics vergonyosament permetran a Suárez tirar endavant les
eleccions sense una amnistia prèvia, essencial per a què els comicis siguin verament
democràtics. El nostre grup de captaires no afluixa gens en el suport a la petició
d’amnistia total i en què sigui abans de les eleccions, però el nostre clam es perd enmig
de la infantil cridòria davant el caramel electoral.
L’1 de maig, mentre CC.OO. celebrava, enguany sense entrebancs, la seva festa dels
treballadors a Castelldefels, la resta de centrals sindicals es manifestà accidentadament
pels carrers de Barcelona. Tota la ciutat, especialment els voltants de la presó Model,
assetjats pels obrers per motiu de la reivindicació d’amnistia, es convertí, un any més,
en un camp de batalla, amb corredisses, cops de porra, ferits i detinguts. Francesc
Paredes de 21 anys, a la cruïlla Bailèn – València, fou colpit per una bala de goma que li
provocà el trencament de l’artèria aorta. Fou ingressat en estat molt greu.
Ens adherim, com molts d’altres, el 2 de maig, al següent manifest amb uns punts ja
sabuts, però la reiteració dels quals es fa necessària en aquests moments de gran
confusió:
“Els sotasignats, profundament convençuts de la ineludible necessitat de l’AMNISTIA
TOTAL, com a pas previ per a obrir a Catalunya i arreu de l’Estat espanyol el camí
veritable cap a la llibertat plena de totes les nacions, regions i pobles que la conformen,
manifestem:
“1.- Que el darrer Decreto de Gracia del Govern Suarez de cap manera no satisfà les
aspiracions manifestades per tots els pobles de l’Estat ni dels que signen el manifest.
“2.- Que aquesta AMNISTIA TOTAL, que tots els pobles reclamen, es concreta en: la
llibertat immediata per a tots els empresonats per raons polítiques i el retorn dels
exiliats, en la readmissió de tots els acomiadats, en l’alliberament de totes les dones
empresonades per raó d’una legislació discriminatòria, en la revisió de totes les lleis que
perpetuen a la presó els presos socials, dits “comuns”, als objectors de consciència i als
soldats, i llur alliberament, així com la derogació de la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social.
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“3.- Que la consecució d’aquests objectius requereix la més àmplia participació popular
fins al seu assoliment complet. I que, en aquest sentit, les entitats signants es
comprometen a donar suport i impulsar tots els actes que es realitzaran a la Setmana per
l’AMNISTIA TOTAL, a celebrar dintre de la primera quinzena del mes de maig”.
La revista GARBO, de 4 de maig, em dedica una entrevista titulada “Xirinacs: una vida
per l’amnistia”, on repassava el camí fet i filosofava sobre el camí a seguir.
Reunit a Igualada el col·lectiu de no violents, exigeixen, dintre del marc de la
reivindicació de l’amnistia total, l’amnistia als sis objectors de consciència detinguts en
el moment de presentar-se a la caserna per expressar llur objecció al servei militar. Els
adreço les següents paraules: “La punta de llança de la història és l’home i home vol dir
consciència i voluntat. Teniu, vosaltres, una consciència fina, desperta, oberta,
comunitària i profètica. I amb la vostra voluntat us heu avançat als esdeveniments de
curs automàtic, que no fan créixer endavant la història. Amb el vostre gest lliure heu fet
avançar una mica més aquesta història de l’home que mena inexorablement cap a la
bella profecia d’una humanitat sense violència, sense lluita de classes, sense opressors i
oprimits, sense superiors i súbdits. Us estem molt agraïts”.
Un grup de trenta-cinc companys, familiars i amics de presos, tant polítics com socials,
decideixen tancar-se a partir del divendres dia 6 de maig a la parròquia de Sant Josep
Oriol de Barcelona. Volen denunciar la situació en que es troben els empresonats, que
malgrat les darreres mesures de gràcia de Suarez, segueixen sense llibertat, pendents de
judici... etc., i, en general, sense que aquelles mesures els hagin afectat. “Posat, -diuenque aquesta situació s’està allargant excessivament i no es preveuen solucions, creiem
que la única manera d’aconseguir llur llibertat immediata és amb una mobilització
popular en pro de l’AMNISTIA TOTAL, com pas previ a una democràcia real”.
Inclouen aquest acte dins de la campanya per l’AMNISTIA TOTAL que va del 7 al 15
d’aquest mes en tot l’Estat. La tancada acabarà el diumenge dia 8 a les set de la tarda
amb una concentració davant de la Parròquia de Sant Josep Oriol.
Adreço als tancats la següent comunicació: “Em feu enveja en el vostre tancament, en la
vostra vaga de fam, en la vostra lluita ferma i directa per l’amnistia. Jo, ací, estic
atribolat. M’estiren per totes bandes. Però saben que estic lluitant per l’amnistia, que el
meu primer punt sempre serà l’amnistia mentre segueixi pendent. Endavant! La gran
muralla de quaranta anys va caient. Ja han sortit uns quants presos de gran condemna. Ja
tenim uns quants partits. Acaben de legalitzar la CNT. Van caient, una a una, les pedres
de la gran muralla. Gràcies al poble! No ens aturem!”.
A dos quarts de vuit del vespre del dissabte, dia set, són desallotjats per la policia els
tancats al temple de Sant Josep Oriol. La força pública fa retirar les pancartes que els
tancats havien col·locat de banda a banda del carrer de la Diputació davant de la
Parròquia i on explicaven els motius de llur acció. D’altres pancartes i cartells amb texts
relatius a l’amnistia havien estat penjats aquests dies per diversos grups a barris de la
ciutat. Abans del desallotjament els tancats havien rebut menjar i suport moral per part
dels veïns del barri, l’Esquerre de l’Eixample i de diferents grups i organitzacions.
El dia 7 comença la setmana per l’amnistia total. Es remeten al rei milers de targes que
exigeixen l’amnistia total. A Barcelona se n’han recollit 13.000. A Euskalherria,
200.000. També es multipliquen els telegrames d’entitats en la mateixa línia. En aquest
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moment a la Model hi ha 34 presos polítics: 20 de la CNT, detinguts enguany. També 6
soldats esperen l’amnistia. Un enviat d’Euskalherria ens avisa que allà es dóna una
situació límit. Ja compten set morts en manifestacions per l’amnistia. Els maltractes a
les presons creixen. D’altra banda els presos polítics de la Model se solidaritzen amb la
setmana pro amnistia total.
El Diari de Barcelona, de l’11 de maig, cedeix l’espai “Parlament de paper” als expresos, Frederic Sànchez i Miquel Inglès que hi publiquen un article titulat: “Segueix la
lluita per l’amnistia total”.
El dia divuit, els estudiants de la Universitat de Bellaterra es tanquen per l’amnistia
total.
El Tele/eXprés del dia vint comunica que Luis Garcia Esquivada, inspector de primera
classe del Cos General de Policia, adscrit a Barcelona, a la segona brigada regional
d’investigació, es troba suspès provisionalment de funcions i pendent de la resolució de
l’expedient disciplinari que se li obrí per suposada falta greu. El passat 26 de març en
una conversa informal entre companys, a la inspecció de guàrdia, es declarà partidari
d’una amnistia total “sense retallades” i afirmà “a l’entorn dels assassinats comesos per
ETA que aquest fou l’únic camí que donà el govern a ETA essent el ver culpable aquest
govern”. Uns quants funcionaris elevaren la corresponent denúncia a la superioritat.
Declara a un periodista: “Això és un calvari. Estic destrossat. Però no puc dir-li res”.
Accepta que demana l’amnistia total. Nega que hagi culpabilitzat el Govern. Diu que hi
ha molts companys policies que volen l’amnistia total.

137.- Inici de l’eclipsi total d’amnistia(20.5.77)
Davant tant de soroll, especialment al País basc, una vegada més Suárez amplia una
mica l’amnistia. Després d’un llarg Consell de ministres, a la matinada del dia 20, és
lliurada a la premsa una referència oficial, en forma d’una nova crida a la concòrdia:
“Durant els darrers dies s’han manifestat en diferents punts de la nació, especialment en
el País basco-navarrès, un intent de deteriorament del clima d’ordre i convivència
pacífica. El Govern espanyol, que reafirmà la seva voluntat de pacificar i normalitzar la
vida de la nació, entén que fets, legítims en ells mateixos, s’estan utilitzant per sectors
extremistes per als seus fins particulars, amb propòsit de desestabilitzar la convivència.
El Govern, davant aquestes accions, que ja foren advertides pel seu president, en les
seves darreres al·locucions a la nació, considera precís insistir, com responsable de la
política nacional, en aquells aspectes dels quals cal que derivi una efectiva reconciliació
nacional. El Govern comprèn que nobles sentiments puguin reivindicar pacíficament
l’amnistia com instrument de reconciliació. Ha estat decidit propòsit del Govern,
promoure o adoptar aquelles mesures de pacificació i de concòrdia que resultin
necessàries per a atènyer aquest objectiu.
“Fidel a aquest propòsit, el Govern començà promovent el 30 de juliol de 1976,
mitjançant el corresponent reial decret-llei (53), una àmplia amnistia de tots els delictes
d’intencionalitat política i d’opinió. Aquesta amnistia arribava a tots els fets anteriors al
30 de juliol amb l’única excepció d’aquells que haguessin lesionat o posat en perill la
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vida o la integritat de la persona. Aquesta mesura beneficià a 330 penats o presos
preventius.
“El 15 de desembre el poble espanyol decidí en referèndum donar-se a si mateix un
futur democràtic. Aquesta decisió política del poble, duia amb ella mateixa una nova
exigència de reconciliació que el Govern no podia ignorar. En conseqüència el 14 de
març de 1977 es dictaren dos decrets (123) en els quals, a part d’una reducció general de
penes, s’ampliaven els límits anteriors per tal d’atènyer fets delictius fins al 15 de
desembre, tot deixant ja només exclosos els condemnats com autors de delictes de sang.
Aquestes mesures obriren pas a l’excarceració de108 penats o presos preventius, al
marge de la reducció general de penes. Per al reduït grup dels que haurien de continuar
en presó s’obrí la possibilitat d’indults particulars o de commutació de penes. D’acord
amb això, foren concedits indults totals la setmana passada.
“En aquests moments i respecte al poble basc, resten sense haver-los aplicat mesures
totals de gràcia, 15 detinguts preventius pendents de judici i 8 condemnats com autors
de delictes de sang. En relació a ells el Govern s’ha d’assegurar que les mesures de
gràcia no generin, per acció de grups extremistes, una nova espiral de violència amb
gravíssimes conseqüències per a la convivència nacional talment que en algun dels
supòsits pendents, l’excarceració només es pot produir amb sortida del territori nacional
i a petició dels interessats.
“El Ministeri de Justícia ha rebut avui les peticions de cinc dels condemnats per a la
commutació de la pena de presó per la d’estranyament fora del territori nacional.
“El Consell de ministres ha estimat procedent accedir a la petició i a tal fi ha iniciat els
tràmits legals necessaris i les gestions precises amb el possible Estat receptor. De la
mateixa forma seran objecte de tramitació les altres sol·licituds que es formulin”.
Segueix, doncs, el degoteig governatiu per desactivar la reclamació de l’amnistia total.
En plena campanya electoral, l’oficina de “Xirinacs al Senat” tramet telegrames
demanant la immediata llibertat dels presos polítics catalans, “en compliment de la
promesa del govern”, adreçats al president del govern, al vice-president primer
Gutierrez Mellado, al v.p. segon, Osorio i al ministre de la governació, Martín Villa.
Signen el comunicat L.M.X., Josep Dalmau, Frederic Roda, Jaume Rodri, Josep Camps,
Marçal Moliné, Josep Ramonet i Mercè Agell, entre altres.
El diumenge, dia 22, a dos quarts de set del vespre, una trentena de persones
s’encadenen davant el govern militar, a la Porta de la Pau, amb sengles cartells per
demanar la llibertat dels objectors de consciència. Hi romanen encartellades i assegudes
a terra fins que la força policial, a dos quarts de nou, els trenca les cadenes amb unes
immenses tenalles i se’ls enduu en dues furgonetes, en presència d’unes dues-centes
persones concentrades davant el govern militar, que ovacionaren els detinguts.
En declaracions al Noticiero Universal (24.5.77), cedeixo a aprovar l’estranyament cap
a l’estranger de certs presos bascs, amenaçats a l’Estat espanyol per l’extrema dreta, si
aquesta és llur voluntat. Però evidentment això no és amnistia total.
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L’Assemblea de Catalunya encara vetlla per l’amnistia. En la seva darrera permanent
havia decidit celebrar un míting per sensibilitzar la gent sobre el tema de l’Amnistia
total (el primer dels quatre punts fonamentals de l’AC). El secretariat de l’Assemblea
decideix suspendre el míting programat, el dia 24 de maig. Altres coses passen davant
de la reivindicació d’amnistia total.
Els tres lluitadors del GARI, Michel Camilleri, Mario Ines Torres i Jean-Marc Rouillan,
caiguts el 1974 en la lluita contra la situació política d’aquells temps franquistes, encara
són empresonats, des de fa entre 29 i 32 mesos, a la Santé de Paris. El dimecres, 25 de
maig, els seus tres advocats defensen davant la Cambra d’acusació de París la demanda
de posta en llibertat provisional presentada ja fa un mes. Els lletrats del Col·legi
d’advocats de Madrid també s’adrecen al tribunal parisenc tot invocant l’aplicació de les
mesures d’amnistia del govern espanyol. Mesures anàlogues són cursades pels Col·legis
d’advocats de Barcelona, Sant Sebastià i Bilbo, per “Justícia i Pau” i per l’”Associació
de parents i amics dels presos i exiliats polítics de Barcelona. També jo demano a París
l’alliberament d’aquests tres “tolosans presos per causa d’accions lligades a l’existència
del règim del General Franco”.
Tanmateix, poc a poc, la demanda d’amnistia es va esvaint davant les urgències
nacionals i les conveniències polítiques particulars...

138.- La XXIX sessió de la Permanent de l’Assemblea de Catalunya (15.5.77)
Encetem ací la crònica succinta de la meva batalla final per aconseguir arrencar, dels
dirigents polítics del meu poble, l’Acte de Sobirania que veig imprescindible en aquests
moments històrics per no perdre els nostres drets com a poble, heretats dels segles
passats i que cal realitzar abans de les eleccions “generals” convocades des de Madrid.
Si, quan un poble ha de parlar com a tal davant del món, no parla, perd la seva condició
sobirana.
Però en aquests moments, com es veurà, la veu del poble ja ni compta. La meva
proposta de Parlament provisional de Catalunya va sent arraconada a una discussió
interna de l’Assemblea de Catalunya, endarrerida tot el possible i rebaixada a
continuació amb la presentació d’altres propostes confusionàries per treure-li la
singularitat i per dissimular que era l’únic motiu de la convocatòria de la Segona Sessió
plenària de l’AC.
Només compta la veu, embrollada, dels polítics, uns a favor, altres dubitants i altres en
contra de l’Organisme Consultiu proposat per Tarradellas. El President, després de molt
esperar que tornessin a la llar els fills pròdigs –EDC, UDC, CDC i PSUC-, funda
l’Organisme Consultiu a Sant Cebrià de Rosselló, el diumenge 8 de maig, en absència
dels decisius partits esmentats i amb el silenci dels representants (?) d’una Assemblea
de Catalunya que calla la meva proposta, que tant l’afecta i la dignifica, i s’avé a ser
representada en l’Organisme Consultiu amb quatre minsos llocs. Aquest Organisme no
representa la sobirania del poble, és un mer Consell del President. Més aviat caldria dirho irònicament del revés: La sobirania del poble era representada en l’Organisme
Consultiu. Tarradellas amb aquest pas no diu ni guanya res davant de Madrid per a
Catalunya, tot i que inclou el corresponent decret articulat i dispositiu en el “Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya”, núm. 2 (editat a l’exterior), a 20 de maig. La
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constitució de l’Organisme i el lliurament de les credencials als seus membres
constituents se celebrà el dia 28 (vigília de la II Sessió de l’AC!) a Sant Cebrià. El
President, per tenir content i callat aquell vailet –jo-, que està fent una contraproposta
clarament sobiranista, té la deferència d’enviar al seu “despatx” del carrer Entença, una
còpia de l’esmentat “Diari Oficial” amb unes paraules emotives, al marge, del seu puny,
lletra i signatura: “Al meu estimat i admirat amic, Rv. Lluís Maria Xirinacs amb
profund reconeixement per la seva més que valuosa acció i pels seus sacrificis de
ressonàncies universals al servei de la nostra Catalunya, que molt l’honoren, com també
a tots els catalans que mai l’oblidarem. Una respectuosa i emocionada abraçada amb la
meva fidel amistat de sempre. Josep Tarradellas. Saint Martin le Beau. 9.6.1977” .
Francesc Cusí, a “Punto y Hora de Euskalherria” (19.5.1977), sota el títol “L’assemblea
agonitza” diu clarament: Ens agradaria poder explicar que Catalunya s’ha mobilitzat en
bloc durant aquesta setmana per l’amnistia i especialment en solidaritat amb el poble
d’Euskadi. Però la trista veritat és que a Catalunya aquesta setmana no hi ha hagut cap
mobilització massiva per l’amnistia. Certament han tingut lloc diverses manifestacions.
Però calien les morts a Euskadi per tal que la majoria de partits, gairebé tots ells molt
ocupats i preocupats a preparar les properes eleccions, recordessin que encara queden
presos a les presons i que a Euskadi les morts de la repressió es tenen en plural. I,
mentre els partits preparen les eleccions, X., sempre davant de la presó Model, tot
exigint l’amnistia de veritat, ha preparat una altra de les seves: ha sol·licitat que
l’Assemblea de Catalunya esdevingui el Parlament Provisional de Catalunya, en la seva
segona sessió plenària. Aquesta proposta ha estat mal rebuda per molts partits els
esforços dels quals estan plenament dedicats a la preparació de llurs candidatures més o
menys ‘particulars’”.
La 29 sessió de la Comissió Permanent de l’Assemblea de Catalunya tingué lloc el
diumenge 15 de maig, a partir de dos quarts d’onze del matí fins a les nou del vespre,
amb l’assistència de cinquanta-tres delegacions. Ambient molt tens. Em posaren a la
mesa de presidència de la sessió. En aquell moment només hi havia la meva proposta
sobre la taula. La vaig defensar amb fermesa. Entre molts d’altres, Jaume Sobrequés
donà suport a la proposta adduint moltes raons de base jurídica i històrica. En canvi,
Miquel Sellarès, de CDC, feu una defensa tancada a l’entorn de l’excloent
representativitat dels partits polítics sorgits de les urnes. No filava prim d’on venien
aquestes urnes. “Per a X., -segons diu la crònica de l’AVUI- la sobirania de Catalunya
recau actualment en l’Assemblea de Catalunya i cal que aquest fet sigui utilitzat
correctament”. El debat de més de quatre hores acabà amb un desplaçament, que
representava alhora un ajornament: convocar a tal fi la segona sessió plenària de l’AC.
Els termes de la votació ja eren un desastre davant la imminència de les eleccions i les
trifulques de la campanya electoral. 38 vots foren a favor (la majoria, delegacions
comarcals, de barri i entitats), 10 abstencions (PSC-c i algunes delegacions) i quatre en
contra (CDC, PSOE, PSUC i JCC; UDC ni hi era present). Notem que els primers,
majoritaris!, representaven la voluntat a favor de l’Acte de Sobirania. En canvi, els
darrers, francament minoritaris, eren frontalment contraris a la meva proposta. De
moment no havien aconseguit eliminar-la. La base popular era amb mi. Però a la llarga
no serà pas tinguda en compte. I aquesta escaramussa, ara perduda per ells, preparà la
trampa de la segona sessió. Francesc Cusí diu: “Si analitzem aquesta votació, arribarem
fàcilment a la conclusió de què els partits més forts a Catalunya s’estimen més enterrar
l’Assemblea. El seu poder –la majoria de les delegacions- els molesta ara. Consideren
que ja ha acomplert la seva missió unitària tot i que cap de les seves tres reivindicacions
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fonamentals ha estat aconseguida. El dia 29 de maig, data en què se celebrarà aquesta
plenària, pot passar a la història com el dia de la mort de l’organisme més fort i estimat
de l’oposició catalana en els darrers quaranta anys. O pot, contràriament i com pretén
X., obligar a tots els demòcrates d’aquests indrets a recuperar la unitat de que es
gloriejaren en altres dates i que tan abandonada tenen en els darrers dies”. A continuació
es creà la comissió responsable de preparar i de convocar la II Plenària del dia 29.
Aquella mateixa nit es reuní la nova comissió amb més de quinze membres. Al matí del
dia 16, ja emetia el comunicat de convocatòria de la Segona Sessió per al dia vint-i-nou
de maig, amb els següents punts de l’ordre del dia: a) Proposta de formació de la
Generalitat Provisional del Principat de Catalunya, feta per LlMX i b) Altres propostes.
De moment només hi havia la meva damunt la taula. La comissió obria la possibilitat de
fer-ne d’alternatives durant l’interval d’una setmana, fins al dia 23. El retard de la
decisió i la presentació de propostes alternatives amb intenció de relativitzar la que
estava damunt de la taula des de feia més de cinc mesos, portarien la nova sessió
plenària a l’atzucac buscat pels partits enemics de l’Assemblea.

139.- Una vaga de fam només de cinc dies (16/20.5.77)
Surto de la XXIX Permanent de l’Assemblea de Catalunya profundament disgustat. És
la tarda primaveral d’un diumenge d’abril. Avui he faltat a la plantada davant de la
Model per a res! Inicio, doncs, una nova vaga de fam. Se’m fa costa amunt. Estic
exhaust. La llengua catalana no s’aguantarà sense sobirania. L’amnistia no
s’aconseguirà sense sobirania. Però els nostres polítics traïdors no aspiren a la sobirania
per al seu poble. Ja els està bé amb uns escons a Madrid... i un sou a càrrec dels
contribuents. Estic indignat. Intento asserenar-me. Explico la vaga:
“Vaga de fam per al Parlament Provisional de Catalunya.
“Enceto una vaga de fam, adreçada als líders d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC),
de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), del Partit Socialista de Catalunya –
ex-reagrupament (PSC-r), del Partit Socialista de Catalunya – congrés (PSC-c – PSOE)
i del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i a llurs aparells polítics perquè
s’oposen a la constitució del Parlament Provisional de Catalunya abans de les eleccions,
a fi que reflexionin sobre llur actitud.
“Crec que cal que tots els que se sentin catalans signin la proposta de Generalitat
Provisional de Catalunya abans de la 2a Sessió de l’Assemblea convocada per al 29 de
maig. Aquesta recollida de signatures esdevindrà un referèndum nacional preelectoral.
Ja tenim 11.000 signatures.
“I desitjo que tots els qui hagin signat s’enquadrin en les corresponents assemblees
comarcals o locals o en les corresponents associacions de veïns, per participar en
l’Assemblea del 29 de maig. Aquest enquadrament esdevindrà un empadronament
nacional preelectoral. Ja tenim 200 assemblees de base en l’Assemblea de Catalunya”.
Els partits es fan els sords. J. A. González Casanova, de l’òrbita del PSC-c, m’aconsella
a Mundo Diario (17.5.77) que no em llenci a una “delirant política insurreccional”. Per
a ell les eleccions (convocades des de Madrid per a Corts a Madrid) són “l’únic camí
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democràtic viable”. Li responc en el Mundo Diario de dos dies després: “La meva
proposta no és insurreccional, a no ser que s’hi consideri el procés seguit pel Partit
Comunista Espanyol (PCE) per aconseguir la seva legalització. Em refereixo a la seva
decisió d’actuar com si fos legal sense ésser-ne; a l’entrada clandestina del seu secretari
general, que convocà una roda de premsa pública”. La mera reunió de Permanent i
Plenària de l’Assemblea de Catalunya, també il·legal ja era de fet un acte insurreccional
en aquest sentit. La concessió d’amnistia també exigia un canvi de règim. En aquells
moments la meitat de les coses que es feien eren fora de llei. Avui, vint-i-vuit anys
després, encara parlaria jo amb més contundència. Gonzàlez Casanova era un vulgar
lacai del règim, que només volia agrupar una cinquantena de províncies sota una
quinzena de regions. Allò de “som una nació!”, res de res. Allò que jo demanava no
representava un anarquisme que nega l’Estat de Dret. Representava un nou Estat de Dret
Català que per a existir calia que sortís de la tutela de l’Estat de Dret espanyol.
A Catalunya Exprés (18.5.77) dic: “No és imprescindible que aquests partits donin
suport a l’autoconversió de l’Assemblea en Parlament Provisional, però més
m’estimaria comptar amb ells per llur llarga trajectòria de servei a Catalunya. Allò que
em dol és que els components d’aquests partits marginin la responsabilitat que tenen
com a catalans d’afermar un Parlament propi abans d’acudir a un altre d’exterior”. ¿Qui
farà el nostre Parlament si no el fem nosaltres? ¿Hem de demanar a Madrid el nostre
Parlament? Menors d’edat! “Vull fer un Parlament com si fos legal. Que Tarradellas
faci igual que Carrillo, que entri il·legalment. Vull que Catalunya sigui legal de la seva
legalitat”.
Dic a l’Avui (18-5-77): “No pretenc de cap manera pertorbar les eleccions a Madrid,
sinó tot el contrari: el que vull és reforçar amb una reraguarda unida l’actuació dels
representants catalans a Madrid. En una bona política es para compte de la correlació
de forces. Uns representants a Madrid, sense una Catalunya unida al darrere, seran
sempre manipulats per una simple raó de força major. Els partits polítics més
electoralistes s’obliden de coses que no haurien d’oblidar: vetllar per recuperar les
institucions bàsiques [sobiranes] del país, posat que això és com respirar per a viure,
una cosa que no s’hauria d’aturar mai.
Els partits contraris a la meva proposta, en saber la meva vaga de fam s’han refermat en
llur posicionament. UDC (Miró i Ardèvol), PSC-r i Pacte Democràtic (Josep Verde
Aldea) i CDC (Miquel Sellarès) diuen que m’equivoco. El PSUC i el PSC-c (Joan
Reventós) declinen respondre. Pujol vindrà a veure’m en persona, enmig del meu
dejuni, em comunicarà el respecte que li mereix la meva acció, però em reconeixerà que
perdo el temps i les forces, perquè cap d’aquests partits recolzarà la meva proposta el
dia 29. ¿Raons? “Cadascun vol manar ell, i jo –diu Pujol- també”.
Aquells dies, fins i tot en llur climatologia foren difícils. Feia fred, plovia
continuadament, el vent feia més costeruda la resistència. Un fort refredat es
possessionà de mi. I vaig posar fi a la vaga.
“Als cinc dies d’haver iniciat una vaga de fam, en condicions molt adverses, amb la
intenció de què els grups polítics, que s’oposen a la formació d’un Parlament
Provisional abans de les eleccions, reflexionessin sobre llur actitud, hi poso fi perquè
crec que hi han reflexionat, com alguns d’ells m’han manifestat (PSUC, PSC-c i CDC) i
vull fer un acte de confiança en llur sentit de la responsabilitat davant la propera Sessió
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Plenària del dia 29. Cal anar a aquesta sessió en un clima serè i no crispat. Tampoc vull
haver d’abandonar la meva vetlla davant de la Model en favor de l’amnistia i les difícils
condicions potser m’hi obligarien si persistia en la vaga. Agraeixo de tot cor el suport
incondicional dels que en aquests dies m’han acompanyat (20.5.77).
El gran error comença a obrir-se pas. E.A.P. a Mundo Diario (21.5.77) celebra el final
de la meva vaga, amb l’argument que en un clima predemocràtic “la lluita política cal
que sigui més seriosa, més eficaç, més responsable”. El gran error mantingut encara
avui, fins i tot per persones de la talla de Jürgen Habermas, és el de confondre la
democràcia dels drets individuals amb la democràcia dels drets col·lectius. Per a la
nació catalana des dels temps de Franco i fins 2005 encara no hi ha democràcia, perquè
se li impedeix la sobirania. L’Estat espanyol és encara avui una presó tirànica de
nacions.

140.- Els grans partits bombardegen la Proposta (21.5.77)
El dia 20 de maig, “Enllaç”, la valenta entitat que catalanitzà les festes majors i tot el
folklore degradat, en els difícils anys del final del franquisme, escriu, des de la seva seu
de Ripollet, el següent manifest titulat “Donem suport a la iniciativa de L.M.X.”:
“Davant la importància del moment actual, Enllaç creiem que no ens podem mantenir al
marge d’un esforç col·lectiu per aconseguir el protagonisme polític del poble català.
“Les properes eleccions del 15 de juny eren una oportunitat, que els partits polítics
tenien, de defensar amb claredat el clam popular dels últims anys per la llibertat,
l’amnistia i l’estatut d’autonomia.
“És evident que l’objectiu principal del poble català en aquests moments és acabar
d’una vegada per sempre amb el feixisme. Això en la perspectiva de les eleccions
només hagués estat possible amb una candidatura unitària de totes les forces
democràtiques i antifranquistes.
“Els partits polítics, per interessos aliens al poble, han deixat perdre aquesta ocasió; ens
han decebut. Cal, doncs, que el poble, mitjançant els seus organismes de base, passi a
protagonitzar, per damunt dels partits, l’actual moment de canvi.
“Donem suport, doncs, a la iniciativa d’en X. de convocar una sessió plenària de
l’Assemblea de Catalunya pel proper dia 29, per tal de constituir-la en Parlament
provisional de la Generalitat, presidit per en Tarradellas. Us demanem que considereu la
importància d’aquests fets i la necessitat de participar des del vostre lloc en aquesta
iniciativa”.
¿Què diuen els partits embarcats en les eleccions? El PSUC (21.5.77) demana un
ajornament de la celebració de la II Plenària, per a després de les eleccions... per al mes
d’octubre proper. Sempre tirant pilotes fora, el·ludint l’ocasió d’or, l’ocasió històrica de
la caiguda del “mur del franquisme”. Però més greu, per més meditada, completa i
responsable, és la resposta conjunta del mateix dia, presentada per CDC, CC.OO. de
Catalunya, FNC, PSC-r, PSC-c, PSOE de Catalunya, PSUC i UGT. Tota la gran força
política i sindical-politititzada sencera, en bloc, com un sol home per defensar
l’exclusivitat de l’administració del poder. Es titula: “A totes les delegacions membres
de l’Assemblea de Catalunya”. Passo a analitzar-la:
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1.- Accepten, per respecte, la decisió, no compartida per ells, de celebrar la II Sessió el
29, però detallen els aspectes negatius de la convocatòria:
a) La I Sessió fou preparada a fons, aquesta, no. [No s’ha pogut preparar per causa
de les tàctiques dilatòries dels grups sotasignats].
b) La decisió de celebrar la I Sessió fou presa per una gran majoria. L’assistència a
la Permanent que determinà la II Sessió només fou d’un 1/3 de les delegacions.
[La majoria de les no assistents eren formades per persones de palla dels
mateixos grups sotasignats].
c) La discussió no pot esgotar-se en aquests moments marcats per les eleccions.
[Volen la dependència amb Madrid i l’escó a Madrid abans que l’autoafirmació
nacional catalana].
2.- Els moments actuals:
a) No es poden oferir orientacions unitàries en un moment de tantes opcions
polítiques diferents. [“Els dividits” s’uneixen per anteposar la divisió a la unió!,
per anteposar la política a la voluntat popular, tot i que ara encara disposa d’un
òrgan immillorable d’expressió unitària: l’AC, no com després, quan l’hauran
matada, que no disposarem de cap. Batalla liberal dels polítics per l’acaparament
de la voluntat del poble. Primer, que triïn silenciosament (votant) entre la oferta
que els partits els fem. Després (?) ja parlaran, (on?)]. Segueix fent falta
concentrar-se en la lluita pels quatre punts [Aniran a les eleccions sense amnistia
(punt 1), sense la legalització de tots els partits polítics (punt 2) i sense cap
garantia de poder arribar a exercir el dret d’autodeterminació (punt 3)!].
b) El restabliment (ni que sigui provisional) de la Generalitat no és cosa de
l’Assemblea, és cosa dels partits [Supremacia d’uns polítics espantats o botiflers
sobre la voluntat del “poble en lluita”. Si al menys hagués servit aquesta
supremacia política per declarar els electes, en Assemblea, la independència
catalana, com feren, respecte dels seus països, els electes d’Estònia, Letònia,
Lituània, Eslovènia, Bòsnia, etc. després de la caiguda del mur de Berlín!].
c) L’objectiu de l’autodeterminació només es pot plantejar després d’un ampli
debat popular i d’una entesa entre les forces polítiques [Saben perfectament que
“el poble en lluita” és minoritari i que les masses (no el poble) són governades
per dependentistes espanyols. Amaguen que els drets d’un poble envaït no depèn
del vot dels invasors per majoritaris que siguin. Si no que ho preguntin als
Països Bàltics].
3.- Proposta de formes de treball:
a) Celebrar la II Sessió en dues reunions, una d’obertura, el dia 29 i una de cloenda
durant la segona quinzena de juny [Nova i definitiva dilació per evitar l’Acte de
Sobirania abans de les eleccions a i de Madrid].
b) Cal, en la sessió d’obertura, acceptar unitàriament el debat de les diferents
propostes i definir els criteris de convocatòria de la sessió de tancament.
[Evidentment en aquesta primera reunió abundaran les propostes i el document
no planteja pas arribar aquest primer dia a conclusions vinculants].
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4.- Proposta d’objectius polítics:
a) Valoració del treball realitzat. [Entreteniment històric en un moment en què el
temps apressa inexorablement].
b) Anàlisi del moment polític. [Ells, enmig de llurs anàlisis, seran responsables de
no haver “vist” o d’haver deixat passar el moment polític transcendental].
c) Vigència dels 4 punts i noves mobilitzacions unitàries per assolir-los [No hi
havia cap voluntat política d’assolir-los abans (ni després?) de les eleccions,
com he dit a 2a].
d) Manteniment i potenciació de la campanya “Volem l’Estatut” per recuperar
popularment l’autogovern. [“Mama, vull la Lluna!”].
e) Definició del paper de l’Assemblea de Catalunya en el nou marc històric. [Per a
després de l’establiment de la democràcia liberal de representació que
menysprearà una Assemblea de participació directa, la qual serà vista com un
contrapoder i no com l’arrel de la força sobirana i que serà guillotinada].

141.- Cinc propostes per a la II Plenària (23.5.77)
Els partits polítics legalitzats es desentenen dels no legalitzats. Esquerra Republicana de
Catalunya, un dels no legalitzats, convoca un acte civil de protesta, a dissabte, 21 de
maig, a les 8 de la tarda, a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona. El Govern Civil de
Barcelona el prohibeix. Els grans partits ho toleren. Ja saben els grans partits que
l’amnistia total no vindrà abans de les eleccions. Els socialistes telegrafien a Suárez:
“Considerem indispensable la immediata llibertat presos polítics abans apertura període
electoral”. Debades. Paraules, paraules.
Malgrat la feblesa còmplice davant l’Estat i la cruesa guerrera del front polític electoral
davant del “poble en lluita”, plovien adhesions populars a la meva Proposta d’Acte de
Sobirania previ a les eleccions. El 22 de maig es publicava aquest manifest de
l’Assemblea de les Terres d’Urgell:
“”L’Assemblea del les Terres d’Urgell, reunides en Permanent el dia 22, ha pres aquest
acord davant la propera II Sessió Plenària de l’Assemblea, de donar suport a la proposta
de L.M.X. de constitució de l’Assemblea de Catalunya en Parlament Provisional de
Catalunya i el restabliment d’en Josep Tarradellas com a President de la Generalitat
Provisional. Les primeres funcions d’aquest Parlament Provisional, serien les de
preparar unes eleccions veritablement lliures i democràtiques per a què el nostre poble
pogués elegir els seus representants al Parlament de Catalunya.
“En cas que aquesta proposta no prosperés i no fos acceptada, nosaltres creiem que,
donat que l’Assemblea encara no ha aconseguit cap dels seus quatre punts, la seva
funció no ha acabat i , per tant, s’han de buscar solucions de continuïtat davant el nou
període històric que s’està obrint.
“Creiem, doncs, que posat que l’Assemblea es pot considerar com el més clar
representant del Poble de Catalunya i que aquest li ha demostrat el seu suport en les
darreres mobilitzacions per l’Estatut i parant esment en l’experiència de lluita unitària
d’aquests darrers cinc anys, no podem desaprofitar tot aquest bagatge i proposem que
l’Assemblea continuï com a tal, oberta a tota classe de noves incorporacions dins el
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marc dels quatre punts, i la seva funció sigui la de mobilització per a donar suport i
impulsar les reivindicacions dels nostres representants al Parlament de l’Estat espanyol
fins a la consecució definitiva dels quatre punts de l’Assemblea de Catalunya”.
Val a dir que, quan critiquem el capteniment dels partits polítics electoralistes, excloem
de la crítica munió de partits polítics més crítics que, en aquests moments crucials, no es
vénen la dignitat per un plat de llenties. Escoltem el comunicat facilitat pels vells
lluitadors independentistes del Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països
Catalans (PSAN):
“En la situació de crisi en què havia caigut l’Assemblea de Catalunya darrerament,
considerem que la proposta de L.M.X. ha estat, ja abans de ser discutida a la II Plenària,
el revulsiu dinamitzador que de fa temps molts esperàvem. L’esperit clarament
rupturista dels punts programàtics de l’Assemblea de Catalunya havia estat
progressivament bandejat per molts partits en llur replantejament d’una política cada
vegada més supeditada a la iniciativa i als interessos del govern Suárez, i avui no
solament podem observar que no s’ha pogut incrementar i capitalitzar aquell grau de
mobilització popular aconseguit ara fa uns quinze mesos per l’Assemblea de Catalunya,
sinó que amb l’afany de treure uns fruits partidistes immediats en el marc de la política
del postfranquisme, molts membres de l’Assemblea de Catalunya han provocat la
involució d’aquest organisme unitari i la desmobilització popular general.
“Davant d’això donem suport a una proposta com la d’en X. que, a més d’ésser una
alternativa política de la democràcia catalana davant la pseudodemocratització del
govern Suárez, pot llençar el poble català a una mobilització sense precedents.”
Però els ”grans” partits (en locució de Mundo Diario) s’aboquen a la cerimònia de la
confusió. Vuit intel·lectuals, Agustí de Semir i Jordi Carbonell (independents pro
PSUC), Ricard Boadell, Joan Guinovart i Elisabeth Mas (de comarques), Ramon
Moragues (Rosa Sensat), Ricard Lobo (No alineats) i Carles Jordi Guardiola
(Assemblea d’Intel·lectuals), submarins de CDC, PSC i PSUC, fan el 23.5.77 lliurament
al Secretariat de l’AC, d’una altra proposta per a la II Sessió:
A) És missió de l’AC de retornar la sobirania al poble, d’instaurar l’ordre
democràtic i restablir el poder polític català. Els quatre punts de l’AC encara no
estan assolits. Cal no donar el vot als que no reivindiquin els quatre punts en el
programa electoral.
B) Volem l’amnistia total, les llibertats individuals,
C) i el restabliment provisional de l’autogovern fins a arribar al ple exercici del dret
a l’autodeterminació. Rebutgem el “Consell General” proposat per Suárez.
Després de les eleccions cal constituir l’Assemblea de Parlamentaris [a Madrid]
que reclami el retorn de Tarradellas.
D) La coordinació amb els altre pobles de l’Estat.
E) Poder per a les diferents nacionalitats i regions de l’Estat.
F) Cal fer comissions compostes de representants de sectorials, socials, territorials.
G) “Continuació” el 19 de juny sobre situació política postelectoral i propostes
d’adequació a la “nova” situació. [Ni esment de la meva Proposta. Amb paraules
prèvies grandiloqüents, tot es va rebaixant. No calen comentaris al lector
espavilat].
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El Secretariat de l’AC, a més de la meva proposta, de la proposta de les vuit
organitzacions polítiques i sindicals i de la proposta dels vuit “independents”, rebé tres
propostes més, una de Bandera Roja, una altra d’Unió republicana i una tercera
d’Esquerra de Catalunya (ERC, PTE, EC, CSUT, ACD i AMC-, que com la proposta
dels intel·lectuals advoca per la constitució d’una Assemblea de Parlamentaris després
de les eleccions. Una selva!

142.- La II Sessió Plenària de l’AC (29.5.77)
Dia 29 de maig de 1977. II Sessió Plenària de l’Assemblea de Catalunya al Club Mundo
de Barcelona. Cinc anys i mig després de celebrada la I Sessió (7.11.1971). Amb vint-inou Permanents celebrades en l’endemig. Hi assisteixen 115 delegacions amb 249
delegats. Presideixen Pere Portabella (pro PSUC), Miquel Sellarès (pro CDC), Salvador
Coromina (pro PSC.c), Joan Guinovart (comarques) i Antoni Matabosch (no alineats).
Hi són invitades personalitats del món cultural i social. L’acte és totalment obert als
periodistes. La comissió organitzadora ha demanat a tots els grups integrats a l’AC que
facin “totes les passes que calgui per a poder assistir a la reunió amb un mandat
suficient i ampli del vostre grup, organització, assemblea democràtica, etc., a fi
d’assegurar una màxima operativitat a la sessió”. També s’hi diu que les representacions
no poden superar el màxim de tres persones. I fa també una crida, “donada la
importància cabdal de la Plenària dins el gran moment històric que travessa el poble
català”, per a fer conèixer l’acte, “a fi que la sessió pugui ser allò que realment ha de
ser: l’autèntica voluntat del poble català”.
Ordre del dia:
Plantejaments programàtics i organitzatius sobre els quals s’ha d’avançar en la lluita
popular, dins el marc de la nova situació històrica creada en el nostre país:
- proposta de formació de la Generalitat Provisional del Principat de Catalunya,
feta per L.M.X.
- altres propostes, fins a set més.
Exposo àmpliament la meva, la responsable d’aquella Sessió. La majoria de les
delegacions territorials i altres delegacions em donen suport decidit. Se m’hi oposa
frontalment Antoni Gutiérrez (PSUC) en nom dels vuit grups polítics (140). Al màxim
accepten la proposta dels vuit intel·lectuals (141), però sense acceptar l’Assemblea de
Parlamentaris oferta per aquests. L’AC acaba partida en dos. Agustí de Semir clama:
“Unitat!”. La gent l’aplaudeix. Els comunistes retiren la seva negativa a fer una
Assemblea de Parlamentaris, després de les eleccions i abans de constituir-se a Madrid
les Corts espanyoles (minso acte de sobirania). Jo, amb el cor destrossat, retiro la meva
proposta. No hi haurà Acte de Sobirania amb tots els ets i uts. Serà només un simulacre.
Catalunya és una nacioneta.
Estic molt trist. S’ha escapat una d’aquelles oportunitats històriques que només passa
molt de tant en tant en la vida dels pobles. ¿És un bé suprem la unitat quan dins de la
cleda unitària hi ha els enemics de la nació sobirana? Però em vaig empassar les
llàgrimes i les tristors i immediatament vaig emetre el següent comunicat:
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“El dia 29 de maig de 1977 marca una fita històrica per a Catalunya. La II Sessió
Plenària de l’Assemblea de Catalunya determina l’inici del procés constituent del
Principat de Catalunya per a immediatament després de les eleccions del dia 15 de juny
i abans que els elegits participin en la constitució de les noves Corts espanyoles. Els
delegats del més ample ventall de forces polítiques i socials del país emplacen els futurs
elegits a constituir l’Assemblea de Parlamentaris sota la presidència de Josep
Tarradellas, President de la Generalitat de Catalunya. Els comptadíssims vots en contra
mereixen tot el nostre respecte. Hi ha moltes formes de col·laborar a la nostra
reconstrucció nacional. Monopolitzar-ne el mètode no és democràtic. Certs ahucs i
xiulades hi han sobrat. Tanmateix el to general fou d’una gran maduresa política. El
nostre poble en pot estar orgullós. Pau, seny, ordre, dignitat, gosadia. Exercici de poder
sobirà”.
El comunicat de la II Sessió referma [de paraula] els quatre punts de l’AC.
1.- “L’amnistia ha de ser total i significa, no solament l’alliberament de tots els presos
polítics i la possibilitat de retorn de tots els exiliats, sinó també la declaració
d’acabament de la situació de guerra civil i de totes les seves conseqüències: diferència
entre vencedors i vençuts, entre els mutilats i les vídues d’un camp i de l’altre,
discriminació en els funcionaris i altres situacions semblants” [Ni l’amnistia ni res de tot
això s’obtindrà abans de les eleccions i, tanmateix, cap candidatura es farà enrere per
aquesta causa abans de les eleccions].
2.- “L’exercici de les llibertats democràtiques fonamentals exigeix la implantació del
principi de llibertat amb la supressió del règim d’autoritzacions administratives prèvies,
de les discriminacions selectives per part de l’administració, les quals es tradueixen en
inseguretat jurídica, desigualtat en grups i persones, exclusions de partits, etc. I el
reconeixement del ciutadà com un membre del cos sobirà i no com un súbdit amb drets
limitats” [S’arribarà a les eleccions sense la legalització d’alguns partits a criteri del
règim].
3.- ¿Darrer esment mecànic del “dret a l’autodeterminació”? Rebuig del Consell
General inventat per Suárez. Compromís de no integrar-s’hi [Demanda acomplerta].
Abolició del decret de 5.4.1936 supressor de l’Estatut i de la Generalitat de Catalunya
[No aconseguida abans de les eleccions]. Constitució de l’Assemblea de Parlamentaris
electes, abans d’anar a constituir les Corts espanyoles [La cosa espanta el PSUC, que
vota en contra, però finalment s’acomplirà amb temors i tremolors], sota la presidència
de Josep Tarradellas, president de la Generalitat. L’AC demana al president el seu
retorn abans de les eleccions [Ni somiar-ho!]. La tasca de l’Assemblea de Parlamentaris
serà la de convocar eleccions al nou Parlament de Catalunya [Abans ens imposaran una
Constitució espanyola (1978) i un Estatutet regionalista, arrecerat sota la Constitució
(1979). Quan finalment s’arriba a les eleccions al nou Parlament de Catalunya, tot ja
està lligat i ben lligat a Espanya].
“L’AC demana a tots els partits, coalicions i candidatures que es defineixin, de manera
clara abans de les eleccions sobre aquests compromisos, i els assumeixin” [?!].
4.- La coordinació del tots els pobles peninsulars s’entén “fonamentalment assumint
com a pròpia la reivindicació del poder polític per a cadascuna de les nacionalitats i
regions que la integren” [¡Quin favor no fan aquests redactors als futurs “Pares de la
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Constitució espanyola”. No es reconeixen les nacions, se les substitueix pel terme vague
de “nacionalitats”, s’ajunta en pla d’igualtat a les “regions” i tot plegat anirà a
desembocar al “cafè per a tots” de les Comunitats autònomes, on les nacions
històriques, sempre reivindicades, desapareixen].
Amb la proposta simbòlicament sobiranista de l’Assemblea de Parlamentaris encara
férem un favor a Suárez, així comptà amb els col·laboracionistes necessaris, altrament
¿qui hauria redactat el futur Estatut?
En un article, publicat a l’Avui el dia anterior, titulat “Un enemic del poble?”, Oriol Pi
de Cabanyes deia:
“Quan Salvat-Papasseit, manllevant-lo del teatre d’Ibsen, titulà “Un enemic del poble”
el seu “full de subversió espiritual”, ho feu reivindicant el seu lloc exacte d’agent d’una
revolta moral i assumint els càrrecs que, des dels llocs de privilegi, hom li pogués
donar. Però de quin “poble” es tracta? Perquè el mot “poble” té un significat diferent
segons qui l’apliqui. El que és indubtable és que Ibsen i Salvat-Papasseit s’erigiren en
defensa d’un poble no gregari, d’un poble lliure o alliberat de servituds, consciència
vivent contra el canibalisme i l’apatia, contra els servils i els mesells, els panxacontents
i els aprofitats, els bandarres, els oportunistes i els demagogs.
“I, doncs, tot això ve a tomb del darrer i espectacular gest de L.M.X., el qual reclama
per a tots –i no pas per a ell, ni per al profit exclusiu d’uns quants, ni per a la victòria
dels uns sobre els altres- la unitat d’acció cap a la llibertat. “És boig, no toca vores, és
un il·luminat!...”, són els judicis que ressonen amb veu més alta que no pas fins ara,
amb ironia o indignació.
“Cal ara que fem l’esforç de comprendre, si més no de comprendre, el gest de L.M.X. i
que el sapiguem jutjar amb serenitat, un a un i col·lectivament. Cal que meditem, no
solament les possibilitats d’una proposta concreta com la que fa, sinó les causes que
l’han induït a assumir un cop més les seves responsabilitats. Perquè, i aquest article en
vol ser testimoni, el seu clam no és personal, ni partidista, sinó que reflecteix un desig
unitari d’un ampli sector del nostre poble i al marge de qualsevol partidisme. I el que
pretén en essència és ben senzill: la unitat d’acció cap a la victòria per a tot un poble que
ha estat durament oprimit i encara sentenciat a mort durant els llargs anys de la
dictadura.
“L’Assemblea de Catalunya –cap a la segona sessió plenària de la qual es va avançant a
molts nuclis locals, comarcals i de base- és entesa tot just ara com a simple eina de
mobilització de masses per molts dels que fins fa poc, a més de carn de canó a utilitzar,
li atorgaven un paper polític reivindicatiu de primer ordre, per molt que a alguns els
requi, però l’Assemblea no serà enterrada si sap mantenir la seva força i mentre no
s’hagin aconseguit els seus quatre punts programàtics. És per això que cal comptar amb
el seu entusiasme de base i amb la seva presència aglutinant, al marge d’electoralismes
circumstancials, com a eina indispensable d’entesa fins a la consecució de totes les
llibertats democràtiques, de l’amnistia i l’Estatut d’autonomia que L.M.X., fidel a les
seves responsabilitats, a la seva consciència d’home lliure, justament no ha traït ni traeix
ni trairà mai”.
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Tanmateix, ben aviat l’Assemblea de Catalunya serà enterrada, sense haver aconseguit
els seus quatre punts programàtics.

143.- Adéu, a la candidatura unitària! (3.5.77)
En aquest dens mes de maig de 1977 porto tres curses de velocitat alhora. He narrat la
primera: la lluita popular per l’amnistia (136 - 137). He narrat la segona: la lluita
institucional per l’Acte de Sobirania (138 – 142). Ara toca explicar com vaig cremar el
darrer cartutx per tal d’aconseguir directament o indirecta l’amnistia social desitjada i
col·laborar a la consecució de l’”amnistia nacional”. Em refereixo a la meva inesperada
presentació com a candidat al senat a les eleccions del 15 de juny. Endimoniadament
enredada amb les altres dues batalles, anà d’aquesta manera. Torno a posar el
cronòmetre a 1 de maig:
El calendari electoral s’havia posat en marxa el 18 d’abril amb la publicació oficial del
corresponent decret. El 29 d’abril s’obria el termini de presentació de candidatures. Les
coalicions només podien presentar-se fins al 3 de maig i el dia 8 tancava l’admissió de
candidats. Tot, molt precipitat. Com a màxim només hi havia una setmana de temps. La
febre pujà fins al sostre.
Davant el fracàs ajustat de la candidatura unitària general, proposada a Sarrià el 26
d’abril, amb 8 partits a favor i 9, en contra (134), jo vaig fer una crida in extremis (135)
per tal que al marge dels partits es pogués presentar una candidatura unitària
d’independents. La reunió fou preparada laboriosament al carrer Entença davant de la
Model. Els captaires de la pau vam confegir una llarga llista amb cents de noms
d’independents o de gent de partit a títol individual, que fossin personalitats destacades
al servei del país. Calia cercar-ne de pressa l’adreça. I calia anar-los a veure
personalment per invitar-los a la reunió. Tot això feren com un llampec els amics i veïns
dels captaires que venien a veure’ns. Els diaris posaren la convocatòria amb pèls i
senyals sense cobrar-ne un duro. Màxima eficàcia sense gens de finançament. La força
(kratos) del poble (demos). Es posava com a condició la renúncia a estèrils
protagonismes. De la meva part, avalaria públicament la llista, tant la impulsada per mi
com una altra qualsevol que sortís de la reunió, mentre fos unitària. Jo m’excloïa
taxativament de la llista. Hi havia un aval de 3000 signatures. La intenció era de
pressionar els partits cap a llur unió. Si aquesta s’aconseguia a temps, la nostra
candidatura es retiraria. Si no s’aconseguia a temps, però després del venciment del
termini de presentació els partits veien finalment la necessitat de la unió, sempre eren
ells a temps de retirar les candidatures partidistes i arrecerar-se tots plegats en la
candidatura unitària... Quins somnis!
“Els articles de X. i de Joan Oliver (1/4 i 5/4 de l’AVUI) són dignes d’ésser meditats
seriosament pels dirigents de la nostra política nacional. Haurien d’ésser,
necessàriament, la pedra de toc i el revulsiu que, deixant de banda personalismes,
s’abrandessin o oïssin el clam d’aquests dos homes, puix que tots dos són autèntica veu
del poble. Del poble que no vol tornar enrere i que per continuar endavant, vol ajuntarse monolíticament per poder assolir la llibertat i la democràcia que reclama i necessita.
Encara hi som a temps, si hi posem el cor i la voluntat d’assolir-ho! Que el seu
missatge, coherent i patriòtic, no sigui en va!. Salvador Grau–Mora. Carta al director.
AVUI, 3.5.1977”.
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“Benvolgut Lluís Maria: Vaig estar molt contenta de rebre en Jaume i la Núria de part
teva. Hem estat contactant amb tanta gent com ha estat possible. Per aquests amics de
Tarragona t’envio la nostra adhesió a l’empresa que s’intenta de fer, i desitgem que
d’una vegada siguin superades les ambicions personals o de grup per assolir un resultat
unànime, que és el que necessita el nostre país. A la teva disposició per tot. Una
abraçada. Olga Xirinacs. Tarragona, 3.5.1977”.
La reunió fou a les deu de la nit del dimarts dia 3 al Casal de la Pau, c./ Bruc 26, 2on.
Malgrat la preparació acurada i la concorreguda assistència, l’acte fou un fracàs més. La
gent invitada (a títol personal) provenint dels “grans” partits boicotejà tot intent
d’entesa. Fins sortí l’acusació que la candidatura única recuperava el partit únic del
franquisme i de tot feixisme.El desànim s’estengué entre els “unitaris”. Què fer? Que
més hi faltava?
Mentre, paral·lelament, els partits superbiosos, per emmascarar la seva política egoista i
antipatriòtica, intentaven fer una candidatura unitària per al Senat de Madrid, una
candidatura que, segons ells, podria incloure des de la Lliga (dreta conservadora) fins el
PSUC (eurocomunistes). Tampoc aquests intents reeixiren. S’hi oposà UDC
(democràcia cristiana). No volia figurar en una mateixa llista amb els comunistes. Ai
uix, quin fàstic! També aquí els “grans” polítics acabaren dividits en dos blocs: el centre
dreta, capitanejat al Congrés per Pujol, que s’anomenaria “Catalunya i Democràcia”, i el
centre esquerra de socialistes (PSOE) i comunistes, que s’anomenaria abusivament
“l’Entesa dels Catalans”, encapçalada per Josep Benet. Tanmateix tenien l’excusa que la
desunió per al Senat no fou culpa d’ells. Així es consideraren hereus de l’unitarisme i
volgueren representar l’herència de l’Assemblea de Catalunya i la defensa dels seus
quatre punts encara pendents.
Per acabar aquests darrers i desesperats intents de candidatura unitària a les eleccions de
Madrid, transcric la següent nota que m’arribà a mans al “despatx” d’Entença:
“Comunicat final d’en Esteve Rodoreda, jove de Granollers de vint anys, en vaga de
fam des del 21 d’abril per una candidatura unitària a Catalunya:
“No havent ja possibilitats per presentar una candidatura unitària, abandono el meu
dejuni que era com el símbol d’allò que el poble demanava: la unió. S’ha de lamentar el
poc cas que, a causa de personalismes i falta de visió de certs polítics, s’ha fet a la
creixent insistència d’Unitat. 3.5.1977”.

144.- Candidat a senador (5.5.77)
Vist el panorama desolador de la dispersió de les forces polítiques catalanes i de llur
abdicació dels compromisos més fermament defensats en anys anteriors, i acabat el
termini de presentació de coalicions electorals, se m’empeny a què accepti acomplir un
paper de referència política testimonial d’uns principis oblidats, pervertits, traïts. El
Grup de Captaires de la Pau del carrer Entença, la Comissió pro Nobel X. i el
Secretariat del Manifest per al restabliment de la Generalitat i el retorn del president
Tarradellas demanen el dimecres, 4.5.1977:
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“Que L. M. Xirinacs es presenti tot sol candidat al Senat per la província de Barcelona.
“1.- Tenint en compte que a Catalunya no ha estat possible d’obtenir i presentar una
candidatura unitària ni per al Congrés ni per al Senat, car els interessos i
condicionaments de grup han dominat per damunt del gran interès comú que és
Catalunya.
“2.- Tenint en compte que en aquests moments ha quedat paralitzada la plataforma
unitària del Consell de Forces Polítiques de Catalunya i pràcticament neutralitzada
l’Assemblea de Catalunya per la dispersió de les forces de cada grup polític.
“El fet que es presenti tot sol volem que tingui dos significats:
a) Que la seva persona no pugui ser manipulada per cap força ni de centre ni de
dreta ni d’esquerra, sinó que estigui oberta per un igual a tots els grups, persones
i entitats de Catalunya, i mantingui la independència que ha servat fins ara. Per
això no convé que es barregi el seu nom en una llista electoral.
b) La seva presència al Senat en nom de Catalunya (candidatura en la província de
Barcelona per motius legals) serà provisional, mentre no es recuperi l’Estatut del
32 i no hàgim celebrat el retorn del president de la Generalitat, Josep
Tarradellas”.
A la vorera del carrer Enternça, davant per davant de la Model, se’m feu aquesta petició.
Res no estava més lluny dels meus propòsits. Els vaig demanar temps per pensar-m’ho.
Però el temps urgia. Caldria recollir 3.000 signatures degudament autenticades. El 8,
diumenge, es tancava l’admissió de candidatures. Era una bogeria. ¿Com es recollirien
3.000 en dos dies i escaig? Vaig citar els emissaris per al dia següent al matí a primera
hora. La nit de dimecres (4.5) a dijous (5.5) fou dura per a mi. Potser algú no s’ho
creurà, però no solament no volia la candidatura sinó que ni l’estada davant de la presó
no era del meu gust. Tinc tendències solitàries, eremítiques. Obrir relació amb una
persona nova sempre se’m fa una muntanya. Tot el que he fet en l’àmbit públic ha estat
mogut per raons ètiques; psicològicament no m’ha estat gens plaent. Al matí vaig
acceptar la proposta, amb una prova prèvia: l’èxit de la recollida de les 3.000 signatures
en el curt espai de temps de dos dies. Aquest test esdevindria una enquesta-mostra de la
voluntat popular fins ara només conjecturada.
“Resposta a la petició que em presenti a Senador, com a expressió del desig unitari de
Catalunya:
1.- No ho faig de gust. Personalment no volia presentar-me. Molta gent i molt diversa
m’empeny a que doní un pas endavant. Provem-ho, doncs. Abans he esgotat tots els
mitjans de deixar als polítics la responsabilitat de la representació unitària de Catalunya.
Aquesta experiència esdevindrà un sondeig de la voluntat popular a la qual vull sempre
servir. Fins ara l’havia tractat d’endevinar. Ara tindré una prova una mica més
objectiva. Tanmateix he de posar condicions:
2.- No tinc diners per fer campanya. Caldrà, doncs, finançar-la a l’estil pobre amb
aportacions espontànies.
3.- Vull restar fidel a la permanència davant de la presó durant el període electoral amb
les mínimes excepcions que exigeixen les aparicions en televisió, etc., que permeten la
llei.
4.- Observo un perillós fenomen alienador: enlairen un i s’inhibeixen els altres. Per
evitar això, ara jo em presento a senador, però em retiraré abans del dia de les eleccions
si no hi ha una realitat segons els principis configurats en la meva proposta [encara no
debatuda] de Generalitat Provisional del Principat de Catalunya que inclou el retorn del
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president Tarradellas, abans de les eleccions. No vull anar a Madrid, si no tinc darrere
una Catalunya unida a la qual informar i a la qual obeir. No vull coaccionar el poble,
però em nego a presentar-me si el poble català no fa l’esforç d’unitat que està en les
seves mans de fer.
5.- Em presento sota el triple lema:
a) “DEMOCRÀCIA”: Amnistia total, legalització de tots els partits i sindicats i canvi de
les lleis opressores dels drets humans, inclòs el dret de vaga.
b) “CATALUNYA”: Restabliment de la Generalitat i de l’Estatut, com a marc per
exercir la nostra autodeterminació. I, a nivell d’Estat, el respecte constitucional a les
nacionalitats i a les regions que les composen.
c) “JUSTÍCIA SOCIAL”: Correcció de la legislació i de la direcció econòmica al servei
de la majoria, millor distribució del profit del treball i reforma fiscal”.
Amb aquesta acceptació canviava la condició de la meva vida. D’home del poble
(demòtic) que era esdevenia ara home de l’estat (polític). I, en la lluita pel control de
l’Estat, la competitivitat és ferotge i sovint a mort. Allí regna la llei del més fort sense
contemplacions. Havia, doncs, entrat en un infern. La guerra és l’infern manifest; la
política i, sota d’ella, l’economia són l’infern dissimulat. Les bones maneres no ens han
d’enganyar. Certament, la dreta amb segles d’experiència política gastaria unes maneres
meravelloses. L’esquerra, en canvi, marginada del poder des de feia més de quaranta
anys, estava desficiosa i mossegava a tort i a dret sense gaires miraments per fer-se el
seu lloc en el poder. Els “grans” partits polítics s’enfadaren molt de la meva entrada a la
cursa electoral. S’acabaren els ditirambes a la meva feina en pro de l’amnistia.
“Finalment al llop se li veuen les orelles de l’afany de poder”, deien. Amb aquesta
expressió, ¿no s’estaven dient llops a ells mateixos?
Un punt i a part mereix el PSUC, capitanejat per Gregorio López Raimundo i Antoni
Gutiérrez Díaz. Em renyaren molt pel fet de presentar-me. “En política, cal entendrehi”. Jo era l’incult, ells els entesos. Em sap molt de greu el fracàs que ha resultat per als
comunistes la nova situació. Fins a aquells moments el PSUC s’havia distingit per la
seva força i implantació popular, en empreses, barris, classe mitjana i món intel·lectual.
Ell, amb la seva dedicació fou l’artífex principal de l’Assemblea de Catalunya, enveja
de tots els pobles en lluita d’Espanya. Santiago Carrillo deia que el “Pacte històric”
entre burgesia i proletariat, propugant per l’eurocomunisme a tot Europa, només s’havia
acomplert en l’Assemblea de Catalunya. Però des de la campanya electoral el PSUC ja
no feu res de bo. Ha perdut bous i esquelles. Ha passat de ser el partit hegemònic de
l’oposició antifranquista a ser un partit minoritari que per mantenir-se mínimament en
l’àrea del poder s’ha hagut de vendre tots els seus principis distintius. Digueu-me en què
es diferencia avui dels socialistes?

145.- Inici de campanya electoral (25.5.77)
Un anunci als periòdics demanava signatures d’adhesió a la meva candidatura
independent al senat. Deia: “Una signatura per Catalunya!”. Corria de mà en mà un
paper que demanava: “Ens calen 3.000 firmes (entre divendres i dissabte). La recollida
de les 30.000 signatures necessàries amb la fotocòpia del carnet d’identitat, en 3 dies
fou tot un èxit. Fins des de Balsareny, a més de 50 quilòmetres de Barcelona, baixà una
delegació a oferir-me un paquet d’adhesions. Total, a les 22’40 de la nit del diumenge 8
de maig, 7.362 signatures, presentades a la Junta Municipal del Cens. Més del doble del
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necessari! En tres dies, tot un referèndum! Tot el paperam en en una caixa de plàtans i
en capses de sabates. Com és comprensible, encara no teníem seu electoral. Les
adhesions calia adreçar-les al Casal de la Pau al carrer Bruc, 26.
L’advocat Elies Rogent, descendent del gran arquitecte del seu nom i del pintor, també
del seu nom, m’escriu i em porta a mà, matiner, ja el divendres 6 de maig: “Voldria
donar suport a la teva candidatura però no tinc encara el nom català d’”Elies” en el
carnet imprescindible per a donar-te suport. Ja he aconseguit el canvi de nom en el
Registre Civil. No encara, en el carnet. Actituds com la que vares prendre l’any 70 em
varen convèncer. Malgrat això, compta amb mi i amb el meu suport moral per a
qualsevol cosa”.
Les col·laboracions sorgiren de pressa. L’equip iniciador era format per Josep Dalmau,
Jaume Rodri i Josep Camps i quatre més. En Jaume Ramonet es brindà ä fer-me de
secretari. El “primera línia” de la publicitat Marçal Moliné dirigí la campanya. Tot
gratuïtament. Tanmateix calien diners. La vidua Seix avalà, crec que 5 milions de crèdit
de Banca Catalana. Per a representant legal de la candidatura se m’oferí l’advocat dels
no violents, dels objectors de consciència i de tota mena de causes perdudes... que
sovint ell guanyava no se sap ben bé com. Em vaig haver de fer a corre-cuita un carnet
d’identitat que no existia des de feia cinc anys en protesta contra el franquisme.
De la unitat de candidatura, res de res. Competia electoralment al senat per la
circumscripció de Barcelona amb Miquel Coll i Alentorn (UDC), Pere Pi i Sunyer
(EDC) i Francesc Viadiu (ERC) de “Democràcia i Catalunya” i amb Josep Benet (pro
PSUC), Fancesc Candel (pro PSUC) i Alexandre Cirici (PSC-PSOE). Calia elegir-ne
tres i sortirien senadors els quatre primers, elegits separadament independentment de les
agrupacions de les candidatures.
En un reportatge de Salvador Alsius al “Diario de Barcelona”, del mateix diumenge, dia
8, sota el títol “Xirinacs: ¿Hi ha un futur senador davant la Modelo?”, comenta:
“Alguns polítics estan mosquejats amb L.M.X.. Una cosa és demanar l’amnistia,
treballar per Catalunya i fins i tot fer crides en pro de la unitat. Però, pensen alguns,
d’això a fer-los la competència electoral i a posar en evidència llurs punts flacs... Està
clar que no són tots els partits els que miren de cua d’ull el “captaire” puix hi ha sectors
polítics que fins donen suport a la seva decisió.
“La vorera del carrer Entença, que X. ha convertit en la seva segona casa a l’espera de
l’amnistia total, ha estat especialment concorreguda, des de que s’anuncià la decisió.
Tot el món amb el seu carnet d’identitat fotocopiat i bolígraf en rest per a posar la
signatura incondicional on el Xiri ho digui. I el Xiri, invariablement, ha hagut de dir:
Porta-ho a aquell xicot alt que està allà, el del jersei verd. Ell, assegut a terra,
despreocupat del nombre de firmes, es mostra una mica abrumat: El que vull, si més no,
és evitar el desassossec propi dels polítics.
“Jo crec en la política. Ja se sap que la missió dels partits és de defendre uns interessos
de classe o de grup social, i em sembra lògic que ho facin. Però no és missió dels
partits defendre la sobirania nacional, el lliure albir personal, la llibertat sindical.
Això és tasca de les institucions nacionals, de les persones i dels sindicats. Les
institucions nacionals, no els partits, són les responsables de defendre Catalunya. Però
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no en tenim. Per això, el meu suport a l’Assemblea de Catalunya, que ha estat la més
rica i la més democràtica”.
La campanya fou senzilla. Els que la iniciaren la planificaren original. En comptes
d’uns grans pòsters, un miniposter en forma d’enganxina de contrastos molt vistosos, de
4 x 8’50 cm.!, que demanava al vianant acostar-se a veure què era amb el nas a tocar de
la paret. Un desplegable de paper moreno reciclat amb una banda en format de revista
de la campanya i l’altra, de pòster. L’estratègia de Marçal Moliné fou centrar-se a la
ràdio. “Tinc molta confiança en la ràdio. Tot ho hem abocat allà”. Els polítics vigilen els
diaris i la televisió. La ràdio se’ls escapa bastant de control. I hi ha un ampli sector de
població que només rep missatges polítics a través de la ràdio, habitual mitjà
d’informació: mestresses de casa, camioners, taxistes, tallers, botigues... totes aquelles
feines que obliguen la vista i les mans però alliberen les orelles.
Aviat la campanya cresqué sola en un esclat impensable. Tothom es veia amb cor de
col·laborar a la campanya. Barris sencers com la Verneda de Barcelona, on no hi havia
cap representant nostre aparegueren sembrats de propaganda. Les diferents naus de la
SEAT. Rutes de cotxes i camionetes, curulls de senyeres i altaveus, eixien de bon matí,
ben sorollosament del carrer Entença i recorrien el país. A cada aturada algú
improvisava un discurs amb més o menys fortuna, que acabava ofegat en aplaudiments.
El local del Passeig de Sant Joan rebentava d’activitat.
Sorgiren grans controvèrsies als diaris i als mítings de les diferents candidatures sobre la
meva presentació. L’”Entesa dels catalans”, per boca de Josep Benet, destil·là molt verí
contra mi. Pujol (“Democràcia i Catalunya”), més generós, deixà a les seves bases
llibertat de triar-me a mi com un dels tres opcionals que tenien els electors, en detriment
dels seus tres candidats.
Jo romania... gairebé sempre davant de la Presó. En acabat la sessió diària de 9 a 9,
anava a gravar a la ràdio, vaig intentar encapçalar un míting a Sabadell on, per raons
d’embussos de circulació, vaig arribar quan la gent ja se n’havia anat. On sí que vaig
arribar a temps fou a Manresa. Míting apoteòsic. No s’hi cabia. Més gent a fora que a
dins. Calgué, per aclamació unànime retirar totes les cadires. Tots a peu dret durant tot
el míting, pogueren cabre-hi sense deixar ningú a fora. La gran excepció de la meva
permanència al carrer Entença fou el darrer diumenge de campanya. Des de davant de la
Model, obria jo la marxa muntat en l’”escarbat” Volkswagen descapotable de l’Enric
Gomis i la Teresa Carreres. Seguien una trentena de vehicles. Férem, en un sol dia,
aturada amb emocionat míting inclòs a Granollers, La Garriga, Taradell, Tona, Vic,
Manlleu, Torelló, Les Masies de Voltregà, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui,
Palau de Plegamans, Sant Andreu del Palomar i Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat.
Tot un rècord! I sense oblidar mai l’amnistia.

146.- Comentaris al diari d’un dia (14.5.77)
Prenc a les mans el “Mundo Diario” del dissabte, 14 de maig, obert per la pàgina 14,
“Catalunya política”, i faig recensió del que hi trobo:
1.- L’editorial, signat per E.A.P. s’exclama: “Hom, de vegades, es posa pesat de tant
insistir. Però és que hi ha coses que costa comprendre. Si existeix coincidència en molts
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punts programàtics i sobretot si existeix un enemic comú a combatre –la dictadura- no
es comprèn molt bé [que suau!] la manca d’un acord unitari de l’anomenada oposició
democràtica. El problema és particularment important per a Catalunya, puix té una
difícil papereta per a plantejar i resoldre a les Corts constituents, en les què es posa
damunt la taula nogensmenys que la seva pròpia identitat. [a).- Fracassat l’intent unitari
al Congrés de Madrid per obra del PSUC que vol anar tot solet a les eleccions].
L’enteniment és singularment important per al Senat. La Candidatura per “L’Entesa dels
Catalans” ha llençat una crida a les altres forces democràtiques per aconseguir un acord.
[b).- UDC, de “Democràcia i Catalunya” no vol anar amb els comunistes. c).l’”Entesa” no vol unir-se a “Catalunya i Democràcia”, vol que els altres es dissolguin i
entrin a la seva coalició. d).- L’”Entesa dels Catalans” no accepta cap altra formació
política a l’esquerra del PSUC, tan conservador i traïdoret ell! No oblidem que “Mundo
Diario és pro PSUC]. Homes que han sabut alinear-se i han plantat cara a la dictadura
com Pujol, Cañellas, Xirinacs, no els serà difícil fer causa comuna amb la candidatura
de “Entesa” [Pobre de mí, on he d’anar? A la dreta antieurocomunista (Pujol) o a
l’esquerra antiradicalcomunista (Benet)? ¿Qui realment pledeja per la unitat?] I
aleshores les eleccions per al Senat es convertirien en un autèntic plebiscit per al poble
català [I ho diu en castellà! Quants amics tenim!] Qui gosaria fer front a les seves
reivindicacions si obtenen un triomf esmicolador?”
2.- Al costat dret de l’editorial: “La CNT seguirà la campanya per l’amnistia total, tot i
que ho hagi de fer en solitari. Els anarcosindicalistes critiquen l’escandalós abandó del
tema per part dels partits polítics i les centrals sindicals. “Semblava que estiguéssim
abandonats allí dins [a la presó], sense ningú que es preocupés de nosaltres”. Ahir van
convocar la premsa per avisar de la decisió de la Confederació de rellançar properament
la campanya pro amnistia total que coincidirà amb les eleccions. Les eleccions no seran
democràtiques mentre resti un sol pres a les presons. Ara hi ha 18 a la Model. Cap dels
presos de la CNT són inculpats en delictes de sang i, tanmateix no seran en llibertat
abans de les eleccions, com prometé Suárez. I tothom accepta en silenci
l’incompliment!
3.- A sota de l’editorial, dirigents de l’Organització Comunista d’Espanya (Bandera
Roja) defensen el boicot a les eleccions.
4.- Hi ha nous detinguts: tres de Bandera Roja i cinc de la CNT [Segueix la repressió].
5.- Anunci de “Cuadernos para el Diálogo”: “Suárez: yo sigo. El president elegí les
eleccions. Suárez vol succeir-se a si mateix”.
6.- Pere Portabella (candidat a senador pro PSUC) ho deia molt ufanós. “Em posaré la
corbata amb molt de gust per a la sessió inaugural del Senat. I ho deia radiant...”
7.- Els quaranta-cinc militants del PSC-c que havien subscrit un document públic que
criticava la política de la direcció d’aquest partit, especialment l’acord amb el PSOE,
han decidit presentar col·lectivament la baixa com militants. Entre ells es troba Fèlix
Cucurull [recomano llegir la vida i obra del meu amic de l’ànima, Fèlix Cucurull], del
Consell General.
8.- “Expresos bascs amb Xirinacs (en la setmana per l’amnistia). Al migdia d’ahir un
grup d’expresos bascs i familiars de presos polítics visitaren X. davant la presó Model,
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moment que recull la fotografia de Soteras. Es tracta dels ex presos José Manuel
Bujanda i José Manuel Olano, la germana de Múgica Arregui (Ezquerra) que segueix a
la presó de Burgos; la mare de Ruiz Apodaca (Apoloni) que està a Carabanchel i Ion
Unzurranzaga expres i advocat. Aquest darrer visità al pres polític González Terrón que
es troba a la Model”.
9.- “Els tancats pro amnistia total que es troben a l’església del Port han fet públic un
comunicat on manifesten llur repulsa pels fets d’Euzkadi [segueix la repressió] i llur
condemna a l’actitud del Govern, així com a les declaracions fetes pel Partit Comunista
d’Euzkadi en el sentit d’acusar el poble de provocació davant les Forces de l’Ordre. En
el comunicat se sol·licita l’aclariment dels fets, l’amnistia total, el retorn dels exiliats, la
legalització sense exclusions de tots els partits polítics i el dret a l’autodeterminació.
També donen suport al comunicat fet públic per totes les forces abertzals i moviments
d’alcaldes i demanen al poble català que participi activament en la lluita per totes les
llibertats.
Poc a poc, es va destrenant la íntima unió que mantenia units el poble d’una banda, i els
partits polítics il·legals d’altra en el sí de l’Assemblea de Catalunya. ¿Acabaran tenint
raó els anarquistes, que tot poder corromp? Els partits que anteposen llur èxit al bé del
poble, van marxant endavant, a la captura d’escons... i dels corresponents sous,
preparats per Suárez (que es reserva la part del lleó). En llur desbandada precipitada a la
percaça de vots, obliden pel camí principis, compromisos i conviccions. A la cuneta
resten morts, represaliats, mutilats, exiliats, presos, partits i sindicats il·legalitzats,
nacions oprimides, béns confiscats, ciutadans marginats de segona categoria; polítics
col·laboracionistes, botxins torturadors i fuselladors impunes. “Ja ho arreglarem des de
dalt”. “Quan haurem recuperat l’Estat farem la ruptura des de dalt”. Paraula de tots els
nous aprofitats, de tots els “polls ressuscitats”, que sonen a tesis eurocomunistes que
s’han demostrat fallides. És al revés: El sistema des de l’Estat imposa les seves tesis als
ciutadans confiats. Felipe obeirà el Capital. Els representants del poble no representaran
res. Caldrà que sense contemplacions se sotmetin als veritables posseïdors del poder
sota l’amenaça de perdre llur lloc polític. I, qui voldrà perdre el seu lloc polític?
Ja abans de començar, doncs, abans mateix de les primeres eleccions possibles al final
de tanta tirania i de tant de dolor, s’instaura el partidisme per damunt de la llibertat i de
la voluntat popular. Com diu l’editorial esmentat, tots volem la unitat... Excepte els
partits, que per això són partits i parteixen tot allò que toquen. “Poble partit mai no serà
redimit”. Sembla, doncs, que la macabra feina dels partits no és representar i servir la
voluntat popular ans de dividir i trossejar el poble per a què mai més no aixequi cap i no
emprenyi a aquells que sí que hi entenen de política!
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147.- Enmig de la campanya
La campanya electoral s’inicia el dimecres, 25 de maig. No entraré en la gran batalla
d’arguments, de contrarguments i d’atacs personals. Només pinzellades significatives
d’un estil de fer campanya, amb senzillesa i escassetat de mitjans, que restarà asfixiada
en les convocatòries electorals següents. Els nostres actes públics, en general, no són
mítings, sinó petites reunions de treball, taules rodones o anti-mítings.
El 26, la candidatura dels Treballadors, al Congrés, dóna el seu suport a la meva
candidatura al Senat.
El 27, surt als diaris, a tota plana, un anunci publicitari de la meva candidatura pagat
amb aportacions populars. En dos dies s’han recollit 700.000 pessetes. En el text de
l’anunci s’hi diu amb lletres grans: “Si prometem fer Catalunya, per què no la fem
ara mateix? És que Catalunya ha de demanar a algú permís per a ser Catalunya? El
poble no necessita que l’autoritzin a ser un poble. Ho és i prou. Els que vulguin
governar-nos que comencin ara mateix: retornant a Catalunya la seva entitat viva. Si no,
com la podran representar (al·lusió a la proposta de Parlament Provisional). El poble ho
vol així. Ho ha manifestat clarament, massivament, amb senyeres, cants, crits, pel
carrer, per tot arreu! Ens podran creure a Madrid si ens veuen arribar a les Corts sense
formar un sol bloc nacional? Potser ens diran: ¿Catalunya quieren? ¿Y por qué no se la
han traído? Una nació no es fa ni es desfà: una nació és o no és”.
El mateix 27 vaig a visitar al president Josep Tarradellas a Perpinyà. Li demano que
pressioni per l’amnistia. Encara resten uns dos cents presos polítics a l’Estat. El tracte
que em dóna el president és principesc. Al dia següent l’Independent de Perpinyà parla
de la meva visita i diu que és sa première visite hors de son pays a José Tarradellas,
président de la Generalité d’Espagne (sic) en exil qui représente pour Xirinacs “le
symbole même de l’unité espagnole (sic)”.
En sengles visites llampec matineres, l’Esteve Albert, gran patriota, historiador, poetas
popular i amic meu, el 28, em duu a homenatjar Rafael de Casanova en l’estàtua de la
Ronda Sant Pere, de nou reposada al seu lloc i a posar una corona als peus del
monument a Mn. Cinto Verdaguer del passeig de Sant Joan. A les 9, hora de començar
ja em trobo de nou al carrer Entença.
L’Esteve m’obsequia amb aquesta poesia seva, electoralista, en to d’auca:
“CANÇÓ DEL MALAURAT.
Malaurat aquell que espera
Que tot li donin resolt
I no es mou ni poc ni molt...
I el qui no sap anar sol
Per camí ni carretera
Ni sap cercar una drecera
Quan no troba un corriol.
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Malaurat el qui badalla
Per fer-se passar la fam;
El qui, quan olora un ram,
El plaer que sent, el calla...
I el que s’ajeu a la palla
I deserta de l’eixam,
Que en taller, fàbrica i camp
O en despatx obert, treballa.
Malaurat qui no s’atura
Per a ajudar un desvalgut,
Vell, malalt o criatura
Perseguit o detingut,
Sotmès a presó o tortura,
I tot aquell que ha caigut
I no troba qui en té cura.
Malaurat qui la campanya
No sap fer d’en Xirinacs...
I encar pitjor qui s’enganya
Escoltant els afalacs
Del qui diu que salva Espanya
I el diner va fent a sacs.
Per això el poble s’afanya
A fer sortir en Xirinacs
Perquè sap que si ell no guanya
Ens faran anar amb parracs.”
El diumenge, 29, s’estrenen els micro-pòsters, atractius per llur petitesa (4 x 8 cm.) i
colors contrastats, que ompliran els racons més insospitats de la circumscripció
electoral. Per gentilesa de l’Avui van apareixent en aquest diari circulars de la meva
campanya, signades per “El Maginet”.
Dia 3 de juny, espot electoral televisiu de la meva candidatura. La “Soli” (obrera,
sindicat vertical) i la “Prensa” (generalista), els dos diaris del “Movimiento” (franquista)
es neguen a publicar l’anunci de la meva candidatura.
Dia 4 de juny. Rebut a Entença: “Sentim profund deure solidaritzar-nos amb teva causa
contra violència. Poble Euskadi reconeix teu gegantí esforç per amnistia i llibertat. Una
abraçada des d’aquestes terres ferides per violència” (Comissió Xirinacs d’Euskadi).
Mentre, es presenta a Donosti la Marxa de la Llibertat d’Euskadi, que, amb la mateixa
intenció que la de Catalunya (34, 43, 49, 55, 63 – 67), tindrà lloc a partir del proper 2 de
juliol, assessorada per nosaltres. Comptarà amb quatre columnes que sortiran de Zarauz,
Gernika, Agurain i Tolosa, respectivament. Finalitats? Amnistia total, reconeixement de
la identitat del poble basc, estatut d’autonomia i dissolució dels cossos repressius.
L’Associació de familiars i amics de presos polítics i les comissions de solidaritat de
Catalunya expressen llur més enèrgica protesta per la manca de mesures del govern amb
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vista a l’alliberament dels presos polítics catalans, “en un moment en què el govern,
amb les seves promeses, havia creat l’esperança d’un proper alliberament dels presos
polítics de tot l’Estat”. Mentre els partits, en el tema de l’amnistia, jeuen a la palla.

148.- “Germans, obrim els ulls!”
A la 1 del migdia del 4 de juny de 1977, a la seu electoral de la meva candidatura al
Senat del Passeig de Sant Joan núm. 8, es fa la presentació a la premsa i a tothom que
s’hi interessi, del poema dedicat a mi, “Germans, obrim els ulls!” de Jaume
Chalamanch, amb prefaci de Manuel de Pedrolo, editat amb molt gust en format
quadrat, paper color crema, portada simbòlica amb la superposició fotogràfica de tres
plans: la meva cara, darrera un mur de pedra amb una finestra enreixada i, darrere la
finestra, els turons de Montserrat i la contraportada amb la frase:
“lluitarem contra el fort mentre siguem febles
i contra nosaltres mateixos quan siguem forts”,
escrita a mà i signada per mi.
A la primera plana s’hi troba la meva llarga cita següent:
Lluitarem amb tota la nostra fúria per la victòria de la pau.
La victòria de la pau no serà victòria nostra, sinó un
Empat encès i joiós entre el homes, entre les nacions i
Les races.
On no hi hagi vencedors ni vençuts,
ni explotadors ni explotats,
ni homes cultes ni ignorants,
ni sants ni pecadors.
Sabem que la construcció i el manteniment de l’empat
de la pau,
ens demana una guerra perpètua,
contra el fort, mentre siguem febles
i contra nosaltres mateixos quan siguem forts.
A continuació es troba una dedicatòria del Jaume a mi, escrita i signada del seu puny i
lletra que fa:
A Lluís Maria Xirinacs:
Sóc llavor del poble més senzill
I tu el meu germà més estimat.
Per a tu aquests versos
I la fúria del meu cor.
No deixem fugir la Victòria de la Pau
Que tenim a la mà.
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Segueix el prefaci de Manuel de Pedrolo:
Que la mirada sigui clara
Hi ha una certa mena de poesia popular que només troba veu en èpoques tèrboles,
quan la subjecció de la pròpia terra i les injustícies que se’n segueixen, quan la
persecució dels qui s’hi oposen i l’arrogància del poder alcen flames de rebel·lia en el
cor dels desposseïts. Sovint, és una poesia anònima, nada potser en un cul de taller, en
un racó de camp, des d’on s’escampa: d’altres cops, duu una firma, però això no ens ha
d’enganyar. Sempre és el poble qui l’ha composada; els sentiments d’ira o de germanor
que s’hi expressen, no pertanyen tan sols a l’autor, el qual, afegint-los als seus, recull
els d’un ambient generalitzat que fa possible el cant. És la comunitat qui parla.
Parla, doncs, també, en els versos d’en Jaume Chalamanch, escaientment dedicats a un
home que, des de fa anys, ha emprès una lluita no violenta, però decidida i sense pausa,
contra la repressió, contra l’abús del poder, contra el domini arbitrari de la força que
no respecta el sentir dels homes i dels pobles, de tots aquells que són acallats perquè
llur silenci passi per aquiescència. He anomenat, amb aquestes paraules, en Lluís
Maria Xirinacs, el foll que, més coherent que tots nosaltres, munta la guàrdia a les
portes de la presó en nom de tots els qui han estat perseguits per haver gosat expressarse; en nom, de fet, de tota una societat que reprova la violència institucionalitzada i vol
pau i respecte.
No sé gran cosa d’en Jaume Chalamanch, que avui ve a demanar-me quatre ratlles per
a un versos que, com veureu, no necessiten presentació, ja que parlen per ells sols; sé
poc d’ell i, si filàvem prim, potser resultaria i tot que no combrego gaire amb alguna de
les seves idees, però no hi fa res; “Germans, obrim els ulls!” em convenç. I en tinc
prou, que pertany a la classe dels homes de bona voluntat que somien una humanitat
que, alliberada de tirans i d’ideologies frenètiques, ben arrelades en un impuls sadomasoquista, pugui abraçar-se fraternalment.
Que n’és de cert que, com diu, " la gran batalla encara no 1’hem lliurada !" Per això
ens hi invita. Una batalla incruenta, difícil de guanyar, però no impossible si tots els
qui en la nostra intimitat proferim també cants o imprecacions i ens bressolem amb
esperances ens decidim a fer un acte i, en lloc de consentir que els altres combatin per
la nostra llibertat, els fem costat amb el propòsit d’obtenir-la per a tots. La llibertat és
un bé comunitari i ningú no en pot gaudir en una societat oprimida, en un poble sotmès.
Que allò que comença amb una denuncia s'acabi amb una paleta a la mà, construint
sense desmai. Sí, obrim els ulls, germans, i que la mirada, després d’una dormida tan
llarga, sigui clara i vagi ben lluny...
Manuel de Pedrolo
I, finalment, ve el poema sencer:
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“GERMANS, OBRIM ELS ULLS !
I
Poble! El negre i malvat núvol s'allunya.
El temps s’està aclarint,
la tempesta feixista capicula.
El tirà és mort.
Els doctes ja li roseguen els ossos.
Germans, obrim els ulls !
L’innocent que no ha vist mai
el color roig de la sang
escriu, el dit plantat dins la sorra:
Unitat, Unitat i una H
que vol dir Humanitat.
Qui s’atreviria a dir, que és un somni?
Germans, no escrivim el nostre clam a la sorra!
El clam del cor ferit,
només el poden sentir els altres cors ferits!
Germans, obrim els ulls!
El capitalista enlaira el seu nas fi. Ja ens veu venir.
Se li desvetlla la guineu que porta al pit.
I... "redrecem la cosa", "nova gestió".
L'escorxador no es beu l'aigua tenyida
quan es renta les mans!
L'advocat rialler, s'alça de la poltrona
i ens diu que fins ara només ha fet paperines
amb la llei que li ha donat força i poder.
S'afanya per fer-nos un bon i fort jou nou
i llima la punxa de la tocadora!
L'economista, animal híbrido-gestor
creuat de finança i legislació,
ja ha recomençat a rectificar les rectificacions.
No coneix el gust salat de la nostra suor
i fa gargots sobre pergamí adobat amb la nostra pell!
Qui s'atreviria a dir que és un somni?
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II
Poble! Escoltem la bramadissa del mercat!
Després de quaranta anys d'assaig
els ramaders s'esvaloten: tots volen un ramat!
Senyors grassonets, cultes i ben educats,
ens volen vendre la nostra Llibertat.
Germans, obrim els ulls !
L' innocent que no havia vist mai
el color de la seva senyera
escriu, amb pols tremolós damunt la seda:
Unitat, Unitat i Una H
que vol dir Humanitat .
Qui s'atreviria a dir, que és un somni?
Germans, no escrivim el nostre clam a la senyera!
El clam del nostre cor ferit,
resplendeix espargit per tot el món !
Germans, obrim els ulls!
El capella llegeix les Benaurances, apaivagat.
Lloat sigui el Senyor. Que la nostra Església és rica!
Té una santa paraula per cada oportunitat.
Però, temperem... temperem... temperem...
no fos ferum de palla cremada que ens porta el vent.
El burgès mou la cua. Ja és socialista.
El seu calaix té un forat. Cal apedaçar.
Endavant per tornar enrera! és l’oportunitat!
Capgirellat, gemegaire i gelós
el gos d'atura esmola els queixals!
El jove revolucionari ho veu ben clar,
és intel.ligent, universitari, coneix l'actualitat.
Ens diu: bona pedrada si no teniu metralla. És l' oportunitat!
Horroritzat dels nostres sofriments i de nosaltres solidaris
Ens ofereix l' arma i l' itinerari i ens demana encara més sang.
Qui s’atreviria a dir, que és un somni?
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III
Poble! El mar, el cel i la terra estan presents.
Ens pica i repica un gran tambor dins les venes,
el nostre cor esbatega esvalotat.
Hem redimit el llarg tribut a la por,
però, la gran batalla encara no l' hem lliurada!
Germans, obrim els ulls !
L' innocent que no ha vist mai
el color blau del cel
escriu, amb llàgrimes emocionades:
Unitat, Unitat i una H
que vo1 dir Humanitat.
Qui s'atreviria a dir, que és un somni?
Germans, l' entusiasme és bo, però cal serenor.
El nostre clam és just, però cal precaució.
la nostra Llibertat és utòpica sense Germanor!
Germans, obrim els ulls!
El capital floreix al palmell de les nostres mans
i com bèsties esclafades en les naus i terres que ens han robat
sempre hem dit: Mercès! per deixar-nos escorxar.
Les nostres mans són, entre totes les eines, les més cobdiciades.
Mirant l'explotador de cara, només hi veurem l'astúcia nua.
La legislació és la perfídia més clara i suprema.
Ens la fan a mida, segons l’amplada de la nostra esquena
i nosaltres, com nens astorats, ens esbatussem pels bocins.
Poble! La llei de la tirania creu haver-nos buidat les entranyes.
Fem, doncs, de la Germanor la nostra Llei i cauran les muntanyes.
L'economia és el nus fort de la soga feixuga que duem al coll.
El fruit de la nostra jornada se'l cruspeixen entre voltors, putes i metralla.
Gràcies al cel! Només dos terços de la Humanitat es moren de fam!
Germans, nosaltres els donem les mans, la força i la sang:
Ells tenen l'ànima podrida, però nosaltres som els Criminals!
Qui s' atreviria a dir, que és un somni?
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IV

Poble! Aixequem el cap forts de soca i arrel.
Follament abraçats, oh! dolça Germanor,
la cremor de les llàgrimes ens fereix els ulls.
Hem nascut lliures! Tan sols els incapaços han de ser alliberats.
Unim mans i força i sang la nostra riquesa és la Llibertat!
Germans, obrim els ulls!
L'innocent que no havia vist mai
la germanor esculpida en el cor dels homes
escriu, en les fulles blanques que s'enduu el vent:
Unitat, Unitat i una H
que vol dir Humanitat.
Qui s'atreviria a dir, que és un somni?
Germans, som homes, homes i no animals. Homes!
El fruit del ventre de les nostres mares no el durem al mercat.
Oh Catalans!, el nostre combat resplendeix espargit per tot el món!
Germans, obrim els ulls !
Res, ni punys enlaire ni cançons traficades.
L'autèntica estratègia ens esbotza les entranyes.
El Poble de Catalunya se sap coure les castanyes!
Senadors i congressistes, atureu la vostra mísera jactància.
Heus aquí el vot; sapigueu, però, que no És la nostra Confiança.
Trenquem la rodera, aixopluguem-nos de l' aigua corrupta.
Soterrem la guerra traïdora i conreem la Unitat.
El Poble de Catalunya ens demana la Veritat.
La. Humanitat està nafrada per la sang, les llàgrimes i la suor.
Fem de Catalunya el baluard de la Germanor!
Les metralletes ens apunten, la provocació s'organitza.
Salvem la Llibertat! El color del fratricidi no ens tenyirà la Terra!
Germans, l' estratègia de la Pau no és la guerra!
Germans, obrim els ulls, el cel és clar.
L' Assemblea de Catalunya és l'anima del Poble Sobirà!
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Qui s’atreviria a dir, que és un somni?
Germans, obrim els ulls!
Germans, obrim els ulls!”.
Barcelona, maig de 1977

149.- Amnistia i campanya
Enmig del baluern de la campanya electoral, jo, malgrat l’esgotament, no puc perdre la
vigilància dels afers de l’amnistia. Fins al 2 de juny són trenta-cinc els presos polítics
catalans que continuen a la presó per diverses inculpacions i sota jurisdiccions diferents.
Tots, llevat de tres –Josep Lluís Pons Llobet, Josep Massana i Ramon Trilla- són en la
presó Model de Barcelona. Cada persona és una tragèdia singular. No és només una
qüestió de número. És una qüestió de persones, una a una, amb biografia, amb noms i
cognoms, amb lligams tallats amb els seus estimats, etc.
Sis dels presos polítics catalans ho són per motius anteriors a les mesures del 15 de
desembre de 1976, raó per la qual es troben sota el decret d’amnistia. Són Josep Lluís
Pons Llobet, company de Puig Antich, confinat a Cartagena amb trenta anys de
condemna, Josep Massana Martin, del partit carlí, a la presó de Còrdova, Joan
Manzanares Ros, d’Acció Comunista, pendent de judici, acusat de terrorisme, Llorenç
Jurado Pérez i Àngel González García, del FRAP, pendents de judici a Madrid. Els
presos polítics posteriors al 15 de desembre pertanyen al GRAPO, PCI, FAC, LCR i
CNT.
Entre els primers es troben Joaquim Vietes Santos, Ricard Sanz García, Isabel
Santamarina del Pino i Fernando Silva Sande, tots detinguts el febrer de 1977 i
processats per presumpte delicte de terrorisme pel jutjat núm. 2 de L’Hospitalet de
Llobregat i núm. 8 de Barcelona.
Del PCI són Josep María Puertas Martínez i Elena Mendlevitz Puche, detinguda el 17
de maig.
Sis persones integren els detinguts del FAC: Marta Bonet Farran, Francesc Vázquez
Morilla, Joaquim Sardà Montoliu, Jordi Company Querol, Jordi Delgado Vives i Lluís
Guijarro Guerrero, detinguts el febrer passat pendents de judici.
Els membres de la CNT, també acusats de presumpte delicte de terrorisme són Carles
Jaén Jiménez, Joan García Nieto, Josep Hernández Escámez, Josep Caravaca Martínez,
Joaquim Gambín Hernández, Alfons García García, Carles Egido, Josep Maria
Maluquer, Josep Palau Lindford i Josep Maria Caballero Martínez.
Finalment a la Modelo també s’hi troba John Andrés García, australià, en tràmit de
nacionalització espanyola, membre de l’LCR, detingut el maig passat.
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7.6.77. La majoria de presos polítics de la Model (homes) i Trinitat (dones) de
Barcelona inicien una vaga de fam diumenge (5.6.77) a la tarda per demanar l’amnistia
total immediata. Ultra l’amnistia total, tant els polítics com els comuns, els presos en
vaga reclamen el boicot a les eleccions, així com la supressió de la llei de perillositat
social.
També els policies protesten. Rebo aquest mateix dia, escrits a mà, records amb afecte
dels nou “Policies del Poble” per als quals el fiscal demana:
Càndido García Gracia, per sedició, 1 any i 6 mesos,
Manuel Rodríguez Martínez, per sedició, 6 anys,
Severino Escudero Martínez, per sedició, 10 anys,
Prisciliano García Gómez, per insult a superior, 20 anys,
Celestino Moreno Fernández, per insult a superior, 20 anys,
Vicente García Egea, per insult a superior, 20 anys,
Angel Escorial Hernanz, per insult a superior, 20 anys,
José Izquierdo Monterroso, per insult a superior, 20 anys,
Manuel de la Fuente Ruiz, amb dues causes: per sedició, 2 anys i, per insult a superior,
20 anys.
“Hi ha guàrdies civils que han avalat la meva candidatura unitària” (Diari de Barcelona,
9.6.77).
El 8.6.77 surten amb càrrecs, sota fiança quatre dels sis membres del FAC. Els altres
dos no tenen diners per pagar llur fiança. La resta, més alguns presos comuns, segueixen
en vaga de fam, reclosos, incomunicats en cel·les de càstig, malgrat que la llei no
prohibeixi deixar de menjar.
El 9.6.77 l’Associació de familiars i amics dels presos polítics decideixen concentrar-se
cada dia de 8’30 a 9 del vespre davant la presó Model fins a assolir la llibertat de tots els
presos, “per fer patent l’anhel dels que d’alguna forma considerem que no pot haver ni
democràcia ni llibertat mentre resten homes i dones empresonats i exiliats per haver
defensat aquests principis”.
La campanya electoral segueix la seva cursa frenètica. “La jornada té un destacat
protagonista: Lluís M. Xirinacs. Al Principat i a les Illes només. Per la seva popularitat
indiscutible, però també perquè el seu és l’espai de propaganda electoral més reeixit
dels que portem vistos fins ara. En efecte, tant pel contingut, un contingut que el diari
resumia a la secció corresponent extraordinària, com pel continent, és a dir l’ús
intel·ligent del mitjà, la mise en scène desplegada (Josep Desumbila, AVUI, 5.6.77).
7.6.77.- Reunit el comitè coordinador ampliat de la CUPS (Candidatura d’Unitat
Popular pel Socialisme) ha acordat de fer públic –per televisió- el comunicat següent:
“...Demanem el vot per Lluís Maria Xirinacs, per la seva lluita infatigable i intransigent
per l’amnistia total i pels seus esforços per aconseguir una candidatura única al Senat”.
La CUPS no és acceptada per la candidatura al Senat “Entesa dels Catalans” (PSCPSOE, PSUC, ERC, PT). La terrible fórmula excloent esgrimida per l’Entesa és que “a
l’esquerra de l’Entesa no hi ha cap altra esquerra”.
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9.6.77.- Xavier Vidal-Folch entrevista a Xirinacs al Diari de Barcelona. Frases de
l’entrevistas selecionades: “Les primeres passes que cal que es donin a les Corts són la
de decretar una amnistia política total i entrar en període constituent per elaborar una
Constitució que reculli els drets fonamentals, els drets dels treballadors i els drets de les
nacionalitats. –I després?. – Després haurem de dimitir tots per tal que es facin unes
eleccions normals”. A més, “jo (amb la proposta de Parlament provisional català) no
anul·lo les eleccions, només les esmeno, pel que fa a l’autogovern de Catalunya, qüestió
de la nostra sobirania i que, per a atènyer-la, cal que portem nosaltres la iniciativa”.
Es comenta ja que la primera llei que Xirinacs, proclamat, i constituïdes les Corts,
presentarà, serà sobre l’amnistia total. Diuen que l’esborrany s’està fent o s’ha fet en el
despatx del penalista Marc Palmés, el qual treballava en un projecte semblant perquè el
presentés el possible diputat procedent de les llistes de la CUPS.

150.- Esquitxs de campanya
Després de quinze dies de campanya encara jo no m’havia acostat a visitar la pròpia
Oficina Electoral del Passeig de Sant Joan. Ahir, 8 de juny, ho vaig fer.
Dues noies, germanes, han ideat enganxar els minipòsters adhesius Xirinacs a capses de
mixtos i tenen un gran èxit. Altres han inventat l’eslògan “Posi una x a la X” per
assenyalar el vot en la llista de candidats al senat.
La candidatura X. no està en contra de ningú que sigui català de veritat i democràtic
autèntic. Per això no desaconsella votar-ne cap, ni ho farà, passi el que passi en el fragor
de la guerra verbal.
Gràcies a l’empenta de la comissió promotora, a la imaginació popular i a la genial
estratègia del conegut publicista, Marçal Moliné, que ens treballa de franc, aquesta està
esdevenint la campanya més autogestionada de totes.
Enregistrament per a la televisió de les 11 de la nit a la 1 de la matinada! No puc de cap
de les maneres abandonar les 12 hores de plantada al carrer Entença.
En aquesta campanya electoral jugo amb avantatge respecte als altres contendents. La
majoria d’ells ara surten de la clandestinitat i per tant del desconeixement de part del
gran públic. Jo fa anys que surto als diaris. Mai no he amagat res. Tot ho he fet a l’aire
lliure. Gangues de la no-violència que recomana de fugir sempre de l’acció clandestina.
Si guanyo, faré tots els possibles per treballar amb totes les forces democràtiques.
L’unitarisme és una especialitat meva. I en cada problema concret, la meva debilitat
serà per a aquells que defensin els interessos dels més desvalguts.
Em vénen a visitar davant de la presó dos germans de vuit i onze anys. El més gran em
diu: “Ara només tinc onze anys, però pots estar segur que quan en tingui vint-i-un
tindràs el meu vot”. Desitjo que només hagi d’esperar als divuit.
“Els que no podeu votar X. perquè no sou de l’anomenada <<província>> de Barcelona
traieu-vos l’espina i consoleu-vos enviant donatius per a la campanya.
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Adhesions: “Enllaç”, promotora de Cultura Popular, “Gent Nacionalista Independent”.
Els de la CUPS aparegueren el 8 de juny a la televisió portant tots l’adhesiu X. i
repetiren llur suport al candidat. El PSUC local d’Igualada també feu pública la seva
adhesió. Altres partits i coalicions hi simpatitzen i donen llibertat als seus militants per a
votar-lo.
El 10 de juny a la nit: Tertúlia de l’esquerra al Club Mundo. Els representants de la
CUPS defensaren la candidatura de X. mentre manifestaven que era “una denúncia de la
desunió de l’esquerra”. ERC manifestà també el seu recolzament al que consideren que
s’està convertint en un autèntic símbol. En canvi els homes de l’”Entesa dels Catalans”
coincidiren a valorar que al Senat caldrà la presència dels polítics i que les posicions
testimonials s’han de plantejar en un altre terreny.
El dia de Corpus (9.6.77) fou un dia fort de la campanya. Mitja dotzena d’alegres
caravanes, concentrades inicialment a les 9 del matí davant de la presó Model de
Barcelona, s’escamparen pels pobles de les comarques barcelonines. Només a
Badalona, cercavila sorollós amb 25 cotxes. A la noble paret gòtica del capdamunt de la
Rambla de Catalunya de Barcelona hi ha de fa dies un graffito en un quitrà indeleble:
“Xirinacs a la horca”. Hi romandrà anys.
“CANÇÓ DELS EXEMPLES.
Macià, el coronel, se’n torna a casa
Per defensar les nostres llibertats
Després d’haver llençat al pou l’espasa.
Ve Kruixev i enarbora una sabata
A l’Assemblea de les Nacions
I es fot d’aquells farsants, parlant en plata.
Joan Vint-i-tres, home de bé, pontífex
Sant i murri, dispara d’amagat
El Concili del qual va ser l’artífex.
I ve Paul Sartre i amb un gest insòlit
Refusa el Nobel, premi de patums,
I els acadèmics suecs fa anar de bòlit.
Joan Vinyoli també es tomba d’esquena
Al botifler que de Madrid estant
Li ofereix un guardó de mala mena.
Abans Valverde, fent-se solidari
D’un col·lega vilment destituït
Deixa el seu càrrec per a no tornar-hi.
I Lluís Xirinacs, que és pura essència
De pau, respecte i ric entestament
Combat sols amb amor la violència...
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Em revifo i exulto d’alegria
En veure que hi ha homes avui dia
De coratge inoït, de seny pregon,
Generosos i sens hipocresia
En un món corromput fins qui sap on.
Pere Quart”.
“11 juny 77
Estimat i admirat Lluís:
Acabo d’escriure aquests versos de “carrer” pensant
en tu. Te’ls dedico cordialment
Pere Quart”.

151.- Final de campanya (13.6.77)
12 de juny, únic dia que, com a final de campanya, abandono l’estada davant de la
Model i faig un recorregut per la part central de la demarcació de Barcelona on adreço
un parlament als congregats en cadascuna de les quinze poblacions que visito (145).
Recordo especialment el de la plaça major de Vic, enfilat damunt d’un cotxe.
Jacint Soler i Padró, el regidor de l’ajuntament de Barcelona que provocà la “crisi dels
18” en demanar ajut municipal al català, i candidat independent a senador, no acceptat
per la Junta Electoral, ha fet una crida als catalans, posat que ell no pot presentar-se, tot
recomanant amb gran elegància, que votin en Xirinacs, i afegeix una llarga tirallonga de
motius raonables per fer-ho.
També ha declarat recomanar la candidatura de X. la “Comissió del Manifest pel
restabliment de la Generalitat i el retorn del president Tarradellas”.
Mentre, a 13 de juny, els advocats i amics de Michel Camilleri, Mario Ines Torres i
Jean-Marc Rouillan, mitjançant la inoblidable Marie Laffranque, ens escriuen per
assabentar-nos de la posta en llibertat condicional a París d’aquestos tres membres del
GARI després de 29 i 32 mesos d’empresonament (137). Ja són a Tolosa de
Llenguadoc. França ha estat més amatent que Espanya a deixar anar els presos abans de
les primeres eleccions.
A molts pobles, sobretot al Maresme, les taules rodones pro-X. han duplicat
l’assistència dels mítings de qualsevol altra candidatura o partit. En altres llocs, no, és
clar, les coses com siguin. A Calella, Pineda, Malgrat, Arenys de Munt i Sant Pol volen
posar a un carrer de cada poble el meu nom “Senador Lluís Maria X.”, tot donant per
fets l’elecció i el futurible èxit de la meva gestió. Estan molt engrescats. Sembla que hi
ha ambient per fer-ho a altres poblacions i fins i tot a Barcelona. La Comissió se’n renta
les mans. Evidentment jo m’hi oposo.
El dia de meditació, 14.6.77, a l’AVUI, Jordi Maluquer, el seu director, al requadre
etiquetat “Pre-Política”, diu:

118
“Tot s’ha desmesurat al voltant de Xirinacs. Els atacs frontals no tenen cap raó de ser.
És un ciutadà com els altres amb el mateix dret que els altres i amb una trajectòria moral
inqüestionable. Si ho creu pot, doncs, presentar-se com a senador. Altra cosa és si se
sentirà còmode en aquesta funció tan limitada, com explicava a les pàgines de diumenge
a propòsit dels senadors. Per altra banda, se’l presenta com a símbol de la unitat de
Catalunya. És un home que certament ha intentat la unitat. En presentar-se, però, ha
afegit una opció més a les que hi havia. Aquesta paradoxa ha de situar les coses al seu
lloc. No és de cap partit i com a únic programa té els quatre punts no assolits encara de
l’Assemblea de Catalunya”.
El candidat independent a senador, Eduard Tarragona, ha enviat 4.500.000 de cartes. La
nostra candidatura n’ha enviat 1.800. Si això és fer, com s’ha dit, “tarragonisme
d’esquerres”!
El dissabte, 11, La Nouvelle Republique, a propòsit de les eleccions espanyoles, em
dedica un llarg comentari sota el títol: Un candidat pas com les autres, amb tot el meu
historial.
L’11 de juny, a la revista COMARCA AL DIA, ‘LA VEU DEL VALLÈS’, de
Granollers, ‘especial eleccions’, el vell amic i antic company de carrera sacerdotal a
l’orde dels escolapis (1948-53), Joan Sala Vila, escrivia a l’apartat “Opinió” una opinió
molt poc política:
“M’agrada el teu títol nobiliari de “captaire de la pau”. De captaires per poder viure,
sempre n’hi haurà. El teu mestre ho va dir allà a Palestina (Mt 26, 11). Reconegué un fet
i encetà una lluita. Tu, com bon deixeble, ets captaire de la pau, perquè és el camí més
dreturer per desterrar del món la pobresa que fa passar gana al cos i a l’ànima, a l’home.
“Et recordo passejant no lluny del Montejurra i també vorejant el riu Iregua, vetllant
com un altre Quixot les armes per la lluita de la no-violència. Parlàvem de les nostres
coses, del nostre interior, i els teus ulls emmagatzemaven llum, més llum. Començava a
desvetllar-se un nou profeta. T’agradava la figura del Baptista. Era valent en Joan. Era
la veu del desert per a la gent que es creia posseir la veritat, però tenia molts deixebles,
gent del poble, que ell adreçà vers el Mestre. Com la seva, també la teva veu predica en
el desert de la mateixa gent, i com a ell, et segueix gent del poble que tu adreces cap al
camí de la pau. Fets, escrits i paraules són la força de la teva veu. Com Crist, vols que
les persones visquin. Defenses la seguretat de llur vida per a què també poguem
conviure. Quan tothom havia menjat, va poder fer el Mestre el sermó de les
benaurances. L’evangeli no és solament doctrina, és també una manera d’actuar. I tu ets
conseqüent amb la doctrina i el mètode. Això et dóna força i credibilitat. Crist no
acceptà ésser governant terrenal, però no defugí de donar consells fins i tot en els
moments més difícils. Quan una alta personalitat li preguntà sobre la seva doctrina, li
donà una sobirana lliçó de política i democràcia, tot dient: pregunteu als qui m’han
escoltat. Tu no vas pas al senat a governar. Vas a donar consells, a defensar el poble i
perquè el poble t’ho demana. Jo crec que has acceptat perquè encara hi ha molta gent
que no en té per viure i això li fa més difícil el conviure. Perquè totes les persones
puguin viure i conviure necessitem la teva veu al Senat”.
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152.- Parla Manuel de Pedrolo (8.6.77)
“A QUI PAGAREM EL VIATGE?
“Esparvera i pot desconcertar la monotonia de la propaganda electoral que aquests dies
omple els carrers de la ciutat i les pàgines dels diaris: tothom ens ofereix, si fa no fa, el
mateix en termes força semblants. No és gens sorprenent, però: tots els partits han
flairat l’aire del temps i saben que cal vendre democràcia a raig fet i, aquí, al nostre país,
Catalunya. Se n’han adonat fins i tot els homes d’Aliança Popular (de Manuel Fraga i
Laureano López Rodó), que ara ens donen sabó quan diuen que “l’únic important és
Catalunya i Espanya”, tal com sona, en una aparent igualtat de condicions que la lletra
menuda dels discursos i declaracions té prou cura de desmentir.
“De tant en tant, però, salta un rètol que contrasta amb la grisor general i ens pregunta
gairebé agressivament, com aquest que ara tinc davant: “És que Catalunya ha de
demanar permís a algú per a ser Catalunya?” I es respon: “Un poble no necessita que
l’autoritzin a ser poble. Ho és i prou” (147).
“Un text d’aquesta mena només pot sortir dels serveis de publicitat d’un home original,
d’algú que té de la política una visió no maniobrera i, per tant, equivocada. Equivocada,
es clar, segons els patrons d’utilització corrents i que no s’inventen precisament avui: la
política és l’art del possible, un estira i arronsa, un compromís entre forces
antagòniques, etc., etc. Ho és fins i tot per als partits que antany (un antany no gaire
llunyà) eren revolucionaris i que ara accepten, sembla que complaguts i tot, un joc les
regles del qual havien denunciat una infinitat de vegades.
“Caldria, però, que ens formuléssim aquesta interrogació: no és res més que política el
fet català? Temps enrere es va posar molt de moda la diguem-ne consigna de
“Catalunya no és negociable”. Algú tan profundament polític com el dirigent de CDC
sostreia amb aquestes paraules el dret a ésser nosaltres mateixos, a sobreviure com una
entitat diferenciada, a autogovernar-se, del domini de la política en el sentit esmentat i
que, a la pràctica, tothom admet.
“Xirinacs, a la campanya electoral del qual pertanyen aquelles frases que citava
anteriorment, continua establint aquesta diferència, quan els altres ja l’han abandonada.
Això demostra, no hi ha dubte, que X. no és un home polític, una cosa que de segur ell
mateix confirmaria si l’interrogàvem. Cap de les seves accions no ha estat mai política,
en el sentit convencional. Aleshores resulta sorprenent que sovint siguin útils, que
galvanitzin prou l’opinió pública, o un dels seus sectors, perquè s’hagi demanat per a
ell, posem per cas, el Premi Nobel de la Pau, un premi que m’agradaria que li donessin,
car l’afegiria encara al ressò internacional que ja comencen a tenir les seves
manifestacions i afavoriria la nostra lluita nacional. Em desil·lusionaria, però, que
l’acceptés.
“Ara, una part del nostre poble, no sé si petita o gran, però activa, l’ha forçat a
presentar-se al Senat amb allò que vulgarment se’n diu calçat amb una sabata i una
espardenya, o sia, sense diners ni cap partit que l’aboni, servit per una organització
improvisada i que fa tot el que pot, encara que potser no sempre ho faci amb prou
encert. És ben possible que l’home en surti amb les mans al cap i hagi de continuar les
seves activitats reivindicatives fora de les Corts. Molts se n’alegrarien, convençuts que
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allí no hi pot fer cap bé; n’hi ha que opinen que la seva heterodòxia (i no em refereixo a
qüestions religioses) seria funesta.
“Un punt de vista curiós, pel cap baix. Em sembla preveure que, sigui quin sigui el
resultat de les properes eleccions, les reivindicacions de Catalunya seran escoltades amb
una orella força distreta, si no sorda o hostil del tot, per aquells mateixos que ara ens
donen peixet i suposen (qui sap si amb fonament!) que som prou ingenus per a picar.
Els diputats i senadors >”catalanistes” (i no tan sols catalans, perquè això m’obligaria a
incloure persones com López Rodó, sempre tan fervorosament “regionalistes”) que
vagin a Madrid seran pocs en el millor dels casos, i no seria estrany que algun dels qui
ara ho són, se’n sentís menys un cop a la meseta, o sia, que ja podem començar a restar,
segons com vagin les votacions. Però àdhuc si se’n senten, i la majoria se’n sentiran,
naturalment, hi haurà tot allò de les disciplines de partit i de les aliances i enteses
tàctiques que els constrenyiran al joc de la confusió per al qual ja portem tots plegats un
bon entrenament.
“Els independents se’n salvaran i, entre ells, el nostre captaire de la pau, un solitari, per
ara, que en aquell ambient pot provocar remolins que deixin senyal. Jo gairebé diria que
els procediments a què ens té acostumats ens ho garanteixen. No sé si en el seu retorn a
fonts evangèliques d’inspiració hi ha gaires embulls ideològics, però això no ens ha de
preocupar; d’altres li fan companyia. És important, en canvi (si més no, així ho crec)
que a Madrid hi hagi algú que no s’avingui o no es vegi obligat a combregar d’una
manera o d’altra amb els rituals que són norma; que hi introdueixi, per tant, el gest o la
decisió que pot sorprendre o desconcertar potser els provisionals pares de la pàtria que
encara tenen algun fill bord.
“¿Per què fer sempre el viatge al centre (no pas espiritual, en aquest cas) amb l’ànim
disposat a totes les transigències que el moment polític aconsella? També nosaltres
formem part d’aquest moment i, doncs, contribuïm a determinar-lo, que sigui com és.
La nostra actitud pot decidir que sigui d’una altra manera. Més desfavorable? És difícil.
Pensem que ningú no ens ha donat mai res i veurem com tampoc no ens donaran ara per
bonics que siguin els discursos que fem. De moment, encara anem a perdre, amb
aquesta diferència, que no és pas petita: ara els perdedors perden a la llum pública i ja
no es pot procedir com si no existissin. Cal accentuar la força d’aquesta presència, i em
sembla que ningú no ho pot fer més bé (i certament no ho pot fer més malament) que
aquells darrere els quals només hi ha un compromís: ésser la veu de llur poble, i una
intenció: fer-la valer encara que el cerimonial en pateixi”.
(Manuel de Pedrolo, Secció de “Diàleg”. AVUI, 8.6.1977).

153.- Les primeres eleccions (15.6.77)
Dia 14. La campanya electoral és tancada. Dia de reflexió. Jo, al carrer Entença per
variar. Quan finalitzava la meva tranquil·la jornada, cap a dos quarts de nou del vespre,
es presenten prop d’una desena d’individus joves, manats per un de gran corpulència.
Aquest s’havia fet passar per amic nostre ja fa algun temps, tanmateix hem vist que ben
bé no era un amic... Entren a la presó a saludar la Guàrdia Civil! De bell nou al carrer
fixen un paper en un arbre. S’hi pot observar el rostre de Santiago Carrillo dibuixat i
unes poques paraules acusatòries. Els empasquinadors llencen visques a la Guàrdia
Civil i a l’Exèrcit, bo i torbant la nostra sagrada i indefectible mitja hora final diària de
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silenci. En acabat em segueixen un tros del camí de tornada a casa. Però el cotxe amic
que em duu aconsegueix despistar-los.
En els darrers dies de campanya han anat sortint etarres de la presó, sembla que conduïts
a l’estranger. La trista impressió per a Catalunya és que Suàrez vol complir les seves
promeses, amb Euskalherria, d’excarceració de tots els seus presos abans de les
eleccions, mentre menysprea Catalunya, la majoria dels presos de la qual romanen
encara en presó. Un Estat de violència sempre premia la violència tot i que sigui la de
l’enemic! L’entén i la reconeix millor que no la no-violència. No cal dir que l’admira i
respecta més –amb raó- que la passivitat covarda a la que se sol reduir la no-violència
de boqueta.
Però coses més decisives s’esdevenen aquest aparentment anodí dia de reflexió que no
sé si sabré explicar prou bé. Per començar cal retrocedir a dos grans mítings de
campanya celebrats a Barcelona, un el dimecres passat, dia 8, i l’altre, diumenge passat,
dia 12.
Comencem pel segon, el del diumenge dia 12. La coalició Esquerra de Catalunya (els
partits ERC, PT, ET, el sindicat CSUT i l’Ass. Cat. de la Dona), en un acte de
concepció grandiosa, celebrat a Montjuïc, amb força ressonància popular, inicia la
“Marxa per a l’obtenció de la Generalitat” a fi de posar per obra els acords de la II
sessió plenària de l’Assemblea de Catalunya (142). S’invita a tothom a participar-hi per
convertir aquest acte en una afirmació del consens de tot el poble català responsable.
Fins i tot s’invita els partits polítics que votaren en contra (el PSUC del veterà Gregorio
López Raimundo i el Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) del novençà Jordi Pujol) a
l’Assemblea (AC). Es tracta que, després de saber-se definitivament (dia 21 de juny) els
resultats electorals, torni Tarradelles de l’exili i presideixi la primera Assemblea de
Parlamentaris (AP) elegits, abans que es constitueixin les Corts espanyoles. No és la
declaració d’independència tan obligada i indefugible en aquests moments crucials, però
esdevé un acte de sobirania per afirmar davant totes les nacions de la terra que som una
nació i no una regió d’Espanya, un departament de França... Evidentment, Tarradellas, a
Saint Martin en aquests dies, bull a la seva cadira.
El primer míting, el de dimecres dia 8, fou el gran acte de la coalició dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE de Joan Reventós), celebrat a la Plaça Monumental de
Barcelona, curulla fins a la bandera, tenyit d’aires triomfalistes. Reventós hi digué,
sense equívocs, que quan el proper dia 21 es coneguessin els resultats definitius de les
eleccions hauria arribat el moment de sol·licitar el retorn del president Tarradellas, a
qui, un cop a Catalunya, se li demanaria que delegués les seves funcions executives en
el número u de la coalició catalana que hagués obtingut més vots, el qual formaria un
Consell Provisional de la Generalitat. Un enginyós componiment entre acceptar el
president segons voluntat de l’Assemblea de Catalunya i d’Esquerra de Catalunya, i
marginar-lo, segons voluntat del PSUC i del PDC. Els diaris ja recollien en els dies
següents que la proposta dels socialistes no havia caigut massa bé al PSUC i al PDC, tot
i la seva covarda moderació que convertia el president en una florera.
En aquest dia de reflexió, tanmateix, Joan Reventós i Jesús Salvador del PSC i Josep
Maria Triginer de la federació catalana del PSOE, s’armen de valor, prenen molt d’hora
l’avió a París i s’entrevisten durant més de cinc hores amb el president Tarradellas i el
seu delegat a Catalunya, Frederic Rahola, en unes dependències de l’aeroport parisenc
d’Orly. El motiu? Explicar al president la proposta socialista expressada a la
Monumental. Aquella proposta cau bé al president. Així ell podrà retornar a Catalunya
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dins d’aquest mes de juny, si els resultats de les urnes donen la victòria als socialistes,
com preveuen les enquestes i com acabarà succeint.
PSUC, PDC i Unió del Centre i Democràcia Cristiana d’Anton Cañellas, tots
antitarradellistes vergonyants, munten en còlera –no còlera pública- i poques hores
després que la delegació socialista torni de París amb el vist i plau del president, en
aquest mateix dia de reflexió, els convoquen a una discreta reunió d’extrema urgència.
Els antitarradellistes presenten als socialistes un document en què les forces polítiques
presents aconsellen no radicalitzar el tema de Catalunya en els actuals moments per
mor de no desestabilitzar el país. Talment que en la nova proposta es posa fre a la
proposta de Reventós i, per consegüent, a un immediat retorn del president de la
Generalitat, si les forces democràtiques catalanes sortissin vencedores en els comicis.
No cal dir que l’esperit dels socialistes en acceptar la trobada –on faltava, com era
d’esperar, la quarta gran coalició: Esquerra de Catalunya, defensora de la voluntat de
l’Assemblea de Catalunya- era de no acceptar en cap moment el contingut del
document, perquè tendeix a afavorir les posicions dels tres partits antitarradellistes, en
perjudici d’unes reivindicacions assumides per la gran majoria del poble català.
¿Què ha passat en aquesta discreta reunió?
Demà, Jordi Pujol, preguntat per un redactor de l’AVUI si s’havia fet aquesta reunió o
si hi havia assistit, ho desmentirà rotundament.
Mentre, la Diagonal apareix “nevada”, amb mig pam de paperassa, repartida a la ratlla
de mitja nit del dia anterior, a cop de pala, com si es tractés d’asfalt, des d’uns camions
electorals de la Unió de Centre Democràtic d’Adolf Suárez. Propaganda a camionades!
Mentre, el rei nomena el futur president de les Corts i quaranta-un senadors, sis nascuts
a Catalunya, tots ells designats “a dit”... segons conveniències de la UCD de Suárez,
que guanyarà a Espanya.
Mentre a la televisió només es veuen Felipe González algunes vegades i Adolf Suárez,
moltes.
Catalunya, on ets?
Al dia següent, surto quart senador per Barcelona. 1r. Josep Benet: 1.200.000 vots., 2n.
Francesc Candel: 1.150.000 vots, 3r. Alexandre Cirici: 1.100.000 vots i 4t. jo: 550.000
vots. Plouen anècdotes i felicitacions. Fins i tot de funcionaris de la Model.
I declaro que només abandonaré el carrer Entença per tal d’assistir a les reunions
necessàries a fi d’acomplir les obligacions de senador. Els “captaires” amics s’han ofert
a suplir-me. Els presos no restaran sols.

154.- Immediatament després (17.6.77)
Joan Oliver (carta privada, publicada després com carta al director de l’AVUI).
“Estimat i admirat Lluís Xirinacs:
“Malgrat les mancances d’una campanya improvisada, precipitada, amb poca publicitat
i amb pocs mitjans econòmics, heu aplegat més de mig milió de vots, els vots –penso
jo- més autèntics, més conscients, més lleials de tots els que han estat emesos. Els
sufragis que heu obtingut són ben vostres, no són fruit de cap pacte “polític”, no
prometen als electors cap avantatge personal, material. Són un cor de veus ben
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acordades al voltant de la vostra figura d’home que viu profundament el seu poble i en
sofreix, en ànima i carn, les injustícies i les iniquitats de què ha estat víctima.
“Prou sé que el triomf no us envaneix, però sí que us aferma en la vostra actitud de
sembrador de pau i d’amor. A Madrid sereu un exemple de puresa entre tanta terbolesa,
una veu senzilla, dreturera enmig de molta demagògia i de no poca fal·làcia. Un
testimoni de veritat.
“No tot és podrit a Dinamarca!
“Accepteu els meus braços commoguts i la meva besada de pau” (17 juny 77).
Quina és la presa pública de decisió del Reventós (PSC) guanyador, al dia següent del
seu triomf, des de la seu del PSC a l’Hotel Manila de les Rambles de Barcelona?:
De moment només hi haurà l’Assemblea de Parlamentaris (AP). Titlla d’insurreccional
el retorn previ de Tarradellas. La història no pesa prou. Cal atenir-se al marc legal
actual. Tarradellas tornarà quan s’hagi aprovat un marc legal adient. Després,
l’actualització de l’Estatut del 1932, la consecució de la derogació del decret de 5
d’abril de 1938, en el qual Franco va abolir la Generalitat Catalana i també... mantenir
informat el president Tarradellas.
Ni una paraula de que el president encapçali l’AP, ni una paraula de l’amnistia, ni
menys de l’autodeterminació. ¿On havien anat a parar els punts unitaris de l’Assemblea
de Catalunya, defensats amb sang, suor i llàgrimes durant els darrers sis negres anys del
final del franquisme?
La contemporitzadora proposta socialista preelectoral (153) havia estat bandejada per la
pressió de PSUC i PDC. La nació catalana no és una nació sobirana. No pot fer res que
no sigui sota el marc legal espanyol. Cap acte de nítida sobirania. Aquest seria titllat
d’insurreccional. I tant! Això és la independència, la sortida d’un estat de dret –
l’espanyol- per constituir-se en un altre estat de dret –el català-, cosa que ara és negada
dissimuladament. Ara era el moment, perdut pel PSUC i PDC, primers responsables i
pel PSC, segon responsable en tant que guanyador que no està a l’altura de les seves
responsabilitats. Reventós pot anar dient: “Aquest és un projecte coherent, dotat d’una
estratègia, l’element més important de la qual, el seu primer element és l’AP (així vol
deixar contents el PSUC i PDC), i l’altre, no menys important, és que no hi haurà
Generalitat sense tenir el president (així vol deixar contents Esquerra de Catalunya i
l’Assemblea de Catalunya). La nostra candidatura és responsable del que diu (?) i fa, i
es proposa amb l’acció enèrgica, decidida i urgent, avançar en aquest procés. Catalunya
ha parlat i ha de ser escoltada. El president? Que s’esperi, ara fa nosa, com fa nosa
l’Assemblea de Catalunya, l’amnistia...
Catalunya ha votat majoritàriament socialistes després de la proposta del míting de la
Monumental (153). I els socialistes opten per no fer-ne cas i fer-lo a candidatures menys
votades. En comptes de la gran batalla per a la sobirania, comença una petita i llarga
batalla que convertirà en definitiva la solució autonomista, que es veia en l’Assemblea
de Catalunya com a “pas previ al ple exercici del dret d’autodeterminació (punt 3er.)”.
Si els parlamentaris de Estònia, Letònia, Lituània, Txèquia, Eslovàquia, Eslovènia,
Croàcia, Armènia, Azerbaidjan, Geòrgia, etc., entre 1990 i 1993, haguessin fet el
mateix, on serien aquestes nacions quan escric aquestes línies (2005)? És que som
menys que ells en cultura, història, economia, arts, esports o extensió geogràfica? És
potser que l’ADN dels nostres polítics és d’inferior qualitat? És que l’exèrcit espanyol
és més temible que l’exèrcit servi o que el rus?
Recuerdo unas moras grandes y dulces como dátiles, en el suelo de la huerta, junto a
una noria que sacaba agua de la acequia, que la sensibilidad árabe nos trajo. Como en
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sueños lo veo. Con unos ojos de niño pequeño capaces de verlo todo. Como un anuncio
de que vería cosas sorprendentes en la vida.
Y, a pesar de que el deseo no es toda la realidad, después de esta aventura, preludio del
futuro, estoy a tu lado, tal como soy, en la aparición súbita de un senador distinto a
cuantos hasta hoy lo han sido. Abriendo cada vez más los ojos. Sorprendido ante la
constante movilidad de las cosas. 16 / 6 / 77.
Encara ara, quan escric aquestes línies (2005), Manuel, l’autor, i jo anem de bracet.
El dimecres, 22 de juny, a les 9 del vespre, mentre descarrega una espectacular tempesta
d’aigua de tres hores de durada i seixanta sortides dels bombers de Barcelona, que deixa
neta la ciutat, tres mil cinc-centes persones celebrem un acte de cloenda i agraïment de
la campanya electoral “Xirinacs al senat”, al Palau Blaugrana/2. Canten la Coral
“Montserrat” de Terrassa i “Els Esquirols” d’Osona. Parlen Jaume Rodri, Josep Camps,
Josep Dalmau, Maria Runge i Jaume Ramonet. Es llegeix una felicitació del president
Tarradellas, escoltada per tothom posats dempeus. En primera fila seien uns quants
polítics electes i no electes.
“... Aquesta festa no és un homenatge a la meva persona, sinó l’homenatge que jo faig a
tots vosaltres. El fenomen, que amb pretext del meu nom s’ha produït, és col·lectiu no
individual; ha estat possible perquè una colla de voluntats han fet servir la meva persona
de bandera; però el meu mèrit ha estat d’obeir-vos contínuament, com la bandera obeeix
a qui la duu. Jo no entro en competència amb els partits. Allò que m’ha mogut a
presentar-me ha estat el fet que he intentat escoltar l’ànima del poble, no a base
d’anàlisis i estudis d’envergadura tècnica, com ells podien fer, sinó que ho he fet d’una
manera intuïtiva i espontània i per tant subjecta a errors. Els partits han de saber que la
sobirania radica en el poble i que, per consegüent, cal que sàpiguen captar les
aspiracions d’aquest poble i plasmar-les en llurs programes. Ens convé encara anar tots
units i aconseguir que tots els senadors de Catalunya formin un bloc unitari, que es faci
l’Assemblea de Parlamentaris i que sigui presidida pel president Tarradellas, que
l’Assemblea de Parlamentaris i l’Assemblea de Catalunya no es barallin i vagin juntes i
unides, i també cal que es respectin totes aquelles opcions que han quedat a la cuneta...”.
El procomunista “Mundo Diario” (23.6.77) qualifica el meu discurs de “populista”.
Pregunto: ¿és la mateixa cosa “popular” que populista”?
De l’editorial de “Canigó” (25.6.77):
“El cas més notable d’aquestes eleccions ha estat la del senador Xirinacs. És evident
que ell és, de tots els qui han obtingut un escó, el que ha assolit els vots més populars,
més autèntics. Un independent, sense aparells organitzatius, amb escassos cèntims, amb
una campanya modesta, ha assolit un dels quatre escons al senat en litigi. I en aquest cas
podem afirmar, sense que ningú no ens desmenteixi, que ha rebut els vots més
significatius: els del reclam de l’amnistia i de la llibertat de Catalunya”.

155.- Dies decisius (17/23.6.77)
Amb aquest titular en format gran, encapçala “Catalunya Express” el seu número de
23.6. Els periodistes, si més no, en tenen consciència diàfana.
En canvi el guanyador de les eleccions a Catalunya, Joan Reventós, no parla gens clar,
es mou en un món de boires. No descarta encara la possible assistència del president
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Tarradellas a la primera sessió de la nova Assemblea de Parlamentaris. Sempre havíem
vist el Reventós i l’Obiols, de l’aleshores Moviment Socialista de Catalunya (MSC, en
dèiem “els músics”), dins l’Assemblea de Catalunya, com seguien en tot al PSUC com
gossets moixos. Ara oscil·len, dubitants, entre l’AC i Tarradellas, d’una banda, i una
original versió del “pacte històric” (entre comunisme i burgesia) dels antics
eurocomunistes, encarnada en la confluència d’interessos de PSUC i PDC (Pujol), de
l’altra. M’imagino els fantasmes de Reventós: els fets d’Octubre del 1934 o els fets de
l’alçament de Franco del 1936.
Mentre, jo, ràpidament (17.6) trameto el següent comunicat al Secretariat de
l’Assemblea de Catalunya:
“La coalició guanyadora de les eleccions, PSC-PSOE, ha anunciat la proposta de
constitució de l’Assemblea de Parlamentaris el dia 21 de juny amb la presència del
president de la Generalitat, Josep Tarradellas, que probablement serà acollida per la
majoria de les forces elegides.
“La II sessió plenària de l’Assemblea de Catalunya aprovà aquesta mateixa constitució
però, afegia, ‘amb l’acord de l’AC, acord que serà concretat en la III sessió plenària,
sota la presidència del president de la Generalitat, Josep Tarradellas’.
“Crec, doncs, necessari convocar la III sessió plenària, amb procediment de màxima
urgència per al mateix dia 21 o per a abans d’aquest dia (per exemple, per al diumenge
19), a fi de donar compliment a aquest greu compromís conjunt. Altrament donem per
definitivament marginada l’AC del procés democratitzador al nostre país quan els seus
quatre punts fonamentals encara no han estat assolits”.
L’AP no se celebrarà el 21 sinó el dissabte 25. El “comitè discret d’elegits insignes”
així ho ha determinat. Cal abans, -quina vergonya!- demanar els permisos pertinents.
S’eixampla la disponibilitat de temps. Es fa necessari de poder respirar!
El dilluns, dia 20, al vespre, abans de visitar Tarradellas (!), Reventós, amb una
delegació socialista, parla amb Suárez a la Moncloa durant una hora i quaranta minuts. I
el dimarts, dia 21, a migdia parla amb el rei al Palau d’Orient durant trenta-cinc minuts.
Noti’s: Abans Madrid que Tarradellas i abans amb Suárez que amb el rei. Mai no es fa
efectiva en aquest moment crucial cap digna demostració de sobirania. Sempre ens
trobem davant d’una indigna demostració de sotmetiment. L’omissió de la visita prèvia
a Tarradellas, president de la Generalitat no té perdó. Es podria acceptar, en canvi, de
moment, que el rei, com a cap d’Estat, representés la unió de nacions iguals dintre de
l’Estat espanyol (castellana, catalana, basca i galega). Anteposar Suárez, cap de Govern
és autoconsiderar-se “província” d’un Estat centralista. Per a què, doncs, tanta lluita!
El mateix dimarts, a primera hora de la tarda, donen els nostres socialistes una
conferència de premsa a Madrid. Finalment a dos quarts de vuit del vespre, la delegació
de la Coalició Socialistes de Catalunya que havia viatjat a Madrid fa l’esperada
conferència de premsa a l’hotel Manila de Barcelona. Josep Reventós, Josep M Triginer
i Eduard Martín s’excusen de tractar així Barcelona com a plat de segona taula. Diuen
que han demanat permís al rei per la constitució de l’Assemblea de Parlamentaris (mera
reunió de parlamentaris, segons considerarà Madrid) i del seu Consell unitari; que ja ha
informat a Jordi Pujol (PDC, el tercer) i a Heribert Barrera (EC, el sisè). Mentre, Anton
Canyelles (Unió del Centre, el cinquè) vola a Madrid pel seu compte, Carles Sentís
(UCD, el quart) ja hi és i Gregorio López Raimundo (PSUC, el segon) esdevé
introbable. La conferència fa pena. La difícil negociació en vista a obtenir una
autonomia (no provisional sinó definitiva), serà amb Suárez. Del retorn de Tarradellas
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no se n’ha parlat a Madrid? I l’amnistia i el camí cap a l’autodeterminació on queden?
Sobre l’amnistia, ens assabentem que la iniciativa la ha portada Súarez. Aquest ha
demanat al socialistes que preparessin llur versió, per comparar llistes no coincidents de
polítics encara presos. A Barcelona, Reventós expressa el desig que l’AP sigui presidida
per Josep Tarradellas, “si no a la primera sessió, a la segona”. També desitja que li sigui
expedit un passaport diplomàtic per a entrar a l’estat espanyol. Però, assegura que “no
ha estat demanat cap permís explícit a les altes instàncies del poder”.
El dimecres, dia 22, a les onze de la nit, Josep Tarradellas, després de dies d’intens
neguit a Saint Martin Le Beau –“em fa por que la gran victòria que ha aconseguit
Catalunya a les eleccions no la perdem a casa nostra mateix”- arriba sol, sense cap
familiar, a l’Hotel Mont Thabor de París.
El dijous, dia 23, aterra a Orly la delegació socialista, on Tarradellas ja espera. Parlen i
dinen junts, amb la presència de Frederic Rahola, en un dels restaurants de l’aeroport. A
les sis de la tarda tornen els socialistes a Barcelona. Tarradellas no presidirà l’AP.
Potser la seva tornada va per a llarg. Tot just acabats de dinar el telefona des de Madrid
Carles Sentís, número u de la candidatura per Barcelona de la UCD de Suárez. En l’aire
es mastega alguna sorpresa alternativa a tanta grisor. Tarradellas despatxa a París amb
Frederic Rahola fins avançada la matinada del dia 24.
A les vuit del vespre del 23, en arribar els socialistes de París, es reuneixen a Barcelona
amb els altres caps de llista, excepte amb Laureano López Rodó (Convivència
Catalana), per preparar l’Assemblea de dissabte. PSUC i PDC no volen Tarradelles
dissabte. Els socialistes acaben avenint-s’hi. L’afirmació de la sobirania ha estat
derrotada.
En conseqüència, l’Assemblea de Catalunya amb les seves resolucions ja no compta de
fet. En aquesta reunió de caps de llista guanya el diferiment de la celebració de la III
sessió plenària de l’AC. Se celebrarà, per salvar les aparences. Però es farà vint-i-quatre
hores després de la celebració de l’AP., quan ja tot estigui dit i beneït, al Col·legi
d’Arquitectes de Barcelona. De què tractarà doncs? Ironies de la vida, la seva finalitat
aprovada en la II sessió era la de la creació d’una Assemblea de Parlamentaris, en la
qual, a més de diputats i senadors es proposava la inclusió d’altres representacions
populars, el fi principal de la qual havia de ser la convocatòria d’eleccions al Parlament
de Catalunya, i aquesta finalitat acabava de ser sobrepassada pels esdeveniments. L’AP
ja existiria des del dia anterior i amb els continguts que millor els hauria semblat als
electes, tot prescindint absolutament de l’AC. L’objectiu de la plenària es revela ja
inviable. Davant els avantatges egoistes dels grups guanyadors, de fet s’ha matat
l’Assemblea de Catalunya, única força política i social de què disposa la nostra pobra,
trista, dissortada i inerme nació. No calia que ens ho demanessin des de Madrid. Com
diu Tarradelles, “la gran victòria l’hem perdut a dins mateix de casa nostra”.

156.- L’Assemblea de Parlamentaris (25.6.77)
Diuen que un bon polític cal que s’empassi cada dia per esmorzar un gripau. El nou
senador, comença a menjar gripaus. L’inequívoc “Acte de Sobirania”, que he estant
reclamant des del gener (107), ha vingut a quedar en no res, en una “reunió” de càrrecs
electes catalans per parlar de les seves coses, amb permís de les autoritats governatives
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de Madrid prèviament demanat. ¿Algú podrà endevinar amb aquest “acte” que els
catalans som una nació amb dret mil·lenari a la nostra sobirania?
I, tanmateix, ha estat un acte brillant. A les 9 del matí, concentració a l’hotel Manila de
la Rambla. Tot seguit, comitiva de cotxes cap a l’antic Parlament de Catalunya, al Parc
de la Ciutadella. Estalvio detalls escrits en altres pàgines. Públic enfervorit al carrer. La
tribuna plena a vessar de periodistes, polítics i vells lluitadors. A les deu comença la
sessió. Els diferents grups polítics s’havien distribuït prèviament les intervencions i llur
contingut. L’Assemblea es vol a si mateixa amb caràcter permanent. Vol la recuperació,
en el terme més breu possible, de la Generalitat, el retorn del seu president, Josep
Tarradellas i “el restabliment dels principis i institucions configurats en l’Estatut de
Catalunya de 1932” (1a. part del 3r. punt de l’AC). Col·laborarà a les Corts en
l’elaboració i aprovació d’una Constitució democràtica per a Espanya, amb els requisits
previs de l’amnistia total (1r. punt de l’AC), les llibertats individuals i col·lectives, la
legalització de tots els partits polítics, l’abolició de la pena de mort i la proclamació i
garantia dels drets de la persona humana (2n. punt de l’AC) i el dret a l’autonomia de
totes les nacionalitats i regions de l’Estat espanyol. Promourà l’adopció de mesures
immediates per tal de fer front a la crisi econòmica i millorar les condicions de vida i de
treball dels sectors populars que en són els més afectats.
La declaració final de l’Assemblea diu: “El dret de Catalunya al seu autogovern és
inalienable. Això no obstant és voluntat dels parlamentaris catalans d’aconseguir
l’autonomia de Catalunya per la via d’una negociació amb les més altes instàncies de
l’Estat i el Govern d’Espanya, a partir de la derogació del Decret del 5 d’abril del 1938
que abolí la vigència de les institucions Autonòmiques Catalanes. A tal fi, l’AP ha elegit
en el seu si una Comissió Permanent, a la qual s’ha encomanat d’emprendre, de manera
immediata, aquesta tasca”.
Permeteu-me reproduir en detall només les paraules de Jordi Solé Tura, diputat del
PSUC, encarregat de reivindicar, en nom de tota l’Assemblea, l’amnistia total, objecte
d’aquest llibre:
“En aquest moment solemne de la nostra història, quan les eleccions han reafirmat
d’una manera esclatant i inequívoca el sentit de tots aquests anys de lluita per la
democràcia i per la llibertat, encara no hem aconseguit la plena realització d’un objectiu
com el de l’amnistia total i sense condicions. El nombre de presos polítics catalans és
encara elevat i el nom de Josep Lluís Pons Llobet sintetitza el drama de tots ells i
encarna l’objectiu d’alliberament que tots ens proposem. D’altra banda, no considerem
acceptable la transformació dels presos polítics en exiliats polítics. Per això diem ben alt
que mentre quedi un sol pres polític a les presons, mentre quedi un sol exiliat polític
impedit de tornar lliurement a casa seva i ocupar el lloc que li correspon com a ciutadà
amb tots els drets i deures, cal no cedir ni un moment en la lluita per una autèntica
amnistia. Finalment, cal recordar que un aspecte en la lluita per la democràcia ha estat i
és el combat per la plena igualtat de drets entre l’home i la dona. Avui encara, la nostra
legislació és plena de discriminacions contra la dona, tant en l’ordre civil com en el
penal. Una de les exigències de la futura democràcia serà l’obtenció d’aquesta igualtat
jurídica, com a pas cap a la veritable igualtat social. Per tal d’avançar realment en
aquesta direcció, considerem necessària també una amnistia per als delictes que avui
afecten específicament la dona, i que són una mostra clara d’aquesta discriminació que
volem superar”.
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A continuació es va aprovar per unanimitat la següent resolució:
“L’AP de Catalunya, reunida el dia 25 de juny del 1977 expressa la seva inquietud per
la lentitud i les incongruències amb què són alliberats els presos polítics. Conseqüents
amb l’esperit que ha animat la lluita del poble de Catalunya per l’amnistia, els
parlamentaris reunits acorden exigir:
1.- L’alliberament immediat de Josep Lluís Pons Llobet i de tots els presos polítics,
jutjats i condemnats, o en període d’instrucció.
2.- El sobreseïment de les causes incoades per motius polítics
3.- El retorn lliure i sense condicions de tots els exiliats polítics.
4.- La plena equiparació de drets dels invàlids, mutilats i vídues de la guerra civil,
independentment del costat en què es van trobar durant la guerra i amb
reconeixement de tots els seus drets des de 1939.
5.- La restitució, en els seus llocs de treball i en tots els drets, dels funcionaris que
van ser depurats i expulsats per la mateixa causa política
6.- La readmissió dels treballadors acomiadats perquè van lluitar per la llibertat
sindical i el dret al treball.
7.- L’amnistia dels delictes que afecten específicament la dona, i que constitueixen
una clara discriminació jurídica contra aquesta
“Totes aquestes mesures han de trobar immediata expressió jurídica en la promulgació
d’una amnistia total que esborri definitivament la divisió dels ciutadans en vencedors i
vençuts de la guerra civil i constitueixi un pas decisiu en el camí cap a la necessària
reconciliació nacional.”
¿Havia, doncs, jo encertat en implicar-me a fons en la lluita per l’alliberament de tota la
nació catalana, a canvi d’implicar-la del tot a ella en la consecució de l’amnistia?
¿Obtindrem, així, per aquesta via esbiaixada, més ràpidament que per la reclamació
directa, aquella amnistia tan llargament esperada?
Tot plegat, bones intencions innegables, votades per unanimitat. Només Laureano
López Rodó ha negat el seu vot al retorn de Tarradellas. Jo aquest dia he format com un
bon minyó en la unitat conjunta, ocasionalment assolida i tan necessària. Tanmateix, al
final de l’acte s’ha demanat als electes si volien fer alguna altra declaració i jo no me
n’he sabut estar. Mostrava serenitat i, fins i tot, felicitat pel resultat obtingut. Però per
dintre anava emmagatzemant el disgust que em causaven les mancances, renúncies i
claudicacions en els temes més fonamentals. I, com diuen els diaris, “Xirinacs dóna
consells”. Heus aquí els consells: a) Catalunya no ha de demanar permís per reunir-se,
ni per institucionalitzar les seves reunions, b) calia un Parlament provisional en comptes
d’una Assemblea de Parlamentaris, c) calia un Govern provisional i no una Comissió
permanent, d) calia fer-ho amb la col·laboració i en compliment dels acords de la II
sessió plenària de l’AC, perquè els elegits ho són només com a representants de
Catalunya a Madrid; no són elegits per governar Catalunya, i no s’han obeït els acords
al·ludits, e) calia fer-ho sota la presidència de Tarradellas, i no s’ha volgut, f) calia
plantejar l’autodeterminació com demana la 2a. Part del 3r. punt de l’AC, i no
l’autonomia o l’autogovern que eviten covardament el terme “autodeterminació” pactat
en l’AC, g) calia exigir l’amnistia total abans de les eleccions, h) calia exigir també el
canvi de codi civil i penal a propòsit de la delinqüència comuna amb les corresponents
excarceracions per causa de les injustícies feixistes en aquest terreny, h) calia exigir la
legalització de tots els partits polítics abans de les eleccions, i) no està assegurada la
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unió dels grups polítics a Madrid, ni al Congrés ni al Senat, j) s’ha triat un procés
negociador a la baixa llarguíssim on a cada pas negociador perdrem un llençol, k) no
s’exigeix un poder judicial català de darrera instància, l) s’accepta l’aixopluc d’una
Constitució espanyola, potser democràtica amb els ciutadans individuals, però
antidemocràtica i imperialista amb les nacions del seu àmbit, m) s’encunya la infeliç
expressió “nacionalitats i regions de l’Estat”, que propiciarà el nefast “cafè per a tots”,
en comptes d’oferir un model de “nacions (Galiza, Euskadi, Països Castellans i Països
Catalans), cadascuna amb les seves regions”, n) l’idealisme ingenu que palesa el fet de
no haver ni el més petit esment d’independència o concert econòmic, etc.
Com a darrer “consell”: vaig suggerir el compromís col·lectiu de no acceptar cap
ministeri a Madrid mentre duri el procés constituent.
Evidentment ni la realitat de l’Assemblea ni les seves resolucions seran assumides pel
BOE. Vista la nostra feblesa, mai a Madrid, fins ara (2005), no han fet seves les nostres
expressions d’ús quotidià: “nació catalana”, “literatura nacional (catalana)”, “llengua
nacional”, “Països Catalans”, “Estat espanyol”, etc. En canvi per a nosaltres serà
obligatòria la seva nació, “pàtria única de tots”, amb el Documento Nacional de
Identidad, la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles o la Selección Nacional de
Futbol.
Me’n torno trist a casa, tot pensant en què hauré d’assistir al funeral corpore insepulto
de l’Assemblea de Catalunya que s’ha de celebrar demà, per voluntat dels seus botxins.
Els nous polítics comencen d’hora a fer callar el poble en comptes d’obeir-lo i de
representar la seva voluntat. El poble ja ha parlat prou. Ja és hora de què calli.

157.- El funeral de l’Assemblea de Catalunya
La litúrgia funeral corpore insepulto que representa la celebració de la III sessió
plenària de l’Assemblea de Catalunya, destinada a daurar la seva defunció i preparar el
seu enterrament definitiu, comença a les deu del matí del dia 26, i té lloc al Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, a la plaça de la Catedral de Barcelona. A més grandesa de
marc, més misèria de contingut. Com enyoro aquelles reunions clandestines sempre
amenaçades!
Dos temes sobre la taula: 1) L’Assemblea de Parlamentaris ja existeix, com se la tracta?
2) Futur de l’Assemblea de Catalunya davant la nova situació general.
La sessió ha durat de les deu del matí fins les deu del vespre. I només s’ha pogut tractar
el primer punt! Pel que fa al 2n., ¿quin futur queda a l’AC si ja l’han matada els
vencedors del nou sistema a la mateixa Catalunya?
Sobre el primer punt, els controladors partidistes de l’AC no han permès que es faci allò
que calia: una condemna frontal als fets esdevinguts i una exigència de rectificació.
Jordi Carbonell havia dit amb fermesa en l’acte de l’11 de setembre de 1976, a Sant Boi
de Llobregat (62): “Que la prudència no ens faci traïdors”. Doncs, la prudència ha fet
traïdors els botxins que han executat l’AC per evitar desestabilitzacions, aventurismes
(153) (PSUC i PDC, amb l’aquiescència passiva dels socialistes) o insurreccions (154)
(PSC_PSOE). Jordi Carbonell fa avui el paper de la trista figura. En aquest dia nefast,
és l’encarregat, de part dels “grans elegits”, jutges inspirats sobre el bé i el mal, de
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dissimular la mort de l’AC en el seu funeral. La victòria dels egoistes és encara massa
tendra per enterrar l’AC. Els “gurus” han decidit fer l’enterrament més tard -potser cap
a l’octubre?-, quan les coses s’hagin refredat una mica. En el moment de la seva
execució, l’AC frueix la més bona salut de la seva història, plena de representacions
assembleàries i d’il·lusions democràtiques. La gent està encisada (aviat vindrà el
desencís). Ha estat una mort verament traumàtica. No us ho podeu imaginar. En la flor
de la vida. Quan començava a poder respirar a ple pulmó davant un futur de llibertats i
responsabilitats compartides. Jordi Carbonell ha fet l’oració fúnebre amb la solemnitat
del cas. Com es fa quan un acaba de morir, tot han estat lloances lloances. Carbonell ha
cantat les meravelles de l’AC durant els seus sis anys d’existència.
No podeu imaginar l’exercici de contenció necessari per no saltar de la cadira. Els grans
oficiants del funeral s’han oblidat d’exigir abans de les eleccions els 4 punts
fonamentals –que ara hipòcritament reivindica, només en part, l’AP-, s’han saltat
descaradament els acords de la II sessió plenària i han postposat la celebració de la III
sessió a la constitució de l’AP. La dignitat exigia d’alçar-se i anar-se’n. No ho hem fet.
Tot el dia ha estat un vil regateig per arribar, després de dotze hores, als acords següents
d’un fantasmal comunicat, dictat des del nou poder vingut de la mà de Madrid, de part
dels vots de les manipulables masses postfranquistes, en contra de la part més viva, i
menys manipulable de l’electorat:
“1. Valorar els resultats de les eleccions del dia 15 de juny com un triomf de les
aspiracions democràtiques del nostre poble.
2. Reiterar els quatre punts de l’AC com a objectius definidors de la democràcia a
Catalunya.
3. Reafirmar que l’assoliment d’aquestos objectius solament serà possible amb la
participació democràtica del poble.
4. Saludar la constitució de l’AP com a representant de la voluntat majoritària dels
catalans. Per això l’AC dóna ple i absolut suport a les activitats de l’AP
encaminades a la recuperació de les institucions de l’autogovern de Catalunya.
5. Decidir la formació d’una comissió estable de l’AC per a la informació i la
col·laboració amb l’AP. La composició d’aquesta comissió creada és representativa
de tots els sectors que componen l’AC. Aquesta comissió transmetrà urgentment al
president de la comissió permanent de l’AP la proposta de realitzar una gran
concentració a la ciutat de Barcelona, en el transcurs de la propera setmana, amb
l’objectiu de
a) reafirmar els quatre punts de l’AC
b) manifestar el suport popular a les iniciatives de l’AP encaminades a la
recuperació de les institucions d’autogovern de Catalunya
c) exigir la derogació del decret de 5 d’abril de 1938 pel qual se’ns va arrabassar
les nostres institucions d’autogovern
d) exigir el restabliment de la Generalitat de Catalunya i el retorn immediat del
seu president , senyor Josep Tarradellas.
6. Una vegada més, l’AC reitera la seva solidaritat amb tots els pobles de l’Estat
espanyol que lluiten per la seva autonomia.
7. En el marc de la reivindicació de l’amnistia total, denunciar el judici polític que
se celebrarà contra Joan Manzanares.
8. Solidaritzar-se amb la lluita dels opositors d’EGB i denunciar la política del
ministeri d’Educació i Ciència davant d’aquesta lluita”.
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Joan Reventós havia dit: “Des d’ara, l’AC ens servirà per fer mobilitzacions”. Les
iniciatives ja no seran del poble, seran de l’AP. El poble serà utilitzar quan calgui. Tota
la civilització democràtica actual funciona així. L’original democràcia de base catalana
que representava l’AC s’ha evaporat. La sobirania ja no tindrà les arrels en el poble, per
molt que ho proclami la primera línia de les constitucions soi dissants democràtiques.
¿Algú recorda encara la frase “l’accés del poble al poder polític i econòmic” de la 2a.
part del 2n. punt fonamental de l’AC?
Representants de disgustats i decebuts d’aquesta III sessió pacten com mal menor una:
“RECOMANACIÓ POLÍTICA A L’ASSEMBLEA DE PARLAMENTARIS SOBRE
EL PROCÉS CONSTITUENT DE CATALUNYA.
“L’AP s’ha constituït per tal d’obtenir el poder polític per a Catalunya.
1.- Es poden distingir un procés lent i un procés ràpid de recuperació d’aquest poder:
A) Procés lent de repetició del camí de 1931:
- elaboració d’un estatut definitiu
- sotmès a referèndum del poble català
- aprovat per les Corts a Madrid
- aplicat (eleccions internes)
B) Procés ràpid d’aprovació de l’estatut del 32 actualitzat:
- retocs mínims de l’estatut del 32, per adaptar-lo a les circumstàncies
actuals
- no referèndum (confiança en els elegits)
- no aprovació a les Corts de Madrid, sinó un decret-llei anul·lant el
decret de 1938, anul·lant el decret del Consell General i aprovant l’estatut
del 32 actualitzat
- aplicació immediata
- aconseguit aquest marc, obrir el procés posterior de l’exercici del dret
d’autodeterminació.
Es veu més convenient el procés 2n. per reforçar l’opció triada per l’AP i perquè és fidel
al màxim al 3er. punt de l’AC. Cal intentar, doncs, una negociació de poques setmanes
abans de les vacances.
2.- Prèviament, sembla recomanable d’obtenir per decret-llei el control oficial de les
quatre Diputacions, ja tocades de dimissionisme, control possible segons la normativa
legal vigent. Això evitarà l’erosió de l’autoritat que pot ocasionar la presència a
Catalunya del president de la Generalitat sens cap poder executiu legal en el període que
va des de la seva tornada per presidir les sessions de l’AP fins al restabliment del marc
autonòmic configurat en l’estatut del 32 (actualitzat). Altrament sense cap poder fàctic
no es podrà recuperar fàcilment l’estatut. Aquest poder fàctic podria prendre el nom
(tradicional) de Diputació (Provisional) de la Generalitat de Catalunya i controlaria les
eleccions i referèndums amb avantatges indubtables. Barcelona, 28 de juny de 1977”.
Aquesta recomanació política és presentada al president de la comissió permanent de
l’AP, Joan Reventós, pel senador independent L. M. Xirinacs, en nom de les següents
organitzacions territorials, socials, sindicals i polítiques, totes elles delegacions en l’AC:
- Assemblea Democràtica de l’Alt Empordà
- Assemblea Democràtica de Granollers

132
- Assemblea Democràtica de Premià de Mar
- Assemblea Democràtica de Vilanova de la Roca (Vallès Oriental)
- Col·lectiu d’Acció No violenta dels Països Catalans
- Comissió pel Retorn del President Tarradellas
- Confederació de Sindicats Unitaris dels Treballadors
- Esquerra Nacional
- Esquerra Republicana de Catalunya
- Gent Nacionalista Independent dels Països Catalans
- Joventut d’Esquerra Republicana de Catalunya
- Moviment Comunista de Catalunya
- Moviment d’Unificació Marxista dels Països Catalans
- No Alineats de l’AC
- Nova Falç
- Organització Revolucionària dels Treballadors
- Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels P. Catalans
- Partit Soc. d’Alliberament Nacional dels P. Catalans (provisional)
- Joventuts Socialistes d’Alliberament Nacional dels P. Catalans
- Joventuts Revolucionàries Catalanes
Petita notícia significativa: “En una reunió de l’AC de l’Alt Camp, es decidí de donar
per acabada la pressència de l’AC a l’Alt Camp, davant la posició de desinterès dels tres
partits grans, malgrat que hi eren convocats i havien dit que hi assistirien. No van donar
senyals de vida, ni es van disculpar després. Es valora com una situació dolorosa, però,
en definitiva, real” (AVUI, 28.6.77). Requiescat in pace!

158.- Operació Tarradellas (26.6 / 7.7.77)
Fart d’ajornaments, de vets i d’intrigues a Barcelona dels caps de llista catalans i de
llurs viatges secrets a Madrid, per tal de negociar solucions amb Suárez per separat i a
l’esquena seva, el president Tarradellas, com un gros tauró enfurismat, dóna un
magistral cop de cua i canvia 180 graus el seu rumb. Va ell, en persona, a Madrid,
emprant l’ajuda dels seus amics de tota la vida, l’igualadí Manuel Ortínez i el periodista
Carles Sentís (cap de llista de la candidatura d’UCD de Suárez per Barcelona) i
acceptant que Lluís Olarra li posi a disposició un reactor seu. Agosarada aventura
preparada per Ortínez i Sentís a prop de Suárez i, a través del vicepresident espanyol
Alfonso Osorio, a prop del mateix rei. El risc de fallida és gran. Fins al darrer moment
el president desconfia i arriba a témer que el detindran. No porta ni un trist passaport
diplomàtic. 38 anys d’espera! Ja hem explicat que la cosa havia entrat en fase
d’execució immediata tres o quatre dies abans (155), amb el vist i plau, mantingut en
estricte secret, dels caps del socialisme, aclaparats per les pressions antitarradellistes
que provenien principalment de PSUC i PDC.
26.6.77, diumenge, 18 h.: Tarradellas abandona Saint Martin Le Beau, amb la seva
senyora, i fan cap a París. S’hostatja a l’hotel Sheraton, a l’apartament propietat de
Manuel Ortínez, que l’espera.
27.6.77, dilluns, 12 h.: Sense cap passaport, Tarradellas acompanyat de Carles Sentís i
Manuel Ortínez, a bord del reactor cedit per l’industrial basc Lluís Olarra, s’eleva de
París, on hi deixa la seva senyora.
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Id., 13’30 h.: Aterra a Madrid sense contratemps (sense la temuda detenció). Ben al
contrari, els controladors de Barajas tenen ordre de donar prioritat a aquest avió. Per què
serà? Just en arribar, les autoritats portuàries espanyoles lliuren un passaport oficial a
Tarradellas. Cap periodista encara no en sap res. No hi ha hagut, doncs premsa. El
president s’hostatja a Madrid a casa de Manuel Ortínez i s’entrevista immediatament
amb Rodolfo Martín Villa, ministre de la Governació i Manuel Ortíz, governador civil
de Barcelona, al llarg de dues hores.
A mitja tarda salta la notícia als teletips. Els periodistes madrilenys i els barcelonins –
aquests darrers amb el sempitern “peatge” del pont aeri- corren a la Moncloa. I just
arriben per veure sortir Tarradellas de la seva primera desastrosa entrevista amb Suárez.
Aquest li ha fet fins a deu ofertes de solució al problema catalán, a triar-ne una.
Tarradellas no n’accepta cap. Ni la figura de la “Generalitat” ni la del seu “president” hi
són incloses. Ell només tornarà a Catalunya com a “president de la Generalitat”. Dies
després jo he pogut parlar amb Tarradellas al Sheraton de París per demanar-li que
recolzi la demanda d’amnistia. A més de prometre’m que se n’ocuparia, sense demanarli-ho em fa avinent que ell sempre ha estat ferm en no cedir ni un mil·limetre de les
coses més fonamentals. O “president de la Generalitat” o res. Em critica Pujol i altres
que s’acontenten de demanar més carreteres o més escoles. Però aquella reivindicació
fonamental és negada frontalment per Suárez en la primera entrevista al “senyor”
Tarradellas. Aquest dissimula el fracàs d’aquesta primera negociació. Surt somrient de
la Moncloa. “Tot va bé!”. I tot anava fatal.
També a mitja tarda s’assabenten de l’”operació Tarradellas” els polítics catalans. El
president els està demostrant amb una política de fets consumats que ell també sap com
negociar amb Madrid a esquena dels trapacers peixets polítics de Barcelona. Però
Reventós ho sap tot amb dies d’antel·lació i ho amaga a comunistes i pujolistes per
estalviar-se pressions. Benet gemegarà enganyat: “Calia que Tarradellas hagués
informat a l’AP i, sobretot, als socialistes, que esperaven una resposta de Suárez i del
Rei. Crec que hauria estat una gran victòria si Reventós hagués acompanyat Tarradellas
a Madrid. Aquesta hauria estat la manera de lligar l’AP a la nova Generalitat”. En els
fets que s’estaven esdevenint hi veia una confabulació de la dreta espanyola per
neutralitzar la victòria de les esquerres en els comicis catalans. Pobre Benet! El
Reventós d’esquerres ja ho sap tot, per boca de Frederic Rahola, representant de
Tarradellas a Catalunya, des d’un diumenge del mes de maig, dalt d’un avió! Ell, com a
guanyador de les eleccions, amb suficient antelació (25.6), a iniciativa del president ha
estat pregat per Rahola d’acompanyar Tarradellas a Madrid. La plana major de PSC i
PSOE de Catalunya se n’assabenten. El president els prega discreció. Reventós es nega
a acompanyar el president a Madrid! Estricta responsabilitat seva. Fa somriure que al
dia següent, 28, quan ja se sap tot, Reventós, vola adelerat a Madrid i es veu amb
Tarradellas d’amagat dels seus adlàters polítics, en un bar de l’autopista de Burgos.
Alguns paparazzi, per tal de no perdre’ls de vista han hagut d’empaitar-los a 160 km/h.
Cal afegir que si hi ha problema d’unió entre AP i president Tarradellas, no és gens
atribuïble a ell. Comunistes i pujolistes han fet tot el possible per constituir
immediatament l’AP sense la presència de Tarradellas. Sobre esquerres i dretes,
certament, després, Sentís i la UCD intenten capitalitzar l’operació i enfrontar polítics
catalans d’esquerres (comunistes) i no d’esquerres (pujolistes) contra el president, però
la responsabilitat principal de la desentesa posterior és deguda, sens dubte, a les
continuades intrigues dels antitarradellistes per torpedinar l’acció de Tarradellas a
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Madrid, iniciada des d’un any i mig abans amb Arias Navarro, quan encara ni existia la
UCD. Només a aquests antitarradellistes agafa per sorpresa l’”operació Tarradellas”...
perquè intencionadament els fou amagada..
Benet, els comunistes i Pujol haurien, també, de saber que, segons l’article 14 de
l’Estatut del 32, en el marc del qual Tarradellas és encara president de la Generalitat,
aquest “podrà delegar temporalment les seves funcions executives, però no les de
representació”. A l’hora, doncs, de parlar sobre la Generalitat a nivell de govern –amb
Suárez- i d’Estat –amb el rei-, indefugiblement és el president qui ha de conduir les
negociacions. Altrament incorreria en un greu delicte de prevaricació.
Tanmateix, als diaris tots els polítics canten les excel·lències de la vinguda. Una altra
victòria de Catalunya! El 28, Tarradellas adreça una amable carta al president de la
comissió permanent de l’AP, carregada de bones intencions.
Però també Tarradellas oblida –o hi renuncia- en el moment crucial la mínima
transgressió tipificada en l’“Acte de Sobirania”, exigible per una nació que es vol
sobirana i s’acaba sotmetent al marc jurídic espanyol. Diu que li cal un reconeixement
oficial (legal) de Madrid per tornar com a president de la Generalitat a Catalunya.
Reconeix que la immensa majoria del poble català indirectament l’ha votat i el reconeix
com a president de la Generalitat. Però sembla que la voluntat popular no és suficient,
cal el permís d’Espanya.
29.6.77, dimecres, dos quarts d’onze del matí: El rei rep a la Sarsuela el president
Tarradellas. En surt a un quart de dotze. “No hi ha hagut ni oferta ni petició, tot ha estat
molt més important que això. El meu retorn depèn d’ells”... Depèn del reconeixement
de la Generalitat i de la seva presidència legítima. Roda de premsa a les sis de la tarda a
cal Ortínez. Joan Reventós és assegut a la seva dreta.
La visita de Tarradellas s’allarga uns quants dies més del previst. Tant ell com el govern
de Suárez han de menester una sortida decorosa de la sorprenent operació. Les
negociacions es fan difícils, tot i que a Martín Villa se li escapa en roda de premsa amb
els periodistes la paraula “president”, que rectifica immediatament tot dient que es
referia al president Suárez.
El dia 7 de juliol, amb un comunicat final que deixa la negociació oberta, el president
s’envola cap a París... a seguir encara uns mesos més el seu llarg exili. O tot o res. Però
en haver oblidat el principi de sobirania, Suàrez, davant la força del “tot o res” de
Tarradellas, optarà per aplicar aquella altra dita: “Vols caldo?, doncs, dues tasses”. En
aquest cas en seran disset... setze Autonomies iguals a la de Catalunya. Vols cafè?
Doncs, que n’hi hagi per a tots. Corre-cuita a inventar: història, estatut, parlament,
legislació, govern, tribunal, fiscalitat, bandera, himne, etc. A més a més de cinquanta
províncies, ara disset comunitats autònomes.
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159.- L’Entesa dels Catalans (30.6.77)
Ja hem vist les dificultats insuperables que vaig trobar per tirar endavant la proposta
d’una candidatura unitària al Congrés de Madrid (132-135, 143) abans de les eleccions.
Cada polític feia el seu grup a les seves conveniències. Tampoc aleshores fou possible
una candidatura unitària per al Senat de Madrid. Unió Democràtica de Catalunya (UDC)
no acceptà de viatjar amb els comunistes. Així, tot i que la presentació de la candidatura
dels senadors era a títol individual, entre altres candidats independents es feren dues
coalicions implícites, una de nacionalista de centre anomenada “Democràcia i
Catalunya” i una de socialista, que es va voler anomenar “L’Entesa dels Catalans”,
formada pel PSC-PSOE, pel PSUC i per ERC. Aquest grup d’esquerres nasqué amb
actituds prepotents. L’Entesa no era dels catalans, si no d’uns catalans, d’alguns
catalans d’esquerres. Em repel·lia llur intent de monopoli de la catalanitat. Negaren la
possibilitat de formar-ne part a formacions polítiques com Organització Comunista
Bandera Roja (OC-BR), Organització Revolucionària dels Treballadors (ORT),
Moviment Comunista de Catalunya (MCC), etc. Deien superbiosos: “A l’esquerra del
PSUC no existeix cap esquerra”.
Quan jo em vaig presentar a senador en candidatura independent (135), a part de ser
molt criticat per l’Antoni Gutiérrez del PSUC i per Josep Benet, cap de la candidatura
d’Entesa –sense, d’altra banda, mai invitar-me ell a formar-ne part-, vaig rebre en canvi
l’adhesió de totes aquelles formacions d’esquerres refusades per l’Entesa. Durant la
campanya electoral, els candidats d’Entesa digueren a tort i a dret que eren ells els
defensors dels quatre punts de l’AC. Per adquirir drets en aquest sentit, eixugaren, no sé
pas com, el deute d’un milió de pessetes que arrossegava l’AC. A mi, la gent que
promocionà la meva candidatura, també m’havia assignat la funció de defensor dels
quatre punts de l’AC, perquè no es fiaven de la lleialtat de l’Entesa a l’AC, vistes les
actuacions anteriors (138, 142), dels seus dirigents.
A l’hora dels vots, d’una banda el vot de refugi socialista d’aquells que estaven tips de
la dreta franquista però temien el fantasma del comunisme i d’altra, la gran influència i
eficàcia dels comunistes en el món social, laboral i cultural, dels darrers anys del
franquisme, tots dos vots, tan diferents, units, afegint-s’hi els vots nacionalistes dels
seguidors d’ERC, propiciaren una victòria arrasadora a l’Entesa que conquerí els tres
llocs possibles de cada circumscripció electoral: a) Barcelona: J.Benet (1.328.607 vots)
pro PSUC, Francesc Candel (1.263.669) pro PSUC i Alexandre Cirici (1.198.256) del
PSC; b) Girona: Jaume Sobrequés (108.568) pro PSC, Salvador Sunyer (107.519) pro
PSC i Pere Portabella (103.842) pro PSUC; c) Lleida: Rossend Audet (78.561) d’ERC,
Josep Ball (71.081) del PSC i Felip Soler Sabarís (64.535) del PSC i d) Tarragona:
Josep Anton Baixeras (127.792) pro PSC, Carles Martí (123.377) del PSC, Josep
Subirats (120.779) PSC.
Sortírem elegits, de fora de l’Entesa un per cada circumscripció electoral: a) Girona:
Francesc Ferrer (71.389) de CDC; b) Lleida: Maria Rúbies (55.010) de CDC; c)
Tarragona: Emili Casals (70.222) d’UCD i d) Barcelona: Lluís Maria Xirinacs
(550.678) independent.
L’Entesa estableix la seva seu a Barcelona a l’avinguda Infanta Carlota (avui, Josep
Tarradellas). Jaume Lorés del PSC en fa de secretari. Crec que ja a les primeres sessions
han invitat els altres senadors de partits polítics. Els adreço, doncs, la següent
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comunicació: “Per coincidir amb el vostre programa, que es resumeix en els quatre
punts de l’AC i pel desig que m’anima d’actuació unitària de la minoria catalana al
Senat de Madrid, us prego que voleu comunicar-me les vostres convocatòries a les
reunions a les quals heu invitat els altres senadors” (27.6.77).
Segons el reglament, que s’està coent al senat, per formar Grup Parlamentari
independent amb portaveu propi a la Junta de Portaveus, calen com a mínim 15
parlamentaris. Els guanyadors de l’Entesa sumen 12. Els calen tres més. Els convenim i
ens acceptaran als dos de CDC i a mi. En Casals d’UCD s’estima més unir-se al seu
propi grup del senat, se sent més suarista que català. Els de l’Entesa em demanen la
signatura d’una carta que, redactada per ells, diu així: “Per coincidir amb el programa de
l’Entesa dels Catalans, inspirat en els quatre punts de l’AC i pel desig d’una actuació
unitària de les forces democràtiques catalanes al senat, us prego de considerar la meva
admissió a l’Entesa dels Catalans com senador independent” (30.6.77). El contingut és
calcat de la meva lletra anterior. El repeteixo per a què constin inequívocament les
condicions de la meva admissió, reblades de viva veu per Josep Benet, que serà el
nostre portaveu al senat: “Cada senador –em diu- és lliure de defensar el que vulgui.
Només reclamem unitat en allò que es refereix a la defensa dels quatre punts
esmentats”. Allò que ens uneix és l’AC.
El mateix dia rebo la resposta positiva: “La Comissió Plenària de l’ENTESA DELS
CATALANS, en la seva sessió del dia d’avui, ha examinat la sol·licitud del Senador
Lluís Maria Xirinacs d’entrada a l’ENTESA i, després d’escoltar l’informe de la
Comissió Permanent de l’ENTESA, ha acceptat per unanimitat la seva admissió, com a
Senador independent, amb igualtat de drets i de deures amb els altres membres del grup.
Barcelona, 30 de juny de 1977”. Jo em sento feliç de pertànyer a un grup parlamentari
que es compromet a la defensa dels quatre punts de l’Assemblea de Catalunya, tan
vilipendiats darrerament!
Càndid de mi!. Primer –aviat ho veureu-, seré testimoni de la fredor de l’Entesa davant
la reclamació de l’amnistia total. I, un any després, cosa que sobrepassa l’àmbit d’aquest
llibre sobre l’amnistia, arribaré a ser expulsat de l’Entesa, junt amb Rossend Audet
d’ERC, pel “greu delicte” de defensar que els continguts dels quatre punts estiguin
resolts en la redacció del text de la nova Constitució espanyola, en forma d’esmenes,
que l’Entesa considerarà situades més enllà del “consens” establert entre els alts poders
de l’Estat espanyol.
L’Entesa serà teledirigida per representants dels corresponents partits dels senadors, que
seuen discretament en segona fila a les reunions, però que són els qui realment
decideixen. Els senadors contínuament miren enrera tot buscant l’aquiescència dels seus
mentors. És un grup desequilibrat i no autònom. No sabrán administrar l’entusiasme que
generen entre la gent del poble a tot arreu on anem. Els socialistes hi tenen majoria (7),
però es fa la voluntat dels procomunistes (3). Josep Benet i Pere Portabella, dos
procomunistes en saben massa. S’havien entrenat quan sovint portaven per on volien (o
per on els dictaven) l’AC, sota capa de consens i de democràcia de base. L’Entesa dels
Catalans no prosperarà en el futur i acabarà dissolvent-se.
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160.- El senador de la Model
El carrer Entença, “despatx” meu de les grans gestions pro amnistia, és alhora el
despatx del nou senador. En poques hores hi ha desfilat un bon nombre de polítics
recent llançats per les eleccions. També molts d’aquells, que l’han fet llur representant,
han començat a plantejar-li problemes. Els veïns de Nou Barris han vingut cercant
consell: hi ha a la vora de cinquanta detinguts arran d’una manifestació de protesta per
les condicions dels habitatges que ocupen.
A títol de mostra d’ingenuïtat hi ha el cas d’una senyora que ha vingut a demanar-li
solució al seu problema: els seus veïns del pis de dalt fan soroll i no la deixen dormir.
Una altra vol una recomanació pel seu fill, que se’n va a la “mili”. A part d’això és poc
l’ambient festiu i molt l’ambient de treball.
Ja sóc senador. Eufòria moderada és potser l’expressió més exacta de la sensació que es
rep a la meva “oficina” (un petit cartell diu: “Èxit. En X. ha sortit senador”). Davant de
la Model dic a la gent: Heu llençat un estel, però convé que ara no deixeu anar el fil”.
Jaume Codina i Roig, periodista del “Canigó” (25.6.77), m’entrevista:
“Entrevistar en X. és i no és tasca fàcil. Ho és perquè ell sempre està disposat a parlar
amb qui sigui; i no ho és perquè resulta complicat que pugui dedicar-te una estoneta.. La
gent no para de dir-li coses. Tothom el felicita.
- Lluís Maria, ¿com te sents ara que ja ets senador?
- Penso que se m’obren moltes oportunitats que caldrà aprofitar al màxim, perquè
oportunitat és responsabilitat. I, com que no he estat elegit per defensar les meves
postures o idees personals, sinó les del país en conjunt, penso que és al país que se li
obre l’oportunitat d’aprofitar aquesta senadoria. El problema més gran que tinc, és el de
veure com connectar amb la voluntat del país.
- La gent, a més de felicitar-te, ¿què et diu?
- Parlem de tot, aquí. Molta gent em diu que està molt contenta de com s’ha dut la
campanya. Jo no he fet la campanya; uns altres l’han feta per mi. Ha estat una campanya
molt autogestionada; també molt desorganitzada, és clar, molt caòtica, en certs
moments, però molt “maca”. Veig que aquest mateix dinamisme que s’ha desencadenat
amb motiu de la campanya s’ha d’aprofitar per a què la meva senadoria no sigui obra
d’una persona sinó obra de tot un poble.
- Tu que et consideres home de carrer, ¿què penses que pots oferir, des d’una butaca a
Madrid, als qui t’han votat?
- Bé, no és que jo estigui en una poltrona, com tu dius, sinó exactament al revés. Allà
només aniré a rebre tot el dinamisme de les Corts; per exemple, si volen fer una
Constitució o el que sigui... Aniré per a poder informar el meu país, el carrer, de tot
això; és a dir, per a poder acostar, tot el possible, fins al carrer, les coses que es couen a
les Corts i viceversa. Per això em cal tenir les arrels molt ben posades aquí, al carrer.
- Allà a les Corts et trobaràs cara a cara amb moltes de les persones que, directament o
indirectament, han estat els responsables que tu i molts altres com tu, hàgiu passat
temps empresonats. A nivell personal, ¿què et sembla que sentiràs?
- Sens dubte sense cap afany de revenja. Tot i que no les he tractades mai, penso que
sempre he dut aquestes persones al cor. Per a mi no serà cap problema de tractar amb
elles. Penso que l’Evangeli recomana d’estimar els enemics, cosa que no vol dir
considerar-los amics. A mi no m’ha preocupat tant un policia que em colpejava com
aquestes altres persones. Em sembla que som vells coneguts des de fa anys; jo pensava
en ells quan feia les meves accions... Estic molt interessat en entrar en contacte amb ells
i intentaré d’adreçar-me al millor “jo” que ells tinguin, encara que estigui molt amagat.
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- Si es refusa, com és probable , aquest projecte de llei per l’amnistia, que penses
presentar al Senat, ¿quina serà la teva reacció?
- Mira, no existeix cap escola de senadors, i tots som aprenents de senador. Vull dir que
la gent espera, sovint, que es facin miracles i meravelles. A mi no m’agradaria anar al
Senat a fer coses estranyes. Sinó a fer coses normals. No sé que faré. No vull incordiar
per sistema.
- Has dit que no penses deixar el teu lloc davant la Model...
- Tant com em sigui possible. No podré estar-me aquí amb tanta assiduïtat com ara, però
totes les estones lliures que em deixin les meves responsabilitats les passaré aquí mentre
encara hi hagi presos polítics a la presó. Pots estar-ne segur.
Mentre parlàvem molta gent s’ha apropat i ha restat escoltant-nos. Quan el deixem,
parla amb una senyora i amb uns treballadors aturats, més tard... I així, cada dia des
de fa un any i mig. Fins quan?”.
En “La bústia de Canigó” del mateix número, llegeixo:
“AMNISTIA TOTAL
Sr. Director de CANIGÓ:
La Comissió pro Amnistia Total de Girona i comarques, davant la detenció d’onze joves
del Grup No Violent de Girona, quan defensaven el dret d’objecció de consciència,
denuncia aquesta manca de llibertats d’expressió i de manifestació.
Així mateix, davant dels últims fets d’Euskadi i de les mesures preses pel Govern
respecte l’excarceració i estranyament dels presos, considera que això és una conquesta
del poble amb les seves mobilitzacions però que, de tota manera, aquesta no és
l’Amnistia Total en el seu sentit popular.
Creiem, doncs, que l’Amnistia Total ha d’ésser l’aplicació immediata de la llibertat de
tots els presos i el retorn dels exiliats sense condicions i anul·lant les causes que han fet
que això sigui delicte.
Atentament,
COMISSIÓ PRO AMNISTIA TOTAL DE GIRONA I COMARQUES.”
Anècdotes curioses des que sóc senador:
1. El governador civil em posa dos guardaespatlles. Tem per la meva vida. Es veu que
n’és responsable. Cada matí els he de donar el programa del dia. Ells em segueixen per
tot arreu. Em protegeixen o em vigilen? A la setmana, ja n’estic tip i els dic que marxin.
2. S’acosta una manifestació tumultuosa cap a la Model. Abans la policia ens
escombrava a cops de porra. Ara s’acosten molt respectuosos i em preguen que marxi
de davant de la Model perquè no em poden protegir suficientment bé. Evidentment no
marxo.
3. Un cotxe de govern civil ve a recollir-me davant de la Model. “El Governador Civil
desitja veure’l”. Em duen al seu palau del Pla de Palau. Passo tots els controls i totes les
visites que esperaven feia estona, en antesales entapissades. Total, per prendre una tassa
de cafè amb ell, que m’ofereix els seus serveis. “Telefoni’m sempre que vulgui prendre
un cafè amb mi”.
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161.- Abans d’estrenar Corts a Madrid (12/13.7.77)
L’avió de Tarradellas s’envola a París. Ací tot segueix si fa no fa, amb les mateixes
intrigues. Es van celebrant sessions de la permanent de l’Assemblea de Parlamentaris,
sense la presència del seu cap legítim, i legal de la legalitat republicana: dies 5 i 9 de
juliol. L’onze, dilluns, solemnement se’n celebra la 2a. Plenària al Palau de la
Generalitat de Catalunya a Barcelona a les 4 de la tarda. Gran repartició de càrrecs entre
els guanyadors.
De seguida d’arribat a senador, se m’acosta al carrer Entença el director del periòdic de
tendència obrerista, “Mundo Diario” i m’ofereix que hi escrigui una columna cada dia.
Tant que costa a tothom de fer-se sentir en els mitjans de comunicació i, vet aquí, que
fet senador, de la nit al dia se t’obren totes les portes i interessa a tothom les teves
opinions! Li accepto. Em dóna consells: “Una columna diària és un martiri. Cal que es
busqui alguns “alter ego”, que em supleixin a la feina... però sempre amb la meva
signatura”. No ho faré mai, això. Però una columna diària, realment és un martiri,
sobretot si estàs viatjant continuament. La secció es dirà: Diari d’un senador. Alguns
dels paràgrafs que seguiran són d’aquesta font. Pocs mesos després el director de
l’AVUI em demana el mateix. Accepto. Ara seran dues columnes diàries! La meva
secció de l’AVUI es dirà: Al servei d’aquest poble. Censura? Al principi, poca. A
l’any, anà creixent. A l’any i mig, total. Les dues columnes acabaren prohibides... en
democràcia. La columna de Mundo Diario servia els debats del senat directament al
poble i les voluntats populars directament al senat, al matí següent, calentons, just
sortits del forn. Dictava les columnes del dia per telèfon, amb molta paciència en els dos
extrems de la línia, des dels llocs més inversemblants. Entre altres sinecures, els
senadors i diputats tenen les despeses de desplaçament pagades.
Canviem de tema. La democràcia vol obrir-se pas, però les tortures segueixen. Intento
dir-hi alguna cosa a la columna senatorial, que no serà publicada, del dia 8.7.77.
Quedi dit, d’un cop per sempre, que condemno categòricament les matances,
assassinats, homicidis i la pena de mort. Dic això contra els que em recriminen per
haver-me definit en tal o qual cas. Creia que ningú no dubtava de mi al respecte.
Precisament aquests dies està agitada l’opinió pública per la detenció de quatre persones
presumptes implicades en el cas Bultó. Veig cada dia familiars, amics i advocats davant
la presó Model. També recullo informacions confidencials vingudes de dins i de fora de
la presó i, en general, tracto d’informar-me, amb molt esperit crític, per tal d’arribar a
conclusions màximament objectives, sempre sense pretendre estar exempt d’error.
Doncs, tot i que l’afer constitueixi un greuge general, potser, present en tots els països
del món, he de dir que em dol el fet que, en aquesta entrada a la democràcia que estem
estrenant, encara se sotmeti a mals tractes a uns detinguts per la raó que sigui, per a
obtenir-ne informació. A part d’altres detalls, sembla que els darrers detinguts a
Barcelona han romàs nou dies a les dependències policials, abans de ser lliurats al jutge,
i que en aquest temps no se’ls deixava dormir. En complir aquest període evidenciaven
senyals de maltractaments físics. Un cop ingressats en presó, sembla que algun d’ells ha
estat excarcerat a fi de ser de nou interrogat.
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“Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants”
(Declaració universal de Drets Humans, art. 5). “Tota persona detinguda serà
informada, en el moment de la seva detenció, de les raons de la mateixa, i notificada,
sense demora, de l’acusació formulada contra ella” (Pacte internacional de Drets Civils i
Polítics, art. 9, 2). “Tota persona detinguda o presonera a causa d’una infracció legal
serà conduïda sense demora davant un jutge” (Id. art. 9.3).
Sí, és certament difícil investigar sense extorsionar. Però, si no ho fem retornarem a la
selva.
Ens avisen que el dimecres dia 13, a les 10 del matí cal estar a Madrid, a la reunió
preliminar de les dues Cambres de les Corts espanyoles (Carrera de San Jerónimo).
Mitja hora abans ens reunirem els senadors de l’Entesa dels Catalans a l’hotel Palace,
que es troba gairebé davant del parlament. Haurem d’elegir tots els càrrecs de les dues
Cambres. Cal que tot estigui apunt per a la solemne sessió conjunta d’obertura de les
Corts el dia 22.
La principal raó i el principal mandat explícit, pels quals jo estic implicat en aquesta
aventura senatorial són els de trobar una via més ràpida per accel·lerar la concessió de
l’amnistia total, voluntat inequívoca de les persones conscients, dels pobles de l’Estat
espanyol. Tan bon punt he estat elegit he encarregat un esborrany de proposta de llei
d’amnistia total al meu deixeble, amic i valent advocat dels represaliats, Marc Palmés.
Vull anar, ja a la primera vegada, a Madrid amb la proposta de llei sota l’aixella. Que no
s’anés a equivocar algú, pel fet d’haver estat encimbellat no m’oblido de la meva missió
principal. No m’interessa manar. M’interessa, primer de tot, l’amnistia total. Ni un
minut més de presó o d’exili per a ningú. Palmés compleix puntual la seva part de
l’encàrrec. Cal, tot seguit, discutir i corregir els continguts i picar pulcrament a màquina
en paper de barba els exemplars. Quants? Per a 555 diputats, per a 248 senadors i,
alguns més, per a altres autoritats; total uns quants més de vuit-cents! El meu grup de
secretariat, abnegat, sempre en règim de voluntariat, treballa de valent. La nit del 12 al
13, damunt la meva taula hi ha dos paquets grossos en dues carteres, que hauré de
carretejar demà fins a Madrid. Tinc el cor penjat d’un fil. Encara no he dit res als
distrets cosenadors catalans. A falta de cap altre que ho vulgui fer, vull jo fer un “acte
de sobirania” senatorial. Elegit per a legislar, proposo d’antuvi la primera i principal
llei, que canvia radicalment el règim. Gran inexperiència nostra en redactar lleis. Gran
responsabilitat nostra de parar cura de tots els detalls, de prevenir les conseqüències
negatives que tota llei comporta, de no oblidar cap extrem d’una llei de tanta
importància i complexitat. Tanmateix, hi ha la falsa idea que els legisladors elegits han
de ser experts juristes. Aquesta idea porta a l’absurd de tenir a Occident unes cambres
plenes d’advocats, amb una litúrgia que més sembla un tribunal de justícia que un
parlament del poble. Cal que els elegits siguin gent no necessàriament especialitzada: un
sabater, una infermera, un advocat (també), una catedràtica de pedagogia, per exemple.
Aquests representen la voluntat del poble. Per a obtenir la convenient forma jurídica,
l’Estat paga a les Corts que disposa d’un grup de lletrats o advocats de les Corts. Amb
aquestes idees emprenc l’anada a Madrid amb el cor estret però alegre.
Una altra operació impulsada és la petició d’audiència davant el rei per exigir-li
l’amnistia, tantes vegades escamotejada. Un advocat monàrquic, Josep Maria Solé
Saldaña, que ha passat manta vegada a saludar-me al carrer Entença, m’aconsella sobre
les vies d’accés al palau de la Zarzuela. Em dóna dos telèfons: el de la Casa Real, on
m’atendrà el seu cap, el marquès de Mondéjar o, millor el particular del general d’Estat
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major, Alfonso Armada i Comyn (el del 23-F!), Marquès de Santa Cruz, secretari
general de la Casa del Rey. Al meu conseller se li omple la boca amb els títols nobiliaris
dels possibles interlocutors meus. Intentat tres vegades, no ha estat permesa l’audiència
demanada. Altres preocupacions té el “nostre” rei.

162.- Proposta de llei d’amnistia
LLUÍS M. XIRINACS i DAMIANS
SENADOR PER BARCELONA.
PROPOSTA DE REIAL DECRET LLEI D’AMNISTIA
POLÍTICA TOTAL
PREÀMBUL
===============
En les actuals circumstàncies polítiques de l'Estat espanyol, convé liquidar d'una forma
absolutament definitiva tot el bagatge repressiu procedent del llarg temps que els
ciutadans de l'Estat han viscut sota la dictadura. Cal tancar el parèntesi que començà
d'obrir-se el 1936 i, en aquells casos en què sigui possible pal·liar les oneroses
conseqüències produïdes per les Lleis i Institucions creades pel règim anterior. L'actual
és un moment oportú perquè la Monarquia amb la seva gestió d'equilibri nacional
procedeixi a cloure un període històric, alhora que n'obri un de nou, tot facilitant a
través de l'Amnistia Total que d'una vegada per sempre puguin restar soldades, sota el
patrocini de la Monarquia, les Dues Espanyes en una abraçada fraterna.
En aquest sentit, en l'adjunt Reial Decret Llei d'Amnistia Total, s'esborra l’existència
dels delictes que s’haguessin comès com a conseqüència de la supressió de totes les
llibertats democràtiques, nacionals i sindicals, així com en el llarg període de lluita per a
restaurar-les.
De la mateixa manera, cal tenir molt en compte a l'hora de decretar una amnistia política
la tipificació delictiva que les lleis de la dictadura efectuaren en relació a situacions i
conductes de les persones que, del 1931 al 1939, i durant la Generalitat de Catalunya,
no constituïen delicte, les quals tampoc no eren considerades punibles en els sistemes
democràtics occidentals, com ara l'adulteri, l’amistançament, l'ús d'anticonceptius, etc.
Mereix una menció especial la situació d’aquells funcionaris i militars que, per diverses
raons polítiques, foren apartats de llurs càrrecs, així com la precària situació soferta pels
mutilats del bàndol republicà.
En general, aquest Reial Decret Llei tendeix a cancel·lar i resoldre totes les situacions
produïdes directament i específicament per la guerra civil i per la instauració del regim
totalitari i autoritari del General Franco, així com mitigar en allò possible, com a primeres mesures d’urgència, aquelles altres no imputables exclusivament al
franquisme, si bé per causa seva tingueren un fort increment i agreujament.
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Aquest Reial Decret Llei constitueix, doncs, un autèntic tractat de pau que posi fi a la
divisió de la nostra societat en dues categories, la dels vencedors i la dels vençuts, i
instauri la més absoluta igualtat de drets i de deures per a tots els ciutadans.

PROJECTE DEL REIAL DECRET LLEI D'AMNISTIA POLÍTICA TOTAL
========================================================
ARTICLE PRIMER
Es concedeix l'amnistia més àmplia per a tots aquells delictes i faltes que, amb
intencionalitat política, haguessin estat comesos de qualsevol forma entorn a la
problemàtica general creada per la restauració de totes les llibertats democràtiques i
nacionals, sigui quin sigui l'estat de tramitació o d'execució del procés i la jurisdicció a
què fossin sotmesos, sempre que haguessin estat comesos amb anterioritat a la
promulgació d’aquest Reial Decret Llei.
ARTICLE SEGON
Es concedeix també l'amnistia més àmplia per tots aquells delictes i faltes
discriminatoris per raó de sexe i que impliquen vexació per a la dona, continguts en el
Codi Penal vigent, els quals no constituïen conductes delictives en la legislació de la II
República ni en la de la Generalitat de Catalunya.
ARTICLE TERCER
Els efectes i beneficis de l'amnistia decretada en els articles primer i segon seran totals
quant a :
a) L'extinció de tot tipus de responsabilitat criminal derivada de penes imposades o que
poguessin imposar-se, ja fossin amb caràcter de principals o d’accessòries, previstes en
el Codi Penal ordinari, en el Codi de Justícia Militar o en Lleis penals especials.
b) La reintegració als seus estaments o cossos respectius de tots els qui, d'alguna
manera, haguessin estat privats de llurs drets, en la situació, drets de plaça i lloc que els
correspondria si no haguessin estat sancionats.
c) La destrucció dels arxius, notes i fitxes i antecedents respectius obrant en organismes
oficials i policials.
d) La cancel·lació d'antecedents penals.
e) Les responsabilitats civils derivades de delicte o falta amb intencionalitat política, i
que hagin estat fixades per resolució judicial, seran satisfetes amb càrrec a fons del
Patrimoni de l’Estat.
ARTICLE QUART
Així mateix, es concedeix l'amnistia més amplia en el terreny laboral per als sancionats
per motius polítics en relació amb la lluita reivindicativa de les llibertats sindicals. La
reintegració al lloc de treball, en les condicions i amb els drets que els correspondrien si
no haguessin estat sancionats, podrà exigir-se amb demanda judicial plantejada a través
de la jurisdicció laboral.
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ARTICLE CINQUÈ
Resten amnistiades totes les infraccions administratives comeses en el temps i amb la
intencionalitat i caràcter assenyalats en l'article primer, amb tots els efectes i beneficis
totals previstos en els apartats b) i c) de l'article tercer.
ARTICLE SISÈ
Es troben expressament compresos en l'amnistia tots els funcionaris i militars separats
de llurs funcions i privats de llurs drets a causa de l'activitat desenrotllada en l'exercici
de llurs càrrecs, places i llocs que acomplien amb anterioritat a 11 d'abril del 1939, els
quals seran reintegrats als drets que els correspondrien si no haguessin estat apartats de
llurs funcions, amb reconeixement exprés per a llurs hereus legals del dret a percebre les
prestacions corresponents.
ARTICLE SETÈ
Tots els mutilats com a conseqüència de la confrontació bèl·lica acabada 11 d'abril del
1939, i àdhuc aquells la mutilació dels quals fos posterior a tal data sempre que
tinguessin la seva causa en aquella, tindran accés a tots els drets i prestacions previstos
en l’ordenament jurídic, sense discriminació de cap classe. Llurs hereus legals tindran
dret a percebre les prestacions corresponents.
ARTICLE VUITÈ
1r.) Podran recuperar la ciutadania espanyola tots els qui se n'haguessin vist
privats en raó de llur estada a l'estranger com a conseqüència de les situacions
contemplades en aquest Reial Decret Llei.
2n.) Podran sol·licitar la ciutadania espanyola per tràmit d’urgència els fills
dels compresos en l'apartat anterior encara que haguessin nascut a l'estranger i en
l'actualitat ostentessin una altra nacionalitat.
ARTICLE NOVÈ
Les persones jurídiques recobraran llurs drets amb la sola reinscripció en el Registre al
qual haguessin pertangut.
ARTICLE DESÈ
Per a la rehabilitació de béns, mobles i immobles, serà suficient títol de propietat, o bé,
l'assentada del Registre de la Propietat. En cas de destrucció d'aquesta de l'Arxiu on hi
hagués hagut el document original i a falta de qualsevol copia autèntica, serà necessària
la intervenció judicial pels tràmits de l'expedient de domini.
En cas que l' immoble estigués en mans de tercera persona amb títol suficient, caldrà
sol·licitar en declaratiu la reivindicació davant el ]jutge de 1a. Instància del lloc on
radiqui l’immoble, i l'organisme que se n'hagués apropiat haurà de retornar la quantitat
percebuda més l' import de les millores, la quantia de les quals serà determinada en el
mateix procés.
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Totes les actuacions judicials seran gratuïtes, com també les del Registre de la Propietat.
ARTICLE ONZÈ
Els tribunals aplicaran d'ofici l'amnistia decretada en els casos previstos en els articles
primer i segon d'aquest Reial Decret Llei. En els supòsits restants seran encarregats de
llur aplicació els organismes oficials i tribunals corresponents, prèvia sol·licitud de
l'interessat. En qualsevol cas hom podrà acudir al sistema de recursos previstos en les
lleis.
ARTICLE DOTZÈ
Aquest Reial Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva promulgació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
========================
PRIMERA
Immediatament a l'entrada en vigor del present Reial Decret Llei, es concedirà la
llibertat definitiva a tots els qui se’n trobessin privats en raó d'objecció de consciència
plantejada davant la prestació del servei militar, basada en motius religiosos, morals,
ètics, filosòfics o polítics. Així mateix, es procedirà a arxivar totes les causes pendents i
a la urgent elaboració d'un Estatut d'Objecció de Consciència, admetent com a vàlids
tots els motius enumerats anteriorment, i establint la prestació dels serveis civils per un
període de temps no superior al de la prestació del servei militar.
SEGONA
Atesa la seva total inoperància, es deroga la llei de Perillositat i Rehabilitació Social de
4 d'agost del 1970 i la seva modificativa del 23 de novembre del 1974, i així mateix, es
decreta la supressió de la jurisdicció especial encarregada de la seva aplicació, les
instal·lacions i el personal de la qual passaran a constituir-se com a Jutjats i Tribunals
de la jurisdicció ordinària, de la manera i forma que regularà el Ministeri de Justícia.
TERCERA
Es procedirà a la urgent revisió (o promulgació d'altres de nous) del Codi Penal, del
Codi de Justícia Militar i de la Llei d’Enjudiciament Criminal vigents, adequant les
seves normes a les circumstàncies actuals sota els criteris de garantia absoluta per al reu
en tota la fase del procés (des del moment de la detenció fins l’execució de la
sentència), acceleració de tràmits processals, adequació dels tipus penals que foren
agreujats en relació amb el Codi Penal del 1932 (derogat pel vigent del 1944), supressió
dels delictes introduïts de nou encuny.
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QUARTA
1r.) Es concedeix indult general de la resta pendent de compliment de les penes
imposades en base a les lleis penals especials ja derogades.
2n.) Es concedeix indult general de la meitat de les penes imposades o que
puguin imposar- se per tots els delictes i faltes compresos en el Codi Penal, Codi de
Justícia Militar i lleis penals especials per fets realitzats amb anterioritat a la
promulgació d'aquest Reial Decret Llei.
3r.) La reducció de penes per aplicació de l'indult concedit en el número
anterior mai no serà inferior a sis anys. Les penes pecuniàries i les de repressió
públiques restaran totalment indultades.
4t.) L'autoritat judicial competent dictarà resolució per la qual es fixi la
responsabilitat civil màxima exigible derivada del fet constitutiu de delicte o falta;
aquesta resolució tindrà caràcter executiu immediat. Fora d'oposició expressa per part
del presumpte reu, l'aplicació de l'indult, sense necessitat de celebració del judici oral,
es realitzarà conforme preveu l’article vuitè del Decret d'Indult del 14 de març del 1977.
5è.) Aquest indult serà compatible amb els concedits anteriorment, i s’aplicarà
sobre la totalitat de la pena imposada.
CINQUENA
Els Tribunals procediran d'ofici a la rectificació de les sentencies fermes no executades
o en tràmit d'execució, que hagin estat dictades en base a fets comesos amb anterioritat
a la promulgació d'aquest Reial Decret Llei, aplicant els graus mínims possibles previstos en els respectius tipus del Codi Penal, Codi de Justícia Militar i Lleis penals
especials, sense tenir en compte les regles d’agreujament de la pena per la doble
reincidència.
En els processos pendents de sentencia o de recurs de cassació, la rectificació a què es
refereix el paràgraf anterior es durà a efecte pel Tribunal corresponent en dictar aquella
o en resoldre aquell.
SISENA
Tots els condemnats per fets anteriors a la promulgació d'aquest Reial Decret Llei, als
quals l'aplicació dels beneficis de l'indult concedits o la rectificació de la sentencia no
suposi la immediata llibertat, podran fruir dels beneficis de la llibertat condicional, en
atenció únicament a la concurrència de les circumstàncies primera i segona de l'article
98 del Codi Penal; i així mateix podran redimir la seva pena pel treball, en base a allò
establert únicament en el paràgraf primer de l'article 100 del mateix Codi.
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163.- Senat hora zero (13.7.77)
1973: viatjo a Madrid en un cotxe, emmanillat entre dos policies i en vaga de fam, cap a
la presó de Carabanchel,
1975: viatjo a Madrid en un furgó, custodiat per quatre guàrdies civils, de nou, cap a la
presó de Carabanchel,
1977: viatjo a Madrid com a senador per participar en la constitució de les primeres
Corts espanyoles en camí cap a la democràcia.
A 2 quarts de 10 del matí del 13.7.77, ens trobem a l’hotel Palace els components de
l’Entesa dels Catalans. Em presento traginant els dos paquets voluminosos.
-¿Què portes aquí?
-Vuit-cents exemplars d’una proposta de decret-llei d’amnistia total.
Sorpresa general. Per una raó que ignoro, Josep Benet i Pere Portabella se’m tiren al
damunt amb una vehemència desproporcionada als arguments que esgrimeixen:
-No ho facis. No és el moment. Primer cal constituir el senat.
-No demano que es tracti avui. Simplement ofereixo un document de treball per tractarlo quan sigui l’hora. És millor repartir-lo ara per tal que ses senyories no oblidin que la
concessió d’amnistia havia de ser prèvia a les eleccions i a l’exercici de les funcions
democràtiques. No hi ha componiment. Em quedo amb la meva idea i ells amb la seva,
que, sortosament, no m’imposen. Travessem la Carrera, entrem per primer cop al palau
de les Corts. Ja cada parlamentari té la seva bústia. Lliuro els paquets als uixers i
aquests reparteixen el document per les bústies. Cap parlamentari podrà al·legar
ignorància o oblit.
Llestos ells, “els senadors que signen, membres tots ells de l’Assemblea de
Parlamentaris Bascs, a l’empara de la legislació vigent en allò que és possible,
acomplint un deure de solidaritat amb tots els presos i exiliats polítics dels distints
pobles de l’Estat Espanyol, manifesten:
1) Que tan aviat com sigui reglamentàriament possible, presentaran a la Cambra i
defensaran davant d’ella una proposició de llei que promulgui una amnistia
general aplicable a tots els delictes d’intencionalitat política, sigui quina sigui
llur naturalesa, comesos amb anterioritat al dia 15 de juny de 1977, que
extingeixi definitivament totes les responsabilitats derivades de llur comissió i
anul·li per sempre els subsegüents efectes de tota classe, fins i tot els
antecedents merament policials.
2) Que mentre la dita proposició de llei no pugui ser reglamentàriament presentada,
proposen que la Cambra remeti una comunicació urgent al govern per la qual
s’insti a què d’una faisó immediata, utilitzant els mitjans que la llei posa a la
seva disposició, ordeni l’excarceració de la totalitat dels presos que per la
comissió de delictes d’intencionalitat política encara romanen privats de llibertat
i autoritzi la tornada segura de tots els exiliats i estranyats que actualment es
troben fora del territori de l’Estat espanyol per idèntica motivació.
Al Palau de les Corts, a tretze de juliol de mil nou-cents setanta-set.
Signat: Juan María Bandrés, Gregorio Monreal, Juan Maria Vidarte, Federico de
Zabala, Ignació Oregui, Miguel de Unzueta, Ramón Bajo, Manuel de Irujo y Ramon
Rubial (por los senadores del PSOE).
A LA MESA INTERINA DEL SENADO.”
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Alçat del terra del carrer Entença al pis alt del Palau de la carrera de San Jerónimo per
voluntat del poble. Privilegiat de contactes, uns grats: Joan Maria Bandrés, Camilo José
Cela, Dolores Ibarruri, Rafael Alberti, Felipe González; altres ingrats, entre els quals ha
cobrat per a mi un significat especial el de Manuel Fraga Iribarne (26, 28, 36, 43, 49).
He passat poc a poc a prop de la seva rotllana tancadíssima. No m’ha vist. Més tard ens
hem topat en sortir de l’ascensor. M’he presentat a ell i se n’ha anat concirós.
Després, la separació de diputats, al pis principal, i senadors, al pis superior, sota
teulada, amb calor asfixiant de juliol. He saludat la premsa. Ens asseiem. Constitució de
la mesa d’edat a les deu en punt, en cinc minuts i suspensió inexplicable durant una hora
i mitja. Ses senyories ja estaven cansades i calia reposar i esmorzar. Anècdota: El
senador Rodolfo Martín Villa oblida exhibir el seu document acreditatiu en fer les
votacions. El president d’edat li ho exigeix. Suspense. Finalment el troba en el fons de
la butxaca.
Tema de fons: Mana Suárez, i va col·locant un a un els seus peons al tauler. Vots
canten. I s’ha aliat amb el PSOE, tant al congrés com al senat.
Resultats de la votació al senat:
UCD: President: Antonio Fontán (Opus Dei): 132 / 248
UCD: Vicepresident 1r.: Joan Carles Guerra: 127.
PSOE: Vicepresident 2n.: Ramon Rubial: 96.
UCD: Secretari 1r.: Víctor Carrascal Felgueroso: 129.
UCD: Secretari 2n.: Jaime del Burgo: 124.
PSOE: Secretari 3r.: José Federico de Carvajal: 72.
PSOE: Secretari 4t.: Joaquín Mz. Bjorkman: 57
(Entre els votats a secretari aparec jo amb un vot... de no sé qui).
La resta, res de res. Per a Catalunya no hi ha res absolutament. La nostra gran victòria a
Catalunya -80%, si sumem i no restem- no val aquí res.
Immediatament demano entrevista amb el nou president de la Cambra alta, Antonio
Fontán. Em rep immediatament molt atent. Li plantejo la qüestió de l’amnistia. Li faig
veure que quedaria molt bé que la primera cosa que plantegés el senat fos l’amnistia,
tema suprapartidista com cap altre. Em nega la possibilitat immediata de la seva
concessió. Astorat jo li pregunto el perquè.
“- Els poders fàctics hi estan en contra”.
No li vaig treure res més. ¿Qui són els poders fàctics? Quin sentit té aquest esment en
boca de tot un president del senat d’unes Corts que s’autoanomenen democràtiques?
Dues consideracions força òbvies:
1) Sobre Catalunya: La lluita de classes suposa la societat dividida en individus
opressors i individus oprimits. En aquest sentit la transició espanyola està fent
guanyar petites parcel·les de poder als oprimits individuals. Però la lluita de
classes afecta també les nacions. N’hi ha d’opressores imperialistes i
d’oprimides colonitzades. En aquest sentit la transició no dóna la llibertat a les
nacions oprimides. Els nega l’autodeterminació, la sobirania que els és pròpia.
En aquest sentit el postfranquisme és igual que el franquisme. La nació catalana,
si només és un trosset d’Espanya, tot i que anéssim a Madrid units com un sol
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home, sempre serem una minoria. O acceptem la regionalització (cafè per a tots)
de la nostra nació o ens hem d’independitzar. Només així podrem tractar de
nació a nació en pla d’igualtat amb Espanya. Per això, defenso, a l’hora de
parlar-ne, d’eliminar l’expressió nefasta: “nacionalitats i regions”, i emprar la de
“nacions amb llurs regions”, regions com diuen els castellans, que nosaltres en
diem “països” i que els bascs anomenen “herrialde, lurralde”. Les Comunitats
Autònomes en la ment i en la boca dels polítics centrals, siguin de dretes o
d’esquerres, només són regions, tot i que permetin alguna extralimitació verbal
als polítics de la perifèria.
2) Sobre l’amnistia: Una cosa és el mirall i una altra allò que s’hi reflecteix. La
imatge reflectida depèn evidentment de la figura que s’hi posa al davant. Però
també depèn, en bona part de la forma, de la mida, del marc i de l’estat del
mirall. La imatge direm que és “geometria” (figura); el mirall, “topologia”
(àmbit). Hi ha una forma intel·ligent i subtil de dominar els altres que pot
semblar democràtica: se’ls deixa –sempre parcialment- el control de la
“geometria” de la societat, però se’ls amaga la manipulació de la seva
“topologia”. No et toquen, per exemple, els cent euros que tens a la butxaca,
però et devaluen la moneda en el canvi internacional! Sembla que el teu diner
val igual i de fet val menys. T’han robat sense tocar-te ni un cèntim. En la
transició espanyola, el rei, Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez i una
bona colla dels seus, sense oblidar qui estigui amagat al darrere, no han cedit
mai les regnes del control de les estructures “topològiques” del Reino i el seu
ordenament legal a mans de l’oposició antifranquista. Com saltimbanquis, de llei
en llei, de decret en decret, sempre exclusivament seus, van arribant suaument
allà on Ells volen. En tot ver trànsit a la democràcia cal formar una comissió
provisional de demòcrates per dirigir el canvi amb garanties. A Espanya, les
Corts i el Consell s’autodisolgueren com i quan van voler Ells. La llei de
Reforma Política la feren Ells. El referèndum corresponent fou convocat per
Ells. També feren la llei d’eleccions amb la corresponent forma de finançament,
de territorialització, etc., la llei d’associacionisme polític. Concediren com els
convingué tota mena d’indultets i amnistietes, per desactivar la demanda popular
sense mai no concedir una amnistia que representés un autèntic canvi de règim.
Ara ja som al senat. El president de les Corts generals, nomenat a dit, és Antonio
Hernández Gil. Ell ha fet, sense consultar l’oposició, els reglaments provisionals
per fer arrencar el funcionament de les Corts. El rei ha nomenat senadors a les
quaranta personalitats que li han convingut. Éspanya és una monarquia perquè
ho volgué Franco. Les Corts s’ubiquen a Madrid perquè així ho volgué Felip II.
La llengua castellana és oficial i obligatòria a tot el territori plurilingüístic.
Catalunya, València i Balears, són regions d’Espanya perquè així ho volgueren
els absolutistes Felip V i Carles III... El text de tot plegat ens el deixaran escriure
a nosaltres? Però, el context que condiciona el text se l’han reservat a Ells des de
l’origen del gran trànsit. Ens deixen fecundar l’ou, però aquest i la matriu són
seus i ningú no els els pot discutir. Com nens petits en un jardí d’infància, els
parlamentaris electes –segons les condicions d’Ells- ocupen els seus seients,
discuteixen i es creuen que governen l’estat, però la matriu és de la més
intel·ligent descendència franquista i, per acabar-ho d’arreglar –com es podia
suposar- l’ou, la UCD guanyadora de les eleccions, és Ells.
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164.- XXX Permanent de l’Assemblea de Catalunya (17.7.77)
El diumenge, 17 de juliol, abans de la celebració de la XXX Permanent de l’AC, la
meva columna de “Mundo Diario”, demana l’acceptació anticipadament d’un nou
projecte:
“ASSEMBLEA POPULAR DE CATALUNYA
¿Cal matar l’Assemblea de Catalunya o té futur?
A part de la utilitat actual que encara té, mentre la democràcia –llegeixin-se els quatre
punts- no estigui consolidada, hi ha una qüestió de fons que la justifica.
En una societat democràtica existeixen dos nivells de poder: el poder popular, que és el
poder arrel d’on surt la sobirania, i el poder polític, que és el poder delegat representatiu
i executor de la sobirania. En una societat de tall liberal, el poder polític és protagonista,
és dominant i el poder popular ocupa un lloc ordinàriament secundari, subsidiari, de
complement.
Precisem més. El poder polític és legislatiu, judicial i executiu. Parlament, Tribunal,
Govern. El poder popular és, d’una part, expositiu de les necessitats, com una enquesta
sociològica permanent, d’altra, és reivindicatiu, davant el poder polític, a propòsit de la
solució d’aquestes necessitats i, d’altra, és mobilitzador de les masses en adhesió o
protesta davant el poder polític, complidor o incomplidor. En una societat liberal el
poder popular és el fiscal del poder polític.
Anys enrera l’AC i diferents Meses polítiques (Coordinadora, Consell), feren de poder
polític supletori català. Ara supleixen el poder polític català l’Assemblea de
Parlamentaris i la seva Comissió permanent. Ells, són, doncs, els protagonistes; ells són
dins del possible, els que manen. Però, valgui’m Déu!, que no caiguin en la temptació
de practicar a llur entorn una política de terra calcinada. Llegeixo en els diaris
horroritzat els intents de matar l’AC i d’apartar de les qüestions municipals les
Associacions de veïns. Com si en democràcia els empresaris fessin emmudir els
sindicats. Fóra una “democràcia” salvatge, reduïda a la ferotge lluita dels grups
minoritaris de pressió. No fóra una democràcia amb rostre humà. Cal que el poder
polític faci seva la glosa del cant d’Ataualpa Yupanqui: Yo mando en el parlamento / y
gobierno con razón / pero oigo la voz del pueblo / que manda mejor que yo”.
A les 10 del matí, al Col·legi d’Arquitectes, comença la XXX plenària de l’AC, amb
assistència de més de cinquanta delegacions. Manquen les grans sindicals i moltes
entitats recolzades en el PSUC. La presidència és la de sempre: Pere Portabella
(proPSUC), Salvador Coromines (PSC-PSOE) i Miquel Sellarès (CDC), de ferri i
aclaparador control polític. Tema: “L’adequació de l’AC a la nova situació política”.
Tota la reunió se’n va en un intens debat, força confús entre dues propostes, una de
Jordi Carbonell i una altra de meva. No s’arriba a tancar el debat. S’amaga l’ou. La
discussió fa pena. Ningú no se la creu. L’enterrament de l’Assemblea ja és decretat in
pectore pels grans partits. Serà pel novembre, en ocasió del sisè aniversari de la seva
fundació!
*** Proposta de Jordi Carbonell, a títol estrictament personal (segons transcripció
aproximada de les meves notes):
1. L’AC no s’ha de dissoldre. Cal que demostri la seva vitalitat avui.
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2. Nasqué per unanimitat a l’entorn dels quatre punts. No ha acabat la seva feina.
Cal aprovar la seva continuació per unanimitat. Cal que la permanent sigui breu
i unitària.
3. Les eleccions han estat deficients però són una consulta al poble. Alguns
parlamentaris no són nacionals catalans, però l’AP assumeix la consecució dels
quatre punts. El nostre pes al carrer és garantia de la negociació. El suport
popular de tot cor a l’AP és garantia del resultat final.
4. L’AC, potser, és un fet únic de la història universal.
5. No feblesa; lluita pacífica per obtenir allò que ens falta.
Proposa una DECLARACIÖ amb 5 punts:
1.- Refermament dels 4 punts.
2.- Plena confiança als Parlamentaris i al president Tarradellas.
3.- Seguir la campanya ‘Volem l’Estatut’.
4.- Col·laborar amb l’AP mitjançant manifestacions per a l’Estatut.
5.- Una altra plenària de l’AC al final de la negociació a Madrid.
*** La proposta meva feia així:
A.- Utilitat a curt termini de l’AC, que és candent en aquests moments de
negociació amb Madrid:
1.- Vigilància sobre els quatre punts no assolits.
2.- Suplència a nivell comarcal, municipal o de barri de la falta d’eleccions
locals.
B.- Utilitat a llarg termini de l’AC:
1.- Existeix un poder popular, de base o infraestructural, que és l’arrel de la
sobirania. “El poder ve del poble” (Estatut de 1931), l’executor de la
sobirania.
2.- El poder polític és legislatiu, judicial i executiu. El poder popular és:
a) Expositiu, enquestador permanent de les necessitats del poble.
b) Crític, deliberatiu, denunciador i reivindicatiu davant el poder polític.
c) Mobilitzador en adhesió o en protesta per les actuacions del poder
polític.
d) Entre el poder polític i el poder popular estan els partits que fan de
pont, més o menys arrelats en el poble i més o menys introduïts en les
institucions del poder polític.
3.- En la societat liberal que ara s’instaurarà, el protagonisme passa al poder
polític i el poder popular manté ordinàriament només una posició
fiscalitzadora i correctora. Una societat que combat el poder polític es torna
ara ingovernable. Una societat que combat el poder popular és torna tirania.
4.- L’AC, ensems amb taules polítiques (Coordinadora, Consell), ha assumit en
els anys d’il·legalitat els mínims de poder polític possibles al costat del poder
popular que li és inherent. Ara que l’AP assumeix el poder polític, cal que
l’AC hi renunciï i es cenyeixi només al poder popular.
C.- Propostes:
1.- Canvi de nom com a signe del canvi de funció. Des d’ara: Assemblea
Popular de Catalunya (APC), per a distingir-la de l’Assemblea Política de
Catalunya (AP).
2.- Supressió, en l’APC, de les delegacions polítiques directes, tot i mantenir les
delegacions territorials, sindicals, professionals, culturals, etc., amb caràcter
sempre obert, tant al cim de l’APC com a les assemblees de base. Conservarà
el seu caràcter d’escola permanent de democràcia i de parlamentarisme, com
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una mena de sindicat nacional, com un Fòrum nacional obert sense poder
polític, sense interferències ni dobles poders polítics paral·lels.
3.- El seu contingut serà:
a) La informació, consell i ajuda mútua entre les diferents delegacions.
b) La informació, el debat i l’acció sobre les necessitats i possibilitats
col·lectives d’àmbit supracomarcal. Exemple: Unificació educativa,
contaminació del Llobregat, Àrea metropolitana, sense interferir en el
terreny propi del poder polític.
4.- Qüestions de procediment:
a) Al principi: torn de les delegacions sobre problemes comarcals o de
sector.
b) Debat sobre els temes supracomarcals. Informe de la Comissió estable
de relació amb l’AP.
c) Abandó de l’imperatiu de consens propi del temps en què només hi
havia una assemblea. Les qüestions es debatran en temps limitat i es
passarà ràpidament a votació indicativa”.
Algunes curtes reflexions a vint-i-vuit anys vista:
A partir d’aquesta experiència (’70), de la de la Crida a la Solidaritat (’80) i de la de
l’Assemblea d’Unitat Popular (’90), no he parat de meditar i experimentar sobre el
tema de la vera democràcia (“força del poble”) complementària de la politocràcia
(Força dels politics representants de poble). A l’any 1998, he arribat a redactar
“Comunitat Humana”, base d’experiments posteriors (l’”Arbre de les Comunitats
troncals”), sempre després de la crítica dels assaigs anteriors. Conclusions
resumides:
1.- Des de la revolució francesa, en assolir la societat el poder polític (polis) , ha
perdut el poder-arrel popular. Fatalment el poble (demos), les comunitats humanes
(genos) de tots els nivells s’han anat desfent en una massa (plethos) homogènia
manipulable amb gran facilitat pel poder polític.
2.- Els pobles antics tenien assemblees populars (ekklesía) al costat dels seus
parlaments polítics (boulé), amb capacitat de’informació, deliberació, decisió i
execució sobre temes generals o molt importants. Això s’ha perdut. L’AC n’era una
resurrecció miraculosa, “fet únic de la història universal” en frase, esmentada més
amunt, de Jordi Carbonell.
3.- Ara reivindico el consens essencial per a la seva tasca unitària, i la seva essencial
no-violència per a l’execució de les seves decissions.
4.- Si aleshores separava polítics de populars ara, a més, separo troncals de
sectorials. En l’assemblea només hi assistiran els delegats de les assemblees
territorials inferiors. “Troncal” i “territorial” vol dir “comunitat humana genèrica”.
“Sectorial” vol dir “col·lectiu” especialitzat. La seva força de base vindrà de la
xarxa de col·lectius especialitzats, organitzats per rams, que ens construeixi segons
ideal del vell sindicalisme.
5.- La reclamació del retorn de l’arrel del poder social a la base avui és un clam
mundial, del qual n’és exponent el gran moviment municipalista internacional i el
fòrum social altermundista (Porto Alegre).
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165.- Democràcia radical ((20.7.77)
Amnistia, en el fons, vol dir oblidar tota mena de discriminació, és per tant sinònim de
democràcia radical. El poble el componen tots els que estimen el poble. L’única
discriminació que exigeix l’amnistia és el fet de no estimar el poble: odiar-lo (enemic
del poble) o ignorar-lo (massa plebea). Aquestos no són poble. La resta, tots són poble,
amb igualtat de drets democràtics. La voluntat del poble neix amb el consens tàcit o
explicitat en assemblea. Sense voluntat popular o pública no hi pot haver política, que
és la responsable de donar forma legal i execució a la voluntat popular. ¿Com els
representants del poble podran obeir-lo si no saben quina voluntat té, si ni el poble pot
consensuar-la i expressar-la sense la seva assemblea? Els individus (àmbit privat) de
qualsevol partit polític formen part del poble, com a tals, no com a partit. Estan, doncs,
submergits en la seva pròpia comunitat popular (*tronc de l’àmbit unitari públic). Com
a militants de diversos partits electes estan submergits en el poder polític (**branques
de l’àmbit majoritari oficial). Si els partits, mitjançant els seus membres manipulen les
assemblees populars, no representen el poble, el suplanten. I això és prevaricació. La
feina dels partits en l’exercici de la política és com fer més i millor la voluntat unitària
consensuada del poble.
“El diumenge passat (17.7) se celebrà la XXX Permanent de l’AC. Rafael Ribó, del
PSUC, observà que aquesta assemblea fou el primer organisme unitari de l’Estat i està
esdevenint el darrer. Jo crec que la seva extraordinària vivacitat és deguda al seu
arrelament en les realitats concretes del país. Té massa arrels per a morir. I més en
tindria si alguns grans partits parlamentaris no haguessin fet sonar el toc de retirada a les
centrals sindicals, a les associacions de veïns i a les assemblees locals controlades per
ells. Aquests grans partits argüeixen que de les urnes ha sortit un poder polític, l’AP,
que ha assumit els quatre punts de l’AC i que, en conseqüència, aquesta ha perdut força.
“La meva proposta d’adequació de l’AC a la nova situació política tracta de delimitar
camps i competències sense equívocs. L’AP i, en el seu dia, el Parlament de Catalumya,
com també, a nivell municipal, els futurs Ajuntaments democràtics, assumeixen íntegre
el poder polític. Ells legislen, ells jutgen, ells governen. Són la gran copa de l’arbre
social. L’Assemblea, que proposo que es digui Popular de Catalunya, com també a
nivells inferiors les assemblees locals, comarcals, les associacions culturals, socials,
laborals, professionals i de veïns es queden amb l’irrenunciable poder popular, són les
arrels de tota sobirania. Ells enquesten i exposen, ells deliberen i vigilen, ells
reivindiquen i es mobilitzen. Són la gran rabassa –la soca- de l’arbre social.
“No hi ha doble poder polític. Hi ha un feed-back, inventat per Gandhi, que equilibra no
violentament el poder polític i que, per una altra via de retorn, és complementari a la
cadena de poder descrita per l’il·lustrat Montesquieu. No hi ha conflicte de
competències, com tem el redactor de la nota del Tel/eXprés. Són dos poders de
naturalesa distinta, que treballen en plans distints i que es complementen. La fecunda
relació entre els dos pols cal que corri a càrrec, sobretot, dels partits car tenen llur base
en la soca social i el seu cim en la copa social. Els són el tronc (*) i les branques (**) de
l’arbre social. Així l’arbre està complet i se salva aquest “fet únic en la història
universal” que, segons digué Jordi Carbonell, és l’Assemblea de Catalunya” (LMXD).
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En una entrevista feta al butlletí de la meva Associació de Veïns “Clot / Camp de
l’Arpa” (estiu 77) deia, a propòsit de la comunitat i assemblea de barri (11) que ve a ser
l’Associació de Veïns:
“Poques coses poden donar més alegria a un captaire de la pau que saber que creix el
sentit de responsabilitat social en el poble. Sortim d’un túnel de quaranta anys
d’infantilisme. Tot se’ns donava decidit i ben mastegat. Ara sona l’hora en què les
persones i els grups socials s’alcin i es facin amos dels seus destins. La nostra
Associació, en aquests darrers dies, es distingeix: per la gran quantitat d’activitat que
desplega el vostre grup de joves, per l’adhesió als quatre punts de l’AC, per iniciar la
campanya en pro dels Ajuntaments democràtics, per demanar tracte humanitari als
presos fugats del penal de Segòvia i per sol·licitar l’amnistia que tots esperem per als
presos i exiliats polítics. Esteu ben desperts i sensibles als problemes més candents del
moment en què vivim. Això és responsabilitat... No hi haurà mai vera pau, llibertat i
democràcia si no lluitem des de l’àmbit personal, familiar i de barri. La llibertat
regalada des de dalt mai no serà llibertat. Considero interessantíssima i de les coses
millors que es puguin fer, la lluita en els barris. Crec que Barcelona és la capdavantera a
l’Estat espanyol i que moltes altres poblacions ens han anat copiant. Al principi els
obrers consideraven que la lluita s’havia de fer tan sols a nivell d’empresa i ara han
descobert que paral·lelament a la lluita en les empreses hi ha la lluita de barri i que
aquesta és molt important. Potser no es pensa prou que, abans, l’expropiació de la
plusvàlua es feia a través del sou, però avui dia es fa tant o més a través dels preus del
mercat, de la manca d’escoles, transport, enllumenat públic, asfaltat, assistència social,
etc. Sovint la gent està més explotada al barri que a l’empresa.
“A més a més crec que la lluita de barris té un altre avantatge: el fet que està a l’abast de
tothom inclòs de la gent jove i fins i tot dels nens sense que calgui tenir un coneixement
molt ample de la societat. Un adolescent no ha tingut temps encara de prendre decisions
en la vida que el portin a un partit o a un altre. Quan s’hi fica massa de pressa se sol
cremar; però, en canvi, té unes realitats immediates, com són, per exemple, aquesta
absència de serveis o de qualitat de vida en el barri, cosa que viu constantment i que ja
el comença a colpir i responsabilitzar. Els barris esdevenen una mena d’escola de
formació social pràctica, molt assequible.
“Un altre motiu és que em sembla que la gran democràcia no s’aconsegueix si no
existeixen unes lluites a nivells baixos, si no es van adquirint responsabilitats creixents.
Només crec en la democràcia si és una democràcia sòlida i per aquest camí. Vingueren a
fer-me una entrevista uns senyors d’una ràdio alemanya i quan els vaig explicar el que
eren els barris es varen sorprendre. Em van dir que no sabien que aquí existís això. Crec
que la gent adulta ha d’animar-se a fer coses de més abast, a sortir més enllà del barri
però, en canvi, considero aquest com un camp d’entrenament per a la gent jove i
d’aprofitament de les forces de la gent gran.
“Crec que és important entendre el que és l’autonomia de barri, les responsabilitats
pròpies del barri sempre segons la subsidiarietat (“Tot allò que es pugui resoldre a nivell
de barri que no ho resolgui cap instància superior”). Les associacions de veïns vénen a
ser una mica com les assemblees democràtiques de barri. Sovint en un barri no se sap el
traçat de les clavegueres o per on passen els tubs de gas o els cables elèctrics. Aprofitem
doncs les ocasions que tinguem per prendre possessió del barri”.
Després de vint-i-vuit anys, encara afegiria una altra virtut dels barris. Una autèntica
comunitat de barri es pot repartir la seva ració de nens i vells desemparats, malalts,
discapacitats, delinqüents, bojos, inadaptats, etc., sense reformatoris, geriàtrics,
hospitals, llocs de recuperació, presons, manicomis, etc., que allò que fan és augmentar
el mal on hi ha mal i marginació on n’hi ha.
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Sobre un tema de la nova i fràgil democràcia, el 20.6, jo escrivia per al Mundo Diario
una columna que no fou publicada. Feia així:
“REPRESENTAT O SUPLANTAT.
“Convé que cadascú vagi aprenent la seva part de la lliçó de la democràcia. Anem
entrant en una democràcia que es vol considerar de representació. I la relació
representant – representat encara no és gaire coneguda. Tants anys sense exercitar-la!
“Josep Benet i Morell em representa, per elecció meva, en la Comissió Permanent de
l’Assemblea de Parlamentaris de Catalunya i en la seva Delegació Negociadora davant
les Institucions espanyoles. I, ni de l’una ni de l’altra, encara mai no m’ha informat ni
m’ha consultat un borrall. M’he queixat vàries vegades en privat i en públic. Ell es
defensa tot dient que encara no estem organitzats, que els esdeveniments se succeeixen
vertiginosament i que no hi ha temps per a les consultes. Mentre, es decideixen coses
transcendentals per a la vida del país. Altres parlamentaris es queixen del mateix mal.
“El dimarts, 19 de juliol, la Permanent de l’AP delibera sobre el document base de
negociació amb Madrid. En aquest document transcendental hi ha treballat, entre altres,
Josep Benet. Jo vaig veure Benet a l’AC el diumenge 17, i ni ell em digué res del
document, ni jo vaig pensar en preguntar-li res, preocupat com jo estava per les tasques
de l’Assemblea (164). També, quan una persona elegeix a una altra representant seva, se
sol produir una deixada de responsabilitats, per part del representat, que duu a ell a un
cert infantilisme i a una certa monopolització de responsabilitats al representant, que el
duu al paternalisme.
“La premsa s’ha queixat manta vegada d’un hermetisme en les negociacions que esdevé
innecessari pel fet que el govern espanyol està vigilant infiltrat també en el nostre costat
de la taula de negociacions, mitjançant la UCD catalana! I, si la premsa no en diu
perquè no en sap res, ¿com podrà el poble intervenir en el debat? Així, sense ningú
pretendre-ho s’obre el camí als personalismes, a les intrigues, a la influència de petits
grups oligàrquics o de pressió, a la corrupció. ¿Quantes vegades, en la llarga nit del
franquisme no havíem demanat llum i taquígrafs?”
Mesos després, la fuga endavant suplantadora de Josep Benet passarà tots els límits
imaginables. Nomenat portaveu del Grup parlamentari català al Senat de les Corts
espanyoles, res no dirà als seus representats. El secretari de l’Entesa dels Catalans a
Barcelona, l’amabilíssima persona de Jaume Lorés, es queixarà: “Sempre entra d’una
revolada, pregunta si hi ha novetats, no explica absolutament res del que fa, dóna quatre
ordres i marxa com un esperitat”. A Madrid, únic portaveu de la minoria catalana al
senat, Benet serà, també, l’únic de nosaltres que podrà assistir a la Junta de Portaveus
del senat que se celebrarà abans de cada plenari per a preparar-lo. Allà es courà tota la
política del senat. Mai no ens n’explicarà res. Anirem sempre venuts i amb els ulls
embenats al ple del senat. Per a la nostra minoria, el senat més que un parlament
semblarà un “callament”. Finalment, jo empipat, regalaré una vaixella de porcellana a la
secretària del grup del PSOE, ella em filtrarà cada cop l’ordre del dia i jo seré l’únic
català, a part de Benet, que pugui intervenir al senat convenientment preparat amb gran
sorpresa de part del nostre insigne portaveu.
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166.- Moment òptim per a una amnistia històrica (21.7.77)
“Finalment en les sessions preparatòries de les noves Corts espanyoles, tingudes a
Madrid els dies 13 i 14 d’aquest mes, els senadors bascs i catalans vam intentar parlar
de la qüestió de l’amnistia. En nom de la formació política Entesa dels Catalans, que
agrupa pràcticament tots els senadors catalans, jo tenia preparada una intervenció que
no fou possible de realitzar. M’adreço, doncs, directament al rei.
“Encara resten en presó tres presos polítics catalans per fets anteriors al 15 de desembre
del 1976, data de la celebració del referèndum sobre la reforma política. Els
corresponents presos bascos són tots fora de la presó. Per què aquesta discriminació?
No fomenta manifestacions desesperades? Caldrà que hi hagi morts i que es creï un greu
problema d’Estat per tal d’obtenir llur excarceració?
“Encara resten en presó vint-i-dos presos polítics per fets posteriors al 15 de desembre
de 1976. Per què s’apliquen l’amnistia o els indults a trossos? Per què no es publica una
amnistia política total que arribi fins al dia de la seva publicació? Aquest clima
d’amnisties i d’indults cada pocs mesos, no està fomentant la comissió de més delictes?
Així pensaria qualsevol jurista assenyat.
“Els catalans tenim encara en total vint-i-cinc presos polítics, però demanem l’amnistia
política per a tots els presos de l’Estat espanyol de qualsevol color o tendència. La
demanem per a tots aquells que pateixen encara alguna discriminació per causes
degudes a una política de victòria mantinguda durant quaranta anys.
“No es tracta d’un acte de justícia. Si s’intentava fer justícia, tornaríem a barallar-nos,
tornaríem a fer guerra, quan la nostra intenció és de desfer una guerra.
“No es tracta, tampoc, d’un acte de clemència del vencedor. Això suposaria perpetuar la
divisió social sense resoldre res.
“Fora desitjable la reconciliació de cor. Ho hem intentat. Però és difícil tancar fondes
ferides ocasionades per fets molt greus.
“Allò que cal fer és un pacte de pau, un tractat de pau que posi fi definitivament a una
guerra que, en forma latent, dura fins a avui, i vindrà la pau democràtica.
“¿No hem sabut prescindir potser els diputats i senadors dels deutes pendents i dels
vells ròssecs? Hem evitat a les Corts de Madrid totes les possibles escenes
desagradables. Ens hem amnistiat noblement. ¿Per què no estendre aquesta amnistia a
tot l’Estat? Altrament, aquestes Corts, que han començat amb aires tan democràtics, es
veuran amenaçades per actituds perilloses de repulsa i contestació, que ja es detectaven
a la tarda del dia 14, la jornada de reflexió abans de les votacions, i la societat pot tornar
a perdre l’estabilitat que tan penosament va reconquerint.
“Si, com a mesura reial, crec que el moment òptim, per cert desaprofitat, fou el missatge
de Nadal del 1975, quan s’estrenava la Corona a Espanya, crec que el moment òptim,
com a mesura emanada de la totalitat d’una societat democràtica, que s’estrena a les
noves Corts, és ara, el dia de llur solemne sessió d’obertura. Les Corts són la més alta
expressió de la sobirania dels pobles. Les noves Corts són el signe més clar del fet que
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iniciem un nou sistema. Al llarg de la història, sempre és un nou sistema el que amnistia
tots els comptes pendents deixats pel sistema anterior. Mai un sistema, sense canviar, no
ha amnistiat els seus opositors. Som al punt culminant del laboriós procés de canvi.
L’amnistia és la vera porta de la democràcia i esdevindria un motiu immillorable de
credibilitat del nou sistema.
“Tots els diputats i senadors catalans elegits, reunits en la primera sessió plenària de
l’Assemblea de Parlamentaris, així ho expressàrem per boca de Jordi Solé Tura (156) i,
fins i tot, podem oferir una proposta de projecte de llei d’amnistia política ben elaborat i
articulat (162). Munió d’altres parlamentaris dels pobles de l’Estat espanyol alcen la veu
en aquest sentit.
“No anéssim a afegir als comptes pendents passats un deute més. Sapiguem assumir en
aquest moment una inqüestionable responsabilitat històrica. Sapiguem llegar als nostres
fills una pau sòlida” (AVUI, 21.7.1977).

167.- Motins carceraris (21/23.7.77)
1.- EN LA CÚPULA DE LA MODEL (21.7).
Finalment arriba a Barcelona un símptoma de motí de presos. Un motí és quelcom de
molt greu. En els meus dos anys de presó no m’atrapà cap. Però els companys de presó
m’explicaren, manta vegada, els fets esgarrifosos que s’esdevenen en els motins.
El carrer, avui, és ple de jeeps i autocars de la policia. Ells, dintre dels seus vehicles,
amb escopetes de gasos lacrimògens. Les portalades de la presó, tancades. A dins, crits.
Un grup nombrós de presos ateny la teulada de la cúpula central. Lloc perillós.
El diputat Rudolf Guerra i jo ens oferim com mitjancers. El sotsdirector de Règim, Sr.
Martín, ens refusa.
Més tard em vénen a buscar funcionaris de presons. Se m’afegeixen el senador Felip
Solé Sabarís i l’advocat Marc Palmés. El director en funcions ens promet que es retirarà
la força i que no hi haurà represàlies, com exigeixen els 39 presos de la cúpula. La resta
ja està “xapada”, tancada a les cel·les.
Per terra menjar i vi bolcats. En l’aire, gas que omple els ulls de coïssor.
Baixen tres presos de la cúpula. Parlamentem al pati posterior, a la vista dels presos de
dalt. Es convencen. Demanen amnistia total per a tota classe de presos. Ens
comprometem a comunicar-ho.
Pugen de bell nou. Porten aigua com signe de bona voluntat. Però a dalt hi ha
nerviosisme. No se’n fien. Augmenten les condicions. Volen que els advocats puguin
entrar els dies següents.
Confusió. No baixen. No hi ha confiança en cap de les dues parts. Nous terminis.
Finalment baixen dos nous parlamentaris que ja no tornaran a pujar. I no convencen, des
de baix, als de dalt que els han enviat.
El director, esgotat el temps, mana que ens retirem i ordena l’actuació de la força.
No sé com acabarà. A fora, manifestants animen als de la cúpula. Els de la cúpula
baixen.
Des de fora ja no es veu ningú a dalt. Patiran represàlies?
Només puc dir que aquesta vegada a Barcelona, de moment, ha estat diferent. Molta
més serenitat de part de la policia, dels funcionaris i dels presos.
No es poden arreglar quaranta anys en dos dies.
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2.- AMNISTIA DE SANG (22.7)
Els presos, pujats a la cúpula de la presó de Barcelona, en solidaritat amb els companys
d’altres presons, han tornat a llurs cel·les pacíficament, mentre a altres presons la
revolta encara segueix. En aquesta presó de Barcelona dos parlamentaris, que ens hem
ofert de mitjancers, hem estat refusats pel sotsdirector de Règim, però després ens han
reclamat els presos i hem intervingut. Ja hi ha pau. Ha costat qui-sap-lo. La
desconfiança entre presos i autoritats penitenciàries semblava insalvable. Incidents
continuats anaven complicant les coses. En el darrer moment tot ha estat a punt d’anarse’n en orris. Marc Palmés, l’advocat de la paciència i el valor, ens ha ajudat molt. Tant
entre els presos com entre els funcionaris abunden aquells que donen mostres de
comprendre l’adversari. Es palesen també les complicades implicacions socials i
polítiques que enverinen el tema carcerari. Hi ha hagut delicadeses per les dues parts.
No ha estat una domesticació. Ha estat un intent de solució civilitzada en la limitada
àrea de joc en què ens movem.
En el fons, aquest cop, el problema rau en el retard de la concessió d’amnistia, retard
degut a la feblesa política. ¿Quantes amnisties caldran per a obtenir l’amnistia? Amb el
retard, amb el degoteig d’indultets i amnistietes continuats, al carrer es fomenta la
delinqüència i a la presó, la impaciència.
Els presos volen que cridem als quatre vents: “M’acusen d’haver robat una gallina i
estic a la presó; a altre l’acusen d’haver matat un inspector de policia i és al carrer.
Volem amnistia per a tots, sense exclusions de cap classe. Aquesta vegada, volem les
presons buides, ¿enteneu?, buides”.
He intentat demanar amnistia a les Corts, però les Corts estaven per a altres coses.
Pensava que el Consell de Ministres ho tractaria, però s’ha ajornat. Estic demanant
audiència al Rei, per a abans de la inauguració de les Corts, però no ha tingut temps per
a mi.
Mentre, les presons bramen i sagnen.
¿Que cal que faci?
3.- RAÓ I INSTINT (23.7).
La presó de Barcelona està en pau. Els presos, després d’haver-se manifestat, compliren
llur paraula i es retiraren en ordre a llurs cel·les. Els intermediaris, advocat i senadors,
complírem la nostra. Hem avisat el President de l’Audiència de l’exigència d’amnistia
total dels presos i s’han muntat torns de visita d’advocats per a comprovar l’estat dels
presos. La direcció de la presó complí la seva paraula. S’enretirà la força i ni tan sols la
junta, reunida en sessió extraordinària, decretà cap sanció. Regna un gran optimisme a
la presó de Barcelona.
La presó de Madrid està arrasada. Direcció general de presons, direcció de la presó,
funcionaris, presos, familiars de presos, força pública, partits polítics que donen suport a
la COPEL (“Coordinadora de presos en lluita”) (176), tots amb els nervis destrossats.
Els presos: ferits, contusionats, represaliats, traslladats. Una reforma penitenciària que
arriba tard. Uns esforços desesperats per tal de restablir l’ordre sense causar morts en
vigílies de les noves Corts. Tensions i odis incontenibles.
Unes Corts de tall racionalista neoclàssic amb els seus dossers, els seus uixers, les seves
catifes, els seus diputats i els seus senadors, cadascú en el seu lloc segons les seves
tendències, els seus partits civilitzats, educats, racionals, amb vestit fosc, amb el seu rei
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i la seva reina i el discurs d’obertura ponderat, tractant de coronar el procés de canvi
sense traumes cap a una democràcia harmònica de tarannà liberal.
Una societat que bull, instintiva, després de quaranta anys d’anestèsia, a la qual es
demana paciència i, tanmateix, està farta d’esperar. Uns obrers que no tenen feina, uns
presos en males condicions, amb condemnes irracionals, que es revolten amb protestes
salvatges, una joventut que et pregunta si li donaràs ara la llibertat de l’amor,
l’ensenyament gratuït, una oportunitat en la vida. Tot un subconscient col·lectiu
reprimit, a pressió al llarg de quatre dècades, que et mira a tu, senador, amb els ulls molt
oberts, amb aplaudiments, com qui espera aquell miracle que només, si tots hi
col·laborem, podrem fer.

168.- Les noves Corts espanyoles (22.7.77)
7 del matí. Surto de casa. Metro fins a Sants. 35 ptes. d’un tren ràpid fins l’aeroport. Hi
esperen cinc senadors.
8’30 avió, 2.560 ptes. A càrrec del pressupost de l’Estat, llegeixi’s del poble. Veig
Igualada, petiteta, amb els seus 30.000 habitants, des dels 8.000 metres de la meva
senadoria. Corro la meitat de la península en tres quarts d’hora.
9’15 a Madrid. 35 ptes. d’autobús, fins la plaça de Colom.
10’30 davant les Corts. He caminat des de la plaça de Colom, absorbint el viure quotidià
de l’entranyable poble madrileny. El poble és saborós en qualsevol part del món. Ja a
Neptú, gran desplegament policial. A l’entorn de les Corts es mastega la manca
d’amnistia, la tragèdia de Carabanchel: el palau sembla un pavelló de campanya. Té un
gran damasc, fixat al dintell de la porta principal, sostingut endavant per llances
medievals, a manera de dosser. L’host al seu voltant.
11. Cerco amb la mirada entre la multitud que espera el moment culminant de la
transició política espanyola. Estic citat amb un company de presó. 19 anys de presó, per
motius no polítics (?). Ell des de petit era llançat al carrer. Havien matat el seu pare el
1939, a Vallecas, per republicà. Mentre l’espero, m’envolten joves que em coneixen.
Em parlen del motí de Carabanchel i dels d’altres presons. Volen que faci quelcom. Hi
ha desesperació. Hi hagué qui s’obrí les venes i qui se les obrirà. Porto a la cartera el
projecte de llei d’amnistia. Veig difícil poder-lo lliurar avui al rei. La litúrgia és
inexorable. Arriba l’amic ex-presidiari. La gent el mira amb respecte. Porta els dinou
anys de presó escrits a la cara. Iñaki, el meu millor amic d’allí. Pintor. Conseller meu en
tots els llibres que vaig escriure a presó. Ell va aconseguir de sortir després de mi.
Gairebé no parlem. Què dir? Van passant cap a les Corts manats de diputats i senadors.
8.000 metres més amunt de la gent.
11’30. Tracto de creuar la Carrera de Sant Jeroni. La policia no em deixa. Ja ha arribat
la companyia que haurà de retre honors al rei. Faig una volta. Entro a les Corts entre
trets fotogràfics. Em sorprèn la salutació espontània del ministre d’Afers Exteriors,
Marcelino Oreja. Nous temps o nous espais? L’hemicicle vessa. Quants parlamentaris,
tantes butaques. Així ho volgué la llei de reforma: “Hem aconseguit que les institucions
facin lloc en llur si a totes aquelles opcions que compten amb el suport de la societat
espanyola”. Rex dixit. No sé on són els meus. Em fan senyals des de “la Muntanya”.
Pujo. Al fons. Resta un lloc. Al meu costat, un arabès del PSOE em diu que per sa terra
s’enveja la intel·ligència política dels catalans (?). Quatre files més avall, dos caps de
plata, Dolores Ibarruri i Gregori López Raimundo i una calba mitjana, Santiago Carrillo.
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Lluny, a la meva dreta, Joan Reventós, i, a la meva esquerra, Jordi Pujol, diluïts,
perduts, com la meva Catalunya. A Anton Cañellas, a Heribert Barrera ni els veig.
11’45. Apareix Rodolfo Martín Villa, ministre de l’interior. Anit, m’arribà a casa un
telegrama seu: “Agrairia que m’indiqués quins casos, al seu judici, resten pendents.
Cordialment Martín Villa”. Aquesta matinada he regirat fitxers i he fet la llista dels
presos i exiliats polítics catalans que encara esperen la llibertat. Heus ací la llista:
a) Per delictes anteriors al 15.12.1976: Ramon Trilla Farré (a Còrdova), Llorenç
Jurado Pèrez (a Barna.), Àngel Gonzàlez García (a Barna), Emili Simón Blanco
(a Barna.) i Josep Lluís Pons Llovet ( a Cartagena).
b) Posteriors al 15.12.1976, preventius a Barna.: Roc Cano Pérez, Alfons García
García, Antoni Marfil Aranda, Joaquim Vieites Santos, Ferran Silva Sande,
Josep Miquel Maluquer Gil, Josep Xifré Albareda, Joaquim Gambín Hernández,
Josep Anton Caravaca Martínez, Ricard Sanz García, Carles Egido Chamorro,
Josep Palau Linford, Oriol Martí Casas, Àngel Collazo Araujo, Josep Maria
Caballero Martínez, Josep Lluís Pérez Peréz, Jaume Palau Massana, Miquel
Sánchez, Jordi Pasquet Piqué, Àlvar Valls Oliva, Carles Sastre Benlliure,
Susanna Gilabert Barrera i Montserrat Tarragó Domènech.
c) Objectors de consciència al servei miltar, presos al Castell de Figueres: Martí
Olivella, Pere Fernández, Gotzon Díaz, Santi Fabre, Jordi Jiménez, Josep Maria
Casanellas, Pep Freixa, Joseba Gamarra, Mikel Zabala i Antoni Quirós.
d) Exiliats en recerca i captura: Josep Digón Balaguer, Alfons Cervera Hurtado,
Elisenda Romeu, Jordi Soriano, Josep Pascual, Estanislau Solà, Josep García
Solé, Jordi Solé Sugranyes.
Baixo des de la darrera grada. Travesso l’hemicicle. Martín Villa deixa Fernández
Ordóñez, amb qui parlava, i m’atén atentament. Una altra vegada els bons temps o els
bons espais. Queda molt estranyat d’una llista tan llarga. Pensava aplicar només
amnisties passades que només afectaven a cinc. S’astora quan li dic que dos dels cinc
esperen judici des de fa dos anys. Es guarda la llista a la butxaca. “Ja veurem”. Ses
senyories i els periodistes estan intrigats. “De què parlàven?”. Però comença la sessió.
12. Arriben els reis, senzills, precedits de d’Adolf Suárez, molt prim, i del President de
les Corts, molt prim. Tots dempeus. No tots aplaudeixen. Després tots s’asseuen. Dic
malament. Un resta dempeus, tot i que amb tanta gernació passarà desapercebut. No ha
arribat l’amnistia reconciliadora, després d’haver-la demanada tanta part de poble i de
partits. “En aquests moments crucials de la nostra història, cal que procurem eliminar
per a sempre, les causes històriques dels nostres enfrontaments”. “Vull assenyalar la
funció integradora de la Corona i el seu poder arbitral”. No ha arribat l’amnistia. S’ha
menystingut el millor moment, el punt culminant del procés original de mitja reforma i
mitja ruptura, que estem passant. I, si es mira amb atenció, al fons de la sala del
Congrés, curulla fins a dalt de diputats i senadors tots junts, s’albira un parlamentari que
roman dret fins a la fi de l’acte. Volem entrar en la democràcia sense passar per la porta.
El rei parla un quart d’hora. La perla?: “La Corona desitja una Constitució”. Hi ha
ombres. Un partit guanyà per massa diferència per a què la Constitució surti a gust de
tots. El pitjor?: “les comunitats regionals”. Monarquia, monarquia, ¿com vols que
t’estimem més que a la república si ella ens donà allò que era nostre i tu no ens ho vols
donar? Em cremen els peus en el terra de les Corts espanyoles, que encara no m’han
tornat les meves Corts Catalanes. El rei resumeix les fites obtingudes: pluralisme, estat
de dret, harmonia. “Només una societat que atengui els drets de les persones per a
proporcionar-les oportunitats iguals i que eviti les desigualtats imposades, pot avui ser
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una societat lliure”. El rei acaba. No l’aplaudeixen tots. Marxa amb senzillesa. Jo també,
quan m’ho permeten els periodistes, que volen saber els meus secrets amb Martín Villa.
Es copien sencera la llista dels presos polítics catalans.
12.30. A la sortida, uns m’aplaudeixen, altres em lliuren papers reivindicatius. Molts,
després d’aquesta inauguració, encara se senten marginats. “És decisiu que ningú no se
senti marginat”. “La Corona desitja un exercici de l’autoritat sense discriminacions”.
“Estic convençut que aquestes Cambres no oblidaran la necessitat d’atendre
especialment els sectors menys afavorits del nostre poble”. Retorno a peu a Colom.
Autobús a Barajas. No hi ha avió fins a les 16.
16. 2.560 ptes, d’avió. Tot plegat gairebé 6.000 ptes. Per un quart d’hora de discurs.
¿Austeritat? ¿No podíem haver treballat aquesta tarda a les Corts de Madrid?
18. Arribo a casa. Escric aquesta crònica. Aquestes Corts, tan imperfectes, han costat
rius de sang i sofriments. No s’ha donat l’amnistia. Caldrà seguir davant de la Model.
Els nous temps encara no han pogut arraconar els vells.

169.- Dempeus al senat(26.7.77)
24.7.77.- Molta amargura. Mentre, ja sou a les vostres vacances, els pobres a casa seva i
a les seves tavernes de barri, els rics a muntanya o a platja. Molta amargura. Em votàreu
sota el lema “un vot contra la violència” i us n’anàreu a estiuejar. I em sento abandonat i
impotent contra les onades embravides de la violència que no vol descansar.
Avui és diumenge. Un diumenge calm de vacances. Es masteguen el silenci i la soledat.
Gairebé no passen vehicles pel carrer Entença, davant la presó. Gairebé no hi ha gent.
Solellada de juliol. Tanamateix, en un tres i no res, els dos costats del carrer s’han
omplert de jeeps, de cotxes patrulla, d’autocars amb dotacions antiavalots, de cotxes de
la policia secreta. Són les onze del matí. El carrer s’ha tornat més gris que no ho era.
Més de cent policies. Ordres. Cops de porta. Tràfec de material antidisturbis. Una altra
vegada amenaça de motí.
La tasca difícil de trenar la pau, per terra:
1.- A la primera ocasió (13.7), just al mateix moment de constituir-se les Juntes
preparatòries de les dues Cambres de les Corts a Madrid, contradit i frenat pels
companys catalans, havia presentat una proposta de projecte de llei d’amnistia política i
d’indult social (162) a totes ses senyories electes, acompanyada d’una carta personal:
“La voluntat popular, expressada en les primeres eleccions democràtiques ha elevat la
meva modesta persona al rang de senador; en obediència a la voluntat manifestada
particularment pels meus electors, demano a ses senyories, vulguin, amb justícia i
segons el sentir dels ciutadans, que el primer servei de les noves Corts sigui elevar a sa
Majestat que per reial decret sigui promulgada l’AMNISTIA POLÍTICA I SOCIAL,
TOTAL I ABSOLUTA... com a contribució a la pau entre els pobles peninsulars”.
Endebades.
2.- He celebrat una entrevista amb el president del senat, endebades.
3.- He sol·licitat, endebades, per tres vegades (14, 16 i 18 de juliol), una entrevista al rei
per plantejar-li directament la concessió de l’amnistia, per la via ràpida de decret-llei.
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3.- A partir del dia 20, les presons no aguanten més i esclaten en motíns més o menys
dramàtics. Mentre en altres presons la violència ho arrasa tot, aconseguim una pau
honorable a Barcelona (167). El senador Felip Solé Sabarís notifica al President de
l’Audiència de Barcelona la petició d’amnistia dels presos.
4.- El dia 21, jo aviso a través de la premsa (166) de la urgència de l’amnistia per al dia
22, data de la inauguració de les noves Corts. Mentre, el Consell de Ministres s’ajorna.
No té pressa.
5.- El dia 22, en la solemne inauguració de les Corts espanyoles (168), espero dempeus
endebades que en el discurs inaugural el rei concedeixi l’amnistia.
6.- El dia 23, els presos es tornen a il·lusionar amb el Consell de Ministres d’avui,
dissabte. No res.
7.- I, avui 24, preparen el pitjor motí o es prepara la pitjor repressió. Els advocats
esgoten arguments. Els familiars tenen la cara blanca com el paper de fumar. Els presos
polítics es veuen incapaços de contenir els seus companys. Els funcionaris estan
espantats. Jo –avui compleixo un any i set mesos de guàrdia davant la presó-. Estic molt
cansat.
8.- Dia 26, he d’abandonar el carrer Entença on el conflicte encara no ha esclatat i les
espases romanen en alt. Primera sessió plenària del senat. Ara sí. Resto dempeus i se’m
veu nítidament. No sóc precisament baix de talla. Posició senzilla, però clara i
contundent: “No m’asseuré en aquest escó, tacat durant quaranta anys pel Movimiento
nacional franquista, mentre no es netegi amb el detergent de l’amnistia”. “¿Què desitja,
sa senyoria?”, em fa el president Fontán, la primera vegada que em veu dret.
“L’amnistia, senyor president”. Hilaritat en la sala. Immediatament em secunden els
senadors bascs: Bandrés, Monreal, Oregui, Vidarte i Zabala. També es posa dempeus
Francesc Ferrer i Gironés i, després de pensar-s’ho, el senador sevillà del PSOE, de
vuitanta anys, ex-director de l’Arxiu d’Índies, José de la Peña Cámara. (Aquest, artrític,
em promet una hora diària de plantada. Ell no podia fer-hi més!). En assabentar-se,
també al Congrés es planten Francesc Letamendia i quatre diputats més. El moment
esdevé emocionant. En els llargs dies següents, tots ells s’aniran cansant davant de
l’erosió causada pel persistent verí segregat per Josep Benet i Pere Portabella. Però
sempre agrairé als companys l’escalf prestat en aquells primers moments trencadors.
Ningú ja no pot ignorar la solemne petició d’amnistia feta a les Corts espanyoles.
9.- Al dia següent tota la portada d’ABC és ocupada (sense cap despesa de publicitat per
part meva) pel “boig” de l’amnistia, tan llarg com era, a peu dret al senat. Aquesta nova
plantada durarà tres mesos més, quan encara no s’ha acabat la plantada al carrer
Entença. Vaig acumulant plantades! Jo ignorava que, premonitòriament i en clau
d’humor, el periodista Antoni Álvarez Solís, a “Por Favor” (27.6.77) havia escrit: “Ara
X. s’haurà de traslladar a Madrid per tal d’exercir el seu paper de senador per
Catalunya. Tanmateix, si les Corts no voten aviat una amnistia total, molt ens temem
que X. es negarà a asseure’s al seu escó i, en canvi, instal·larà la seva cadireta de cuiro
protestatària davant l’edifici de la Cambra alta, a fi de continuar d’alguna manera la
seva campanya de la Model barcelonesa”.
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10.- Dimecres, 27.7.- Finalment aquesta tarda al senat s’ha plantejat, carregat de pors i
reticències, però directament, el tema de l’amnistia. Una primera part s’ha dedicada
descaradament als militars professionals, mutilats, policies i guàrdies civils, amb la
finalitat que aquest “poder fàctic” calli i atorgui. L’elegant i equívoc Joaquín
Satrústegui demana que no hi hagi cap torn d’intervencions en contra! Se li concedeix!
A continuació els bascs fan llur al·legat contundent a favor de l’amnistia i, a la fi!, se’m
concedeix a mi poder parlar al parlament de la paraula tabú: “amnistia total”. Dic allò
que he de dir (170), insisteixo en coses ja dites als diaris (166), però no escoltades. El
portaveu d’UCD, Rafael Calvo Ortega i altres, es posen nerviosos. Introdueixen una
qüestió d’ordre per desviar el tema de l’atenció de la Cambra. Tot acaba, de moment, en
belles paraules. Mentre a la presó de Barcelona hi ha 150 presos en cel·les de càstig.

170.- El primer discurs al senat (27.7.77)
“Tots sabem que a l’Estat espanyol hi hagué una guerra real que inicià la divisió del
país, que dividí la nostra societat. Aquesta guerra real produí uns vencedors i uns
vençuts. Durant els quaranta anys que seguiren a aquella guerra, la societat restà
dividida i romangué en estat de guerra sorda, latent, però real. Tota guerra produeix
danys inevitables, produeix catàstrofes evitables i fins i tot volgudes, produeix víctimes
de moltes classes, produeix morts a totes dues bandes.
“En els darrers anys i en la lluita per l’amnistia s’ha arrissat encara més el rínxol, no
només amb morts per les dues bandes ans, també, a més a més, amb víctimes pel mateix
fet de demanar l’amnistia. Talment que s’ha augmentat el nombre de víctimes, perquè la
força pacificadora també ha tingut, del seu “tercer” costat neutral, les seves víctimes.
“L’amnistia que es demana no és un acte de justícia; si ho fos, cada banda la veuria de
la seva manera i ens tornaríem a embrancar en una altra lluita. Tampoc no és un acte de
gràcia, car aleshores no es resol la lluita. Uns segueixen graciosos i els altres esdevenen
agraciats. S’ha dit que és un acte de reconciliació, i tant de bo que ho fos! Però esdevé
difícil, per a algunes parts molt afectades, de perdonar l’altra banda malgrat s’ha
intentat. Em sembla que, segons José Luis Aranguren, la solució més correcta és la
d’enfocar-la com un tractat de pau: que ja no hi hagi més enemics; que no passem
comptes dels endarreriments.
“Em sembla, també, que és impolític i antijurídic el fet de mantenir un clima perpetu de
semi-amnisties i semi-indults, clima que crea al carrer més delinqüència i a la presó més
impaciència. Penso que en aquest període en què s’han estat concedint petites amnisties
i petits indults, la dilació ha complicat les coses. Hem arribat a barrejar dos problemes
diferents: el de l’amnistia política, que és un problema important però conjuntural, de
pas d’un sistema a un altre, i un altre problema que és general en les societats, el
problema dels presos socials. En aquests dies passats hem vist els greus motins
ocasionats per aquesta barreja de problemes. A Barcelona, després d’un treball de
pacificació que ha donat uns resultats excel·lents, actualment, davant el fet de què no
s’ha aconseguit allò que es volia, s’ha arribat a una situació de tensió màxima (169),
amb perill d’un motí pitjor que els anteriors. La policia envolta la presó des de fa tres
dies.
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“Per tot plegat, crec que hem d’actuar amb decisió. Després de tantes manifestacions, de
tantes peticions, de tants partits que han inclòs l’amnistia política en el primer punt de
llurs programes, de tantes organitzacions muntades per demanar l’amnistia o que en llur
pretensió unitària, també, han inclòs l’amnistia en llur punt primer; crec que aquest és el
moment de l’amnistia política total. L’amnistia és la porta de la democràcia; no és una
qüestió entre les moltes que tenim pendents després de tants anys sense Corts
democràtiques, ans és la qüestió prèvia per excel·lència.
“Crec que a les Corts ens hem amnistiat honorablement tots els càrrecs electes, i fóra bo
de fer descendir aquest mateix tracte a tots els nivells de la societat. També penso que
en aquests dies de constitució de les Corts, que són l’exponent màxim de la sobirania de
la societat, el punt culminant de l’operació de reforma, és el moment més adequat per
aconseguir-la.
“I, potser emparant-me en la mateixa argumentació dels que m’han precedit en la
proposta anterior, fóra bo que aquest senat unànimement pregués al govern que
concedís un real decret-llei de màxima urgència d’amnistia política total, amb la
corresponent concessió d’indult també per als presos socials. Em sembla que tot i que
no ens agradi el sistema de governar mitjançant decrets-llei, a la qual cosa, per desgràcia
hi estem massa acostumats, pel fet que aquest és un afer que arrosseguem d’enrere, tal
volta convingui també arrossegar-ne el procediment, si considerem que aquest tema toca
i mou sentiments molt profunds de tots els que aquí som per tal de representar el poble”
Tot inútil! Les coses no anaven pels camins volguts pels que les han iniciat. A
continuació, des de la UCD, s’efectuen unes estranyes maniobres dilatòries de
procediment: “el senat no hi pot fer res; cal demanar-ho al govern”. Finalment, avui, res
no s’aconsegueix. Algú, no se sap des d’on, ha donat un mot d’ordre i el tema ha tornat
a la pila dels dossiers pendents. ¿Encara hi ha algun Cabdill, ara amagat, que dicta quan
les Corts han d’aprovar una llei i quan no? ¿Potser només hem aconseguit que el
Cabdill, sense deixar d’ésser-ne, s’amagui? I me’n torno a Barcelona.
DUES VELOCITATS.
Per a anar a Madrid de senador hom pren un tren nou que el duu de Sants a l’aeroport en
un obrir i tancar d’ulls. Té les vies soldades. És fet expressament per a l’aeroport amb
vies que volen damunt les altres. Cap dels municipis que travessa pot beneficiar-se de
tan ràpid transport, del que està faltat a bastament, malgrat els abundants actes de
protesta del veïnatge. És un tren que va gairebé sempre buit, mentre la gent s’amuntega
en els altres escassos transports de la zona. El senador, en canvi, va folgat i veloç ,
mentre plana per sobre els camps conreats del Delta del Llobregat, sense temps per
albirar qui treballa aquells camps feraços, que sembla que creixen sols per art
d’encantament. Cal que el senador es preocupi i es concentri en els greus problemes de
l’alta cambra i no es distregui en foteses.
Tanmateix, el senador té una família amiga, els Munts de Viladecans que, en venir-lo a
veure al carrer Entença, li diu coses estranyes. Aquella zona té un 80% d’immigrats no
catalans. Però ni catalans ni immigrats peninsulars volen treballar el camp. Només el
treballen els magrebins. A la plaça de Viladecans, del Prat de Llobregat o de Gavà es
repeteix la trista escena de contracte lliure de treballadors, cada matí, com ens expliquen
d’Andalusia. Aquesta vegada es tracta de treballadors africans. Cal que els agraciats
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vagin a peu a la parcel·la de camp on treballaran tot el dia. Treballen molt, sense parar.
Els nostres enciams i tomàquets ixen de llur treball. Malgrat ho intentin els amos, la
Seguretat Social no vol protegir-los. Cal reservar els seus fons per als espanyols. Els
africans treballen sense cap protecció, lluny de llur terra, lluny de llur família, treballen
molt; caminen molt, cada tarda, per tal de retornar cansats, als pobles. Alguns dormen a
les barraques de les eines, en un angle del camp. En pondre’s el sol, diuen els meus
amics, s’entrelluquen a la gatzoneta a la vora del sembrat, retallats en l’horitzó pla a la
minsa llum dels estels i cantusseixen lentament llur pena, com els andalusos amb el seu
cante o com els negres americans amb els seus spirituals, a la velocitat dels pobres.

171.- Oblidats de la democràcia (28.7.77)
He tornat de Madrid amb un minso optimisme. La darrera sessió del senat fou dedicada
a l’amnistia, sense èxit, però a fi de comptes, l’amnistia fou posada damunt la taula. Els
rumors deien que el govern la veia de bon ull. La meva miniconversa amb Martín Villa
(168), també detectà sensibilitat per al problema. El president del Senat dirigí el debat
tot evitant enfrontaments i aconseguint una petita declaració pràcticament unànime.
Obro avui (28.7) el diari i en primera plana apareix amb les lletres més grans: “S’estudia
una altra amnistia”. “El govern té previstes importants mesures en aquesta matèria.”
D’il·lusió també es viu.
Feia tres dies que, per anar a Madrid, havia deixat la presó Model de Barcelona en una
greu situació, envoltada de policies, envoltada de tensions, amb tot a punt per esclatar i
ara la trobo, després dels tres dies, igual o pitjor.
Hi ha uns 150 presos tancats a llurs cel·les. Se’ls ha aplicat l’article 12 endurit, puix no
poden sortir al patí ni a l’hora que permet aquest article. Grans dificultats per a les
visites, els paquets, etc.
L’Associació de familiars de presos vol veure el governador.
Avui, dia 28, ja estic una altra vegada al meu lloc, assetjat per totes bandes. He arribat
cansat de Madrid i aquí no em deixen ni respirar. Els familiars, amb llurs nervis
destrossats, m’insten a que faci alguna cosa. Ciutadans ben pensants se m’acosten per
tal de disuadir-me de donar suport als presos socials. Presos que acaben de sortir a la
llibertat em descriuen l’angúnia que es viu a l’interior de la presó. Mares de presos
socials em pressionen per tal que no oblidi llurs fills. Certa premsa ridiculitza la meva
protesta al senat. Funcionaris de la presó em demanen consell. L’editorial de “El País”
(28.7.77) vol que aquells que lluitem per l’amnistia expliquem al públic quan resultarà
injustificable matar un policia o un financer per l’esquena, però oblida que es mata amb
impunitat per anar a Montejurra de Via Crucis o a una Festa Major sense corbata .
¿No és més fàcil col·locar l’amnistia que el paquet de mesures econòmiques que ja ha
estat publicat?
Escric una carta al ministre de justícia de Madrid, Landelino Lavilla.: “Excel·lentíssim
senyor: Crec de la màxima urgència, com s’ha demostrat en els debats dels dies 26 i 27
a les Corts, la resolució del problema de l’AMNISTIA POLÍTICA TOTAL. Amb ella
s’ha barrejat, als darrers mesos, la reivindicació dels presos, anomenats socials, i
aquesta mescla ha creat una gran confusió tant a nivell polític com a nivell popular. Tinc
l’honor de fer-li present un projecte de real decret-llei, molt estudiat en el seu fons, per a
col·locar en el seu lloc cadascun dels temes d’aquesta problemàtica, amb la intenció
què pugui servir de document de treball per a la possible actuació del govern en aquest
sentit amb ànim de servei a la pau”.
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El ministre, atentament, em rebrà el 29 d’agost, al palau de la Santa Creu. Prendrà en les
seves mans el projecte de llei. Parlarà educadament amb mi, amb el to melós que el
caracteritza. I ens acomiadarem sense cap avanç en el tema de l’amnistia,
Josep Lluís Pérez i Pérez, Carles Sastre i Benlliure, Montserrat Tarragó i Doménech i
Àlvar Valls i Oliva, el 29 de juliol, des de la presó, emeten un comunicat en ample
format de quadern, titulat “Per l’Amnistia Total”, adreçat “a tots els patriotes catalans”:
“Als homes i dones del nostre poble, des de la presó us volem fer arribar una salutació i
missatge d’encoratjament en la lluita per la llibertat. Nosaltres, com a treballadors
catalans, creiem que l’alliberament del nostre poble és un camí ampli que ha de
culminar en la recuperació de la plena sobirania política, és a dir, amb la recuperació de
la independència dels Països Catalans, i amb el restabliment d’un poder popular de
caràcter socialista. Dins d’aquest procés i sense deixar de valorar en la seva futura
mesura les altres formes de lluita, nosaltres hem escollit la de treballar organitzadament
en el front de la lluita armada, convençuts que en un moment o altre serà necessària
l’actuació militar per fer avançar el procés de lluita i dur-lo a les últimes conseqüències.
Patriotes catalans: contra la dominació de l’Estat espanyol que fa segles que oprimeix la
nostra nació per la força de les armes, reivindiquem el nacionalisme radical, el
SEPARATISME CATALÀ!!!
Visquin els Països Catalans independents i socialistes
Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”. (p.2)
A la pàg. 3, s’explica la detenció i tortures dels quatre patriotes catalans; es demostra
que amb la democràcia els procediments policials no han canviat; es palesa que
l’oposició democràtica gira els ulls cap a una altra banda; es veu que el neofranquisme
encobert no vol donar solució a l’opressió nacional sobre la nació catalana i, finalment,
resta clar que l’Estat burgès es defensa amb totes les seves forces de l’accés del poble al
poder polític i econòmic.
Les pàg. 4 i 5 mostren les fotografies i biografies dels quatre presos.
A les pàg. 6 i 7 s’expliquen les tortures sofertes per tots quatre i es denuncia la falta de
proves en el procés judicial sofert per ells.
La pàg. 8 detalla la biografia dels dos policies principals responsables dels lamentables
fets esdevinguts durant l’estada a comissaria dels detinguts.
La pàg. 9 mostra dos cartells i un libel de solidaritat amb els encausats.
Les pàg. 10, 11 i 12 reprodueixen tres composicions del poeta Àlvar Valls. Vegem-ne
dues:
“PER L’AMNISTIA.
Ells no poden, com tu, barrejar-se amb la gent
Al carrer, no poden sentir l’escalf
De mil cossos germans que et corprenen d’amor.
Lluitaven per ells,
I també, per tu.
Servien uns homes, un poble.
Ells no poden, com tu, seure a la taula amb els seus,
No poden besar la dona i els fills
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Cada vespre en la pau de la casa.
Lluitaven pel poble i han topat amb l’odi
D’una llei amb reixes. Se’ls han clavat al cor les reixes
D’una llei dictada contra el poble.
Ells no poden, com tu, esperar el jornal,
Ni sortir el diumenge. No aniran al cafè
Ni al futbol, ni al cinema, ni al ball,
Ni a la platja, ni al camp.
L’univers d’ells són quatre parets glaçades
I una porta amb reixes,
I un sentinella,
I un mur insalvable,
I un altre sentinella,
I una altra porta amb reixes.
I una eternitat d’exili, dia rera dia
D’una vida incerta de gos maleït.
I l’ombra de les reixes lliscant sobre la llepada del sol
Que es filtra, fotent-se de la llibertat.
Ells no poden, com tu, decidir què faran l’endemà.
I tu sí que ho pots fer.
I ells lluitaven per tu.
I ara esperen de tu.
I ara esperen de tots.
Per això és ben urgent que donem el vot nostre
I que fem, sense por, un crit decidit
Per l’amnistia”.
1970 (!).
“EL POBLE VENCERÀ
Adéu, adéu, companys, us dic adéu,
Me’n vaig molt lluny, fins als confins del viure.
Si ara he caigut i vençut m’encadenen,
No hi ha grillons que em privin de ser lliure.
Feixistes vils encara senyoregen
Damunt el llom de la terra sotmesa.
No passaran. El poble desespera
D’anys i més anys de lluita, de fermesa.
Un poble vell i antic i ferm es llança
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Cap al combat. Milers de crits, de veus.
Seguem arran. Alcem el puny, dempeus!
La llibertat, avui mateix, demà.
Als quatre vents onegin les banderes.
Bon cop de falç. El poble vencerà”.
Presó Model
21 juliol 1977

CAPÍTOL 8: agost 77.

172.- Ferragosto (3/16.8.77)
Entrem, per segona vegada en aquesta plantada inacabable, al mes d’agost calorós,
eixut, desèrtic. Moltes hores buides al carrer Entença, mentre el sol de justícia fa bullir
el ciment i ses senyories electes són de vacances. Em ve a veure gent exòtica, de
Singapur, de Namíbia, un nord-americà, que em visità l’agost passat i que ara torna per
dir-me que ha estat a Seül (Corea del Sud) i que a la presó central d’aquell país també
s’ha plantat un sacerdot coreà tot demanant l’amnistia per als presos polítics del seu
país.
“Des del seu lloc de senador, el català L.M.X. ha tornat a picar en el clau. Ell ha estat
qui ha ideat un nou model de protesta i cortès contestació. N’hi ha prou amb mantenirse dempeus a les sessions de la Cambra Alta per fer entendre que allí i aquí manca
quelcom. ¿Què falta? Allò que al llarg de mesos i mesos ha estat i és la bandera de la
reconciliació: l’amnistia. Lògicament una amnistia total que acabi d’un cop per tots amb
les seqüeles de la guerra civil. Seqüeles que han durat quaranta anys, ull.
“De font oficial s’ha informat que el govern estudia alguna cosa referent a aquest tema.
Ens diu el cor que Suárez i els seus adlàteres són capaços de marcar-se un altre
monòleg amnistiador que només servirà per posar en evidència llur impotència en
aquest terreny. Ni el rei digué res de l’amnistia en el seu missatge a les noves Corts
(168) ni, com a mínim s’aplica l’excarceració a tots els presos polítics. Sense comptar
amb les peripècies dels sorpresos bascs que, fins al moment d’escriure aquestes ratlles,
es manifesten per Euskadi tot demanant-la a crits mentre es juguen la pell.
“Nosaltres seguirem simbòlicament dempeus com X. i com aquells altres senadors que
l’acompanyaren”.- S. (“El Cuervo”, 3.8.1977).
El mateix dia, nerviosos davant la indiferència estival, els components de l’Associació
de Familiars i Amics dels presos polítics (AFAP), lliuren a la Comissió Permanent de
l’Assemblea de Parlamentaris catalana un comunicat que diu:
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“Us volem trametre la preocupació que sentim pel fet de què segueixen encara, després
de les eleccions, 27 presos polítics catalans a la “Model”, a la “Trinitat” de Barcelona i a
Còrdova.
Per això ens adrecem a vosaltres perquè prengueu, amb tota urgència a les vostres mans
i amb tots els mitjans al vostre abast, la tasca d’aconseguir l’AMNISTIA TOTAL que
tot el nostre poble desitja.
La postura del senador X., juntament amb els diputats bascs, ens sembla una contribució
en aquesta lluita que podria ser assumida per tots vosaltres.
D’altra banda, davant l’Onze de Setembre, data de mobilització per l’Autonomia del
poble català, l’AFAP creu que aquesta ha de lligar-se a la petició de l’Amnistia, puix
que la llibertat de tot un poble no pot separar-se de la llibertat individual de tots els seus
fills.
I per això us vol fer conèixer la seva proposta de convertir aquesta diada també en una
magna concentració per la “LLIBERTAT DELS PRESOS CATALANS”.
Set dies més tard, una cinquantena de delegacions assistents a la segona sessió plenària
de la Comissió Onze de Setembre, reunida als locals de la CDC, decideix que els quatre
punts de l’Assemblea de Catalunya, “íntegres”, inclosa l’amnistia, seran el marc d’acord
unitari en què s’enquadrarà la celebració de la diada nacional de Catalunya.
El, dijous, dia 11 d’agost, la Lliga de Mutilats i Invàlids de la guerra d’Espanya a l’exili
fa una declaració sobre la “discriminació” i “injustícia” amb que són tractades les
víctimes que eren al bàndol republicà. Perquè desapareguin aquestes diferències cal
“assegurar la màxima igualtat de drets entre els mutilats i invàlids de l’exèrcit de la
República i els anomenats Caballeros Mutilados amb la justa i digna retroacitivitat” en
l’import de les pensions, en la percepció de tots els beneficis i avantatges, incloses les
pensions a les vídues dels combatents republicans.
La Unión Nacional de Policía, celebra el seu congrés “nacional” en la primera quinzena
d’agost. Però seguirà mantenint la seva clandestinitat “per entendre que no existeixen
les mínimes condicions democràtiques indispensables per eixir a la llum pública com
ens legalitzat, amb viabilitat per al compliment dels seus fins”.
La UNP es defineix com una associació democràtica dels cossos de policia de l’Estat
espanyol, per tal de defensar els interessos corporatius dels seus membres, denunciant
qualsevol intent d’utilització d’aquestes forces en contra dels interessos populars, amb
independència absoluta del govern que hi hagi al poder i fidel al principi de “Policia al
servei de la justícia i del poble”.
En el congrés es tracta el tema de l’amnistia total per als membres dels cossos de
Policia, amb l’aixecament d’expedients, sancions i represàlies imposats a més de 800
membres de les FOP; la creació de sindicats i associacions; la constitució de comissions
encarregades d’elaborar nous reglaments autènticament democràtics, en els que es
respecti la dignitat del funcionari en front d’ordres injustes i arbitràries i la depuració i
exigència de responsabilitats d’elements que continuen aplicant procediments
antidemocràtics.
La data fixada per a la concessió de l’amnistia total és la del 15 de setembre. Si no és
així, la UNP no dubtarà en fer conèixer a l’opinió pública tota classe de detalls sobre
certes “operacions especials” escaigudes en els darrers temps, així com sobre algunes
“actuacions especials” de determinades personalitats de la DGS i sobre la creació de
grups especials, com els ATE.
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D’efemèride en efemèride, com els micos de branca en branca, ens anem agafant els
lluitadors per l’amnistia des de l’any 1975, per reclamar-ne la promulgació. Ara s’acosta
l’onze de setembre. Una oportunitat més. ¿Esperança o lassitud?
L’AFAP, amb tremp invencible, torna a la càrrega i edita, en format de cartell, lletra
blanca sobre fons negre, una Crida al Poble de Catalunya en ocasió de la proximitat de
la diada. “Ara és l’hora catalans, aquest onze de setembre, d’aconseguir la llibertat dels
nostres presos. Ara més que mai hem d’expressar el nostre desig d’AMNISTIA
TOTAL. L’any passat (!) unànimement vam fer sentir aquest crit. Avui, un any després,
resten a les presons 25 fill, germans i amics nostres. A l’Estat francès hi ha més d’una
desena de catalans que no poden tornar. Tot pel fet d’haver lluitat per la llibertat del
nostre país...” (Barcelona, 16 d’agost de 1977).

173.- Carta d’un veí del carrer Entença (2/5.8.77)
Després de llegir en els diaris les notícies sobre motins carceraris, sobre càrregues
policials a Sanlúcar de Barrameda amb el saldo de 30 ferits, sobre detencions
arbitràries, sobre pujada de preus generalitzades (la inflació passa d’un 20%), després de
veure cada dia els voltants de la presó envaïts de policies, un veí d’aquest carrer m’ha
escrit aquesta carta:
“El poble ha escoltat el seu govern; ha oït i escoltat el seu rei. Rei portador de la
democràcia i de la llibertat de cada home d’aquesta terra... de cadascun dels seus pobles.
Tanmateix el poble té por: o, pitjor, una immensa desesperança, perquè lluita en el buit.
Atent escolta com se li ofereix -¿o se li imposa?- una justícia injusta, des d’un govern
democràtic –diuen-, el primer després d’una guerra civil, després de quaranta anys de
negra dictadura, d’una pau en guerra. ¿Des de quants anys segueix escoltant el poble les
mateixes cançons amb les mateixes músiques, des dels mateixos escenaris llunyans,
distants de les seves necessitats i esperances? El poble se sent impotent per establir un
Estat lliure i just; on la justícia sigui el rei de veritat. El poble se sent lligat i impotent
per a alliberar-se i això li causa ràbia i odi mal continguts i li enverina la seva ferida
que, en no cicatritzar, es podreix. Això és dolent, perquè mata la seva dignitat d’home,
la seva dignitat de poble lliure tot humiliant-lo. Certament, gairebé no se senten els crits
i els clams de protesta dels seus representants quan la mort o l’agressió envaeixen els
carrers, les presons o, com sempre, quan se segueix carregant a l’esquena del poble la
despesa de l’ordre dels privilegiats. És molt lleig veure certes abraçades i somriures i
passades de mà per l’esquena.
“El poble escolta i ha sentit dir que l’economia se n’ha anat a la porra i, està clar, qui ha
de pagar és el poble i no demà, ara ja! De tota manera serà democràticament, puix el
govern enviarà a les Corts democràtiques un estudi per tal que elles l’aprovin de manera
que, si és possible i democràtic, aquells que sempre han estat xuclant, durant 40 o 400
anys –és igual-, puguin afluixar una mica la “mosca”, com diuen els plebeus.
Naturalment haurà de ser una llei molt ben estudiada i discutida i passada pel sedàs de
les altes Institucions de l’Estat, i això demana temps, molt de temps. Mentre, el poble
resistirà. Ja se sap allò dels valors de la raça i per a alguna cosa existeix, si cal, la llei i
l’ordre.
- I de l’amnistia, què?
- Doncs, de l’amnistia, nanai”.

170
Així acaba la carta d’un veí de cinquanta anys, que porta uns quants mesos sense feina,
acomiadat de Muebles La Fàbrica, després d’haver treballat en aquesta empresa una
pila d’anys.
A l’AVUI del 5 d’agost, Àngel Sánchez diu: “Aquest govern de ‘moncloïtes’ sembla
seguir les passes de l’altre govern de ‘moncloïtes?: només diu sí quan li trepitgen el peu.
Com el govern és incapaç d’atendre el fonamental tema de l’amnistia, els mètodes a
seguir hauran de ser estudiats. Tot, menys que Suárez i els seus xicots s’adormin en
llurs llorers, perquè, altrament, res de res”.
La deixadesa, si pensem bé, del govern ha provocat la confusió de l’amnistia política,
que en aquests moments de canvi cal donar, amb el complex i permanent problema dels
presos socials. Cada dia m’arriben horribles cartes i em ve gent a cridar que estic
defenent als assassins. La darrera que he rebut acaba així: “Jo també demanaré amnistia
per a qui l’assassini a vostè”. ¿Fomenta el govern aquesta confusió per desprestigiar
l’amnistia? Jo estic seriosament preocupat pels dos problemes. Però crec que mereixen
un tractament per separat, amb actuacions diferents.
Sobre l’amnistia política capto que els grans partits guanyadors de les eleccions ja no
defenen aquesta reivindicació amb l’afecció que tenen per a altres afers. No tenen cap
militant llur entre reixes! N’és conseqüència la disminució dràstica d’ajuda monetària
en solidaritat amb els represaliats. No es rep ja ajuda internacional i l’ajuda interior
s’acaba.
A més hi ha un tema crític. Ja he dit que un editorial de “El País” (28-7-77) deia que
“els senadors que, amb llur gest, recorden que encara està pendent l’amnistia tenen el
deure de definir clarament quines són les condicions polítiques que, a llur judici, calen
per tal que l’assassinat a sang freda i per l’esquena d’un Guàrdia Civil o el segrest d’un
industrial siguin considerats finalment un delicte ordinari”.
Joan Cornudella, a l’AVUI de 14.8.77, a propòsit dels detinguts acusats de la mort de
l’industrial Bultó no s’estranya de què un grup es plantegi la solució del problema
nacional mitjançant la lluita armada. “Passa a tots els països on hi ha problema nacional.
El context de la detenció d’aquests nois encara està molt marcat per l’herència
franquista, i intentar presentar-los com uns delinqüents constitueix alhora una gran
ofensa i un error. Els catalans tenim el deure de la solidaritat i de la defensa dels nostres
i no serem nosaltres qui faltarem a elles”.
Els problemes nacionals no resolts són font de lluita armada, com també en són els
problemes socioeconòmics no resolts. I el franquisme ha produït una barreja d’aquests
dos problemes superaguditzats. Els assassinats a sang freda i per l’esquena a honrats
servidors de la comunitat, els segrests d’honrats empresaris i altres moltes coses més, en
quantitats industrials, foren iniciativa del bàndol, que amnistià totes aquestes coses en
1939, per als seus, i que seguí perpetrant-les tranquil·lament, durant quaranta anys, amb
els seus enemics. Ara ells, de sobte, s’han tornat extremadament escrupulosos per a
amnistiar a uns contraris, equànimes i no revanxistes, que demanen amnistia per a tots,
per a acabar d’un cop la divisió de la societat en vencedors i vençuts. Tot i que no
agradi als comodons aprofitats, mentre no hi hagi amnistia política total, som en una
guerra i en una guerra es mata per les dues bandes cruelment. [I si no s’arregla la
qüestió nacional, la guerra seguirà]. A més a més, per l’altre banda, en els darrers temps
s’ha matat a un noi que no portava corbata, a uns homes que assistien a un Via Crucis, a
uns advocats laboralistes, a gent que estava dins d’una església, i a molts més així.
Aleshores, els matadors de la transició o tots a la presó o tots al carrer.
Jo no sóc partidari de la lluita armada, però sobretot no sóc partidari dels que
començaren i mantingueren un estat d’agressió en gran escala durant quaranta anys. Són
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hipòcrites els que s’escandalitzen de quatre escaramusses de darrera hora o de només
una banda, quan l’altra té el seu camí llarg encatifat d’esquelets.
Senyors d’”El País”, només una amnistia política total, acompanyada de la política
adequada, serà la condició que convertirà determinats actes, ara de guerra, en delictes
ordinaris. I el retard de la concessió d’aquesta amnistia és un altre acte criminal que duu
a què certes forces, aprofitant les turbulències, realitzin assassinats sota capa política,
per a desestabilitzar i desorientar el país.
L’altre dia vaig estar, acompanyat d’advocats i de familiars de presos polítics, al
despatx del director en funcions de la presó Model. Era migdia. En el transcurs de la
conversa s’obrí la porta i entrà un pres vestit de cambrer amb una safata a la mà i a la
safata el menjar del dia. El director tastà els diferents plats i donà el vistiplau –en aquest
cas s’hauria de dir el gust i plau-.
- Provin vostès, si volen i vegin que bé que mengen els presos.
Els familiars sortiren admirats. Jo havia vist l’operació cada dia durant els meus dos
anys de presó i no em sorprengué. Si el director, en comptes d’esperar al seu despatx la
safata, especialment preparada per a ell, anés a les galeries i fiqués la cullera a les
peroles que van als reclusos potser tindria alguna sorpresa que ara no té o no vol tenir.
Coses així passen en una insignificant presó provincial de les cinquanta que hi ha a
l’Estat.
Aquest home que ha de repartir la seva vida entre estar-se davant la presó Model de
Barcelona i treballar al senat de Madrid, es troba submergit en un mar de confusions.
D’una banda es vol regir per aquell principi de què allò que es comença s’acaba.
Començà la seva campanya d’amnistia i encara no està acabada. Aquest home encara no
sap si l’amnistia és a prop, és lluny o no arribarà mai. Sospita que sí que arribarà, però
no sap quan. Porta un any i vuit mesos tot esperant-la i atenent a una incommensurable
multitud atabuixada amb problemes ben variats, en un ambient de sorolls i fums difícil
de suportar, i això durant els dies de feina, de festa, de vacances, amb fred i calor, vents
i neus. Aquest pobre home està cansat, està fins al nas, té els nervis desfets. Li cal, a ell
també, urgentment, una amnistia. Però aguanta perquè sap que els seus companys
presos també estan cansats d’esperar, també estan sense vacances. Quan estigué a la
presó veié com, davant els seus ulls, emmalaltien i morien presos pel fet de no poder
sortir a descansar i recuperar-se.
D’altra banda fou elegit senador.
Ha provat de fer les dues coses a fons i no pot. La seva salut se’n va en orris. ¿Per què
es presentà candidat a senador? Cabalment un dels motius principals pel qual fou
promogut a senador fou la confiança que així aconseguiria més de pressa l’amnistia tan
desitjada pel poble. I és molt possible que arribi a ser cert...
Talment que aquest senador, de moment, només es dedica de ple a l’amnistia i llença un
s.o.s. de demanda d’ajuda per tal de donar l’empenta final que ens l’aconsegueixi.

174.- Com pesa el carro de l’amnistia (14/24.8.77)
El 14 d’agost, llenço un s.o.s. d’ajuda desesperada per a l’empenta final (?) de
l’obtenció de l’amnistia (Mundo Diario).
El dijous, 18 d’agost, en una plenària seva, l’Entesa dels catalans comenta l’allargament
sine die del projecte de llei d’amnistia. Jo els dic que no puc fer gaire cosa més al senat.
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Davant la impotència, l’Entesa avala una àmplia campanya popular d’amnistia per als
dies en què aquesta es debatrà a les Corts espanyoles.
Segueixen detectant-se agressions, detencions, tortures, etc. Em sento com atacat per un
eixam d’abelles. Ens passa a tots els parlamentaris electes, però jo tinc la “desgràcia”
suplementària d’estar sense interrupció enmig del carrer, a l’abast de tothom, sense
obstacle de cap classe. Els torts acumulats durant els llargs anys passats, sembla que
calgui resoldre’ls en dos mesos. La meva primera feina és la consecució de l’amnistia.
El ple de l’Entesa dels catalans avala una àmplia campanya d’amnistia. ¿Per què, doncs,
visitants amics del poble, en comptes de demanar-me tantes coses, no m’ajudeu a
preparar aquesta campanya, amb la vostra col·laboració personal i amb diners, per a
alliberar el poble de totes les discriminacions franquistes i per a alliberar a aquest
“pobre” senador de la seva “presó” inacabable? (20.8.77).
Se m’acosta una senyora. Diu que és la tia de Manuel Blanco Chivite, militant del
FRAP, que havia de ser afusellat el 27 de setembre de 1975. Un indult convertí la seva
sentència de mort en la de 30 anys, que compleix a Còrdova. M’explica que ni amnisties
parcials, ni mesures d’estranyament, li han afectat. Duu a la mà el número de “Primera
Plana”, de 4 d’agost de 1977. Hi ha publicat un llarg tros del diari de presó de Manuel
Blanco, datat del juliol del 77. Hi explica els estira i arronsa polítics a propòsit de
l’estranyament dels presos bascs, la remuneració laboral dels presos que treballen i la
repressió en les presons. La seva tia ve comissionada per la família, desesperada,
perquè, segons diu, a causa d’aquest article, el seu nebot ha estat castigat a 40 dies de
cel·les (incomunicades). Em demana que ho digui en la meva columna de Mundo
Diario. S’agombolen al meu cap moltes preguntes: ¿Llum i taquígrafs a les presons?,
¿quan seran suprimits els maltractaments físics?, ¿són els jutges els qui entorpeixen
l’aplicació de l’amnistia de març? O ¿és el govern qui, segons permet la llei d’amnistia
de març, empra els presos polítics com a ostatges, per exigir per llur alliberament un alt
preu a l’oposició? La no abstenció electoral i... sis morts ha estat el preu pagat pel poble
basc per tal d’aconseguir l’estranyament de llurs presos, segons Blanco Chivite, el qual,
en no ser d’ETA, tot i que sigui basc, resta en presó (MD, 21.8-77).
A migdia un pres polític, eixit fa poc de la Model de Barcelona, m’explica detalls del
darrer intent de motí, dels esforços per elevar la consciència del pres social. De la seva
llarga conversa dedueixo la urgència d’una reforma penitenciària racional.
A la tarda, surt un altre pres polític. A primera vista sembla alegre per la seva llibertat.
Té ulls de nen. Deu dies a la presó incomunicat. Li pregunto pel tracte a comissaria És
molt parc en les seves expressions. Però les mans li tremolen i els ulls se li omplen
d’aigua i d’odi. Igual que jo al maig del 76 (36), està pregonament espantat. Ho veuen
tots els qui m’acompanyen. Tots restem muts. ¿Què dir?
La Comissió Tècnica per a l’Anàlisi i Nova Estructuració d’Institucions de Menors és
integrada per representants de Rosa Sensat, de la Comissió de defensa del Col·legi
d’Advocats, del Centre d’Educadors especialitzats de la Universitat Autònoma, de
l’Institut de Reinserció social i del Col·legi de Llicenciats i Doctors, secció de
Psicologia. Hi col·labora, també, el Moviment de Joves Socialistes de Catalunya.
Sembla, doncs, quelcom de molt seriós.
Aquesta Comissió es queixa fort. Els nens surten emmanillats pel Passeig de Gràcia, tot
incomplint la llei sobre actuació secreta quan es tracta de menors. Els jutges dels
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Tribunals de Menors no són especialitzats i no encerten en el tracte dels nois com
menors. Avui la Comissió es queixa del cas de “Pere el Boig”. Se l’acusa de violació.
Els sembla que no ha violat ningú. Les presumptes violadores s’integren en una banda.
La manca de fortalesa física d’ell fa presumir que no pot ser violador. Evidencia senyals
de mals tractes a comissaria. La seva noia, en estat de quatre mesos, diu que també ha
estat maltractada a comissaria. El jutge l’ha deixada anar, sense interessar-se per ella,
que també és menor. Ell, malgrat els seus quinze anys ha ingressat en presó. El jutge
s’empara en l’extrema perillositat del seu cas. Però, segons el text refós de la llei de
Tribunals tutelars de Menors, de l’11.6.48, no té dret a defensa. Al menor ningú no
l’acusa, ningú no pot imposar-li mesures repressives, sinó només educatives. Està molt
deprimit. No vol que es denunciï res. No vol advocat. El comunicat de premsa de la
policia diu: “Es confessà autor de cinc raptes amb posterior violació”, de robatoris,
estrebades, atropellament intencional a un motorista de la policia municipal, participació
en una fuga, etc. “Pere el Boig” és del barri de la Mina, un dels més farcits de marginats
socials. El seu germà aparegué temps enrere mort en condicions fosques. La família no
pogué veure el cos. Pere creu que el matà un policia municipal..., odia la policia. Un
capítol més de la rebel·lió desesperada dels febles, disminuïts, menors, ancians, aturats,
delinqüents, peixos del Guadalquivir i camp nuclearitzat de Valdecaballeros.
A instància meva, Josep Benet, president de l’Entesa dels catalans, en nom de la
mateixa, tramet una carta al secretari de l’AP, per a la sessió del 23 d’agost (Lleida);
“Proposta que presenta l’Entesa dels catalans per ésser inclosa al darrer punt de l’Ordre
del Dia de la sessió:
El passat dia divuit, l’Entesa va prendre l’acord unànime de posar en marxa una
CAMPANYA PRO-AMNISTIA POLÍTICA TOTAL que estem preparant per al proper
mes de setembre. Sol·licitem d’aquesta Assemblea el suport a dita campanya”.
Després d’una càlida recepció dels parlamentaris per part de la Paeria de Lleida, en la
solemne tercera sessió plenària de l’AP, celebrada a les 12’45 del matí, amb
l’acolliment de molt i enfervorit públic, a la seu vella, el dimarts, 23 d’agost, entre altres
temes, explicada la presentació de la proposta d’amnistia de l’Entesa, i vista la
inoperància dels camins oficials “democràtics” per a fer efectiva la seva concessió (¿per
a què serveixen les eleccions?), s’aprova a les 5’15 de la tarda l’adhesió a la campanya
per l’amnistia.
El dimecres, dia 24, una delegació de l’Entesa, formada per Rossend Audet, Francesc
Ferrer, Jaume Sobrequés, Josep Subirats i jo, va a París. S’entrevista amb el president
Tarradellas per rebre informació de les negociacions amb Madrid. Després el president
em rep a mi sol. En acabar d’explicar-li jo la història interminable de les peticions
d’amnistia, li demano que faci pressió a Madrid per a la seva concessió. No em consta
que després el president hagi fet res en aquest sentit.
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175.- La campanya final? (24/31.8.77)
Dimecres, 24.8.77. Els captaires de la pau, davant la presó Model de Barcelona, han
iniciat una campanya de recollida de signatures a favor de l’amnistia total, sota el lema
“donem el ‘sí’ a l’amnistia total”.
Divendres, 26.8.77. El govern basc a l’exili, en la reunió que va celebrar ahir a Baiona,
va acordar reclamar un cop més l’aplicació urgent d’una amnistia per a tots els suposats
delictes d’intencionalitat política. El govern basc contempla la greu situació conflictiva
reflectida en les manifestacions i mobilitzacions d’aquests dies, que han produït “un
sensible deteriorament en el procés de pacificació i de normalitat democràtica”.
Dilluns, 29.8.77. Vista la lentitud i passivitat dels estaments oficials en resoldre el tema
de l’amnistia, malgrat es pregoni a tort i a dret que ja hem entrat en democràcia, d’acord
amb l’Entesa dels Catalans, que suggerí la realització d’una àmplia campanya popular
(aquesta vegada tristament adreçada també contra els càrrecs electes antifranquistes), jo,
per encàrrec de la Comissió Convocadora de la Campanya, faig la següent crida:
“CAMPANYA POPULAR PER L’AMNISTIA POLÍTICA TOTAL
“Hem recollit els suggeriments de molta gent del poble, ideològicament molt diversa,
militants de partits de tendències fins i tot contraposades, independents de tot signe, etc,
i des de la vorera d’aquest carrer Entença hem anat embastant amb l’ajut de molts amics
una campanya popular per l’amnistia.
“En el seu moment ho vam transmetre a l’Entesa dels catalans i a l’Assemblea plenària
de Parlamentaris. L’Entesa dels senadors catalans, el passat dia 18 i el ple de
l’Assemblea de Parlamentaris, el dia 23 a Lleida han aprovat unànimement la proposta
de la campanya popular per l’amnistia política total. Cal aconseguir que aquesta
campanya sigui la darrera. Cal aconseguir que esdevingui l’acte honest de pau i treva
que anul·li definitivament tota discriminació social entre vencedors i vençuts.
“Us proposem començar a preparar-la des de l’endemà mateix de la Diada de l’11 de
setembre. Considerem que hauria de consistir en la informació i mobilització de tot el
poble català i, si ho volen, dels altres pobles de l’Estat espanyol.
“Proposem, a títol indicatiu, un esbós de programa:
1.- Abans de l’11 de setembre:
- Constitució de la Comissió Catalana Pro Amnistia Política Total, que portaria el pes i
la responsabilitat de la campanya. Cridem a l’Assemblea de parlamentaris, a
l’Assemblea de Catalunya, a les Associacions de familiars i amics de presos i expresos
polítics, Centrals sindicals, Assemblees locals i comarcals, Associacions de veïns,
Moviments, Col·lectius i Associacions diverses, grups i institucions culturals, religioses,
recreatives, etc. a integrar-se en aquesta Comissió o adherir-se a ella, per tal que
esdevingui una assemblea oberta en vista a aquest darrer esforç unitari.
- Constitució de Comissions comarcals pro amnistia política total. En connexió directa
amb la Comissió catalana. Cridem, doncs, la gent de cada comarca del Principat a què
es constitueixi ràpidament en Comissió comarcal.
2.- Després de l’11 de setembre (durant 15 dies):
Tasca primordialment informadora i de convocatòria a base de mítings populars dirigits
per una Comissió de juristes entesos en temes d’amnistia.
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3.- Finals de setembre i inicis d’octubre:
Tot preveient que serà l’època del debat a les Corts de Madrid sobre la llei d’amnistia,
intensificar la informació amb cartells, caravanes, ràdio, premsa i televisió, tot iniciant
la mobilització amb concentracions i actes populars no violents als diferents nuclis de
població.
4.- Dia 15 d’octubre (Aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys):
Concentració final massiva a Montjuïc com a símbol i exigència, de la banda del poble
català, d’una vera reconciliació i del tancament d’un passat de divisions.
5.- Possible marxa i concentració a Madrid davant el Palau de les Corts espanyoles el
dia de la votació definitiva de la llei d’amnistia”.
Convoquem totes les forces abans esmentades per al proper dilluns, dia 5 de setembre, a
les 8 de la tarda al Casal de la Pau (c. Bruc26, 2on., telèfon: 301 52 48).
A un lector perspicaç no se li amagarà que aquesta vegada hi ha darrere, fortament
implicat, el moviment no violent, encapçalat pel magnànim Àngel Colom i Colom,
moviment que fou l’ànima de la famosa “Marxa de la Llibertat” (34, 43, 49, 55, 63 –
67) que somogué fins els racons més petits dels Països catalans sencers. Així la nova
campanya, tot i restar reduïda al Principat de Catalunya, és plantejada de forma molt
estructurada i ambiciosa. En el full informatiu de la Campanya editat al Casal de la Pau,
hi posen un annex que diu: “La idea de portar a terme aquesta “Campanya per
l’amnistia” ha sortit d’en L.M.X. i dels amics que durant tants de mesos l’acompanyen
davant la presó. Cal, però, que el màxim número possible de persones, grups i entitats
de tota mena l’assumeixin i facin seva, perquè així, amb aquest ‘embat encès i joiós’,
podem assolir, per fi, entre tots, ‘la victòria de la pau’ i de la reconciliació”.
Els diferents diaris es fan ressò de la Crida. Alguns en transcriuen el text íntegre.
“Catalunya Expréss” encapçala la recensió amb el provocatiu títol “Marxa sobre les
Corts”.
Dimecres, 31.8.77.- Mentre, un mínim de setze presos, es troben, des d’ahir, en vaga de
fam a la presó Model de Barcelona, després que tres implicats en el cas Bultó se
sumessin el dilluns a la vaga iniciada dies abans per altres presos. Hi ha qui diu que el
nombre de vaguistes de fam pot ascendir a vint o vint-i-cinc. Set dels vaguistes són
polítics. Carles Sastre, Àlvar Valls i Emili Simó (FNC) ho expliquen així: “Iniciem a
partir d’avui una vaga de fam indefinida en reivindicació d’una amnistia total i general i
dintre el context de lluita que està en curs en aquesta presó, on quatre companys nostres
són en la mateixa situació des de fa cinc dies. En iniciar la nostra acció reivindicativa,
fem una crida a tot el poble català, als seus partits polítics, organitzacions socials i als
representants parlamentaris per tal que se solidaritzin amb nosaltres en l’exigència
d’amnistia total i lluitin amb vigor per a assolir-la”. Josep Lluís Pérez, implicat en el
mateix procés, no s’ha sumat a la vaga d’acord amb la resta de vaguistes, per considerar
que un d’ells havia de romandre en plenitud de facultats per a afrontar possibles nous
esdeveniments. Hi ha tres vaguistes polítics més, del GRAPO: Joaquim Vieites Santos,
Ricard Sanz García i Ferran Silva Sande. També hi ha un del PCE (i): Ramon Marín
Mortes.
Un grup de gais reclusos han estat condemnats a cel·les de càstig, des de fa deu dies, pel
delicte d’haver iniciat també ells una vaga de fam en solidaritat.
D’altra banda, un mínim de nou presos socials es troben en vaga de fam com protesta
per la incomunicació en que es manté a una vintena de reclusos des del passat motí del
més de juliol (167, 171).
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CAPÍTOL 9: setembre 77.

176.- Repressió democràtica (1/20.9.77)
Així com des de juliol el “Mundo Diario” em publicava una columneta diària, el
director del diari AVUI i amic meu dels moviments de la no-violència, Jordi Maluquer i
Bonet, em convenç que n’escrigui una altra a partir del dijous, 1 de setembre. Doble
feina!
Mentre, la situació a la Model, que miraculosament havia pres un caire constructiu i
renovador, es torna a deteriorar ràpidament un altre cop. El dia 1 de setembre,
acompanyat del diputat Rudolf Guerra, parlo a Madrid durant una hora amb el Director
General d’Institucions penitenciàries, Josep Moreno Moreno, al seu despatx del Palau
de Justícia. Molt atent de tracte. Com qualsevol executiu, parla molt per tal de no deixar
parlar. Hi ha nova reglamentació democràtitzadora. Ens explica els avantatges d’aquesta
nova reglamentació. Ens diu que és un primer intent urgent, a l’espera d’una llei de
reforma penitenciària més completa. També ens diu que el tema del treball a presó
encara no ha estat abordat, que està en fase d’enquesta. Les denúncies importants contra
els drets humans a les presons les passarà als jutges, com ja ha començat a fer, a fi que
hi hagi imparcialitat. Està entestat en donar prioritat a la construcció d’una presó nova
per a Barcelona, puix que la vella ja no admet arranjaments. Té damunt la taula el
dossier de la Creu Roja internacional sobre les presons a l’Estat espanyol, molt
favorable, segons ell; molt maneflejat, segons els meus informes.
Entre paràgraf i paràgraf seu intentem d’anar encabint alguna curta frase sobre els
motius de la nostra visita: urgència de la reforma penitenciària, indult com a sortida de
la situació actual, amnistia política, problemes de funcionaris amb la jornada
excessivament llarga, vaga de fam d’onze presos, 41 presos incomunicats subjectes a
l’article 12 (10 en homosexuals, 6 en la sisena galeria, 13, en la cinquena i 12 en la
primera) i, sobretot, l’estat de tensió des de la reincorporació de l’actual director de la
Model, Leon Zalacain, al final de les seves vacances. Li expliquem que a Barcelona
l’intent de motí de juliol (167) fou conduït amb gran sentit de responsabilitat:per part
dels reclusos líders, s’evitaren les borratxeres, les destrosses, es protegí els funcionaris,
etc. Li dic que una altra actuació insurreccional esdevingué en el sentit insòlit de netejar
una galeria de rates, escarabats, paràsits i, en general, d’una brutícia que havia arribat a
fer-se endèmica, per desídia dels funcionaris.
Sí, hi ha problemes a la presó Model, però en un sentit nou. Hi ha presos conscients de
la necessitat d’una nova educació dels detinguts i penats. S’ha fundat la COPEL
(Coordinadora de presos en lluita) (184), que fa front a terribles màfies carceràries
consentides per alguns funcionaris irresponsables i prepotents. Certs funcionaris
progressistes entenen aquesta diferència i estableixen ponts de diàleg amb els reclusos.
Altres, a l’ús antic, i el director del centre, entre ells, no comprenen i van a parar als
mètodes repressius de sempre. “cops de porra”, “desfilada a l’estil Napoleó”, etc.
Demanem al Sr. Moreno que vulgui aprofitar un experiment, potser únic, de recuperació
autoeducativa del reclús.
Al Correu Català (7.9.77) un acudit del Nando fa dir a un locutor de telediari: “En
cercles oficials s’especula amb la possibilitat de que Xirinacs sigui nomenat en breu
director general de presons”.
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Dimarts, 6.9.77.- Nou presos de la presó Model –set polítics i dos socials- persisteixen
en vaga de fam. Quatre dels presos polítics, tres del GRAPO i un del PCE(i) porten ja
tretze dies en vaga de fam. Els altres tres, en fa deu dies. Tots reivindiquen l’amnistia
total. L’advocat de Carles Sastre, Josep Maria Gasch detecta en certes àrees de la presó
més bon ambient, després d’una major llibertat permesa per la direcció, que deixa
celebrar assemblees en algunes galeries. Però, també segons ell, sembla que el passat
dia 25.8, a les dues de la tarda, dos presos foren colpejats en la cinquena galeria. Un
d’ells resultà amb ferides de consideració, ateses per un metge.
Tinc a les mans un treballat esborrany de programa de reforma penitenciària elaborat
per l’equip de Reforma Penitenciària compost per: “Grup cristià de Promoció i Defensa
dels Drets Humans”, “Departament de Drets humans de l’Associació d’Amics de les
Nacions Unides”, “Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d’Advocats de
Barcelona”, “Grups de Solidaritat”, funcionaris de presó, ex-presos polítics i socials,
advocats, magistrats, familiars de presos, sociòlegs, metges, etc., en vista a confegir un
seriós projecte de llei per a aprovar a les Corts espanyoles.
L.M.X.D., senador per Barcelona, Felip Solé i Sabarís, senador per Lleida, Marc Palmés
i Giró, advocat, Josep Benet i Morell, senador per Barcelona, Agustí de Semir i Rovira,
advocat, Rudolf Guerra i Fontana, diputat per Barcelona, Josep Solé i Barberà, diputat
per Barcelona i Jordi Carbonell i Ballester, catedràtic de llengua i història catalana
eleven a la Direcció de la presó Model de Barcelona la següent sol·licitud:
“El poble de Catalunya celebrarà en llibertat per primera vegada des de fa molts anys la
propera “Diada de l’onze de setembre”, d’evident significació històrica. Estimen que
fora just i convenient que els ciutadans que es troben actualment reclosos en aquest
Centre de Detenció de Barcelona puguin participar, si més no de faisó simbòlica, en tan
magne esdeveniment que se celebrarà a tota Catalunya amb caràcter massiu, popular i
autoritzat”. A continuació es demana permís per a què una comissió adequada pugui
entrar a il·lustrar de l’efemèride la població reclusa. (8.9.77). No recordo si es va
concedir la petició.
Recordo, en canvi, que el dilluns, dia 12.9, el director de la Model, Leon Zalacain ens
deixa entrar a Josep Andreu i Abelló, a l’advocat Jordi Casa-Salat i Fossas i a mi, a les
12 del migdia a veure els cinc presos que encara estan en vaga de fam (de 13, 15 i 18
dies respectivament). Més d’un centenar d’instàncies procedents de diverses galeries
s’han adreçat al director sol·licitant el trasllat dels cinc vaguistes de fam a l’hospital.
Ells decideixen seguir en la vaga fins a l’amnistia total. Els cinc estan molt febles.
També els tres metges de la presó, Borguñà, Riquelme i Moltó, han signat un informe
aconsellant l’immediat internament en l’Hospital Clínic.
La meva salut no aguanta més i passo tres dies al llit. Torno al carrer Entença el dia 15 a
les tres de la tarda. El dia 16 m’arriben patètiques cartes de presos socials del penal
d’Ocaña (Toledo) amb la llista de quaranta reclusos amb noms i cognoms. Somnien en
l’amnistia.
El dissabte 17, esclata de nou la Model. La cinquena galeria s’amotina i tot el mobiliari
se’n va en doina. Immediatament després una comissió integrada pels senadors Felip
Solé Sabarís i Jaume Sobrequés i els advocats Marc Palmés, Josep Maria Gasch i Jordi
Casas-Salat s’entrevista amb el director el qual es compromet a no imposar cap sanció i
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oblidar el motí si els presos netegen la galeria. Els presos compleixen la seva part del
compromís.
Quaranta-vuit hores després, els presos de la mateixa galeria protagonitzen una altra
protesta en comprovar que no se’ls permetia sortir al pati a l’hora corresponent: dos
quarts de cinc de la tarda. Retrunyen els crits “Pati!, pati!”. No són atesos. En
conseqüència uns quinze reclusos s’automutilen, amb talls a les venes i ingestió de
culleres i rellotges. Onze són traslladats a l’Hospital Clínic. Mentre, els funcionaris,
amb l’excusa de revisar cada cel·la a la recerca d’estris per a possibles autolesions, les
deixen en un perfecte i calculat desordre, en represàlia. A darrera hora entra la Policia
Armada al pati central de la Model. Els vaguistes de fam no poden ser visitats pels
familiars que temen per llur vida. Als cinc vaguistes cal afegir Enric López Carbonell,
detingut en una manifestació i apallissat el passat dia 31.8. Des de la seva detenció és en
vaga de fam. Les pallisses li deixen complicacions renals. Ha passat per l’Hospital
Clínic i des de fa una setmana és incomunicat en la sisena galeria. Tots els presos de la
cinquena galeria, entre cinquanta i seixanta, es troben en situació d’incomunicació per
ordre del director, com a represàlia per l’intent de motí del dijous anterior, trencant el
compromís adquirit. La plantilla de funcionaris és al complet per por de nous disturbis.
La nova reglamentació encara no s’aplica a Barcelona. Ara només poden sortir al pati
els reclusos de la cinquena galeria uns quinze cada dia. No poden passejar junts ni
enraonar-se. No reben diaris des de dissabte i tenen restriccions en l’ús de l’economat.
Quatre dels vaguistes cessen el dejú el 19.9 a la tarda. López Carbonell segueix en vaga
i amb complicacions renals.
Copio del meu diari (20.9.77):
“LA REPRESSIÓ NO CESSA A LA MODEL.
“Mercès Teresa Pàmies, pel teu article de l’”Avui” del dissabte (17.9). Però no hi ha res
a fer. Caldrà morir màrtir d’esgotament. Tanmateix la lectura de les teves línies foren
per a mi un descans psicològic. El teu prec sobre que la gent no ens aclapari tant, vaig
pensar que aniria frenant una mica aquest boig desig col·lectiu d’arreglar en tres mesos
allò que s’enredà en quaranta anys. Malgrat això, dissabte i diumenge, dies de repòs,
foren uns dies fatals per a mi.
“Vaig arribar el dissabte a la nit desfet. Havia estat a Girona, on s’havia celebrat una
Assemblea pro amnistia de les comarques gironines. Havia fet, a més a més, unes
gestions que resultaren força negatives. Vaig arribar a casa i em vaig ficar al llit.
“Telefonen els amics que munten la guàrdia fidel davant la Model. Ja és després de les
nou de la nit. A la Model estan passant coses horribles. Policies per tots quatre cantons i
per dins. Es cerquen parlamentaris sense èxit. Només es troba Heribert Barrera, que
telefona a govern civil. Resposta: ‘No passa res’. Però van sortint furgons cap a
l’Hospital Clínic i se senten crits dintre. ‘Al carall la Model!’. Els dic, egoista, que no
em moc del llit. Que ho arreglin altres.
A l’una de la matinada em telefonen des del Clínic. Tretze presos s’han obert les venes.
Un s’ha empassat vidres. No es deixarà operar si no hi vaig jo. A dos quarts de dues sóc
a l’hospital. El taxista m’ha reconegut i no m’ha volgut cobrar la carrera. Diu que em
votà. “En quin femer m’has ficat, amic, amb el teu vot”.
“’Ens segueixen pegant malgrat el nou reglament! La repressió és sense pietat. El
director actua com sempre. No ha canviat res. Prendran dures represàlies. Encara
existeix el <<colomar>> on dos presos peguen a un seu company...’ (185). Així parla el
pres entresuat, la cara esquitxada amb fines pintetes de sang, el braç badat, embolicat en
un paquet de bena, l’estòmac a tall d’obrir-lo, amb vidres dins. ‘Digui que la repressió
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no ha cessat a la Model. Jo també li faig les meves observacions envoltat d’altres presos
amb braços i ventres badats, de metges expectants, de policies amb la metralleta
amenaçadora”.

177.- Un milió de vius (11.9.77)
Si fa no fa, un milió de persones al carrer, que tot comptat i pesat ve a ser tothom
disponible, si treus, infants, vells, malalts, discapacitats, presos i tots aquells que en
prenen cura, transportistes, gent perduda en les muntanyes, serveis bàsics, forces
d’ordre per tot el territori... els despistats i els enemics. ¿Quanta més gent queda dels
cinc o sis milions que som?
Crec que en aquest dia, diumenge Onze de Setembre de 1977, al Passeig de Gràcia de la
capital del Principat de Catalunya, conflueix tot allò de positiu de què és capaç aquest
tros de la nació catalana en aquest moment històric. La primera Diada permesa
legalment. Hem demostrat la nostra immensa força... si ens donen permís per exercir-la.
Si ho haguéssim fet sense permís, abans de les seves eleccions, potser ara seuríem en un
escó de l’ONU.
Més enllà de les “estètiques” o “apocalíptiques” baralles entre partits en la Comissió
preparatòria, com no podia ser d’altra manera, el milió de vius a Catalunya, aquest dia
s’ha afirmat enfront del milió de morts del franquisme. Heus ací un poble que vol ser
poble, representat per uns líders que no volen ser líders i que en tenen prou d’alimentarse amb les engrunes que cauen de la taula d’uns franquistes més o menys civilitzats amb
el pas del temps.
Permeteu-me una reflexió senzilla. La diferència que hi ha entre un munt de fulles
caigudes apilades per l’escombriaire en un racó d’un jardí i les mateixes fulles abans de
caure, aparentment amuntegades formant la frondosa copa d’un arbre. Mirats per fora,
tots dos conjunts apareixen com dues grans masses de fulles. Però es tracta de dues
realitats radicalment diferents. En el primer cas, el conjunt de fulles és un mer
amuntegament, una massa. Una mica de vent les esbarria en totes direccions. En el
segon cas, darrere de cada fulla hi ha un peduncle flexible que mena a una tija tendra,
que mena a un branquilló erecte, que mena a una branca enravenada, que mena a un
tronc rígid, que mena a unes arrels titàniques, per on circula la vida interior,
perfectament protegida. Ni l’huracà rabiós s’endurà aquestes fulles. Per si no s’ha entès
explico que aquestes estructures orgàniques no són els partits, són les llars, els barris,
els municipis, les comarques, les vegueries, el país!, i la gran quantitat d’associacions
dedicades a les finalitats més diferents, la societat civil!, molts d’aquests col·lectius
convivint units en el si de l’Assemblea de Catalunya, des de feia sis anys. Trenta anys
després, els poders establerts fundats en els partits convoquen manifestacions
milionàries contra el terrorisme o contra els matrimonis gays a cop de propaganda
oficial, amb anuncis per tot arreu, amb el clam eixordador dels altaveus instal·lats
permanentment en els metros per aconduir el ramat.... El 1977, encapçalaven la
manifestació els patriotes marginats fins aleshores. Ara, 2005, encapçalen la
manifestació els líders dels partits parlamentaris, el govern mateix i fins i tot l’Estat i
l’Església dominants. Les manifestacions han passat de perseguides a tolerades, després,
a protegides i, finalment, a promocionades i presidides pel poder establert. Les altres?
Encara se’l n’escapa alguna, anomenada “salvatge”, de tant en tant. La manifestació de
la Diada del 77 no és un acte de masses, tot i que ho sembla. Cada militant ha convocat
el seu entorn comunitari sigui territorial, sigui sectorial. En el moment més important de
la història catalana del segle XX, els polítics juguen al gat i a la rata i el poble –no les
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masses- en flagrant contrast, reclama la sobirania nacional. ¿Voleu dir que en el seu fur
intern els partits antifranquistes, ara ja legals, no estan espantats tot pensant en la
dificultat futura de manar sense el poble, sense un poble així? ¿No es veu per què els
mateixos polítics antifranquistes que la feren créixer ara veuen que cal matar i enterrar
l’Assemblea de Catalunya?
Llegeixo en el meu diari: “Els parlamentaris obren –tots volen estar a primera fila- la
solemne marxa. Darrera seu la major multitud que la història uní sota el nom i bandera
de Catalunya. Com he dit, una multitud no bigarrada. Cada grup polític, cada sindicat,
cada barri, cada associació ha citat els seus per desfilar corporativament de fet, tot i que
no hi hagi pendons i estendards medievals classificatoris de dret. No es tracta d’una
massa amorfa, electritzada per una propaganda atordidora, ni d’una societat dividida en
corporacions tancades i en competència, es tracta d’un poble meravellós, que ressorgeix
vertebrat i unitari després de quaranta anys d’adversitat, sorprenentment renovat amb
consciència plena d’una dignitat sobirana que ningú no li pogué arrabassar.
“Aquest milió organitzat de persones avança serenament pel Passeig de Gràcia, eix de
Barcelona, tot deixant a l’esquena una trista victòria i arriba, per la ronda de muralla de
Sant Pere, fins al punt dels antics baluards, avui desapareguts, on caigué Rafael
Casanova i Comes, ‘conseller en cap’ de la ciutat de Barcelona i, amb ell, la llibertat
d’un poble sencer. Tots sabem veure, darrere de la imponent columna formada pels
catalans d’avui, la columna més imponent encara de tots aquells homes que des de
sempre han lluitat de mil maneres per defendre i envigorir la comunitat catalana que vol
existir, pacífica i solidària, en el concert de tots els pobles del món. Els obrers, els
camperols, els pescadors, els minaires, els empresaris, nascuts aquí o immigrats, que
han fet possible una societat pròspera. Els científics i tècnics, els literats i artistes, els
educadors i els periodistes, i tots els altres professionals, que ens han donat un alt nivell
cultural. Els polítics democràtics, els militars defensius, els eclesiàstics populars, els no
violents actius, que han patit pobresa, persecució, tortures, mort per reconquerir la
nostra independència. A casa o a l’exili. Només hi mancarà un parlamentari perquè falta
l’amnistia. Cal que aquest parlamentari segueixi la seva guàrdia mentre queden restes de
la gran repressió, mentre la guerra del 1936 no estigui acabada del tot i el pacte de pau
signat. I només hi mancarà un President, perquè falta la Generalitat. Cal que aquest
President segueixi la seva guàrdia mentre no es consumi la devolució del robatori,
mentre el decret de guerra del 38 no sigui anul·lat i el pacte de reconeixement de la
nostra sobirania signat”.
Algun periodista em pregunta maliciosament, tot cercant una clivella que no existeix, el
perquè de la meva absència de la manifestació. S’ha pogut comprovat que els dos crits
més repetits han estat “Amnistia” i “Estatut d’Autonomia”. Sembla que aquest producte
rebaixat –pensat com a provisional (!)- de la sobirania que serà l’Estatut d’Autonomia
s’acosta, en negociacions de passadís, a passes de gegant. Però l’amnistia no. La seva
absència segueix essent el plat amarg dels nous temps. Calia que algú restés amb els que
no han pogut assistir a la gran cita contra llur pròpia voluntat. Calia que algú fes de
cordó umbilical entre aquells que es mouen lliurement i aquells que resten quiets a la
força, per tal que ningú no oblidi que pertanyen al mateix poble. ¿Algú podrà creure que
no se’m fa difícil perdre’m l’acte major, tal com ja m’havia succeït a Sant Boi (62)
l’any anterior? Amb mi i amb la mateixa intenció resten uns quants amics més. D’una
banda ens arriben les alegries i les eufòries de la ciutat exaltada i tensa. De l’altra, la
tristesa i la desesperança de la ciutat deprimida i muda. Mentre milers de braços
vigorosos brandaven banderes d’una part, de l’altra penjaven capolats els braços dels
cinc presos que duien ja quinze dies de vaga de fam per l’amnistia. Tots volen
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l’autonomia, els de fora i els de dins. I tots volen l’amnistia, els de dins i els de fora.
Jordi Pujol, el dia abans em vingué a demanar que assistís a la manifestació per evitar
malentesos. Li vaig explicar la meva postura; l’entengué. Crec que així s’ha vist millor
el nexe entre amnistia i autonomia. I així la gran Diada esdevingué alhora espectacular
inici de la campanya per l’amnistia”.

178.- Arrenca la difícil darrera campanya (5/17.9.77)
A finals d’agost, totes les forces de l’oposició estan d’acord: cal fer el darrer i definitiu
esforç per assolir l’amnistia (175). Ja és vergonya que l’amnistia, que havia de precedir
les eleccions, ni tan sols pot ser dictada pels elegits, després de dos mesos de les
eleccions! Vaig fer, en nom dels afectats, una crida i vaig proposar un programa. Vegem
com van anant les coses en el mes de setembre.
El dilluns dia 5, queda constituïda la “Comissió Catalana per l’Amnistia”. La sala està
atapeïda de delegacions. Constituïm la mesa Agustí Vall i Fortuny, Àngel Colom i
Colom i jo. Estranyament els partits no figuren a la mesa. ¿Tan poc els interessa el
tema? Obro la sessió amb unes paraules: “Tant els partits polítics com el poble no han
parat mai de demanar l’amnistia, ja que aquest desig està instal·lat en el subconscient
col·lectiu. I si no ha estat atorgada encara i hi ha moltes resistències a atorgar-la és
perquè en certa manera comporta un trencament democràtic”. L’objectiu principal de
la campanya, que vol durar un mes, és el d’assolir de les Corts espanyoles l’aprovació
de la llei d’amnistia política total. Es confia molt en el suport del màxim nombre de
parlamentaris i polítics. A Catalunya ja disposem del compromís de l’Entesa dels
Catalans i de l’Assemblea de Parlamentaris.
Fases: 1) extensió informativa popular (15 dies), 2) mobilització pacífica (15 dies), 3)
concentració a Montjuïc el 15 d’octubre i, possiblement, 4) marxa sobre les Corts.
Es creen cinc comissions de treball: a) de propaganda, b) d’economia, c) de preparació
de mítings i xerrades, d) jurídica i e) de preparació de la concentració final.
La Comissió queda estructurada en una Assemblea plenària, oberta a tothom, una
Comissió permanent, amb representants de la AP, de l’AC i dels partits polítics i
centrals sindicals, un Secretariat, en tant que coordinador, que, de moment, funciona al
Casal de la Pau, i una Coordinadora comarcal que interconnectarà les diferents
comissions territorials.
El guió base dels mítings i conferències se centra en el projecte de llei d’amnistia
distribuït per Xirinacs entre els parlamentaris de les Corts (162). D’aquesta faisó és fa
possible de concretar quina amnistia es reclama i per què no són suficients les diferents
‘mesures de gràcia’ concedides els darrers mesos.
Durant la reunió s’informa dels contactes fets amb Euskalherria, Castella i Aragó, en
vista a coordinar una mateixa lluita unitària per l’amnistia en les diferents nacions de
l’Estat.
De fet el motor, l’escarràs de la campanya, qui farà tota la feina serà el grup dels no
violents. El líder, Àngel Colom. El pla general és massa ambiciós econòmicament, si es
té present la passivitat i fredor que es va emparant dels polítics compromesos, durant el
desenvolupament de la campanya. Per exemple, es lloga una bateria de camionetes per a
recórrer tot el territori i no hi ha diners per pagar-la. Les institucions i els grans partits
amb un cert potencial econòmic, se’n van desmarcant. Com en la Marxa de la Llibertat
(67), la força popular directa no és rendible políticament. Generosos avaladors
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financers, com l’Elies Rogent, van perdent els grans avaladors polítics i patiran anys i
anys els efectes jurídics negatius laterals de la insolvència de la Campanya.
Quan encara no s’han extingit els crits eixordadors que demanaven amnistia a la
manifestació de l’Onze de setembre ja, just al dia següent, es reuneix per primera
vegada a les 8 del vespre a la seu de l’associació de veïns del Barri Gòtic, plaça
Regomir, 3, la Plenària de la Comissió Catalana pro amnistia, constituïda el dia 5.
Traçades les línies generals de la campanya, als dos dies següents es reuneix la primera
Permanent al local de Solidaritat (Ronda Sant Pere, 32, Barcelona), que comença a
determinar-ne els detalls. No els exposaré aquí ni en la seva previsió ni en la seva
realització. Fóra massa prolix. Com he fet fins aquí, referiré només alguns esquitxs
significatius.
S’envien moltes cartes en demanda de diners (500 ptes.) i col·laboració en les
comissions. Comencen a constituir-se Comissions territorials. El 17 a la tarda assisteixo
a la constitució de la Comissió pro amnistia de la comarca del Gironès. Hi assistiren
representants de divuit partits polítics, així com tots els parlamentaris gironins, llevat de
Joan Gich de la UCD. Es prengué l’acord de constituir la comissió intercomarcal pro
amnistia per a totes les comarques gironines.
Però cal dir que cada cop es fa més difícil la reclamació de l’amnistia. El sistema l’ha
anat podrint descaradament. L’està convertint en una mena de guerra bruta. La situació
esdevé cada cop més confusa.
La Confederació espanyola d’organitzacions empresarials s’ha mostrat públicament en
contra de l’amnistia laboral. “L’amnistia no es pot exigir jurídicament en haver quedat
resolt el contracte de treball d’acord amb les regles vigents. Suposaria un intolerable
intervencionisme de l’Estat en l’esfera de l’activitat privada” (15.9.77).
Només un partit amb aspiracions parlamentàries, el Front nacional de Catalunya, té
encara cinc presos polítics, i en vaga de fam! En nom del seu Consell Executiu, Joan
Cornudella i Freixa m’adreça una carta per donar suport total a la Campanya per
l’amnistia total i per agrair-me alhora el meu interès pels vaguistes de fam de la Model
(176).
En el diari reflexiono:
“DEMOCRÀCIA AMB FÒRCEPS.
“Els teixits de la mare Dictadura són molt rígids. Es fugí de la cesària, de la ruptura,
perquè la mare podia ocasionar un ensurt al cirurgià, que és de la família. S’ha optat per
un part amb fòrceps, per la reforma. No ho anéssim a oblidar ni uns ni altres. La
Democràcia, filleta no desitjada, vinguda de penalty, està sortint a llum amb greus
dificultats. Tal volta resti definitivament subnormal. La mare, avesada a la bona vida,
ara també sua i gemega de dolor.
‘Quin part més llarg, redéu!’. El referèndum de la reforma (90), l’amnistia parcial (53),
la legalització de difícils partits (131), les eleccions (153), la manifestació milionària de
Barcelona (177)... La filleta Democràcia va sortint i va estripant i estripant-se. La mare
Dictadura no és de carn elàstica. És una muralla dura que encara ara destrossa els
intempestius que volen aterrar-la. Ella diu: ‘No puc ser més elàstica si no vull partir-me
en dos’ i pega i mossega. Té raó. O es trenca o no surt la filleta sencera.
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“El metge, la UCD, vol entrenar la mare en vista a un part sense dolor. Dintre de la
legalitat es van canviant lleis i ampliant drets. Martín Villa i, fins i tot, Suárez
convoquen els Governadors civils, els militars, els banquers, els eclesiàstics, i demanen
a les forces d’ordre renovació democràtica. Però no poden amb ells.
“Ara el metge tem les urpades d’una mare embogida que té por de morir en el part.
Martín Villa crispa els nervis dels diputats per defensar l’ordre. Els directors de presons
poden més que llur director general. Un dia el director general de presons, Jesús
Haddad, massa inclinat a la rehabilitació dels presos, apareixerà mort, El ministre de
Justícia rebaixa una vegada més les condicions d’amnistia davant pressions minoritàries
omnipotents. Sovintegen actes de processament por insultos o por agresión a la força
armada, sense proves, contra gent que tracta de denunciar mals tractes arbitraris. I, com
teló de fons, el sinistre GRAPO, la seva rebotiga misteriosa, el seu ús i abús com
xantatge contra l’amnistia. El part de la petita Democràcia no ha acabat. Qui manté
posicions rígides està convertint la filleta en un monstre”.
Rebo, retardada (30.10.77), amb timbre de Barcelona, la següent carta:
“Emo. Imo. Monseñor Lluis M. Xirinacs
SENADOR.- Representante de asesinos, atracadores y rameras
LAS CORTES ESPAÑOLAS
MADRID
“Comando FACISTA:
“Seguimos continuamente sus escritos en la prensa y demas jilipoyeces, que a lo largo
viene representando.
“Pues bien nosotros no tenemos tanta cultura; pero si reconocemos que los tejidos de
LA MADRE DICTADURA SON MUY RIGIDOS; es un artículo muy curioso y que
guardamos para algun dia hacerte parir, para que veas y aprendas a parir, que seguro
lo deseas no es asi; pues ya lo sabras y te juramos que pariras al estilo que lo venian
haciendo tus compañeros curatos con los de zona ROJA y que no tuvieron tiempo de
protejerse al lado de nuestro respetado difunto FRANCO. Tus compañeros en zona roja
bien parian y de muchas formas parian, ahora que a ti te reservamos un parto SIN
DOLOR, ya te llegara el momento.- Y SI EL PARTO DE LA DICTADURA ES MUY
RIGIDO, ES POR TENER QUE VOMITAR A TANTO TRAIDOR DE OBISPOS Y
CURAS QUE ARROPO TANTOS AÑOS DE SUS ENEMIGOS, CRIA CUERVOS Y TE
SACARAN LOS OJOS.“ERES UN TRAIDOR A ESPAÑA, A LAS PERSONAS HONRADAS, Y A EL PUEBLO
TE VENIMOS OBSERVANDO TERMINA PRONTO LA FUNCION, TE QUEDA POCO
TIEMPO
TE ADJUNTAMOS UNA GACHONA PARA VER SI TE ANIMAS QUE ES LO TUYO
GRANDISIMO CABRON”
Hi afegeixen una foto a tot color d’una bella noia en pilotes, retallada de la revista
Interviu. Escrit a màquina sobre el seu cos hi diu: “PARA MI LOS CURATOS NO
TIENEN PICHA ESTAN CAPADOS ASI QUE YO TRANQUILA”.
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Carta al director de l’AVUI (17.9.77): “Llegim amb fredor que X. farà una columna
diària a l’AVUI. En el seu moment X. fou una figura noble i simpàtica que lluitava per
les víctimes del franquisme. Ara, amb la seva obcecació defensa terroristes
irresponsables que estan a punt de fer naufragar la fràgil nau de la democràcia. No és,
doncs, per caprici que la nostra simpatia envers ell s’ha esvaït. Cal respectar l’opinió de
tothom però una columna diària de X. és molta columna. Em sembla que ens embafarà
com ens embafa la seva grotesca actuació al Senat”. Joan Mauri (Barcelona).

179.- L’alta política s’agita (13/18.9.77)
¿Comencem des de baix a inquietar les altures?
Diu “Diario 16” (13.9.77):
“AMNISTIA D’UNA VEGADA.
“Sorprèn la timidesa o la lentitud que palesen els diputats abans d’abordar a fons el
tema de l’amnistia. En privat són molts, inclosos molts diputats de la UCD, els qui es
declaren partidaris que el Congrés digui la paraula final en aquest tema. Però ja fa dos
mesos que estan en exercici i el tema de l’amnistia només apareix suscitat d’una manera
més o menys anecdòtica en els passadissos del Senat. Diputats del Partit nacionalista
basc asseguren que, si no es resol aviat aquest problema, es veuran obligats a abandonar
el Congrés.
“Membres del govern són també conscients que en reprendre’s per fi una vida
parlamentària lliure després de tants anys, el Parlament ha de finiquitar i saldar d’una
vegada per totes el problema de les responsabilitats polítiques en la lluita contra la
dictadura. Però tampoc no tenen coratge d’organitzar les coses de manera que el
Congrés entri a discutir el tema i el resolgui”.
L’agència Cifra (14.9.77) recull l’acord a què sembla que han arribat avui el Partit
nacionalista basc i la UCD amb vista a la promulgació d’una amnistia total. Les
mocions de bascs i catalans al Congrés es refonen en una comunicació al govern. El
delegat de Suárez, Salvador Sánchez Teran diu que el govern assumeix totalment
l’esperit de la comunicació, el punt primer de la qual fa referència a l’amnistia total.
AVUI (15.9.77): “Els diputats del PNB lliuren als periodistes el projecte de decret-llei
sobre amnistia que havien presentat a la mesa del Congrés a fi que fós remès a la
comissió corresponent, probablement a la de Justícia. El topall d’aplicació que
proposen: 13.9.77.
L’agència Cifra (16.9.77): “Des de presidència del govern s’indica que és molt
probable que la norma en què es promulgui l’amnistia total serà [quin poder ocult ho ha
de determinar?] un projecte de llei a fi que siguin les Corts les que la decideixin. En
aquest cas, el govern renunciarà a regular-la mitjançant un decret-llei”.
Segons fonts dignes de crèdit de l’agència “Europa Press” (17.9.77) l’àmbit d’aplicació
afectaria sobretot als membres del GRAPO. Però els presumptes militants d’aquest grup
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continuen cometent delictes del mateix caire dels comesos fins ara. Existeixen indicis
racionals que segueix el robatori d’explosius, dinamita i uniformes militars i anunciant
amenaces. Aquest grup, doncs, es manté al marge de la legalitat qualsevol que sigui, la
qual cosa dificulta enormement l’aplicació de l’amnistia. Una fórmula apuntada per
experts en Dret és que, en tractar-se d’una amnistia general, beneficiarà sobre tot als
bascs, talment que caldria cercar una data de referència com topall a partir de la qual ja
ningú més es beneficiaria de les mesures de gràcia: ¿el 15.12.76 (aprovació del
referèndum de la reforma política)?, ¿el 15.6.77 (eleccions estatals)?
En el meu “Diari d’un senador”, publicat a “Mundo Diario” el diumenge 18 de
setembre, hi diu:
“VICEPRESIDENT PER L’AMNISTIA.
“Retardada, no sé perquè, més d’un mes i mig, m’arriba avui la següent carta:
“Luis Gómez Llorente
Vicepresidente 2º interino del Congreso de los diputados
Madrid, 31.7.77.
“Sr. D. Lluís M. Xirinacs
Barcelona
“Estimat Senyor:
“Accepti aquestes línies com a resposta a la carta que ens adreçà (163) a tots els
parlamentaris el 13 del corrent mes [mig mes abans].
“Des de fa molt de temps he seguit, com milions d’espanyols, els seus esforços i
sacrificis en favor de l’amnistia. Vostè sap que Felipe González, el nostre primer
secretari, feu especial esment del tema en el seu primer discurs davant la Cambra, i que
el PSOE donarà suport amb tot entusiasme a una llei d’amnistia total que suposo es
tramitarà tan bon punt es constitueixi la Comissió de Justícia i es pugui legislar
normalment. Aquesta llei d’amnistia total caldria que fos en la meva opinió, la primera
que tramiti dita Comissió, tot passant rapidíssimament al Ple. Hi insisteixo perquè no
crec que es resolgui el tema amb peticions al Govern del Sr. Suarez, si més no amb la
profunditat i amplitud amb les que crec que vostè i nosaltres pensem en l’amnistia
“Rebi l’expressió del meu afecte i de la meva admiració per la constància i serietat de la
seva tasca en pro de causa tan imprescindible per a la pau civil del nostre país.
Firmat: Luis Gómez Llorente
Diputado por Astúries (PSOE).
“P.D.: M’interesso especialment per la situació de les presons. Vaig estar mig any a la
presó. Crec que vostè representa una posició moral al Parlament. Si s’ocupés d’això, li
prego que compti amb mi. L.G.Ll.”
Aquesta carta es refereix a situacions del primer mes de les Corts. Ja som al tercer mes.
Les presons presenten un aspecte apocalíptic i la gran qüestió democràtica prèvia de
l’amnistia està encara sense resoldre’s. El Ple del Senat presentà la seva voluntat en
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forma de petició al govern, perquè així ho exigia airadament la majoria governamental
(170), a primers d’agost. El govern ha ignorat de pla la petició del Senat. Ara el govern
diu que fa seva la petició basco-catalana del Congrés, per guanyar una votació contra el
PSOE (m’estalvio d’explicar els detalls innecessaris), i immediatament el govern refusa
de fer el decret-llei i passa de nou el paquet a les Corts... Pobre amnistia, per a quantes
coses serveixes!
Mentre, gairebé abandonats de tots, van cremant-se en silenci, des de fa tres setmanes,
els sis presos catalans, en vaga de fam per l’amnistia.

180.- Mort al “Papus” (20.9.77)
Poc abans de tres quarts de dotze del migdia del dimarts 20.9.77, algú entra a la porteria
de l’edifici del carrer Tallers 77, de Barcelona, on hi ha la redacció de la revista
humorística de Barcelona, “El Papus”, i lliura al porter, Joan Peñalver Sandoval, de
seixanta anys, un paquet destinat a la citada publicació. A tres quarts de dotze, el porter
duu el paquet a la redacció i li esclata a les mans. Ell mor a l’acte. L’ona expansiva
produeix a més una quinzena de ferits. La telefonista de la publicació, Rosa Lorés
Menéndez, de vint-i-tres anys, és, com altres, ferida de gravetat. Ha sortit disparada per
la finestra i ha anat a caure sobre un cotxe aparcat al costat de l’edifici. S’han produït
també innombrables destrosses a la redacció de la revista i danys a l’immoble, a alguns
establiments veïns i a diversos vehicles aparcats.
A un quart de sis de la tarda l’atemptat és reivindicat per l’organització extremista de
dretes anomenada la Triple A, mitjançant una trucada a la redacció de “Mundo Diario”.
Una veu anònima ha donat una clau convinguda amb aquest diari i s’ha identificat com
a membre de l’esmentada organització, parlant en castellà sense cap mena d’accent. La
causa?, diuen, uns articles que la revista havia publicat que menystenen el feixisme. Ja
ho havien avisat amb un any d’antelació, amb amenaces tan fortes que Xavier de
Echarri, president del consell d’administració d’Edicions Amaika –editora d’”El
Papus”, “El Cuervo”, “Party” i “Pachá”-, que és qui rebia les amenaces, havia obtingut,
durant un temps, protecció policíaca, com també havia estat objecte d’intensa vigilància
l’edifici d’Edicions Amaika. El comunicant anònim afirma que els autors no es
penedeixen de les conseqüències del fet. “Allò que cal fer és tancar aquesta publicació”.
A les 17.30 de la tarda una veu reivindica l’acte en nom del Partit Revolucionari
Socialista de Catalunya. A les 20’50 fa el mateix qui es fa passar per portaveu del
POUM. La mateixa policia “considera que aquestes reivindicacions només obeeixen al
propòsit d’emmascarar els veritables autors dels fets, i que tracten de crear
confusionisme tant en els medis policíacs com en l’opinió pública”.
Vint-i-quatre hores de vaga de premsa, segons acord de sindicats i diaris. I una editorial
igual i única en tots els diaris d’informació general de Barcelona. N’espigolem el que
segueix:
“LA DEMOCRÀCIA AMENAÇADA.
“N’hi ha prou amb donar una ullada al que ha estat el darrer mes per advertir que des de
determinats sectors d’extrema dreta es pretén crear un clima d’intranquil·litat que
impedeixi la consolidació de la democràcia. De vegades, adopta la forma de
manifestacions incontrolades a la via pública, en cap cas nombroses, amb l’objectiu de
crear la por als carrers de la ciutat. Però els intents desestabiltzadors de la realitat de
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l’Estat espanyol no sempre adopten la forma del pur terrorisme, sinó que, en aquesta
línia, també hem de constatar fets paral·lels com les sospitoses caigudes verticals de la
borsa, alguns expedients de crisi poc justificats de determinades empreses i certes
campanyes de boca en boca, molt difoses en determinats medis, que ens recorden el que
van ser les famoses vagues de cassoles xilenes abans del seu cop d’Estat. En definitiva,
tot això sembla formar part d’una operació de gran envergadura, que atempta no sols
contra l’estabilitat del govern, sinó contra els mateixos fonaments de l’Estat democràtic.
“És obligació del govern que ha dirigit la transició fins als moments actuals, no sols
garantir la tranquil·litat dels ciutadans, sinó salvaguardar els avenços obtinguts i
consolidar fins al final el procés democràtic. Per això sorprèn que continuïn en la
impunitat diverses organitzacions de signe distint que en sovintejades ocasions han
reivindicat fets terroristes com el que avui ens ocupa. Per què no han estat
desarticulades? Qui són llurs dirigents? Qui les finança? Qui les ajuda per acció o
omissió?
“Ja que partim d’un Estat autocràtic, cal extirpar dins i fora de l’Administració les
possibles estructures dictatorials que encara hi sobreviuen en l’actual període. El ciutadà
exigeix que les forces d’ordre públic, tan eficaces durant l’època franquista a l’hora
d’ofegar qualsevol brot d’heterodòxia, palesin aquella mateixa efectivitat per a
neutralitzar els enemics de la democràcia.
“La gravetat dels fets fa que el problema transcendeixi de la competència del ministre
de l’Interior per a convertir-se en un autèntic problema de govern. Si aquest no adopta
mesures fermes i eficaces, pot veure com el país entra en una imparable espiral de
violència, en una ‘argentinització’ que semblen propiciar els qui sospiren amb nostàlgia
per situacions anteriors”.
Escric al meu diari:
MORT
La guerra, per definició, és una fàbrica de morts. Sempre he admirat la absurda
paciència dels metges d’hospitals de guerra. Mentre ells s’afanyen a salvar vides, uns
quilòmetres més endavant, hi ha homes, com ells, que intenten matar en quantitats
industrials i, uns quilòmetres més endarrere, els savis investiguen la màquina perfecta
per matar més de pressa.
No hi ha amnistia. Doncs, la guerra del 36 no ha acabat. És natural, per consegüent, que
segueixin havent-hi morts per les dues bandes. El fiscal general comptava a prop de vint
morts, l’any passat, entre les forces de l’ordre i a prop de setanta morts entre els
ciutadans. Més de vuitanta morts en total “per causa de l’ordre públic”, digué. El
ministre d’Obres públiques, Joaquim Garrigues Walker ha afegit: “Sense l’amnistia
total serà molt difícil restablir l’ordre públic en aquest país”. Apareixen grups sofisticats
com la Triple A i el GRAPO. No se sap qui propicia el cop de navalla o la violació. Es
podreix el mètode de lluita amb formes ambigües i despietades de desestabilització.
El pobre ciutadà es perd en un laberint de contradiccions per les vacil·lacions i
l’encobriment d’aquestes vacil·lacions per part del govern. Matar un policia per
l’esquena és dolent, doncs el polític que ho fa és dolent. Matar un ciutadà per defensar
les seves idees és dolent, doncs els policies que ho fan són dolents. Matar per editar una
revista política és dolent, doncs els ultres que ho fan són dolents. Són dolents els que
atraquen i violen. Són dolents els que demanen amnistia i indult per a ells. Tots són
dolents. La política és un fàstic.
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Allò que és un fàstic és la guerra. I existeix, tot i que encoberta. La guerra del 36. Per
això cal l’amnistia i és criminal qui la retarda perquè segueix fabricant morts. Cal el
pacte final que acabi aquesta guerra. El ciutadà vol ignorar l’estat de guerra, enganyat i
desinformat per un govern que vol anomenar pau la seva victòria del 39. Perquè el
govern actual, com tots els governs dels darrers quaranta anys, és un govern format
únicament per vencedors. Si és veritat que la guerra ha acabat que donin d’una vegada
l’amnistia i que desapareguin d’una vegada els privilegis i marginacions. Que es
persegueixi d’una vegada la fuga de capitals i les maniobres financeres dels grans
banquers feudalitzants, estirp de vencedors del 39, que sumeixen el poble en la pobresa i
l’empenyen al robatori, a l’agressió de carrer, al crim, a la desesperació.
I desapareixeran aquestes morts.

181.- Dues Assemblees? (13.9 / 1.10.77)
El retorn de la Generalitat, segons l’estil Suarez, es va reforçant. Catalunya s’ha anat
fent gran. Ni somniar en la seva emancipació. Però abans s’acontentava amb una
bicicleta i ara cal regalar-li una moto (unes quantes competències més que a les
províncies) per a què no marxi: això és la Generalitat de Suárez. Dependència
provinciana ascendida a regional, que aviat copiarà tothom quisvulla. En comptes de
cinquanta províncies, tot plegat acabarà en quinze regions. Però a fi de comptes és allò
que teníem en la República prefranquista. Qui no s’aconsola és perquè no vol.
El dimarts, 13.9.77, l’Agència Cifra aixeca el secret sobre el text sencer, fins ara amagat
i que encara es negocia, dels acords entre el Govern espanyol i el president Tarradellas.
En el text filtrat es deroga el famós decret de 5.4.1938 amb el qual Franco anul·là la
Generalitat de Catalunya. Un president provisional serà nomenat per reial decret. Es
nomena Josep Tarradellas per a ocupar la presidència de la Generalitat (¿cal un
nomenament o allò que cal és una restitució?). Es creen comissions per a la cessió
(devolució?) de competències. Ni una paraula de reconeixement de l’Assemblea de
Parlamentaris catalans. Alguns partits catalans amb parlamentaris a Madrid, i
antitarradellistes, acusen el president de pactar una Generalitat presidencialista, sense
cap control per part de l’AP. (Recordi’s, tanmateix, que els components de l’AP no som
parlamentaris del Parlament de Catalunya que, si ja existís, sí que hauria de controlar el
govern, sinó que només són representants a Madrid).
El filtratge del document sembla intencionat per posar bastons a les rodes de la
negociació. Manuel Cruells (Avui, 24.9.77) diu: “La política catalana ha entrat de sobte
en un terreny de mala bava. Comença a no haver-hi un joc net com caldria que hi
hagués. [¿N’hi havia hagut mai?]. Així es feu amb Xirinacs en la campanya electoral,
perquè feia nosa, i ara s’intenta fer el mateix amb el president de la Generalitat, encara a
l’exili, Josep Tarradellas, perquè també fa nosa”. Assenyala alguns causants d’aquest
mal fer que, malgrat tot, han donat la cara: Josep Benet, Miquel Ferrer i Eliseo Bayo.
Però, ¿qui hi ha al darrere? “A qui interessa aquesta campanya contra el president? A
qui fa nosa?”.
Dimarts, 27.9.77. Alguns partits de l’Assemblea de Parlamentaris bramen en sentir-se
exclosos en el projecte de Generalitat provisional. Socialistes, comunistes i pujolistes ho
resolen tot negociant aquests dies amb Tarradellas a esquena dels fidels tarradellistes de
tota la vida. Avui a les quatre de la tarda s’inicia a Sant Cebrià del Rosselló la fins ara
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sempre postposada reunió entre el president Tarradellas i els caps de fila dels partits
amb representació parlamentària. La concessió que acaba satisfent els representants
catalans a Madrid és que “l’Assemblea de Parlamentaris intervindrà en el
nomenament i cessament dels consellers”. Tanmateix, obtinguda aquesta clàusula,
comença una nova llarga i esmolada batalla per establir la composició del Consell
Executiu. Es configura una nova divisió entre els partits que hi participaran i els que en
restaran fora.
Dimarts, 27.9.77. Avui es reuneix atípicament Suarez amb la majoria del seu equip
ministerial i assoleix un principi d’acord per a enviar al Parlament un projecte de llei
d’amnistia total, així com els decrets-llei sobre la Generalitat provisional de Catalunya.,
que s’estan negociant al Rosselló.
Dimecres, 28.9.77. El negociador del govern Salvador Sánchez Teran s’afegeix als
reunits des d’ahir a Sant Cebrià de Rosselló. La reunió avui és a tres bandes: Govern,
President i AP. Per vergonya per a Catalunya, president i AP no formen un front únic.
El govern espanyol es frega les mans i actua de mitjancer entre catalans barallats! És el
mateix Salvador Sánchez Teran qui a les 12’40 de la nit llegeix públicament el
comunicat conjunt de l’anunci d’acord entre totes les parts. Tarradellas diu: “Semblava
impossible, però el poble de Catalunya ha triomfat per la seva tenacitat i fe en
Catalunya. I crec que aviat veurem la Generalitat restablerta i el president estarà entre
vosaltres”.
Dijous, 29.9.77. “El Alcázar” encapçala els exemplars del dia amb grosses lletres
vermelles: “ESPAÑA YA NO ES UNA”. I irònicament afegeix en el subtítol: “Dos
demòcrates decideixen, sobre 400 anys d’història, per la resta dels espanyols”. I dues
grans fotos d’igual mida, una d’Adolf Suarez i una altra de Josep Tarradellas.
Dijous, 29.9.77.- El consell de ministres de l’Estat espanyol, en reunió extraordinària,
aprova els tres decrets-llei i el protocol que representen el restabliment de la Generalitat
provisional de Catalunya i el seu Consell Executiu. Durant el matí s’ha reunit la
comissió d’urgència legislativa de les Corts, la qual ha donat el vist-i-plau a la urgència
dels decrets que se li han presentat. Després de l’aprovació en consell de ministres, el
President Tarradellas ha emès un missatge a tots els “ciutadans de Catalunya” a través
de la Televisió oficial espanyola: “... L’exemple, tal vegada únic al món, que Catalunya
dóna en aquests moments amb la seva unitat que ha permès que sense violències de cap
mena hàgim aconseguit el restabliment de la Generalitat, ens obliga a tenir presents
tothora les nostres responsabilitats que, per feixugues que siguin, volem resoldre amb
un ample esperit de germanor digne d’un poble com el nostre que ha sabut superar els
rancors i les incomprensions...”.
Dissabte, 1.10.77.- Després de la signatura reial i la publicació en el Butlletí Oficial, els
decrets-llei entren en vigor avui mateix. L’”Alcázar” es queixa d’una entrada en vigor
d’unes disposicions transcendentals per a la història d’Espanya sense haver-les discutit a
les Corts. I, des del punt de vista de la seva legalitat, té tota la raó del món. Suárez
sempre sap saltar-se el procediment quan veu clara una actuació. El rei l’ha secundat...
si no l’ha empès. Tants mesos, tants anys, ¿a què ve ara tanta urgència? Endevinalla.
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Dissabte, 1.10.77, 11’45 matí: Sessió Plenària de l’Assemblea de Parlamentaris de
Catalunya. Cal revalidar els acords presos pels caps de llista al Rosselló. Anècdota
prèvia: s’accepten a l’Assemblea els senadors “reials”, elegits a dit pel rei, com si fossin
elegits pel poble i se’ls dóna la més efusiva benvinguda. El president de l’AP, Josep
Andreu i Abelló proposa a aprovació els acords per al restabliment de la Generalitat
provisional de Catalunya. El secretari llegeix la proposta. Hi ha un torn d’intervencions.
Cal demanar la paraula prèviament. Un a un van parlant encomiàsticament dels acords
tots els caps de llista. Fins i tot Laureà Lopez Rodó, d’Aliança Popular, es congratulà de
l’èxit de les negociacions i de la recuperació de la Generalitat... dintre d’Espanya. No és
moment de fer crítica. S’acaba el torn amb una votació nominal que dóna unanimitat
absoluta. S’envia un telegrama amb el resultat al president Tarradellas. Aquest havia
promès, que un cop signats pel rei els decrets-llei, deixaria la seva residència en l’exili
francès i aniria a Madrid per tal de fer-se càrrec de la Generalitat, un cop
complimentades les altes autoritats de l’Estat espanyol.
La gran tornada de Tarradellas es verificarà el 23.10.77, en un més enllà cronològic dels
límits d’aquest llibre sobre l’amnistia. El llibre s’acaba, la història continua.
Mentre creix desmesuradament el paper de l’Assemblea de Parlamentaris, minva
escandalosament el paper de l’Assemblea de Catalunya. La donàvem ja per morta (157).
Li havíem cantat les absoltes (164). Només mancava determinar quan i on se li donaria
honorable sepultura. Ningú no ho deia obertament, tothom ho sabia. Una vegada més, el
diumenge 18.9.77, a les 10 del matí, a la Fundació Miró, es replanteja el sentit de l’AC
en la nova situació, en la XXXI Permanent. La mesa, tradicionalment controlada
descaradament per CDC (Miquel Sellarès), PSC (Salvador Coromines) i PSUC (Pere
Portabella, sempre al mig, dirigint l’orquestra!), ara plega. Ja no n’interessa el seu
control als “grans”. El vaixell no té remei, s’enfonsa. Ells salten fora els primers. Què
bé que s’ho sabien! La meva proposta de nova Assemblea popular (164) surt íntegra
avui a la meva columna diària “Al servei d’aquest poble” del diari AVUI, com un
salvavides desinflat.
Trenta-sis delegacions. Onze hores de debat!, només explicables per la romàntica idea
dels partits petits de fer-se aviat amb el control de l’Assemblea. Absent el PSUC i totes
les centrals sindicals. Els assistents no s’aclareixen. El debat no es vol, no es pot o no se
sap tancar i la decisió roman ajornada fins al diumenge 6.11.77 en què se celebrarà la IV
sessió plenària de l’AC, en el VI aniversari de la seva fundació. També aquesta data surt
fora del marc d’aquest llibre. M’estalviaré el trist enterrament de la institució popular
més estimada per mi. El llibre s’acaba, la història continua.
Com a consolació o ritornello obsessiu: “La Comissió permanent acorda assumir com a
pròpia la campanya popular per a l’amnistia total i es compromet a treballar activament
en la seva realització. La Comissió permanent convoca tot el poble català a la
concentració del dia 15 d’octubre, cloenda d’aquesta campanya”. CDC i PSUC
manifesten a l’AVUI (18.9.77) que ells no estan d’acord a convocar una nova “Diada”
per al pròxim 15 d’octubre. “No es poden repetir contínuament diades, ja que
debilitarien les forces i anirien perdent ressò progressivament”.
Es nomena nova mesa, els marmessors?: Àngel Colom (Col·lectiu Acció no violenta),
Santos hernández (No alineats) i Salvador Casanovas (Assemblea de Granollers), tots
tres, unes persones meravelloses, democràtiques, honrades fins al moll de l’os, però que,
en sessions successives, no podran fer el miracle d’enfrontar-se a la capacitat i voluntat
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destructives dels “grans” que ja s’havien penjat dalt de la làmpada suspesa del sostre del
poder.
Portabella, Sellarès i Coromina faran unes declaracions ditiràmbiques a tota plana a
l’AVUI de 24.9.77, sobre l’Assemblea de Catalunya. ¡Què bé ho diuen! “L’Assemblea
de Catalunya, òrgan d’excepció irrepetible”. Amb aquestes dues parauletes i moltes
d’altres senzillament li neguen la normalitat i la continuïtat.
Miquel Sellarès, diu a “Europa Press” (27.9.77): “L’Assemblea no té futur.
L’Assemblea es creà en una situació excepcional i esperem que Catalunya no tingui que
tornar a viure una altra de similar. Per això, molts partits, tot i respectant la proposta de
Xirinacs de crear una Assemblea Popular de Catalunya, no creuen convenient aquesta
iniciativa. Nosaltres creiem que en la propera sessió plenària del dia 6 de novembre
l’Assemblea hauria d’acabar la seva història”.

182.- Comença l’acció final per l’amnistia (22/24.9-77)
La gent de l’Assemblea de Catalunya “de veritat”, frisa per assolir l’amnistia.
El 22.9.77 s’emet el comunicat següent:
“Davant l’actitud dilatòria del govern en front del problema de l’ AMNISTIA TOTAL
–contínuament exigida pel poble- les delegacions i membres de l’ASSEMBLEA DE
CATALUNYA sotasignats consideren convenient expressar la seva insistència en la
necessitat ineludible de l’obtenció de l’amnistia total. És per això que avui, les citades
organitzacions, realitzen aquesta acció directa no violenta en solidaritat especial amb els
presos que romanen en vaga de fam des de fa molts dies. Creiem que l’únic camí per a
iniciar una veritable democràcia comença en l’oblit de les conseqüències
discriminatòries imposades pel sector que va provocar la guerra i va iniciar 40 anys de
dictadura. Tots en som encara presoners i és això el que volem simbolitzar amb aquestes
cadenes, de les quals tan sols l’amnistia total pot iniciar l’alliberament de tot el poble.
Considerem aquesta acció inclosa en el marc de la CAMPANYA POPULAR PER
L’AMNISTIA TOTAL, en la qual l’ASSEMBLEA DE CATALUNYA, fidel als seu
primer punt programàtic, participa activament.
Signen: Assemblea de Catalunya de Granollers
Salvador Casanovas
Assemblea de les Terres d’Urgell
Rosa Maria Soler
Assemblea democràtica de Gràcia
Jordi Marquès
Drets Humans del Carmel
Rosa Maria Castells
Col·lectius Independents Nacionalistes Catalans
(un membre)
Col·lectiu d’Acció No Violenta dels Països Catalans (CANVI)
Alexandra Barbeta
Ramón Barceló
Àngel Colom
Pia Ferrer
Marià Jiménez
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Agustí Vall
Jordi Vinyas (objector de consciència)
Esquerra Nacional
Jordi Gil
Irene Prokházka
Partit Socialista d’Alliberament nacional (PSAN)
Jordi Moners
Partit Socialista d’Alliberament Nacional provisional (PSAN-p)
Blanca Serra.
Solidaritat
Sofia Soto
Joventuts Revolucionàries Cataslanes
Daniel Abelló
PCE d’Almeria
Pere Parra
Isabel Riu”.
Vint-i-dos membres de l’AC, encartellats, executaren ahir (22.9.77), a dos quarts de sis
de la tarda, aquesta acció no violenta en demanda d’amnistia total, encadenant-se
davant de la presó Model de Barcelona (en la mateixa voravia de la presó). Llur
solidaritat amb els presos que mantenen vaga de fam rebé al seu torn el suport del públic
que hi havia al carrer Entença. La Policia Armada, després de més d’una hora i mitja,
procedí a tallar-los-els les cadenes, puix els bombers es negaren a fer-ho, amb grans
aplaudiments de part del públic, i a introduir-los en un cotxe cel·lular, després
d’arrossegar-los, posada llur passivitat completa. Hi ha una fotografia de la Pia Ferrer
arrossegada, que s’ha immortalitzat com a símbol de la no-violència. A continuació
foren duts a la comissaria del carrer Mallorca de Barcelona, on després de declarar –en
català- foren posats en llibertat. Aquesta acció s’emmarca en la campanya popular per
l’amnistia total, que conclou el proper 15 d’octubre.
Nombrosos reclusos de la cinquena galeria de la Model entraren ahir en vaga de fam ,
mentre que els que l’havien mantinguda, cessaven, al Clínic, en llur actitud des del
dilluns (19.9.77). Els incomunicats de la cinquena galeria són sotmesos a un règim que
es concreta en sortides al patí només cada quatre dies i en grups de a cinc. D’altra banda
dos membres de la COPEL de la citada galeria han estat traslladats als penals de Puerto
de Santa María (Cádiz) i Almería.
El dimarts, 20.9.77, la tercera sessió plenària de la Comissió Catalana pro amnistia,
acorda editar cents de milers d’adhesius referents a l’amnistia per animar a que la gent
es comprometi en la campanya i, en especial, en la concentració del dia 15 d’octubre.
Comunicat conjunt dels pobles basc i català:
“La Coordinadora Nacional de les gestores pro-Amnistia d’Euskadi i la Comissió
Catalana per a l’Amnistia total, en una reunió conjunta, que es celebrà ahir (21.9.77),
dimecres, a Barcelona, ha vist la necessitat d’impulsar i ajuntar esforços a nivell estatal
de cara a una nova campanya per a l’Amnistia total, essent com és aquesta encara la
primera exigència popular.
“Sembla que el govern, una vegada més, vol enganyar el poble tot concedint una altra
mesura de gràcia –que es tornarà a anomenar “Amnistia”- sense que això signifiqui
reconèixer el clam popular que demana Amnistia total. D’aquesta forma el govern
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intentarà paralitzar la lluita de la reivindicació popular. Veiem la necessitat – tant de
part de les Gestores pro-Amnistia d’Euskadi, com per part de la Comissió Catalana- de
fer una crida a totes les comissions pro-amnistia que hi hagi en les nacions i regions de
l’Estat espanyol, per a impulsar i coordinar aquesta campanya. Amnistia total. Visca
Catalunya Lliure i Gora Euskadi Askatuta”.
A proposta del Col·lectiu d’Acció no violenta, donant suport a la crida del senador
Xirinacs, les organitzacions PSC, ERC, CNT, UGT, CC.OO., CSUT, MUM, PTE,
CDC, Associacions de veïns, Associació catalana de la Dona i Taula Impulsora de
Campanyes Juvenils s’han constituït en comissió impulsora d’una campanya per a
l’Amnistia total a Vilanova i la Geltrú.
Les organitzacions juvenils de Sant Adrià de Besòs, MJSC, JL, BR i JCS s’han reunit
per a iniciar una campanya unitària pro amnistia total. Demà, dissabte dia 24, coincidint
amb la festa de la Mercè es comença una assentada a les 5 de la tarda, a la Plaça de la
Virreina, davant de l’Ajuntament que finalitzarà el diumenge a les 2 de la tarda,

183.- ¿Amnistia total per a tots? (26/29.9.77)
Ja gairebé tothom comença a fer-se conscient que les dilacions en el tema de l’amnistia
estan enverinant excessivament l’ambient. La Junta de Portaveus del Congrés acorda el
dia 26..9.77 de tramitar amb caràcter d’urgència el tema de l’amnistia. Tenen gràcia
aquestes presses d’ara, després de tants anys d’insistir-hi! L’aprovació a la Junta es
produeix mitjançant votació en la que UCD s’absté i tota la resta de grups vota a favor.
Com a conseqüència de l’acord s’obre un termini que conclourà el proper dia tres per tal
que es puguin presentar noves propostes a més a més de les tres que ha considerat la
Junta, presentades pel PSOE, pel Grup Mixt i pel Grup Comunista. Sembla que les tres
propostes presentades es podran unificar fàcilment. Potser el govern remetrà al Congrés
un projecte de llei propi sobre el tema.
Nit de dilluns, 26.9.77, a dimarts, 27.8.77, maten el capità de la Policia Armada,
Florentino Herguedas, a Carabanchel Bajo. ¿És en revenja, en el segon aniversari dels
cinc afusellaments de 27.9.75? Se l’atribueix l’Organització Revolucionària Antifascista
d’Espanya. No n’hi ha prou amb “El Papus” (180), que era dreta contra esquerra. Ara,
esquerra contra dreta.
Veritable cataclisme. Les altes autoritats del ministeri de l’Interior es troben entre
l’espasa i la paret. L’atemptat no ha pogut produir-se en pitjor moment, quan s’està
intentar fer surar un projecte d’amnistia total a discutir en un ple del Congrés. Un
sentiment molt generalitzat és que aquests esdeveniments només provoquen una
paralització o un retrocés en el procés democràtic. I, per altra bada, un enverinament del
clima en què es desenvolupen els temes d’ordre públic. Davant l’evident perill que
l’esdeveniment pugui ser capitalitzat en contra de la concessió d’amnistia, tots els
partits polítics i els grups parlamentaris han deixat ben clar que els autors d’aquest
atemptat de cap manera podran ser beneficiaris de l’amnistia total que es promulgui,
Perquè ja són fora del termini del 15 de juny (primeres eleccions) i perquè el fet és un
atemptat a la democràcia. “És molt important –diu Pedro Calvo Hernández, a Mundo
Diario (28.9.77)- que es facin les anteriors precisions per sortir al pas de qualsevol
torçada utilització d’aquest succés en contra de la promulgació d’una amnistia total
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demandada per totes les forces socials i que és imprescindible per a liquidar d’un cop
tots els problemes derivats de la dictadura”.
L’editorial de Mundo Diario, del 29.9.77, enmig d’aquest maremagnum de posicions
enfrontades, deia amb claredat:
“LÍMITS DE L’AMNISTIA.
“Tots els parlamentaris consultats han coincidit en afirmar que l’amnistia total (segons
tots els indicis, es promulgarà en data propera) no pot afectar als autors dels atemptats
recents que han costat la vida a un treballador de premsa i a un capità de la Policia
Armada. És quelcom que s’ha esgrimit en contra dels qui tracten de capitalitzar els
successos luctuosos per pressionar, per evitar la promulgació de dita mesura,
insistentment demanada per les forces democràtiques des de molt abans de la celebració
dels darrers comicis electorals.
“L’amnistia no és una mesura capriciosa concedida pel poder. Té fonaments de justícia
que convé posar en evidència per tal que no es cregui que l’única cosa que pretenen els
seus partidaris és obrir les portes de la presó a tota mena de delinqüents. El perdó de
l’amnistia és una exigència implícita en tot canvi de règim polític. Resulta natural que el
nou sistema posi en llibertat a tants com lluitaren per la seva implantació. En la majoria
dels casos no només se’ls commuten les penes ans també se’ls concedeixen altres
recompenses i se’ls ofereix llocs de poder. L’amnistia és una exigència mínima.
“Que a Espanya dominà des de 1939 una dictadura, fins i tot amb incrustacions
totalitàries, ja no es posa en dubte per ningú. I la dictadura en si suposa la
l’entronització de la força com a mitjà legitimador del poder i, en conseqüència, també
la força esdevé l’únic instrument eficaç per al seu enderrocament. La dictadura és el
major dels delictes polítics, posat que suposa arrabassar a tots els ciutadans la parcel·la
irrenunciable de poder que els correspon, per a convertir-los en mers súbdits.
“La voluntat del dictador és la llei suprema. En el nostre ordenament constitucional, fins
i tot després de la promulgació de la Llei Orgànica i de la Llei de Successió, continuaren
plenament vigents les lleis de 9 de setembre de 1938 i 8 d’agost de 1939 que concedien
a Franco poders gairebé absoluts. El ‘Cabdill’ només era responsable ‘davant Déu i
davant la Història’.
“A la violència institucional, a la violència establerta, a la violència que nega drets i
llibertats, resulta lògic que se li faci front amb idèntics procediments violents. Per això
els delictes polítics comesos sota un règim d’aquesta naturalesa tenen una justificació.
Doncs, la necessitat de promulgar una amnistia total per a les infraccions de naturalesa
política. La història, en certa mesura, ha donat la raó a aquells que foren considerats
delinqüents per la dictadura, tret de rares excepcions.
“Totes aquestes explicacions i justificacions desapareixen tan bon punt es canvia de
règim i s’estableixen vies democràtiques per fer triomfar les respectives ideologies. No
importa que la democràcia dugui encara moltes imperfeccions. Allò que importa
destacar és l’existència d’oportunitats d’accés Al poder a través de les urnes. Opcions
que existeixen en el nostre país a partir del 15 de juny.
“Talment que en pura tècnica jurídica, de l’amnistia no només cal que restin exclosos
els delictes polítics realitzats després de les eleccions generals ans també tots aquells
comesos amb anterioritat en defensa de la dictadura, sempre que en el codi penal fossin
tipificats com il·lícits, posat que les lleis penals mai no poden tenir caràcter retroactiu,
tot i que la majoria de les forces polítiques estan disposades a acceptar que l’amnistia
afecti també a aquest tipus de delinqüència”.
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Però tota aquesta barrija-barreja de consideracions periodístiques no impedeix que la
repressió segueixi, especialment a les presons. La família de Ramon Trilla, pres polític
català (FAC), tancat al penal de Córdova, demanen permís una setmana abans de la
festa de la Mercè (24.9), patrona de les presons, per visitar-lo. Un funcionari els
assegura que podran veure’l el dia 23. Avi, pare, mare, germà i cosina emprenen el
viatge de més de mil quilòmetres. Arribats ells, el director del penal de Córdova,
Manuel de la Fuente, els ho prohibeix. Trilla roman en cel·la de càstig des de fa un mes.
Forces polítiques cordoveses i catalanes i, en especial, l’Associació de Familiars i
Amics de Presos de Barcelona han pressionat el director. Jo també li envio un
telegrama, recalcant la meva condició de senador. Finalment accedeix a que el pres es
pugui veure només amb la seva mare durant un quart d’hora.
Delicadament un signant com ‘Feliu 77’, escriu una carteta al director de l’AVUI del
dia de la Mercè (24.9), on em felicita la festa perquè a diferència de les Institucions
Penitenciàries, ell diu que jo, amb la meva acció, sí que recullo l’esperit amb què fou
fundada la festa de la Mercè, ja en la Catalunya medieval.

184.- Els presos socials es belluguen (23/25.9.77)
A mig dia de la vigília (23.9) de la festa de la Mercè, patrona de les presons, és
presentada, en conferència de premsa a l’opinió pública, la taula reivindicativa de la
COPEL (Coordinadora de Presos en Lluita) (176), que compta amb uns tres-cents
afiliats només a la Model.
Objectius generals: a) “L’alliberament de tots els presos disposats a laborar pel bé comú
i propi, enquadrant-nos en aquesta nova societat democràtica”. b) Noves concepcions
dels sistemes judicial i penitenciari.
Exigeix, en el tema laboral, el dret a la lliure sindicació, salari mínim estipulat, inclusió
obligatòria a la Seguretat Social i dret de vaga (“sense que aquesta actitud merament
laboral sigui interpretada com intent de motí”).
Exigeix, en el tema cultural i comunicacional, llibertat total de premsa i llibres, escola
fins a completar l’Ensenyament General Bàsic, llibertat de culte, lliure ús de transistors
amb auricular incorporat, supressió de la censura, privacitat de la correspondència entre
client i advocat, poder adreçar les cartes a les autoritats i a la família sense censura.
Denúncia de condicions de repressió general i particularitzada, que en aquests moments
pateixen el presos de les presons de Barcelona.
Demanen la dimissió (amb noms i cognoms) del:
ministre de Justícia
director general d’institucions penitenciàries, J. M. Moreno Moreno
director de la Model, León Zalacaín
subdirector de la Model, Gregorio Galache Galache
administrador de la Model, Juan Luis Martín
caps de serveis de la Model, Mariano Gutiérrez Giménez, Eugenio Iribarri,
Daniel Muñoz, Melchor Gonzalez Touriño, Juan M. Blanco Contreras
funcionaris, José Pastor, Jesús Moreno Marín, Elías Gallo, Santiago Gutiérrez
Rodríguez, Francisco Carretero, José Luis ?, Vicente Llorca i Mariano del Campo
tota la plantilla de metges de la Model, llevat del doctor Jordi Boguñà Masoliver,
que realitza uns serveis acurats.
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Segons l’informe presentat i confirmat per diversos advocats, “els senyors caps de
servei i funcionaris dels quals es demana la dimissió, han estat tots denunciats reiterades
vegades per maltractaments i pallisses”.
S’informa el mateix dia de la situació dels trenta-un presos polítics catalans que encara
hi ha a les presons de l’Estat, més que en algunes èpoques del franquisme. Vàries
desenes de presos de la Model són en vaga de fam, dins d’un alt grau d’incomunicació
que fa molt difícil la informació exacta. La totalitat dels presos de la cinquena galeria
(uns seixanta) estan sancionats amb un aïllament que oscil·la entre 16 i 60 dies.
Es dóna la notícia que les preses polítiques de la presó de la Trinitat: Montserrat
Tarragó (FNC), Lurdes Calada (PCI), i Helena Mendiewicz (PCI) fan vaga de fam des
de dijous, 22.9 a la nit. Els quatre acusats, del Front Nacional de Catalunya, han trencat
totes les relacions amb els tribunals perquè no se’ls permet expressar-se en català.
El mateix dia 23, queda constituïda la mesa de la Comissió pro amnistia política total,
integrada per Pere Portabella, senador de l’Entesa, Agustí Vall, d’Amnesty International
i Àngel Colom, del Col·lectiu d’Acció No Violenta. El proper dia 27 es participarà en
els actes de commemoració del segon aniversari de l’afusellament a Barcelona del
‘Txiqui’. Les Comissions catalana i basca reunides a Barcelona pacten unir esforços per
la campanya a nivell de tot l’Estat.
Josep Lluís Pons Llobet porta dos mesos i vuit dies en llibertat. El periodista
J.M.Huertas Claveria, també antic client de l’hotel “Modelo”, li estira la llengua:
Josep Lluís, que sojornà a la presó quatre anys, volia fer-hi la carrera d’Econòmiques,
però “amb tantes sancions com l’imposaven mai no es podia examinar”. No troba feina.
“Dins de la presó hom pensa què farà després. En sortir tot és diferent”. Ell hi entrà amb
17 anys i en sortí amb 21. Entrà tenint companya i en sortir l’havia perduda. Entrà amb
amics i en sortir també els havia perdut. Va recuperar Frederic Sánchez Juliachs i
Miquel Inglès. “En canvi, els meus amics, Puig i Oriol, quedaren allí” (Salvador Puig
Antich executat el març de 1974 i Oriol Solé Sugrañes, mort en la fuga de Segòvia
l’abril de 1976). “La presó em sembla una experiència totalment negativa. En sortir, cal
fer el servei militar. Ell no té família que l’aculli. No té ofici. “¿Quina sortida tinc jo?”.
La repressió a la presó “és a tots els nivells i amb totes les mesquineses...”
El cap de serveis de la Model, Melchor González Touriño presenta una denúncia al
Jutjat de Guàrdia, pel contingut d’un article, signat per mi (LMXD) a Mundo Diario
(185), el 27.9, en el que l’acuso d’infringir lesions a un pres de la Model.
Vicenç Miranda Melero, em ve a veure al carrer Entença. Expres, membre fundador de
la COPEL. Fa campanya d’amnistia per al pres social. Té formulades vàries denúncies
d’importància contra l’Hospital General Penitenciari (on jo també vaig passar condemna
gairebé dos anys) i contra l’Orfenat Nacional El Pardo. M’avisa que s’ha elaborat un
dossier sobre les condicions de vida a la presó. Cal una reforma de les presons perquè hi
ha una doble repressió: a) la pena segons sentència i b) el règim repressiu vigent. La
Comissió de reforma penitenciaria (176) resum així les seves fites que són per fer
pensar a una societat acomodatícia i aburgesada que només pensa en protegir-se de la
inseguretat social sense buscar de resoldre’n mai les causes:
“Cal substituir el concepte de pena – càstig i de la presó – lloc de compliment del càstig
pel concepte de mesures de defensa de la societat que facilitin la recuperació de la
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persona, però no simplement per a integrar-la, que seria una altra forma de repressió,
sinó per a situar-la en condició d’exercir responsablement la seva llibertat”.
El divendres, 23.9, el periodista Ernest Callís ve a passar amablement les dotze hores
senceres de la meva jornada davant la presó amb mi. La crònica surt publicada a
Tele/eXprés, el 26.9. Diu que des que sóc senador sovint es fan cues per parlar amb mi i
demanar-me les coses més heteròclites. Un obrer acomiadat. Un matrimoni desnonat.
Altres, indecisos, no gosen acostar-se. El problema de la COPEL: uns presos socials i
llurs familiars i amics demanant indult o amnistia i uns transeünts que m’increpen dient
que estic a favor dels “xoriços” i els “violadors”. Un altra vegada, un visitant que
m’atacava d’afavorir els violadors, venia dies després a demanar-me que intercedís pel
seu fill empresonat per presumpta violació (!). Després de dinar, reunió amb la comissió
de la campanya pro amnistia. Apareix una dona que es vol quedar tres dies amb les
seves tres nits. Ens inquietem perquè uns joves ens fotografien des de l’altra banda del
carrer. Després resulten ser uns malaguenys que allà uns detractors diuen que des que
sóc senador no m’estic davant de la Model. Ells fan la foto per demostrar-los el contrari.
Els dic: “Ara el que importa és que demaneu l’autonomia per a Andalusia perquè amb
ella podreu començar a arreglar la vostra terra”. Una noia explica les trifulques passades
a comissaria el dia anterior quan s’encadenaren uns quants davant la Model. Envio el
telegrama per al Trilla que és a Còrdova (183). Un mutilat de guerra republicà diu que
rep una pensió una quarta part menor que la dels mutilats franquistes... l’amnistia!

185.- Represàlies a presó? (27/29.9.77)
Llegeixo al meu diari (27.9.77):
“INVOLUCIÓ CARCERÀRIA
Veiem els mals i no podem saber-ne exactament les causes. En l’affaire Jaime Blanco
García, apallissat diputat santanderí, es digué a les Corts que el govern volia enfrontar
l’oposició amb les forces de l’ordre. Es digué que no s’acceptaria entrar en aquest joc. I
es demanà la dimissió de Martín Villa. A mi, amb risc d’equivocar-me, perquè mai no
se sap..., em sembla que el diagnòstic no és correcte. On és realment la duresa
franquista, atada y bien atada, no és en la persona de Martín Villa ans en el cim de les
forces de l’ordre públic i penitenciari i dels militars. Són ells qui amenacen Martín Villa
eficaçment. Tant, que ell opta, per tal de no caure, per protegir-los enfront d’una
oposició encesa, tot i que feble. Així li esdevingué a Fraga, que després d’unes
vel·leïtats reformistes, fou devorat pel franquisme a partir dels esdeveniments de Vitòria
(28). I així li passà a Tomàs Garicano Goñi en el mateix càrrec.
Igual passa amb l’amnistia. S’intenten des del govern subreptícies reformes legals
(Còdig Civil, llei d’Enjudiciament criminal, etc.). És més fàcil canviar lleis que canviar
persones. Hi ha veto dretà per a l’amnistia. Els misteriosos grups de sempre.
Igual melodia sona a les presons. Els presos demanen dimissions: des del ministre de
justícia fins a funcionaris de galeria.. Vaig parlar llarg amb el Director General
d’Institucions Penitenciàries (176) i em feu la mateixa impressió que em fa el govern
(171), i la presidència del senat (163). Tímid reformador de reglaments, espantat davant
els directors de presons. El nou reglament ja és damunt la taula. I el boicot al nou
reglament per part de les autoritats de les presons també és damunt la taula.
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Jo ja no sé ni què dir ni què fer. Enguany la festa de la Mercè fou un autèntic desastre.
Dos dies abans hi hagué Junta de Règim. Visites i paquets, prohibits el dia de la festa.
Tota la cinquena galeria sencera sancionada al màxim. Els vaguistes de fam aguanten
des de fa quaranta dies. Juan Carlos Cáceres fou apallissat el dia 18 per D. Melchor
(184). Segons el metge, té lesions al pit. Entra en vaga de fam i set el 19.9. Apareixen
set comunicats de funcionaris que l’acusen. La Junta el castiga a 42 dies. El dia de la
Mercè, com resposta, més de cent presos en vaga de fam. Mentre, la televisió,
innocenteta com sempre, canta les excel·lències de la vida carcerària. “Amb ocasió de la
festa se’ls serví una bella pel·lícula”. Pallisses, aïllament, restricció de visites, amenaces
de trasllats i, com resposta, vagues de fam i set, venes fendides, vidres a l’estómac. I tot
partí d’una provocació intencionada –no deixar sortir els presos de la cinquena al pati
sense motiu-, com venjança perquè abans el presos havien aconseguit sense sancions,
que els vaguistes de fam fossin duts al Clínic.
Sr. Director d’Institucions Penitenciàries, li vaig demanar menys repressió i més
educació (176); vist el resultat, no puc perdre més temps parlant amb vostè”.
El dia 29.9 seguia jo escrivint al meu diari:
“DENUNCIANT DENUNCIAT.
Ha anat vostè de pressa, don Melchor. Sortí el meu article al matí i el director de Mundo
Diario ja m’alertava a la tarda del mateix dia de l’existència de la seva denúncia al Jutjat
de Guàrdia i de la informació d’agència al respecte. ¿No hi ha, en canvi, unes costelles
espatllades sense denunciar, des de fa més d’una setmana?
Jo el vaig denunciar a vostè a la premsa i vostè em denuncia al jutjat. Jo tinc l’avantatge
de ser senador, amb una certa immunitat parlamentària, avantatge del qual seria feliç de
poder-ne prescindir. Vostè té l’avantatge de què els fets esdevingueren en terreny
controlat per funcionaris i enllà del meu abast. Sempre m’ha costat molt d’obtenir
informació exacta d’allò que passa dins de la presó. Les rancúnies que generen aquestes
situacions afavoreix la parcialitat informativa, tant de part de funcionaris com de presos.
Espero que estigui d’acord amb mi en què en aquest cas allò que importa no és ni la
seva fama ni la meva, les dues posades ara en joc, ans la veritat o falsedat de l’agressió a
un pres. Suposo que el meu ànim no és el d’ofendre’l a vostè com jo accepto que el seu
ànim no és el d’ofendre’m a mi. M’estranya, tanmateix, la celeritat en defendre’s i el
poc rigor en l’esclariment d’allò que realment s’esdevingué amb Joan Carles Cáceres
Gambini. Jo ja vaig saber per boca dels metges de l’Hospital Clínic, la nit del 17 al 18
de setembre, que hi havia ingressat aquest pres després d’ingerir medicaments en
quantitats perilloses. ¿Per què estava tan desesperat? Justament vaig parlar amb l’altre
company ingressat, en presència de metges, que no parava de cridar: ‘Hi haurà
represàlies. El nou reglament no serveix per a res. És horrible. Hi haurà represàlies’
(176), i així ho vaig exposar en un article al Mundo Diario del dia vint.
Però, ¿què passà a continuació, quan tornà Càceres a la presó? ¿Hi hagué represàlies o
no? ¿Qui era cap de servei el diumenge, 18.9, a partir de les vuit de la nit? ¿No hi hagué
una ‘visita’ del cap de servei amb set funcionaris al reclús Càceres? ¿No els passà res a
unes costelles? ¿No hi hagué una assistència mèdica a la una de la matinada del dia 19?
La meva informació ve de tres fonts diferents. Puc estar mal informat. Estic disposat a
rectificar. Quan m’agradaria poder demanar-li perdó! Però estic cansat d’avisar, primer,
en privat, a les autoritats i, a continuació, en públic, per la premsa, que les coses de la
presó Modelo van malament, que s’està esclafant un bell i tendre brot de voluntat de
regeneració sorgida dels mateixos presos. Si vol, vostè, parlem-ne. Estic a la seva

199
disposició davant el seu lloc de treball moltes hores al dia. Cregui’m que em dol haver
produït cap esberla a les costelles de la seva dignitat. Però allò que importa en un litigi
és el servei de la veritat, no el salvar les bones fames dels litigants.
El director de Mundo Diario, Jaume Solanes, que em fa costat en tot, m’avisa que li ha
arribat una comunicació per tal que el dissabte 1.10, a les 11 del matí em presenti al
jutjat per ratificar-me si sóc l’autor de l’article “Involució carcerària”.
“Si vostè és demòcrata, don Melchor ¿no fóra bo que féssim vostè i jo una declaració
conjunta, que fos exacta, i que desfés tot greuge innecessari? Així podríem cessar de
barallar-nos pel bé de la pau” (1.10.77).
Uns quants funcionaris de la Model de Barcelona, inequívocament demòcrates, em
vénen a veure descaradament davant per davant de la presó. Intercanviem llargament
punts de vista sobre les greus qüestions penitenciàries. La Model i, molt més encara,
altres presons de l’Estat són una bomba de rellotgeria que esclatarà en qualsevol
moment. Per a la immensa majoria de la població i per a la immensa majoria de diputats
i senadors això no és més que una preocupació obsessiva de Xirinacs.

CAPÍTOL 10. octubre 77.
186.- La transició s’escalfa (1.10 / 6.11.77)
Aquest llibre s’ha allargat tant com l’arribada de la concessió de l’amnistia. Si el lector
volia fer-se una idea del cansament de tanta espera per l’amnistia, se l’haurà pogut fer,
tot llegint aquest llibre inacabable, si ha tingut la paciència d’arribar fins ací.
Ja s’ha vist com s’hi entrellaçava munió d’altes temes de molta densitat, que en el seu
moment vaig creure necessaris per a desencallar l’obtenció de l’amnistia.. A l’entorn de
l’amnistia s’hi han trenat: el tema de l’Assemblea de Catalunya, el de l’Assemblea de
Parlamentaris, el retorn del president Tarradellas, els pactes de la Moncloa, el
començament de la redacció d’una Constitució, la reforma del codi penal, la llei de
reforma penitenciària, etc. No podem tancar-los tots detalladament. Acabaríem fent una
enciclopèdia de la transició espanyola. A partir d’octubre del 77 l’amnistia finalment ha
agafat tanta força que, gràcies a Déu, ja va soleta. I soleta l’acabarem d’historiar.
D’alguns d’aquests altres temes, que també assoleixen llur moment àlgid en aquest mes,
només farem, en aquest apartat, un resum cronològic:
1.10.77.- Ja hi ha redactats 56 articles de l’esborrany de constitució espanyola.
1.10.- IV sessió plenària de l’Assemblea de Parlamentaris que ratifica per unanimitat els
pactes de Perpinyà, Estat – Tarradellas, sobre el restabliment de la Generalitat.
1.10.- La Comissió del Manifest a favor del president Tarradellas fa una Crida per a la
rebuda del president.
4.10.- “Tribuna de l’Assemblea de Catalunya” (TAC). El secretariat de l’AC inicia
aquesta “tribuna” a l’AVUI. En aquesta primera vegada s’hi parla de la possibilitat que
la Plenària del 6.11 sigui “el certificat de defunció d’una experiència gloriosa i única”.
4.10.- Els militars visiten Suárez a la Moncloa.
4.10.- Circular als coordinadors de cada regió, de part del Moviment Popular amb la
proposta de què a la nova Assemblea popular no hi entrin els partits polítics.
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5.10.- TAC: Crida de la comissió de descentralització a les assemblees democràtiques.
5.10.- Article a l’AVUI, de Josep Dalmau, titulat: “L’Assemblea de Catalunya i els
partits polítics.
5.10.- Avui es publica al BOE i per tant entren en vigor els dos reials decrets de
restabliment de la Generalitat i del seu desenvolupament.
6.10.- El president Tarradellas vola a dos quarts de deu de Perpinyà a París per tal
d’acomiadar-se de les autoritats franceses, tan hospitalàries durant tant de temps d’exili
del president de Catalunya. També s’acomiada de l’ambaixada de l’hospitalari Mèxic
amb els nostres exiliats.
7.10.- TAC: Jordi Gil, de la delegació d’Esquerra Nacional de l’AC, diu “Assemblea de
Catalunya, sí!”.
8.10.- TAC: Jordi Ballester: AC: fòrum popular.
9.10.- TAC: Francesc Arbolí, de la delegació del Partit del Treball de l’AC: ¿L’AC
davant la nova situació política? AC no. És l’hora dels partits.
11.10.- TAC: El secretariat de l’AC aprova els pactes Estat – Generalitat, però vol
seguir en la consecució dels quatre punts.
12.10.- TAC: Jordi Moners, de la delegació del PSAN a l’AC: AC popular, sí!
13.10.- S’intenten preparar, per part de la Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona, grans festes populars a la tornada del president Tarradellas. Seran
misteriosament anul·lades. L’omnipresent Pere Portabella, destacat anitarradellista, és el
delegat de la permanent de l’AP per a l’organització del retorn del president.
14.10.- TAC: Taula de No – Alineats de Barcelona: AC popular sí, fins i tot després del
l’assoliment dels quatre punts.
18.10.- Avui es publica al BOE, signat pel rei, el reial decret que nomena Josep
Tarradellas president de la Generalitat Provisional de Catalunya... ell que era, des de
tant de temps i tants de sofriments, president de la Generalitat no provisional de
Catalunya! Mentre, Tarradellas s’acomiada, al cementiri de Saint-Martin-le-Beau, dels
seus pares que hi jeuen enterrats.
20.10.- A les quatre de la tarda es tanca emocionadament la porta del Clos Mosny, casa
de la família Tarradellas a l’exili. A les cinc de la tarda, Tarradellas agafarà l’avió, un
petit avió de la companyia “Alpha”, a Tours, cap a Barajas, Madrid, on arribarà a les sis
de la tarda. Allí l’espera la comissió permanent de l’AP. Allí sona per primera vegada
“Els Segadors”, cantat per tots els catalans presents. Tota la família s’hostatja al Palace.
20.10.- La comissió permanent de l’AP fa una crida a tots els catalans per tal que se
sumin a la benvinguda.
21.10.- Tarradellas visita al matí el Tribunal Suprem i el general Gutiérrez Mellado i a
la tarda, als presidents de les Corts, del Congrés i del Senat.
22.10.- TAC: Blanca Serra de la delegació del PSAN provisional a l’AC: AC popular
sí! Ara i en el futur.
22.10.- Tarradellas visita a Adolfo Suárez i al rei.
23.10.- Tarradellas, a les tres de la tarda, viatja a Catalunya, acompanyat de la comissió
de l’AP. A dos quarts de quatre l’esperem tots els parlamentaris a l’aeroport del Prat.
Després d’un recorregut apoteòsic arriba al Palau de la Generalitat a les sis de la tarda,
on tornem a ser-hi tots els parlamentaris més altres innombrables autoritats. Tarradellas
surt al balcó davant una plaça de Sant Jaume plena a vessar i diu la frase : “Ja sóc
aquí!”.
24.10.- Palau de la Generalitat, Saló Sant Jordi, dotze del migdia: acte de la presa de
possessió de Josep Tarradellas com a president de la Generalitat de Catalunya. El
nomena Adolfo Suárez en nom del rei.
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24.10.- Reunió especial del grup de no – alineats de Barcelona i comarques: preparació
de la propera plenària de l’AC. Proposta de Xirinacs. Campanya d’amnistia total.
27.10.- Entrevista de Montserrat Radigales (AVUI) a la nova mesa de l’AC:
27.10.- TAC: Àngel Colom, per la delegació del col·lectiu d’Acció No – violenta dels
Països Catalans a l’AC.: “Poder assambleístic”.
27.10.- Significatiu silenci entre les organitzacions polítiques parlamentàries, sobre
l’esdevenidor de l’AC.
27.10.- Signatura dels Pactes polítics, socials, jurídics i econòmics de la Moncloa. Els
sindicats seran els grans absents.
3.11.- Front d’Acció Popular (Canvi), Moviment Popular Català, Psan(p) i Independents
celebren als Caputxins de Sarrià, a les nou del vespre, una reunió per unificar criteris a
favor de la Assemblea Popular de Catalunya, a debatre el 6.11, a la IV Plenària de l’AC.
3.11.- TAC: el secretariat afirma la seva neutralitat.
6.11.- IV Sessió Plenària de l’AC. Els partits parlamentaris es retiren i la consideren
dissolta. Els partits no parlamentaris i moltes entitats voten a favor de la transformació
en A. Popular de C. Farà noves plenàries, però el partidisme, la manca d’esperit unitari i
la ineficàcia hi posaran punt final. La dominant democràcia representativa (“política”),
tan pròpia de les societats occidentals ha llençat a la cuneta un meravellós experiment
català de democràcia directa del poble, que destruït aleshores, rebrotarà amb força, vinti-cinc anys després, per tot el món, sota el nom de democràcia participativa o radical
(“demòtica”)... capital Porto Alegre (Brasil).

187.- Poble i polítics per l’amnistia (1/5.10.77).
Encetem l’escalada final per l’amnistia política total a l’inici d’aquest mes d’octubre de
1977. Aclarim al lector, arribats en aquest punt crucial, que la Comissió Catalana per
l’Amnistia resumeix així, amb precisió, el 28 de setembre, la reivindicació que el poble
ha anat exigint al llarg de sis anys de lluites:
“1.- AMNISTIA per a tots els presos polítics i retorn de tots els exiliats condemnats o
represaliats per la seva lluita contra el règim feixista; conseqüentment cal la legalització
de tots els partits polítics, organitzacions i associacions obreres i populars, i la derogació
de les lleis que retallen el dret d’associació, manifestació, vaga, i la resta dels drets
democràtics, lleis fetes per a reprimir el poble.
2.- AMNISTIA laboral, en el sentit més ample de la paraula; aplicada a totes aquelles
persones que, des del seu lloc de treball, han lluitat per les llibertats de la classe
treballadora, mitjançant llur reintegració al lloc de treball amb les condicions i drets que
els hi correspondrien.
3.- AMNISTIA per a les dones condemnades per les lleis que les discriminen i
penalitzen en el terreny sexual, familiar, laboral, patrimonial, etc.; conseqüentment
l’abolició d’aquestes lleis, parant compte que totes aquestes situacions no estaven
penades ni a la legislació de la II República ni a la de la Generalitat de Catalunya.
Exigim també la dissolució de les Cruzadas Evangélicas, funcionàries de presons.
4.- AMNISTIA per a totes aquelles persones que pateixen privació de llibertat per causa
de la llei de “perillositat social”. La derogació d’aquesta llei i de totes les especials han
d’anar implícites a la promulgació de l’amnistia total.
5.- AMNISTIA pels funcionaris i militars de la II República, separats de llurs funcions,
i reconeixement de llurs drets als mutilats de guerra.
6.-AMNISTIA pels militars, oficials (UMD) i soldats (USD). Revisió del Codi de
Justícia Militar. Llibertat per als militars empresonats i dret a llur lliure associació.

202
7.- AMNISTIA pels objectors de consciència. Reconeixement al dret d’objecció de
consciència.
8.- Restitució al poble dels béns i dels immobles usurpats pel franquisme.”
Avui, primer dia d’octubre es llença la nova “Campanya popular per l’Amnistia total”,
amplament preparada el mes passat. Un anunci de mitja plana la proclama a l’AVUI. Es
fa una nova crida a tots els ciutadans. Durant quinze dies, quinze furgonetes, amb
equips ben preparats, mitjans audiovisuals, cartells i adhesius, recorreran els pobles i
ciutats de Catalunya de més de 500 habitants. Hi ha la llista de les comarques a visitar,
ja emparaulades, fins al dia 15. “Cal fer present a totes les viles del nostre país el clam
unànime d’Amnistia total. “Quinze dies forts, intensos, amb accions múltiples. Avui
comença el seu esclat fort”. Així fa la primera carta (C1) de la campanya. I, amb
llenguatge popular, hi fa la següent reflexió, ben significativa, per cert: “Amnistia total
no vol dir pas immunitat, irresponsabilitat o campi qui pugui. Ben al contrari, vol dir
girar full, fer foc nou i mirar endavant. És l’exigència més lúcida, intel·ligent i humana
d’ara”. Un exemple: Arbúcies. L’Assemblea Democràtica ha organitzat avui una
caravana de 25 cotxes que han voltat per tot el poble amb pancartes que deien “Exigim
amnistia total”. Ha tingut un enorme èxit popular.
És coincidència que, per primera vegada a Madrid, a les altures polítiques, es copsa un
moviment verament efectiu de cara a promulgar l’amnistia. L’Oposició sencera i unida
(el PSOE, el grup comunista, la minoria basco-catalana i el grup mixt) presenta un
projecte únic de llei d’amnistia al Congrés dels Diputats de Madrid. Afecta fins als fets
del 15 d’octubre de 1977. Exigeix una “veritable amnistia”, per als fets d’intencionalitat
política, objecció de consciència, infraccions governatives i administratives tant civils
com militars i actes de naturalesa comunicacional, sindical o laboral. Els efectes seran
“totals”: reintegració, reconeixement dels drets dels hereus, extinció d’antecedents
penals, posada immediata en llibertat, extinció de la situació de rebel·lia, resolució
màximament en tres mesos.
A darrera hora del dia 2, la UCD presenta al Congrés el seu projecte d’amnistia, just
abans d’expirar el termini legal. Torna a ser un indult disfressat d’amnistia que deixa,
com els anteriors (7.76 i 3.77), a criteri dels jutges, la seva aplicació. Ignoren que
l’amnistia és una decisió política. Els tribunals no hi tenen part.
El dia 3, a Sant Adrià de Besòs, la coordinadora de joves organitza una sonada
“assentada” que dura 22 hores, per l’amnistia total.
El mateix dia, presento al Governador Civil de la província de Barcelona una instància
amb la llista de les quinze furgonetes, les dades dels seus conductors i l’itinerari detallat
de cadascuna. El dia 4, el Governador concedeix la seva autorització.
També el mateix dia, a les nou de la nit l’alta representació del Congrés de Madrid
decideix que el Ple del dia 7, “el Ple de l’Amnistia”, en diuen, debati el tema de
l’amnistia pel procediment d’urgència. A proposta de la UCD cal unificar els dos texts.
Tots hi estan d’acord excepte Aliança Popular (AP). Assenyadament UCD vol un
consens “esclafador”, que ja ningú no torni a posar en dubte que allò que es concedeix
és l’amnistia esperada per tots. Cal una majoria aclaparadora i un debat (?) curt, mínim.
Altrament es podria posar en perill el procés pacificador que es pretén.
A 5 d’octubre hi ha a les presons espanyoles el número de presos polítics catalans que
es detalla a continuació: Barcelona: Model, 33; Trinitat, 3; Còrdova, 1; Girona, 1;
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Objectors de consciència: a Figueres, 11; a Palma de Mallorca, 1. Total: 50. D’altres
nacions de l’Estat, més de cent.
Ja són formades Comissions Pro Amnistia al Gironès, al Alt Empordà, a la Garrotxa, al
Baix Empordà, a Vilanova i la Geltrú, a Vic, a Terrassa, a Sabadell i a Premià de Mar.
Es comença a preparar la prevista gran concentració de final de campanya per al
diumenge dia 16 d’octubre a Montjuïc de Barcelona. Als partits parlamentaris no els
plau. Comença a notar-se la fredor dels partits polítics parlamentaris i de les forces
sindicals afins pel que fa a aquesta campanya. Consideren que destorba la nova feina
política a les Corts de Madrid. Aquesta fredor produirà la retirada d’ajuts econòmics
importants emparaulats, que deixarà la campanya descalçada financerament. L’ORT de
Segòvia, en carta adreçada al carrer Entelsa (!), Barcelona, m’invita a un acte a aquella
capital, programat per al dia 18, quasi unitàriament. Només hi faltaven PCE, PSOE i
UGT! Els parlamentaris es van refredant a tot arreu. Té gràcia que l’adreça de l’ORT a
Segòvia és al carrer dels Desemparats.
Mentre, a les Corts de Madrid UCD i oposició intenten unificar llurs dos texts. Estan
d’acord en que el terme de la concessió seria el 15 de juny (eleccions) i no el dia mateix
de la concessió. Això ja és una rebaixa. Les principals dificultats són l’amnistia laboral i
la militar. La junta superior militar ha fet saber que no acceptaria l’amnistia tal com
l’oposició la demana. S’oposa al reingrés dels militars republicans. Ahir un grup de caps
militars fan una visita a la Moncloa. A més a més, la UCD vol excloure de l’amnistia el
“deliberat propòsit de desestabilitzar el procés democràtic”. El “Alcázar” recorda al
ministre de Justícia la seva frase: l’amnistia “crea un clima d’impunitat absolutament
negativa per a la convivència”.

188.- En vigílies? (6/11.10.77)
Diu la cinquena carta a l’Avui, de dijous 6.10: “Qui porta la campanya d’Amnistia
Política total?” I respon: “Un seguit de partits, organitzacions i entitats de tota mena. La
Plenària de cada dilluns, és integrada per una cinquantena de representacions.
L’Executiva, més reduïda, es reuneix els dimecres. Formen la mesa tres persones: Pere
Portabella (senador de l’Entesa), Agustí Vall (Amnesty International) i Àngel Colom
(AC). Dos altres senadors hi participen constantment: Francesc Candel i L. M. Xirinacs.
En el balanç fet per la Comissió es constata que els partits polítics en llur totalitat estan
adherits a la campanya, però en molts casos, no li donen suport a la pràctica. Invitats
tots a la reunió, en són absents PSUC, PSC(c) i UCD, entre altres. Hi assisteixen: CDC,
EDC, PSC(r) i la sindical UGT.
Pressionats pel ministre de l’Interior, Rodolfo Martín Villa, Enrique Múgica (PSOE) i
Xabier Arzalluz (PNB) denuncien les Gestores pro-amnistia d’Euskadi com elements
desestabilitzadors (“la crida és sospitosa”) del procés polític obert a les Corts de
Madrid. “Els partits, que han guanyat les eleccions generals, no són darrera les
gestores”. El senador basc, Joan Maria Bandrés, ha manifestat la seva disconformitat
amb aquestes declaracions. “Obliden que si avui s’ha arribat en els àmbits oficials al
clima que permet esperar una propera amnistia, això no es deu en absolut a la nostra
tasca parlamentària, ans precisament a les mobilitzacions populars”. La Comissió
Catalana també n’ha manifestat la seva més enèrgica protesta. Es diu amb fonament que
el ministre de l’Interior, Martín Villa, ha manifestat la seva estranyesa davant l’adhesió
que l’Entesa i tota l’Assemblea de Parlamentaris catalans, sense excepció, han donat a
la nostra campanya, en telegrama adreçat al governador civil de Girona.
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A més, segons Bandrés, els texts oficials obliden el problema dels presos socials.
Justament la lluita dels presos socials en pro d’una amnistia s’està rellançant en aquests
dies. A la vaga de fam iniciada el dimecres per uns 150 reclusos de Basauri, es van unir
ahir 112, de la presó d’Alcalà d’Henares i 20, de Cartagena.
El senador per Araba, Ramon Bajo discrepa fonamentalment pel que fa a la limitació
dels efectes de l’amnistia fins al 15 de juny 1977. Aquesta, diu, no és la data de
l’autèntic inici de la democràcia, sinó el seu pròleg. Ho demostra el fet que l’amnistia
total no s’hagi concedit ja. Tampoc han estat legalitzats encara els partits EIA, HASI i
LAIA. D’altra banda els sis diputats i els sis senadors del PDP, que forma part de la
UCD, anuncien que en el tema de l’amnistia no compliran amb l’obediència de vot.
Votaran en consciència, en contra de la proposta de la UCD, i ho faran per què volen
“reforçar la participació democràtica”.
En la “Tribuna de l’Assemblea de Catalunya” de l’AVUI d’avui, la Delegació de l’AC a
la Comissió Catalana per l’Amnistia fa una encesa crida a col·laborar en tot amb la nova
campanya, sota el títol “Prioritat de l’amnistia”. L’AC no oblida el seu primer punt.
La Comissió està en contacte constant amb les altres comissions similars de l’Estat, que
també duen a terme aquests dies la campanya per l’amnistia total.
A Vic es comença, davant l’Ajuntament una vaga de fam rotatòria (24 hores cadascú),
com a focus i centre d’informació constant, sobre l’amnistia.
Divendres, 7.10.- A dos quarts de deu, a les Cotxeres de Sants: magne festival,
organitzat per l’Associació de Familiars i Amics de Presos Polítics. Hi canten: Joan
Manuel Serrat, Marina Rossell, Núria Feliu, Sisa i altres, en un ambient molt encès. La
cabuda del local és amplament superada per la concurrència. Molts marxen frustrats.
Entre cançó i cançó parlen expresos, pares de presos i advocats, sempre sobre
l’amnistia. Són especialment emocionants les intervencions de Jon Etxabe, Marc
Palmés, la mare de Ramon Trilla (fa 6 anys que és en presó) i el pare d’Àlvar Valls.
Poc després, a les deu del vespre, comença una conferència – col·loqui sobre el tema
“Amnistia política total” als caputxins de Sarrià de Barcelona, a càrrec d’Agustí Vall i
Fortuny i de Magda Oranich Solagran.
Es van constituint noves comissions locals: La Floresta, l’Hospitalet de Llobregat,
Badalona, Aiguafreda, Balaguer, Anoia, Mataró i Vilafranca del Penedès.
A Madrid, immediatament abans d’acabar-se el termini per intentar unir els dos texts
d’amnistia, el del Govern (UCD) i el de l’oposició, s’ha arribat finalment a un text únic
(190) que manté totes les condicions que l’UCD havia plantejat el primer dia, si bé
suavitzades en la forma. Aquest ha estat el preu d’assolir un proposta comuna: cedir en
tot allò que és essencial. És inevitable que la llei parlamentària surti retallada.
Tele/eXprés titulava: “L’amnistia pactada tampoc no serà total”.
L’associació de Familiars i Amics de Presos Polítics de Catalunya envia al rei una carta
demanant l’amnistia per a 30 presos sota jurisdicció militar... a l’espera d’un Consell de
Guerra, segons el Codi de Justícia Militar.
Escric al meu diari: “He llegit que aquests dies a Madrid s’organitza una campanya de
recollida de signatures que sol·liciten del rei l’amnistia per als soldats processats per
delictes d’opinió o pel fet de sol·licitar fora del camí reglamentari la millora de les seves
condicions de vida. Uns quants partits encapçalen aquesta carta. Actualment existeixen
a prop de trenta soldats que esperen judici militar en consell de guerra, acusats de
sedició o de pertànyer a la Unió de Soldats Democràtics i molts més que pateixen durs
càstigs o calabós de fins a dos mesos per les mateixes causes. Caldria aconseguir que els
nostres soldats, aquests homes armats que no feren la guerra, que no volem que la facin
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mai, puguin practicar els ideals democràtics que volem per a tota la societat, també a les
casernes” (5.10.77).
Dissabte, 8.10.- Un exemple de bona avinença: La Comissió de Badalona. Al Museu hi
ha un acte on parlaran Salvador Casanovas i Anna Mercadé. Dissabte, 15, manifestació
a dos quarts de vuit del vespre. Assegudes. Xerrades als barris. I projecte d’encadenada.
Tot això ho munta la Comissió badalonina per l’amnistia composta de: BR,
Independentistes, PSUC, PSC(r), PSC(c), CDC, ERC, CCOO, UGT, CSUT, PT, CIC,
Assoc. De la Dona, No-Violents, Comunitats de Base, Solidaritat, Independents,
Federació d’Associacions de Veïns i Jove Cambra!
Diu la setena carta a l’AVUI: “¿I si donen l’amnistia dijous, que serà de la campanya?
El que vol la campanya és l’amnistia, no la campanya”.
Diumenge, 9.10.- El Govern Civil de Guipuzkoa prohibeix la setmana pro amnistia
promoguda per les Gestores Pro Amnistia. Argument? “els grups parlamentaris ja ho
estan tractant per vies democràtiques”.
Dilluns, 10.10.- Dos membres de la Comissió Catalana han viatjat 9 dies per impulsar la
campanya per tot l’Estat. Hi ha constituïdes Comissions a València i a Màlaga, amb
adhesió expressa del bisbe Buxarrais (per cert, i els bisbes de Catalunya?). A Còrdova
assumeix la campanya el Círculo Cultural Juan XXIII, amb adhesions de totes les
forces, i es porta una forta acció radiofònica i de reunions informatives als barris, que
acabarà amb una concentració el dia 15. Han connectat amb les altres Comissions
andaluses. A Sevilla s’està constituint la Comissió. A Madrid l’ha assumida Justicia y
Paz, i hi ha l’adhesió del bisbe Iniesta. A Oviedo Justicia y Paz i l’HOAC, ho faran
extensiu a tots els partits. A Santiago de Compostela les Joventuts Comunistes porten la
campanya. A Valladolid la Casa de la Paz, amb altres grups cívics i partits o
independents.

189.- Amnistia laboral ((11.10.77)
Els obrers han portat el pes més gran en la lluita per la llibertat durant els quaranta anys
del franquisme. Ells han patit la repressió més despietada, privats de llibertat sindical i
cooperativa, de dret de vaga, de partits d’esquerres, de legislació laboral protectora, de
participació en les organitzacions internacionals del treball, etc. Obligatòriament
adscrits al Sindicat Vertical (CNS) controlat pels polítics del Movimiento tots ells, sense
excepció, adeptes al falangisme. Els universitaris, a part, eren també obligats a sindicarse al SEU, sindicat únic universitari, tan falangista com l’altre.
Aturs parcials, treball lent, boicots, sabotatges, vagues de zel, vagues parcials i generals,
manifestacions, concentracions, pintades, plantades portaren com a conseqüència mals
tractes, sobreexplotació, assetjament laboral, amenaces, acomiadaments, sancions,
càrregues de les forces d’ordre, multes, exili, atur, llistes negres, misèria, marginació
urbanística, males comunicacions, manca de serveis culturals i educatius, insalubritat
dels habitatges i barris, desnonaments, emigracions, denúncies, persecucions, registres,
detencions, interrogatoris, represàlies, tortures, judicis, presons, treballs forçats, presons
i morts. Per cada bastonada que rebien les classes mitges, la classe obrera en rebia deu.
En el temps que estic davant de la presó Model de Barcelona he vist que per cada
manifestació per l’amnistia se’n feien deu per qüestions laborals, en la empresa privada
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o en l’administració oficial. Cada dia n’hi havia una o una altra. Van esdevenir
paradigmàtiques les tortures sofertes per l’obrer Francesc Téllez.
Dins les fàbriques els reglaments de règim interior s’encarregaren de mantenir el
sistema autoritari sense contemplacions. És sancionable per insubordinació aixecar la
veu a un encarregat. No es pot sol·licitar res de forma col·lectiva, com a les presons.
Estil de jerarquia militar. Cal passar pels comandaments menors per arribar als majors.
Els obrers més lluitadors resten indefinidament sense treball.
Salvades honorables excepcions, la patronal ha emprat l’Estat, la policia, la guàrdia civil
i altres mil controls –blocs d’habitatges, guarderies, escoles, mitjans de difusió, etc.- per
reprimir la puixança del moviment obrer. No en va, reactivament, el Partit Comunista
sempre fins a avui ha estat, en temps del franquisme, el partit clandestí més extens, més
organitzat i el que ha atret els millors intel·lectuals del país. Aquesta patronal,
aprofitada i oportunista, s’ha enriquit a costa d’aquests obrers oprimits i exprimits. Un
dia em deia Josep Tarradellas, a Perpinyà: “D’on creus que ha sortit la fortuna de Banca
Catalana sinó de l’explotació dels obrers, protegida pel règim franquista?”. Encertada o
no l’al·lusió, és patent a tots la naixença ràpida, com bolets, de noves fortunes i el
creixement d’algunes de velles, al llarg de tota la dictadura, on l’obrer mai no ha gaudit
de drets i llibertats.
I aquesta classe obrera, tan combativa i tan castigada, ha lluitat no solament pels seus
propis interessos, ans també pels interessos generals del poble. Jo he vist durant els sis
anys d’existència de l’Assemblea de Catalunya com els representants obrers aportaven
llurs esforços i col·laboració a favor de l’Amnistia política, per les llibertats polítiques i
socials, per l’autonomia de Catalunya, per la defensa de la nostra llengua, de la nostra
cultura, de les nostres institucions, retinguts, certament, pels partits “internacionalistes”
d’esquerra en l’aspecte de l’independentisme català, però no amagant el dret de tota
nació a la seva autodeterminació, com demana el tercer punt de l’Assemblea de
Catalunya.
Per tot plegat és just que exigim la immediata reincorporació de tots els acomiadats per
motius de persecució política i de lluita laboral, a llurs llocs de treball. Això representa
l’amnistia laboral. Això han estat demanant dies i dies els “captaires de la readmissió”
davant les respectives fàbriques.
El projecte de llei (191) d’amnistia, en els seus articles cinquè i vuitè recull l’amnistia
laboral, en contra del que semblava en els primers avenços informatius.
Vol equiparar les condicions laborals espanyoles amb les que regeixen
internacionalment. Penso que es refereix a l’Organització Internacional del Treball
(O.I.T.). Es important que siguin a càrrec de l’Estat les restitucions referents a
cotitzacions de la Seguretat Social suspeses. Les empreses ara estan exhaustes.
Resta enlaire el problema de les readmissions. Com també que tot plegat depengui del
criteri de les autoritats judicials, perquè la llei és difuminada i caldran “pressions” de les
centrals sindicals per obtenir-ne l’efectiva execució” (11.10.77).
A la premsa aquests dies, defensors de la patronal, bramen. Consideren que l’amnistia
laboral és una intromissió de l’Estat en l’economia privada, fet que pertorba les lleis de
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mercat. Es fa una apologia a ultrança del neoliberalisme econòmic. Es vol
l’acomiadament lliure. No cal dir que s’oblida o s’ignora el punt segon de l’Assemblea
de Catalunya que exigeix l’accés del poble al poder polític i econòmic. En molts
aspectes, el franquisme més que feixista ha estat liberal. Parlo d’un nou concepte polític,
que anomeno d’”extrem centre” (tirania política i social per a defensar la més pura
llibertat econòmica dels poderosos). ¿És lliure un mercat on irremissiblement el peix
gros es menja el xic i uns pocs trusts, monopolis o càrtels, acaben, per sistemes de
dumping, imperant en el mercat, determinant-ne els fluxos de béns i serveis i els preus
dels canvis comercials? La vera lliure competència del mercat demana una legislació
oficial que la protegeixi. Tota societat que pretén ésser democràtica té lleis i comissions
antimonopoli, lleis i tribunals laborals, seguretat social, etc., per protegir el poble
treballador i el mercat de la fam i de la voracitat desmesurades dels poderosos.

190.- A urgències! (10/13.10.77)
Oslo, dilluns, 10.10.1977.- El Comitè del Premi Nobel de la Pau del Parlament noruec
anuncia que el premi corresponent a 1977, dotat enguany amb 700.000 corones sueques
(12 milions i mig de ptes.), havia estat atorgat a Amnesty Internacional, organització
que ha treballat amb tots els mitjans al seu abast per protegir els valors humans d’una
manera pràctica, humanitària i apolítica, en suport de les creences religioses, polítiques
o situació racial dels individus a tot el món. A Oslo hi havia damunt la taula una llista
de cinquanta-quatre candidats optants al premi, entre ells, una vegada més, jo. Des de
Segura de la Sierra, signat per Lorente, m’arriba un telegrama: “Prego acceptis
felicitació pel premi Nobel de la Pau concedit a la teva primordial idea”. A la Carta de
l’AVUI i en un enquadrament de Mundo Diario del 12.10 hi diu: “Ens han donat el
Premi Nobel de la Pau! No a nosaltres, Comissió Catalana Pro Amnistia, però sí a
Amnesty International. Això vol dir que han honorat les campanyes pro amnistia. Han
reconegut allò que els poders establerts es negaven a reconèixer: que lluitar per
l’amnistia és una fabulosa i fecunda tasca per la pau. Membres d’Amnesty i
col·laboradors treballen en la nostra campanya. Amnistia igual a pau”.
En l’Assemblea Plenària d’avui, la Comissió Catalana Pro Amnistia estudia el projecte
de Llei d’Amnistia unificat (188, 191), que les Corts han d’aprovar. Hi ha valors
positius fruit de les pressions populars. Hi ha, també insuficiències. No serà, doncs, una
amnistia total del tot. Caldrà sospesar el sí i el no. Aquest serà el contingut de l’acte
final de campanya al Passeig Maria Cristina de Montjuïc de Barcelona a les dotze del
migdia del diumenge dia setze d’octubre, que ja està autoritzat pel silenci administratiu,
un cop caducat el termini oficial sense rebre resposta.
Dimarts, 11.10.- Organitzada per la comissió local i el moviment no violent, a les 10 de
la nit, a la Caixa d’Estalvis de Sabadell, s’hi fa una xerrada sobre “L’amnistia política
total”. Parlen Agustí Vall i Fortuny i J. Martínez de Foix.
La Coordinadora Feminista de Barcelona i l’Organització Feminista Revolucionària han
fet públics sengles comunicats sobre l’exclusió de les reivindicacions de la dona en el
projecte de llei d’amnistia.
Hi ha qui diu: “I aquests que maten pels carrers, també cal donar-los amnistia?” La
novena carta a l’AVUI respon a aquesta amb una altra pregunta: “Que ara hi hagi
atemptats ¿ens ha de fer abandonar la lluita per l’esperada amnistia? Perquè els qui ara
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maten pels carrers ho fan precisament per a què vostè digui això. No caigui en llur
trampa.”
Santa Coloma de Gramenet, dimecres, 12.10.77.- Unes tres mil persones s’han
manifestat avui a migdia en demanda d’amnistia total, (també de la laboral i per a la
dona), organitzats pel Comitè Local pro-Amnistia Total, on figuren la majoria dels
partits, centrals sindicals i entitats populars locals.
Concentració a Collblanc de set-cents manifestants, i de dos-cents cinquanta a Arenys
de Mar.
Diverses accions a Badalona i a Castelldefels.
A Sant Andreu del Palomar, Àngel Colom adverteix de la possible tràgica decepció dels
presos socials davant una amnistia que els oblida per complet, malgrat sigui feta i vagi
signada pels partits populars antifranquistes. També s’hi troba el senador Paco Candel
que qualifica de bunyol la propera llei d’amnistia. “Però, diu, la proporció de vots de les
Cambres no dóna per a més”.
A Tarragona, amb motiu de l’aniversari de l’afusellament del president Lluís Companya
s’ha endegat una acció per reclamar l’amnistia total. El comunicat, signat per JSAN,
MUM, JERC i CSI, exigeix “l’amnistia total, en especial per als patriotes catalans que
estan empresonats per la lluita d’alliberament nacional i de classe dels Països Catalans”.
També demanen “la presa de consciència del poble de Tarragona per continuar la
mobilització que porti a la consecució de l’amnistia total”.
Dijous, 13.10.77. Matí.- Segons les normes de tramitació publicades al Butlletí de les
Corts, el Ple del Congrés dels Diputats dedicat al debat del projecte de llei d’Amnistia
resta ajornat fins al dia 20! ... i s’havia de celebrar avui. Cal que passin set dies
preceptius per tal que els grups parlamentaris puguin presentar esmenes al projecte
unificat (191). Si, com mínim, es tractés d’una amnistia total!... atès que aspectes de
l’amnistia com els delictes de la dona, els dels presos comuns, els drets dels militars i
funcionaris republicans, etc., segurament caldrà ajornar-los ad calendas graecas.
Dijous, 13,10.77. Tarda.- En acabar el Ple del Congrés, sorprenentment el president del
mateix, Fernando Álvarez de Miranda, anuncia que, segons acord de la Junta de
Portaveus, demà, divendres, dia 14.10, a partir de les dotze hores del matí, sense
possibilitat de presentació d’esmenes (!), se celebrarà el debat (?) i aprovació del
projecte de llei d’Amnistia. ¿Per què aquesta pressa en la tramitació d’un tema que
havia estat anunciat per al dia 20 i que venia, com a mínim, arrossegant-se de sis anys
enrere? Corren rumors que es tracta d’evitar, per la sorpresa de l’avançament, algun
greu secret pla desestabilitzador. O es tem per la situació explosiva dels presos socials
que també volen amnistia o indult.
El Congrés tractarà el tema de l’amnistia a les dotze del matí. El Senat, a les sis de la
tarda.
Mentre, en el Senat seguim dempeus, des de fa tres mesos, José de la Peña Cámara
(PSOE), una hora cada sessió com prometé i jo, tota la sessió. No se sap perquè, però tot
està assegurat sense permís de debat ni permís de presentar esmenes. De cop i volta una
gegantina pressa ho envaeix tot, ofegant tots els procediments democràtics establerts.
¿Què passa? I és curiós que tots els portaveus dels grups parlamentaris s’han posat
d’acord. (La resta de parlamentaris no pintem res). Els presidents de les dues Cambres
així ho afirmen. Fins sembla que AP s’hi avindrà. Divendres aprovació per les Corts.
Després, sanció pel Cap d’Estat; publicació en el BOE i entrada ipso facto en vigor.
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Escric al meu diari: L’amnistia està roent. No sé si ningú no ha filosofat suficientment
sobre la imperiosa necessitat inconscient, que té el poble ras, de l’amnistia. El poble vol
pau de veritat i sap, per instint, que l’amnistia és la pacificació. I vol una amnistia que
esgoti d’un cop les peticions, les campanyes i les estretes concessions hagudes fins ara.
Crec que és la cosa més demanada els darrers anys.
A nivell de consciència la cosa és molt més confusa. Uns la volen així altres aixà. En
aquests dies s’està produint un fet altament perillós. Els presos i els partits més radicals
d’esquerres estan demanant amnistia total per a presos polítics i socials. Presons buides.
En canvi els partits parlamentaris al Congrés uns projectes que, tot comptat i debatut,
obliden totalment els presos socials. Són UCD, PSOE_PSC, PCE_PSUC i la minoria
basco-catalana. Sembla estrany que tractant-se de satisfer un desig col·lectiu indubtable
de pacificació, les posicions siguin tan distanciades i tan poc pacificanta.
Guanyaran els forts si no s’hi posa remei. I tindrem una amnistia política en sentit
estricte, amb les presons negades de desesperació i sang. Mai no he cregut que els
poders fàctics concedissin el buidat total de les presons.
Tanmateix el franquisme carregà amb un sever plus de repressió la delinqüència social.
Just és despenalitzar els perjudicats.
En la nostra campanya d’amnistia política total, que es realitza aquests dies, demanem
un indult de sis anys com mínim per als presos socials, com compensació de l’excés no
democràtic de repressió de la dictadura. I demanem que se suprimeixi la llei de
perillositat social i s’esmenin el Codi Penal, la Llei d’Enjudiciament Criminal i el Codi
de Justícia Militar.
Crec que és quelcom de sensat i pacificador dintre del possible. La meva intenció no és
que es resolgui la presó i s’emboliqui el carrer o que es pacifiqui el carrer i s’ompli de
san la presó. Ans que es resolguin en pau carrer i presó. (6.10.77).
La Llei de Vagos y Maleantes, avui de Perillositat i Rehabilitació Social, és curiosament
una llei republicana que el franquisme no només mantingué ans que esmenà i augmentà.
Per llei de 15.6.54 s’inclouen els homosexuals. La nova redacció de 4.8.70 introdueix
les prostitutes. El número 3 de la primitiva llei, que deia: “Aquells que no justifiquin...
la possessió o procedència del diner o efectes que es trobin en llur poder...” i que
perseguia els casos de fortunes ràpides inexplicables (Joan March, etc.), desapareix en
la nova redacció de 1970. Aquesta nova redacció, inclou als que il·legítimament
posseeixin drogues tòxiques, a més d’incloure traficants, fomentadors i toxicòmans. I no
distingeix entre drogues majors i menors, ni entre les que creen dependència o no. La
possessió d’una quantitat, fins i tot insignificant, de marihuana o altre derivat del cànem
índic –fet que la medicina moderna considera menys perillós que l’alcohol i no més que
el tabac- permet ja l’aplicació de la llei.
Sense entrar en judici de causes, és cert que ens calen mesures legals protectores contra
explotadors i traficants de drogues, tercers que promouen o es beneficien de la
prostitució, tracte de blanques o mendicitat aliena, delinqüents professionals, etc. Han
de menester nova llei i renovació del codi penal. Però demanem una llei d’amnistia
compensatòria dels excessos repressius comesos. Els marginats socials han estat fins ara
els pitjor tractats per les mesures d’indult o d’amnistia (4.10.77).
Més o menys bona, demà finalment es vota la llei a les Corts, però la campanya
continua fins al diumenge, 16.10, a Montjuïc, on s’acaba... i restarà encara molta
amnistia per aconseguir!
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Segueixen sense parar actes i més actes per l’amnistia: La Garriga, Vilanova de la Roca,
la Roca del Vallès, Granollers, Balaguer (700 persones), Esplugues (700 persones).
Innombrables adhesions.

191.- Llei d’Amnistia (14.10.77)
Projecte de llei a debatre a les Cambres legislatives, partint de la unificació dels dos
projectes presentats, un per la UCD i l’altre pels quatre grups parlamentaris de
l’oposició. Text íntegre finalment aprovat, sense tocar una coma del projecte (!),
publicat al BOE nº 248, el 17.10.1977l (per aquesta causa el presentem abans del debat i
no com a resultat del “debat”):
A1.1.a.- Resten amnistiats: tots els actes d’intencionalitat política qualsevol que en fos
el resultat, tipificats com a delictes i faltes, realitzats amb anterioritat al dia 15 de
desembre de 1976.
A1.1.b.- Tots els actes de la mateixa naturalesa realitzats entre el 15 de desembre de
1976 i el 15 de juny de 1977, quan en la intencionalitat política s’aprecia a més, un
mòbil de restabliment de les llibertats públiques o de reivindicació d’autonomia dels
pobles d’Espanya.
A1.1.c.- Tots els actes d’idèntica naturalesa i intencionalitat als contemplats en el
paràgraf anterior realitzats fins al 6 d’octubre del 1977, sempre que no hagin suposat
violació greu contra la vida o la integritat de les persones.
A1.2. Als mers efectes de subsumpció en cadascun dels paràgrafs de l’apartat anterior,
s’entendrà per moment de realització de l’acte aquell en el qual s’inicià l’activitat
criminal.
A2.- En tot cas són compresos en l’amnistia:
A2.a.- els delictes de rebel·lió i de sedició, així com els delictes i faltes comesos amb
ocasió i motiu d’aquests, tipificats en el codi de justícia militar (R. 1945, 1010; R.1946,
1232 i N. Dicc.5668).
A2.b.- l’objecció de consciència a la prestació del servei militar per motius ètics o
religiosos
A2.c.- els delictes de denegació d’auxili a la justícia per negar-se a revelar fets de
naturalesa política coneguts en l’exercici professional
A2.d.- els actes d’expressió d’opinió realitzats a través de premsa, impremta o
qualsevol altre mitjà de comunicació
A2.e.- els delictes i faltes que poguessin haver comès les autoritats, funcionaris o agents
de l’ordre públic amb motiu o ocasió de la investigació o persecució dels actes inclosos
en aquesta llei
A2.f.- els delictes comesos per funcionaris o agents de l’ordre públic contra l’exercici
dels drets de les persones.
A3.- Els beneficis d’aquesta llei s’estenen als trencaments de condemnes imposades per
delictes amnistiats, als estranyament acordats per commutació d’altres penes i a
l’incompliment de condicions establertes en indults particulars.
A4.- Queden també amnistiades les faltes disciplinàries judicials i les infraccions
administratives o governatives realitzades amb intencionalitat política amb l’única
excepció de les tributàries.
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A5.- Són compreses en aquesta llei les infraccions de naturalesa laboral i sindical
consistent en actes que comportin l’exercici de drets reconeguts als treballadors en
normes i convenis internacionals vigents en l’actualitat.
A6.- L’amnistia determinarà en general l’extinció de la responsabilitat criminal
derivada de les penes imposades o que es poguessin imposar amb caràcter principal o
accessori.
Pertocant al personal militar a qui s’hagués imposat o es pogués imposar, com a
conseqüència de causes pendents, l’accessòria de separació de servei o pèrdua
d’ocupació, l’amnistia determinarà l’extinció de penes principals i el reconeixement, en
les condicions més profitoses, dels drets passius que els corresponguin en llur situació.
A7.- Els efectes i beneficis de l’amnistia, a què es refereixen els quatre primers articles,
seran en cada cas els següents:
A7.a.- la reintegració de la plenitud dels drets actius i passius dels funcionaris civils
sancionats, així com llur reincorporació a llurs respectius cossos, si n’haguessin estat
separats. Els funcionaris reposats no tindran dret a la percepció d’havers pel temps en
què haguessin prestat servei efectiu, però se’ls reconeixerà l’antiguitat que els
correspongui com si no hi hagués hagut interrupció en la prestació dels serveis.
A7.b.- el reconeixement als hereus dels difunts del dret de percebre les prestacions
degudes.
A7.c.- l’eliminació dels antecedents penals i notes desfavorables ens expedients
personals fins i tot en el cas que el sancionat fos mort.
A7.d.- la percepció d’haver passiu que correspongui en el cas dels militars
professionals d’acord amb l’ocupació que tinguessin en la data de l’acte amnistiat.
A7.e.- la percepció de l’haver passiu que correspongui als membres de les forces
d’ordre públic, fins i tot als que haguessin pertangut a cossos extingits.
A8.- L’amnistia deixa sense efecte les resolucions judicials i actes administratius i
governatius que hagin produït acomiadaments, sancions, limitacions o suspensions dels
drets actius i passius dels treballadors per compte d’altri, derivats dels fets contemplats
en l’article primer i cinquè de la present llei, i restitueix als afectats tots els drets que
tindrien en el moment de la seva aplicació si aquelles mesures no s’haguessin produït,
incloses les cotitzacions a la Seguretat Social i mutualisme laboral, que, com a situació
d’assimilades a l’alta, seran de càrrec a l’Estat.
A9.- L’aplicació de l’amnistia, en cada cas, correspondrà amb exclusivitat als jutges,
tribunals i autoritats judicials corresponents, les quals adoptaran d’acord amb les lleis
processals en vigor i amb caràcter d’urgència, les decisions pertinents en compliment
d’aquesta llei, qualsevol que sigui l’estat de tramitació del procés i la jurisdicció de què
es tracti.
La decisió serà adoptada en el termini màxim de tres mesos, sense perjudici dels
ulteriors recursos que no tindran efectes suspensius.
L’amnistia s’aplicarà d’ofici o a instància de part amb audiència en tot cas del
ministeri fiscal. L’acció per a sol·licitar-la serà pública.
A10.- L’autoritat judicial competent ordenarà la immediata llibertat dels beneficiats
per l’amnistia que estiguin a la presó i deixarà sense efecte les ordres de recerca i
captura d’aquells que fossin declarats en rebel·lia.
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A11.- Malgrat allò que es disposa en l’article novè, l’Administració aplicarà l’amnistia
d’ofici en els procediments administratius en tramitació i a instàncies de part en
qualsevol cas.
A12.- La present llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de l’Estat.

192.- Finalment amnistia (14.10.77)
Al migdia del divendres 14.10.77 i al Congrés dels diputats de Madrid, amb gran
expectació, comença la sessió per aprovar l’amnistia. Les anomalies d’aquesta operació
ragen a dojo com podrà constatar el lector. No hi ha hagut possibilitat de presentar
esmenes. No pot haver-hi debat. Només el portaveu de cada grup parlamentari podrà fer
una explicació del per què del vot del seu grup. Ningú més no podrà parlar. Després
votació electrònica. Així és de transcendental aquesta “declaració de pau” històrica.
Francisco Letamendia de la coalició Euskadiko Ezkerra intenta trencar el protocol amb
una esmena a la totalitat de viva veu. El president li ho impedeix invocant l’acord de la
inapel·lable reunió de portaveus d’ahir.
Parla Antonio Carro per Aliança Popular que s’abstindrà de votar. No veu necessària
l’amnistia.
Marcel·lí Camacho, de Comissions Obreres, en nom dels comunistes canta una lloança
a l’oblit de les rancúnies i s’alegra de l’amnistia laboral.
El PSP, per boca de Donato Fueyo, dóna suport a la reconciliació nacional que suposa
l’amnistia.
Socialistes de Catalunya, per veu de Josep Maria Triginer, critiquen l’error de les petites
amnisties anteriors. Cal seguir fermament, diu, el procés democratitzador en marxa.
Txiki Benegas dels Socialistes afirma que avui es comença a enterrar els quaranta anys
de dictadura.
Xabier Arzalluz, de la minoria basco-catalana. Hi ha hagut sang i terrorisme, ha dit, per
les dues bandes. Ara cal una transformació democràtica. Digué paraules molt fermes i
fou l’unic orador del matí que rebé una ovació unànime i calorosa.
Francesc Letamendia votarà abstenció, perquè aquesta no és amnistia que atenyi a tots
fins al dia de la seva promulgació.
Rafael Arias Salgado de la UCD fa un discurs discret i de circumstàncies. Però avisà
que a partir d’aquesta amnistia, el pes de la llei caurà sobre els que la violin, sense cap
mena de concessió.
Votació: presents 317 diputados. Sí: 296; no: 2; abstenció: 18; nul: 1, seguida d’una
cataracta d’aplaudiments entusiastes i emocionats.
A dos quarts de set de la tarda del mateix divendres, al Senat de Madrid, amb la mateixa
expectació que al Congrés al matí, comença la sessió per ratificar l’amnistia. El
procediment també és igual que al Congrés, sense esmenes, sense debat, cada portaveu
explica el vot; es vota a les vuit del vespre i res més.
No hi haurà cap vot en contra, però les intervencions desfavorables seran més tenses.
Tampoc es deixarà intervenir a Joan Maria Bandrés, d’Euskadiko Ezkerra, ni al senador
del PSP, Josep Alonso, de Comissions Obreres, pel fet de no ser portaveus dels seus
respectius grups parlamentaris. Joaquim Satrústegui troba a faltar una vera reconciliació
militar.
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Com en el Congrés la majoria dels portaveus canta les glòries de l’amnistia. Mentre
parlava el socialista Francisco Ramos l’almirall de l’Armada Marcial Gamboa cridà: Y
de Paracuellos, ¿qué?.
De 202 senadors assistents votàrem a mà alçada:196 sí; 6 votaren abstenció (3 militars i
5 dels quaranta senadors nomenats pel rei); cap no.
Emocions finals, en l’aplaudiment de la Cambra dempeus, d’un dia històric.
*

*

*

Ahir, 13, a última hora del vespre, en sortint de la transcendental i misteriosa junta de
portaveus, el portaveu de l’Entesa dels Catalans, Josep Benet, tingué un gran acte de
deferència envers la meva persona: “Com en la lluita per l’amnistia tu t’has distingit
més que ningú, amb escreix, crec que és just que tu demà facis de portaveu, representant
l’Entesa dels Catalans davant el Senat, per expressar la nostra intenció de vot. Només et
demano que em deixis veure abans el text del que diràs”. Li agrairé sempre aquest detall
magnànim. He passat la nit fent l’esborrany i al matí li l’he ensenyat.
A la tarda, al seu moment, sense necessitat d’alçar-me, -jo encara, com sempre, m’estic
a peu dret durant tota la sessió- he pres la paraula. El periodista de l’AVUI, Josep M.
Sanmartí comenta: “Destaca la intervenció de Lluís M. X. feta amb una oratòria
pausada però molt emotiva”:
“El text de projecte de llei debatut en el Congrés, aprovat en el Congrés i sotmès ara a la
nostra consideració es podria col·locar sota el següent epígraf: “amnistia per als actes
d’intencionalitat política”. Té grans mèrits, potser els únics que avui es poden
aconseguir:
a) La totalitat de l’amnistia fins al dia 15 de desembre de l’any 1976.
b) L’atenció als lluitadors per les llibertats públiques i les autonomies fins al 6 d’octubre
de 1977 amb criteri ample.
c) L’amnistia militar, incloent-hi l’objecció de consciència.
d) L’amnistia als professionals, periodistes, funcionaris o agents de l’ordre [amb el
reconeixement de l’existència d’importants irregularitats].
e) L’amnistia als estranyats.
f) L’amnistia a les faltes judicials, administratives i governamentals.
g) L’amnistia sindical i laboral amb anul·lació de resolucions i equiparament a les
condicions laborals internacionals.
h) L’extinció de responsabilitats criminals i reintegrament de drets.
i) L’eliminació d’antecedents i percepció d’havers passius.
j) La cel·leritat en l’alliberament dels afectats privats de llibertat.
k) La possibilitat d’acció pública per a sol·licitar l’aplicació de l’amnistia.
Tanmateix, sota el mateix epígraf, trobem a faltar uns quants detalls importants:
a) L’extensió de l’amnistia completa fins al dia de la seva publicació.
b) Que tots els militars professionals haurien de poder reincorporar-se a llur servei.
c) Igualment caldria dir sobre policies i guàrdies civils.
d) Els mutilats republicans ara només cobren una quarta part dels havers passius que
cobren els de l’altra banda de la contesa.
e) Les vídues de soldats republicans no cobren res.
f) Les vídues de morts per represàlies polítiques tampoc.
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g) Resten exclosos els represaliats per realitzar accions de suport a l’objecció de
consciència.
h) No sabem si seran tinguts com lluitadors per l’autonomia els acusats nacionalistes
catalans [FNC] o canaris [MPAIAC], atès que es considera que sí ho són els bascs
[ETA], segons es diu.
i) [¿Podran tornar tots els exiliats per motius polítics i no només els extranyats?]
j) ¿Millorarà la situació judicial per comparació a les actuacions de les amnisties
passades?
k) Veiem que no es recuperen les institucions clausurades per motius polítics.
l) No s’esmenen les incautacions de béns mobles i immobles efectuats pels mateixos
motius.
m) També caldria atendre als afectats per aquesta amnistia sense proposta de cessament
en els seus càrrecs per raons òbvies. Fins ara no foren atesos.
Crec que la solució [la consecució de mesures complementàries de l’amnistia sobre] de
molts d’aquests punts no fóra cosa difícil.
Però existeix un altre epígraf important [que potser està una mica aliè a aquestes
Cambres. I que afecta molt al carrer. Afecta a aquests dies que seguiran a aquesta
amnistia. El podríem titular] “amnistia per als actes no polítics sancionats com
conseqüència directa del sistema polític que tractem de superar”. Entre els més
importants hi trobem:
a) Els delictes per raó de sexe, que no existien durant la República, entre els quals es
poden comptar els mal anomenats delictes de la dona, que són els únics creats de nou
pel franquisme.
b) [Potser el més important de tots és l’apartat d] els delictes dels presos socials, que
foren reprimits en el sistema amb un plus notable sobre la legislació penal anterior o
europea amb procediments dràstics. Cal per a tots ells un generós indult que veig amb
un mínim de sis anys de supressió de les penes disciplinars. Històricament, en la
concessió d’amnistia sempre es parà esment en aquest extrem. És una greu qüestió de
prudència de govern. Correm el risc de tenir una amnistia política amb una conseqüent
inestabilitat carcerària greu. Jo no he demanat mai amnistia total a seques; he demanat
sempre amnistia política total, però veiem la implicació política que té aquesta petició
d’indult per als presos socials, i ens plauria que tal volta com mesura de S.M. el Rei,
s’afegís a aquesta amnistia un indult per a ells per evitar els subsegüents problemes.
c) També es pot preguntar com resta el problema dels condemnats o acusats amb proves
insuficients.
d) Caldria un indult semblant a l’anterior sobre les mesures de seguretat aplicades als
afectats per la llei de Perillositat Social. Mai no fruïren de cap gràcia, perquè aquestes
mesures no són considerades penes, tot i que a la pràctica en siguin.
e) Quelcom d’equivalent esdevé amb les mesures correccionals aplicades als menors
sotmesos al Tribunal Tutelar. Menors i perillosos socials, en especial homosexuals,
prostitutes i tenidors de droga, han sufert una repressió molt superior a la que pateixen
llurs homòlegs a Europa.
Urgim el canvi legislatiu corresponent que faci eficaç l’aplicació de l’amnistia. Aquest
canvi afecta especialment al Codi Penal, al Codi de Justícia Militar, a la Llei
d’Enjudiciament Criminal i a la Llei de Perillositat Social. Però creiem que aquest
Senat, [davant la immediata promulgació de l’amnistia], hauria d’[assumir la tasca de]
completar l’[excel·lent] feina política realitzada pel Congrés de Diputats, la finalitat de
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la qual és precisament ser la Cambra política en sentit estricte. Caldria completar-se
aital tasca amb les addicions amunt esmentades en la línia social humanista i ètica més
pròpia d’aquesta Cambra de senadors.
És la primera llei de les nostres Corts democràtiques. Cal estar-ne orgullosos. ¿Per què
no definir, al seu propòsit, el paper propi d’aquest Senat? I si la urgència política
impedeix [ara mateix] aquestes millores, [proposem presentar a aprovació la moció
següent] desitgem l’Entesa dels Catalans portar a consideració d’aquesta Cambra que,
posat que el projecte de llei d’amnistia aprovat amb urgència, valorades les seves grans
qualitats, és insuficient en els aspectes al·ludits en aquests moments en què el nostre
país intenta atènyer una pacificació i reconciliació general, superadora de vells
antagonismes derivats de la guerra civil, crec precís que aquest Senat urgeixi, que en el
termini més breu possible, siguin redactades per l’autoritat competent unes mesures
complementàries d’aquesta llei d’amnistia. Demano que aquest Senat es faci
responsable de vetllar per la seva consecució. Aquest és el sentit del vot positiu del
Grup Parlamentari Entesa dels Catalans.
Hem arribat a la darrera, segurament després d’aquesta no n’hi haurà cap més amnistia
política a propòsit de la guerra civil i les seves conseqüències; és el punt final d’un
sistema i inici d’un altre. Llarg fou el primer i laboriosa la transició al segon. És la
tercera amnistia i encara no és total. Ens interessa allò que ens aporta, talment que no
podem votar en contra. Som obligats a aconseguir allò que falta, talment que no podem
parar en la tasca d’aconseguir despenalitzacions, canvi de lleis i allò que calgui per
acabar amb els privilegis i les marginacions.
Restem compromesos amb aquells que encara esperen llur part en el pacte de pau.
Quaranta anys de lluita heroica per reconquistar una societat lliure no es poden resumir
sense traïció. Les campanyes dels darrers anys en les quals ha estat participant-hi tant de
poble i en les que patiren molts i moriren alguns, han estat tant intenses i constants que
han aconseguit les successives amnisties en contra de la voluntat decidida de no donarla per part dels vencedors. Amnistia vol dir amnèsia. Ja no recordo res. No parlaré
d’aquest passat. Combatré les seves relíquies en el present amb totes les meves forces.
M’asseuré al Senat des del moment de l’aprovació d’aquesta amnistia (rialles i rumors).
Tanmateix no abandono res que no hagi d’abandonar.
Des d’ací regracio a tots els qui heu ajudat en la lluita, els de dins del Senat i els
innombrables de fora del Senat. [Us veig a tots els que m’heu ajudat. Gràcies a aquesta
comunitat oberta del carrer Entença que ha donat dimensió al meu petit signe personal]
Mercès per [tanta companyia], per tanta ajuda, tanta imaginació al servei de la causa
noble i altruista de l’amnistia per a tots els ciutadans de l’Estat. I gràcies també als
estimats enemics, des del policia que ens tustà fins al gran estadista que guanyà la
guerra. La seva contradicció ha donat, potser, un valor únic en el món a la nostra
llibertat. En prendrem cura, la nodrirem i la farem créixer” (Aplaudiments).
¿Quins falangistes del Movimiento Nacional havien ocupat fins al 8,10.76 l’escó que jo
fins a avui no he tastat?
I Lluís Maria Xirinacs, després de tres mesos d’elegit senador català a les Corts de
Madrid, s’asseu en el seu escó al senat, -ja net de feixisme per l’amnistia-, i en pren
possessió.
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(Resto queixós perquè després d’esperar tants anys, ara tot han estat presses. No s’ha
tolerat ni el canvi de les paraules o frases equivocades. El Senat ha fet el paper de la
trista figura. No ha intervingut en la confecció del text, ni se li ha permès afegir a un
redactat fet des d’una òptica estrictament política pel Congrés les addicions amunt
esmentades en la línia social, humanista i ètica pròpia de la Cambra dels senadors).

193.- Dissabte de reflexió (I) (15.10.77)
El dissabte dia 15, rebo un allau de telegrames de felicitació: “A la fi s’ha aconseguit!”.
M’arriba una corprenedora missiva en format oficial d’Instància amb pòlissa de 5 ptes.
“Il·lustríssim: Sr. D. L.M.X. senador independent, Captaire de la Pau i Tossut per
antonomàsia, SOL·LICITEM: els sotasignants Antics Captaires de la Pau en la
condició d’Indocumentats i tots acusats de: Alteracions de l’ordre públic, Terrorisme,
Borratxos, Irresponsables, Golfos, etc., la següent concessió: NO MARXIS ”XIRI” NO
T’ALLUNYS DE MI”. Segueixen quinze signatures.
Deia G.W.Leibniz que unes són les veritats de dret i unes altres, les de fet. “Dos i dos
són quatre” és una veritat de dret. “L’imperi romà esclafà Israel l’any 70 dC.” És una
veritat de fet. Això no vol dir que els romans tinguessin la veritat de dret de la seva
banda.
Una cosa és l’amnistia de dret i una altra la de fet.
A) De dret, de justícia, de veritat només cap aplicar l’amnistia als “delictes” perpetrats
contra les “lleis” no democràtiques dels vencedors injustos, per part d’aquells que han
lluitat a favor de la democràcia justa. I això, no siguem il·lusos, només es pot executar
de fet si s’ha assolit un autèntic estat de dret. És el cas de l’amnistia total exigida pel
poble, per l’Assemblea de Catalunya i pels partits i entitats populars al llarg de tota la
campanya ressenyada en aquest llibre; decretable de fet si en la transició espanyola
hagués guanyat realment la democràcia.
B) Quan la concessió d’amnistia és feta en un ambient polític i jurídic enrarit i tèrbol,
només podem aspirar a una amnistia de fet, plena de clars i obscurs, corresponents a la
correlació de forces dels grups que manen en el moment de la concessió. És el cas de les
nombroses amnistietes i indultets concedits pel sistema en decadència, fruit de la pressió
popular maximalista (A) i de la feblesa encara força resistent del sistema.
C) Pitjor i més perversa és encara la concessió d’una amnistia pels vencedors d’una
guerra injusta, al terrible final de la qual es concedeix amnistia només als col·laboradors
de la injustícia pels delictes comesos contra l’ordre establert. És el cas de l’amnistia
concedida per Franco al final d’aquella guerra civil que enderrocà injustament la
República legalment constituïda (23.9.1939).
D) Un cas particular de la B) és aquesta amnistia que ara tenim, concedida ahir,
14.10.1977. Es vol presentar com una amnistia de dret, la que tots els vençuts volíem.
Però no l’és. Té foscos aspectes de la perversa amnistia C) que oblida o justifica
innumerables i horribles crims contra la democràcia perpetrats durant quaranta anys.
Però, com a dada positiva, també oblida o justifica la immensa majoria de “crims”
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perpetrats contra la dictadura. És el resultat d’una transacció entre vencedors i vençuts.
No és una amnistia de “consens” paraula amb la qual abusivament se la qualifica.
Consentir és sentir el mateix que un altre. I no hi ha cosa més allunyada de la nostra
realitat. Aquesta amnistia és un “contracte” entre parts diferents. Cada part manté llurs
interessos i conviccions. No tota pau és bona. La pau dels retuts no és bona. Aquesta
amnistia és una contribució a una pacificació de segon ordre. No és la pau de la justícia
ni la del dret, és una pau de conveniències perquè ningú no pot –o no vol?- acabar
d’imposar-se al contrari. Tots els parlamentaris ho deien: “No es podia fer altra cosa
posada la composició de les Cambres legislatives”. La intenció no és jurídica, de fer
justícia. La intenció és política, de fer pacificació a qualsevol preu. Una pacificació
també tèrbola, gris. ¿Qui tenia la raó, els vencedors de la guerra o els vençuts? No se’n
parla. Es mira cap a una altra banda. La qüestió jurídica de castigar els insurgents que
destrossaren la legalitat vigent a partir de l’any 1936 resta pendent. No és amnistiable
per naturalesa. Però en aquests dies ningú no se’n recorda. Aquesta amnistia és un
pacte de pau després d’una guerra que, a fi de comptes, després de quaranta anys, no té
ni vencedors ni vençuts. Tot s’oblida. Com si no hagués passat res... Pau equilibrada?
No. Amb la balança parcialment i injustament inclinada a la banda dels feixistes
vencedors, l’any 1939, de la guerra i vencedors, en les eleccions del 1977, muntades per
ells mateixos, de la pau. Aquesta amnistia els beneficia de fet més a ells que als antics
vençuts. Però, estàvem els opositors tan preocupats en rescatar tots els nostres
represaliats, que hem fet la vista grossa davant una mena de llei injusta de “punt final”.
No cal dir la immensa injustícia que amaga aquesta solució. La resistència dels antics
vencedors a la concessió de l’amnistia radicava en la por de ser acusats d’haver-se
carregat la legalitat republicana, tot i haver resultat vencedors. Ara era l’hora de passar
comptes. Però en les Corts, segons el resultat de les eleccions de juny 1977, “ells”
encara dominen. I s’ha fet una amnistia de conveniència que, si anéssim a fer balanç
estricte, afavoreix més a la dreta franquista que a l’oposició... Tanmateix, segons la
correlació de forces, res més no es podia fer. Encara gràcies de les inequívoques
concessions dels vencedors no vençuts als antifranquistes, doblement vençuts. Amnistia
de fet, aprovada pràcticament per tots els representants electes d’unes eleccions
“democràtiques” de fet, no de dret, segons uns llei de reforma política, refrendada per
una majoria, “democràtica” de fet, no de dret; tot plegat conduït pels mateixos
vencedors que en el seu moment (1936) destruïren la democràcia de dret i de fet. Som
en una “democràcia” contra natura sorgida d’un pacte entre demòcrates i no demòcràtes,
cadascú amb la seva convicció.

Jo, posat que aquesta amnistia no és ben bé la meva, potser només n’és fifty fifty, com
vaig posar de manifest en el meu discurs d’ahir, podia haver votat en contra o podia
haver-me abstingut, com feu Patxi Letamendia, sense privar per això a cap afectat dels
beneficis que es concedeixen en el text, però he votat afirmativament aquesta
amnistia i m’he assegut a l’escó del senat per dues raons:
a) Per realisme: Em considero un derrotat especial. Des del principi d’aquest llibre he
deixat palès que l’oposició podia i havia d’haver pres un camí molt més valent enfront
del franquisme. Per egoisme, per comoditat, per por, per ignorància els nostres polítics,
des de la il·legalitat, han anat “prevaricant” en llur paper autoassumit de polítics; han
arribat, de concessió en concessió, a la vergonyosa situació d’inferioritat actual davant
els criminals destructors de la legalitat republicana, transvestits tots ells d’elegants
neodemòcrates. Ells són com són. Els nostres també són com són! La pressió popular,
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mil vegades obstaculitzada per uns i altres, ha estat la que ha estat. Amb uns i amb
altres, i amb aquest nostre poble, haurem de seguir treballant.
b) Per convicció: Gandhi, aconsella a l’inici de la lluita no violenta sotmetre’s a la
disciplina de col·laborar a bones amb l’enemic. D’antuvi, cal concedir un vot de
confiança a l’adversari. ¿Potser ell té la raó? ¿Potser jo sóc l’equivocat? Així, a més,
conec millor l’adversari i les seves raons des de dins d’ell i d’elles. Potser em
convencerà i s’haurà acabat el conflicte. La nova democràcia acaba de fer la seva
primera llei. Un vot de confiança, doncs!

194.- Dissabte de reflexió (II)
Jo veig aquesta amnistia com un primer pas en la lluita no violenta amb l’Estat espanyol
per tal de recuperar la força (“-cracia”) del poble (“demo-”), segrestada ara encara en
mans dels franquistes militars i polítics i per això la meva acceptació representa un
primer pas de confiança de cooperació amb l’adversari. La no-violència, no ignora
l’adversari, la violència, però no bandeja de la lluita el cor, els sentiments, les
conviccions, l’amor, la tendresa. Un món que bandegi aquests extrems és un món
inhumà, on a més, sempre imperarà la llei del més fort. La no-violència és la gran
desconeguda a Occident: un seguit d’imperis, cada cop més violents que es van
desplaçant els uns als altres. Quan els nostres polítics diuen que la correlació de forces
no ens és favorable per a una amnistia millor estan pensant que els franquistes tenen
més força política, com a resultat de les eleccions. Potser no pensen prou que tota força
política recolza en el poder de les armes. Aquestes encara són gairebé monopoli dels
franquistes, per tant, des de llur òptica, no hi ha res a fer. El plantejament clàssic és:
“qui mana és qui té la força”. I els nostres pobres i inerms polítics de l’oposició se
senten despullats davant, per exemple, de la “División Acorazada Brunete”. Així m’ho
comentava tremolós un senador del PSC, invitat a visitar-la. En veu baixeta em deia a
cau d’orella: “Mai no podrem res contra això”. Encara avui, trenta anys després, quan
escric aquestes ratlles noto aquest desànim radical en gent sincera del PSC.
Tanmateix existeix una altra via, amb “exèrcit” propi: la no violenta amb la qual, per
exemple, Gandhi, assolí la independència de l’Índia. No són bromes! No és utopia, tot i
que ho sembli! Però d’aquesta guerra els nostres polítics no en volen saber res. Sense
adonar-se’n fan professió de fe violenta. No volen la vera pau. Volen guanyar els altres.
Volen fer-se amb l’exèrcit, la llei, la policia, la Guàrdia Civil, els tribunals, les presons.
Això volen i només en això confien. Potser sí que en l’actual estat de prostració de la
societat siguin imprescindibles els estris esmolats i contundents de la coacció pura i
dura. Però és criminal no anar obrint pas a una voluntat popular consensuada, no
negociada, perquè tots tenim un racó d’amor a conrear dins del nostre cor. I cal, si no
pot ser de pressa, més a poc a poc, anar obrint l’espai central de la societat al bon
enteniment (“Entesa dels Catalans”?), a la concòrdia i anar-lo tancant a la discòrdia, a la
competitivitat ferotge, a la contesa permanent.
En aquesta guerra, com en l’altra, hi ha diferents estratègies. Si prescindim aquí
d’aspectes més profunds, un resum pràctic de manual molt general seria:
1) Cooperació amb l’adversari: per entendre’l, per fer-li confiança d’antuvi, per
reflexionar. És el que faig acceptant aquesta trista amnistia, “la millor possible”.
2) Denúncia pública, quan la consciència impedeix imperativament seguir en la
cooperació: és una actitud que ajuda a netejar l’opinió pública, atrau adhesions però, cal
no oblidar-ho, també, atrau represàlies que cal estar disposat a assumir, amb una
elegància que interpel·li el cor de l’adversari. El mateix cal dir dels punts següents.
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3) No cooperació amb l’adversari: vaga, absentisme, mutisme en comissaria, en judici o
davant l’administració, abstenció de vot, objecció de consciència, objecció fiscal, etc.
Això sol avui dia, amb tot tan interconnectat, és d’efectes devastadors.
4) Desobediència civil, militar, eclesiàstica, etc.: Delinquir expressament i públicament
contra lleis, reglaments o ordres injusts, ocupar cases o terres no aprofitades, etc.
5) Actuació alternativa, l’alter-món. “Si no trobes camí, fes-te’l”. No t’agrada l’escola
feixista? Fes-ne una altra de democràtica. Nova cançó. Nou carnet d’identitat. Nou
comerç, cooperativisme, comunes de convivència o de treball.
Amb un exèrcit entrenat en aquestes estratègies poden caure imperis. Comprovat.
L’apartheid d’Àfrica del Sud, la independència de l’Índia, la descolonització del Congo
ex-belga, el final de les guerres del Vietnam i d’Algèria, l’evitació de míssils nuclears a
Alemanya, Luther King i les marxes negres als EUA, l’objecció de consciència al servei
militar en molts països... la nostra petita amnistia, etc. No és aquí el lloc de fer l’elogi de
la no-violència. Jo veig la lluita per la democràcia dins d’aquest procés. He convençut i
s’ha organitzat i mobilitzat bona part del poble català. Però la immensa majoria dels
polítics “amics” ens ho han impedit de moltes maneres. Recordeu la fredor davant la
Marxa de la Llibertat. La mateixa fredor s’ha observat en la darrera campanya per
l’amnistia. El fre i la mort criminal imposades a l’Assemblñea de Catalunya. La
renuència a fer un “acte popular de sobirania”. Ells diuen: ha començat el sistema
polític democràtic, “pacífic”. Ja no calen les campanyes, les marxes, les vagues de fam.
Ja hi ha un altre camí més “natural”. Amaguen que la política recolza en les armes i les
armes encara, majoritàriament són dels feixistes. Però bé que se’ls escapa contínuament
la referència als “poders fàctics” (els militars). El gran argument de totes les febleses
dels polítics de l’oposició tant en la llei de reforma política, com en l’amnistia, com,
després, en la Constitució i els Estatuts és la por al “soroll de sabres” a les casernes, la
por a una nova guerra civil. ¿Quina guerra si les armes les tenen totes ells?
Si m’he explicat bé, aquest mai no és un problema per a un lluitador no violent actiu i
valent (no cal més valor que el que se suposa a un militar).
Permeteu-me, doncs, dins d’aquesta poc coneguda òptica, parlar ací d’una altra mena
d’amnistia possible, però fracassada, la que realment jo volia –ho he expressat cents de
vegades des de l’any 1974-. Ha estat bastant sovint invocada per molts i, tanmateix ha
demostrat ser ben poc coneguda: l’amnistia de la no-violència, la reconciliació sincera
dels adversaris en el conflicte. No es tracta d’un fet jurídic de pacte davant la igualtat de
forces, com fou el famós ”Abraç de Vergara” (a. 1839), entre cristins i carlins. En
aquest cas tindríem una modalitat d’amnistia B) de compromís. Es tracta d’un acte
d’esperit, de penediment dels culpables, de reconeixement de les injustícies realitzades
per totes dues bandes, tot i que una banda pugui tenir poca o molta més raó que l’altra.
No es tracta d’una justícia matemàtica. Es tracta d’un canvi d’actitud, d’una autèntica
conversió del cor de qui se l’hagi de convertir, del perdó sense condicions de qui hagi
de perdonar, de l’amor. (Sempre amb el benentès que no és perdonable el crim sense
penediment). De dos bàndols se’n fa un. Un sol sentir: consens. L’encaixada lleial i
franca: -“Amics?”. -“Amics!”. És la transmutació alquímica del ferro en or, dels
enemics en amics. Formulada així, l’amnistia, molts polítics “seriosos” riuran. Pura
utopia!, diuen, tot i que manta vegada ells mateixos s’han omplert la boca de paraules
com “consens”, “reconciliació”, “oblit”.
Des del primer dia de la meva campanya, ara ha fet tres anys, ho vaig formular així, en
carta adreçada des de la presó de Carabanchel (Madrid) a l’Assemblea de Catalunya:
“Si per a l’1 de gener de 1975, Any Sant universal de la Reconciliació, no hi ha encara
l’amnistia per motius polítics, jo començaré una vaga de fam, amb l’únic objectiu

220
d’aconseguir-la. Serà una petita contribució individual a la lluita per la reconciliació, en
aquest Any Sant, que es resumeix en què l’opressor cessi d’oprimir” (1.10 1974). L’1 de
gener de 1975, en començar aquella anunciada vaga de fam per l’amnistia (E), vaig
escriure, des de la presó, una carta directa a Franco demanant-li frontalment l’amnistia
(E). Entre altres coses del mateix to, hi deia: “Una reconciliació exigeix una conversió,
un canvi, per ambdues parts. Però aquestes dues parts no són simètriques. Una part és
l’agressora del poble i l’altra és el poble agredit. Cal que la part agressora cessi en
l’agressió i demani perdó. I cal que la part agredida sàpiga perdonar després per tal de
construir un futur de llibertat. Aquesta amnistia, per part teva (Franco), seria l’inici d’un
signe sensible i eficaç de reconciliació”.

195.- Dissabte de reflexió (III)
Una altra qüestió molt més àrdua, per anar consideranr en aquest dia de compàs
d’espera, és la referent a què s’entén per “democràcia”. Jo, amb una colla, que som
titllats pels triomfadors de les urnes com a extremistes, creiem que la nova democràcia
espanyola és en bona part una llufa, allò que els imperialistes americans en diuen “una
democràcia autoritària o vigilada”. Em plauria fer un llibre amb una llista completa, ben
explicada, de tots els atemptats a la democràcia que es troben en el nostre sistema polític
legal, afegint un suplement amb la llista i currículums de tots els franquistes ben situats
en el nou sistema. Us quedaríeu esborronats. L’astúcia del poder per fingir democràcia
no té límits, des d’aquells dies de la Grècia clàssica de Pèricles que n’inventava el
concepte, tot passant pels arranjaments de la Il·lustració, a mans del racionalista
Montesquieu i dels impetuosos revolucionaris francesos. Ara, a l’Estat espanyol,
després de quaranta anys de tirania, després de trenta més de democràcia vigilada, per a
major befa, els antics feixistes, se n’omplen la boca: ¡Nosotros los demócratas! ¡Los
constitucionalistas! Però tinguem paciència, moderem el nostre esperit crític i cenyimnos a dos aspectes de l’antidemocratisme de la nostra nova “democràcia”:
a) “Demo-cràcia” vol dir poder del poble. Les constitucions, dites democràtiques,
afirmen en el primer article: la sobirania radica en el poble. Doncs, les soi-disants
democràcies occidentals, anomenades “de representació”, no tenen cap consideració
honesta amb el poble. Fingeixen consultar-lo, però previament, d’una banda l’ha
massificat i d’altra l’ha embajanit mitjançant les campanyes dels mitjans de
“comunicació” de masses. L’enganyen, el manipulen, el suplanten. Tant, que al final del
segle XX ha sorgit mundialment un moviment en contra, anomenat democràcia
participativa, radical o de base, per subsanar-ho. Els altermundistes que pensen així són
titllats d’”anti-sistema”, perseguits, marginats, criminalitzats, etc. És comprensible que
l’amnistia no ens satisfagui als veritablement demòcrates que volem que hi hagi vera
informació popular, ver debat, vera generació de voluntat popular, vera política de
consens o unitària, com la que hi havia, en molt bona part, a l’Assemblea de Catalunya.
Agradi o no al sistema, uns de manera violenta, altres de manera no violenta, seguirem
lluitant més enllà d’aquesta amnistieta. Ella només pacifica els que en tenen prou amb
aquesta pau de pa sucat amb oli. La pau dels resignats a passar de ser dominats per un
autòcrata a ser-ne per una oligarquia político-sindical autocomplaent, girada d’esquena
a un poble, en el qual mai no ha cregut i en el qual ara té motius de seguir no creient
perquè ella mateixa –l’oligarquia- ha pres bona cura de massificar-lo, desorganitzar-lo,
entontir-lo, desinformar-lo, desresponsabilitzar-lo i desmobilitzar-lo. És ridiculitzat
sistemàticament tot allò que tenim en comú, allò identitari, allò en que estem tots
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d’acord i és potenciada la tertúlia televisiva, política, social, cultural: “guirigall de cent
posicions superposades que criden molt i no s’escolten gens”. L’oposició política no és
crítica lúcida dels que manen, és cega oposició mecànica a allò que diu o fa qui mana.
No es cerca el guany del poble, es cerca el manteniment etern del propi partit en el
poder. Les minories són esclafades. Sempre manen els mateixos. Tot això i molt més no
és només propi de la política espanyola. És vici de la democràcia il·lustrada establerta a
Occident i exportada com a gran model a la resta del món, sovint a punta de baioneta.
Però, en les nostres contrades, aquests vicis es multipliquen, atesa l’herència feixista no
liquidada. I les noves generacions de joves, nascudes i crescudes en aquest ambient de
mentida, respiren falsa democràcia com si fos vera, com si fos la cosa més natural i
encertada del món. Però, ¿què importa tot això als franquitos de l’oposició si ja tenen el
seient assegurat per a son cul?
b) La voluntat del poble no és només -si és que ho és- la voluntat dels seus individus un
a un; també –o sobretot- és la voluntat de les nacions, una a una. Espanya, en temps de
Franco fou una presó de les nacions galega, euskalduna i catalana. Els escarcellers? La
nació dels Països Castellans, vulgues no vulgues. Però, vinguda la “democràcia”, aquest
tema ha restat inalterat com en temps de Franco. Espanya segueix essent una descarada
presó de nacions, amb el col·laboracionisme de castellans, lleonesos, manxecs,
extremenys, andalusos, etc., que viuen molt bé de la injustícia. No s’ha amnistiat
l’opressió nacional. Se’m dirà que s’han concedit les autonomies. També a un noi que
es vol emancipar, els pares li regalen una moto per a què no marxi. L’autonomia és una
moto, no és el dret a la sobirania. I també l’han regalada a cada País Castellà, sense ser
nació. No és, doncs, el reconeixement de què som nacions diferents de la castellana i
iguals en drets a la castellana en el seu conjunt. Després de trenta anys de “democràcia”
encara és l’hora que des de Madrid ens reconeguin com a nacions. No accepten que les
seves regions formen la nació castellana, ni accepten Euskalerria amb Nafarroa i els
territoris transfronterers bascs, com tampoc no accepten la uninacionalitat i la
reunificació dels territoris catalans cis i trans fronterers. Això està explícitament prohibit
en la Constitució castellana que fa a Espanya més que reunificada, “una i indisoluble”.
Des del principi ens negaren el dret a l’autodeterminació. No hi pogué figurar a la
Constitució. El Principat de Catalunya, Galiza i Euskadi tenen la moto de l’autonomia,
perquè són regions no nacionals, com Múrcia, Extremadura, la Manxa, però també com
Balears, València o Nafarroa. I, ¿s’estranyen hipòcritament els espanyolistes que l’ETA
no hagi parat en la seva lluita malgrat la transició i l’amnistia? L’ETA és perfectament
conseqüent en el fet de no parar la lluita. Encara està lluitant contra el franquisme, que
en el tema nacional no ha volgut donar la guerra per acabada. España, patria única e
indivisible de todos los españoles... només falta: Grande y Libre. Per via no violenta als
Països Catalans també seguim la lluita antifranquista, perquè en això no hi ha hagut
amnistia: encara és pendent amb tota la seva contundència la reivindicació “del ple
exercici al dret de l’autodeterminació” (3r punt de l’Assemblea de Catalunya).
En aquests dos punts la pau no ha estat firmada. El greuge és massa escandalós. Malgrat
l’adormiment general provocat pels vencedors, amb el col·laboracionisme dels polítics
opositors esdevinguts lacais, controladors dels mitjans de comunicació de masses, que
ningú no s’estranyi, encara estem en guerra. Qui no se’n sent és que està dominat,
vençut, fagocitat per la darrera voluntat de Franco expressada al rei: Sobre todo, la
unidad de España. I en la guerra, com en la de Franco, es mata i es mor i hi ha victimes
mortals, mutilats, familiars i amics de les víctimes de les dues bandes, i un llarg etc. Un
etc. tan llarg com han estat les llarguíssimes reivindicacions d’aquest llibre per un tema
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tan simple, -semblava-, com és l’amnistia. Repeteixo, qui no senti aquest estat de guerra
és col·laboracionista, conscient o inconscient, amb els opressors individuals i
nacionals... per tant enemics nostres, siguin d’ençà o d’enllà de la nostra línia divisòria,
siguin parents, veïns o “amics”. Encara hi ha guerra i nosaltres no en som la causa.
Hem vist com Rafael Arias Salgado, en nom d’UCD advertí ahir que a partir d’aquesta
amnistia, el pes de la llei cauria sobre els que la violessin sense cap concessió.
Amenaça. Consciència de què la guerra no està acabada. Seguiran les gran
manifestacions, protestes, plantades, vagues de fam, patiments, repressions, aldarulls i
kale borrokas, atemptats, segrests, terrorismes, clandestinitats, exilis, sabotatges,
detencions, tortures, assassinats, extradicions, judicis, condemnes, peticions d’amnistia.
Encara avui, després de trenta anys hi ha gestores pro amnistia i associacions de presos
polítics... perseguides.

196.- Dades i cites
A) Dades:
La llei arriba després de tres mesures prèvies:
a) Indult general de 25.11.75, concedit amb motiu de la proclamació de don Joan Carles
de Borbon com rei: 13.147 beneficiats, dels quals 8.903 excarcerats i 4.244 retinguts.
b) Decret-Llei d’Amnistia de 30.7.76: 330 beneficiats, dels quals 287 excarcerats i 43
retinguts.
c) Reial Decret de 14.3.77, pel que s’amplien les dues mesures anteriors: 1) per l’indult,
4.049 beneficiats, dels quals 1.940 excarcerats i 2.109 retinguts. 2) per l’amnistia, 220
beneficiats, dels quals 125 excarcerats i 95 retinguts.
d) La nova llei d’amnistia 14.10.77 entra en vigor el dilluns, dia 17.10, en ser publicada
en el BOE.
Dimarts, 18.10, surten a la llibertat vint-i-tres objectors de consciència.
Dimecres, 19.10, de moment no surt cap amnistiat de la Model.
Hi ha uns 120 presos polítics. D’aquests hi ha trenta-un catalans. L’alliberament
immediat serà per a 85 preventius i 4 penats. Es dilatarà la solució en els casos en què
els jutges hagin de determinar la intencionalitat del delicte. S’hi compta la majoria dels
de Barcelona. Els presos socials han estat marginats de la present llei.
B) Algunes opinions significatives de diversa cronologia i signe:
a) Manuel Campo (Tele/eXprés, 8.7.76): Davant el nou govern (el primer de Suarez)
“creix la pressió popular fins al punt d’escriure aquesta paraula apreciada (l’amnistia),
de primer exiliada (anys 40), després clandestina (anys 50), més tard il·legal (anys 60),
posteriorment tolerada (anys 70) i avui irremeiablement present en la vida ciutadana, és
la mateixíssima primera plana de l’agenda del nou gabinet. I és que avui l’amnistia té un
nou significat addicional: a més de reconciliació, d’oblit de vells traumes, avui s’ha
constituït en mesura mínima de credibilitats democràtiques”.
b) M. De C. (Triunfo, 29.5.76): “Obté l’amnistia el bàndol que havia estat descartat del
poder: és a dir, el bàndol oprimit. L’obté quan accedeix al poder o hi entra a participar. I
l’amnistia és tant més o menys ampla per al grup esmentat quan major o menor força
demostri i major o menor sigui l’afebliment que hagi infringit al contrari. L’amnistia,
doncs, constitueix un dels efectes produïts per un desplaçament en el poder. Suposa un
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canvi en l’equilibri de forces. I és tant més o menys real segons sigui més o menys
radical el desplaçament”.
c) Abel Hernández (Informaciones 14.10.77): “Finalment avui, 14 d’octubre, queda
liquidat el problema de l’amnistia. És el primer tema pactat entre el govern i l’oposició.
Enrere queden reunions, marxes de la llibertat, plantades de X., “cabreigs” a les sales de
banderes, pressions i polsos interminables. El Congrés dels Diputats n’assumeix la
responsabilitat i marca els límits. Afer tancat. L’autoritat resta així enfortida i els camps
delimitats. Qualsevol condescendència amb els terroristes d’ara endavant és un
atemptat a la democràcia. Es miri com es miri la Llei de Defensa de la Democràcia
enfront del Terrorisme és més necessària que mai”.
d) “Punto y Hora de Euskalherria”, d’octubre del 77, posa íntegra la meva anàlisi i
critica de l’amnistia concedida, amb els encerts i les mancances.
e) Editorial de Mundo Diario (15.10.77): “Des de la iniciació del procés democràtic
s’han produït una sèrie d’”amnisties” que, si més no, ens demostren que l’autèntica
amnistia encara no s’ha produït. Una amnistia de veritat, sense adulteracions, faria
innecessàries tota la resta. La darrera pseudoamnistia ha obtingut el vist i plau de la
majoria dels partits. Però tampoc és l’amnistia total que reclamaven les forces
democràtiques com punt de partença de la gran reconciliació nacional. Creiem que ha
estat el màxim que, avui per avui, es podia aconseguir”.
f) Àngel Sánchez (MD, 16.10.77): “Uns quants periòdics han utilitzat una espècie de
velada amenaça en la línia del diputat d’UCD, Arias Salgado, en la sessió del Congrés,
sobre l’amnistia. Ens estan dient que a partir d’ara, tot el rigor de la llei caurà sobre els
nostres caps. Llenguatge que ens hem fartat de sentir en boca dels grans antidemòcrates
dels darrers temps”. Aquesta amnistia “enfocada des d’un punt de vista reformista és
massa. Vista des del punt de mira d’una hipotètica ruptura és sens dubte insuficient”.
g) Comunicat de l’Associació Catalana de la Dona (AVUI, 16.10.77): “L’aprovació
d’aquesta llei és producte de la lluita tenaç i constant que el nostre poble ha dut a terme
per aconseguir-la. No obstant això, considerem que la meitat de la població, les dones,
hem quedat excloses d’aquesta amnistia; per això continuem reivindicant l’amnistia per
la dona condemnada per delictes injustos i discriminatoris com l’adulteri, abandó de
llar, etc. Aquesta amnistia, l’hem reivindicada totes les organitzacions feministes de
l’Estat espanyol. Ens estranya que tots els partits polítics democràtics que van concórrer
el passat 15 de juny i que avui estan al parlament, que inclogueren en llurs programes
l’amnistia per a la dona, ara hagin acceptat aquesta llei en què no consta aquesta
amnistia. L’ACD fa una crida a tots els partits democràtics i especialment a l’AP de
Catalunya que, en la seva primera sessió, va reivindicar l’amnistia per a la dona, perquè
donin suport a la demanda, ja que només aconseguirem un país democràtic si les dones
aconseguim la igualtat amb l’home davant la llei”
La Unió per l’Alliberament de la Dona afegeix: “L’amnistia per a la dona ni tan sols ha
estat formulada... Cal a més la derogació de tota la legislació vigent que continua
perpetuant un estat de coses que permet que les actuals preses o altres dones tornin a ser
empresonades pels mateixos motius”.
h) Jordi Juan (La Vanguàrdia, 17.5.93): “Els propietàris d’edificis incautats il·legalment
a la República segueixen esperant la devolució. Els diferents governs democràtics

224
reconegueren en el seu dia la injustícia comesa i anunciaren una llei per a la devolució
d’aquest patrimoni. Els diputats catalans han dut aquesta qüestió al Congres a través de
preguntes o interpel·lacions en diverses ocasions. Però la llei no arriba mai. Només els
sindicats han tingut sort mercès a la Llei de Cessió de Béns del Patrimoni Sindical
Acumulat. ERC fou la formació més afectada per les incautacions de 1939. Darrere de
cada edifici hi ha una història viva però, damunt de tot, unes persones que porten
lluitant per reparar aquesta injustícia”.
i) No parlem per massa sabut del tema dels “Papers de Salamanca”
j) La Vanguàrdia, 4.9.1994: “L’amnistia no acabà amb el terrorisme. Hom pensava que
ETA era una herència del franquisme i que, acabada la dictadura, ja no tenia sentit i
desapareixeria. No es comprengué l’aberzalisme basc. La majoria dels indultats tornaren
a la lluita armada, perquè per a ells no es tractava de democràcia o no (?) sinó de la
independència d’Euskadi que no semblava estar disposada a concedir la nova
democràcia”.
k) AVUI, 12.7.2005: “A la Universitat d’Estiu UPEC de Barcelona, Maria Salvo,
expresa del franquisme, Enric Pubill, expres del franquisme, Neus Català expresa d’un
camp de concentració nazi i Lluís Martí Bielsa, exguerriller contra el franquisme van
coincidir a dir que la ‘llei d’amnistia va servir principalment per donar impunitat als
responsables de la repressió’ i per aquest motiu van proposar que el govern espanyol
hauria de seguir les passes del govern argentí que recentment va anul·lar la llei de punt
final”.
l) Montse Frisach (Avui, 19.7.2005): “Amnistia Internacional reclama ‘veritat, justícia i
reparació’ per a les víctimes i familiars dels crims i abusos de tota mena comesos durant
la guerra civil i el règim franquista, un deute pendent que cap dels governs de l’Estat
des de la Transició ha volgut saldar. Per denunciar aquesta injustícia i reclamar una
acció contundent en aquest tema, l’organització no governamental ha elaborat un extens
informe, titulat Espanya: posar fi al silenci i a la injustícia. El deute pendent amb les
víctimes de la Guerra Civil i del règim frnaquista, que ahir es va presentar alhora a
Barcelona, Madrid, València, Vigo, Palma, Oviedo, Salamanca i Almeria”.

m) Permeteu-me tancar aquest reguitzell de cites amb una de magistral, no dedicada
directament a l’amnistia però que explica que encara ara (2005) s’hagi de demanar
amnistia política. Es tracta del discurs d’Heribert Barrera (ERC) al Congrés del maig del
1978, resumit i traduït per Josep Maria d’Ortodó i Maymó:
“L’avantprojecte de Constitució és inacceptable perquè ignora la veritable natura de
l’Estat espanyol i persisteix en el gran error de no restituir l’essencial de la seva
sobirania a cada una de les nacions que la integren. Jo crec, amb tots els respectes als
qui tenen una opinió diferent, que és absolutament erroni aplicar a Espanya els
conceptes de ‘nació’ i de ‘pàtria’. Si Espanya comprèn tot l’actual territori de l’Estat ,
Espanya no és una nació, sinó un Estat format per un conjunt de nacions, ja que el
concepte de ‘nació de nacionalitats’ em sembla un pur artifici verbal. Si Espanya no és
una nació, tampoc no és una pàtria. Com va dir un gran català de tendència
conservadora, Enric Prat de la Riba, ‘de pàtria només se’n té una i per a nosaltres
catalans la nostra pàtria és Catalunya’. La llengua en què els parlo [castellana] és per a
mi, senyors diputats, una llengua particularment estimada, però, al cap i a la fi, estranya.
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Les dues banderes i els dos himnes d’Espanya que he conegut, els respecto
profundament, però mai no han despertat en mi la menor emoció. La meva única
bandera és la de les quatre barres, de molts segles més antiga, i el meu himne és la
cançó d’Els Segadors. Ara teníem una ocasió única d’establir les nostres autèntiques
institucions i de crear un Estat nou, bastit sobre la base del respecte a les sobiranies de
les nacions que formen Espanya. Però es veu clar que no és aquest el camí que prenen.”

197.- Adéu! (16.10.77)
Tot el dissabte (15.10.77) de reflexió ha transcorregut com sempre, passejant amunt i
avall davant de la presó Model, mentre comparteixo amb els molts visitants les meves
cabòries. És el trenta-setè aniversari de l’afusellament del president de la Generalitat de
Catalunya, Lluís Companys.
I arriba el diumenge. Final de la darrera campanya per l’amnistia... i final de la meva
estada davant la presó. “Me’n vaig del carrer Entença, de davant de la presó, després
d’haver-m’hi estat vint-i-un mesos. Deixo la república independent i lliure del carrer
Entença. Jo ja estava disposat a deixar la presó en acabar aquesta campanya que es fa
ara per l’amnistia encara que no s’hagués aconseguit. Tenia la intenció d’anar-me’n i de
considerar la meva retirada com un fracàs. Amb la no-violència no s’ha arribat gaire
lluny i crec que també hi ha altres camins. Però aquesta amnistia que s’ha votat és
bastant acceptable malgrat que no és total i me’n vaig amb mitja consciència d’èxit i
mitja, de fracàs. També me’n vaig perquè penso que amb aquest règim ja no
aconseguirem cap altra amnistia però jo continuaré lluitant per totes les mesures
complementàries que falten. Estic al límit de les meves forces, sobretot en l’aspecte dels
nervis. Ara descansaré una mica. El millor d’aquests vint-i-un mesos ha estat la
consciència ciutadana a favor de l’amnistia que no és atribuïble tan sols a mi sinó a tots
els qui m’han acompanyat. I el que és més important: el suport moral als presos. I el
pitjor, el principi, la repressió”.
La Comissió catalana de la Campanya, ahir a migdia s’entrevistà amb el subgovernador
civil de Barcelona per ultimar els detalls i rebre l’autorització de l’acte final de
campanya.
A les 12, concentració final de campanya en l’esplanada de la Font Lluminosa de
Montjuïc. Mitja hora abans abandonem definitivament la plantada al carrer Entença tots
els que hi som, ben emocionats, i ens dirigim a peu, carrer avall, directes a Montjuïc.
Unes cinc mil persones s’hi apleguen. L’acte és amarg i contradictori, aplaudiments i
aücs, entre lloances a les conquestes populars i crítiques dures per l’acceptació d’una
amnistia tan poc total. La mateixa composició de la taula que presideix l’acte, formada
per Àngel Colom, Magda Oranich, LMX, Francesc Candel i Agustí de Semir, és
contestada per part del públic. S’adhereixen a l’acte: LCR, MUM, PSAN, FNC, POUM,
CNT, PCEi, BR, ERC, ERC(històrica), ORT.
Pren la paraula l’advocat Agustí de Semir i explica els condicionaments jurídics de
l’amnistia concedida.
Parla Magda Oranich, que destaca la discriminació de la dona així com el retrocés que
suposà el franquisme per als espais de llibertat aconseguits per la dona durant la
Generalitat. Exigeix la dissolució de l’Orde de les Creuades Evangèliques de Crist Rei
(funcionàries de les presons de dones).
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En nom dels presos polítics intervé, amb grans aplaudiments, la mare del català Ramon
Trilla, el pres polític català més antic privat de llibertat –sis anys-, que és a Còrdova.
“Encara no sé si aquesta amnistia l’alliberarà”.
Jo, amb to esmorteït pel cansament, faig balanç de tota l’”operació amnistia”:
- Jo he demanat l’amnistia. Jo no l’he feta. L’han feta els partits parlamentaris
majoritaris via negociaciò, a esquena de les mobilitzacions.
- Aquest acte, interferit per la concessió de l’amnistia és un acte final de conscienciació,
de crítica i d’expressió de la voluntat popular.
- Quan em vaig plantar davant de la Model hi havia 150 presos polítics, ara en queden
23.
- Enumero la llista de coses positives i de mancances d’aquesta amnistia
(La gent cridava: “Viva l’Assemblea de Catalunya!”, “Avall el Parlament!”, “Dissolució
dels cossos repressius!”).
- L’amnistia és un fet polític i allò que compta és la força dels grups de pressió.
- Forces ocultes s’han oposat al clam popular. No vol l’amnistia, per exemple, el Banc
Espanyol de Crèdit, el primer banc de l’Estat, que continua dominant el país.
- Al Senat he defensat els grans oblidats: la dona, els militars republicans, els
nacionalistes, els soldats democràtics, els presos socials, les mesures legals
complementàries.
- Ens cal un moviment popular català que vertebri la immensa base del poble. Una
assemblea oberta en cada barri, en cada poble. Tots els que hem lluitat per l’amnistia
enquadrem-nos. No esperem a què els partits ens convoquin com fins ara. El poble
sobirà s’ha d’autoconvocar. Cal obtenir el 6 de novembre l’Assemblea Popular de
Catalunya.
- La sobirania ve del poble. Siguem, doncs, sobirans. Ens cal prestigi en les accions
populars. Us demano per sempre Valor, Serenitat i Ordre.
- Deixaré l’estada davant la presó. Estic cansat per gairebé dos anys dins de la presó i
dos davant.
Altres ciutats també han fet el seu acte de cloenda. Especialment nombrós foren el de
Santa Coloma de Gramenet i el de Vilanova i la Geltrú.
El nostre acte s’ha acabat a les dues del migdia. Alguns grups organitzen una
manifestació cap a la presó Model on són dispersats pels antiavalots. Com titula l’AVUI
(16.10.77): “El carrer Entença es queda sol”. Quatre amics i jo, restarem uns moments
en la gran esplanada de la concentració, tot veient com s’anava buidant. Un cop buida,
poc a poc, baixem la graonada entre columnes ciclòpies i ens anem a casa.
El 22.10.77, a la revista Triunfo, Sixte Camara comenta, sota el títol “Xirinacs
s’assegué”:
“X. manté una particular guerra psicosomàtica contra el feixisme i ha creat escola. Ha
assolit de fer respectable un sistema de lluita passiva que entre nosaltres no es portava i
mereixia més riota que admiració. L’amnistia ara decidida no és la que volia X. Sens
dubte no és l’amnistia per la qual tant s’ha lluitat. L’amnistia d’ara és una important
aportació qualitativa i quantitativa a l’amnistia total, però segueix sense ser aquell
instrument de radical reconciliació entre bàndols la història fratricida dels quals, si no
s’origina en la guerra civil, sí hi adquireix definitiva trinxera històrica. Tanmateix, X.
deixa de passejar davant la Model i s’asseu al Senat.
“Hi havia qui creia que X. ja era incapaç de seure, que, víctima de la regla que lliga
funció i òrgan, el seu cos ja havia adquirit la verticalitat per a sempre. Però no. X.
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segueix conservant la possibilitat física i psicològica de no seguir passejant davant la
Model. Pensem ara que segueix conservant la de tornar-se a posar dempeus. Serà
convenient que no el perdem de vista, perquè aquest home és un excel·lent punt de
referència moral. Quan la necessària política de negociació i pacte estigui a punt de fernos creure que el món està ben fet, cerquem amb la mirada l’actitud que adopta X. Si
està a peu dret: malament. Si segueix passejant davant les institucions: cura amb
aquestes institucions. Si no es parla d’ell, si ha tornat a la seva anònima normalitat de fa
alguns anys, aleshores, sí, aleshores, a gaudir tots de l’autocomplaença històrica”.
AVUI, 20.10.77. Bústia. “A reveure, Xirinacs!”
“Et dic a reveure, no et dic adéu. Durant llargs mesos, alguna estoneta cada dia t’he
acompanyat en el teu voluntari empresonament davant la Model. He sofert amb tu els
temps dolents i he gaudit amb tu els temps menys dolents. He combregat amb tu el
missatge de pau que ens donaves cada dia i he tingut la sort de poder aprofundir les
explicacions que has fet a la universitat popular del carrer d’Entença. M’he omplert de
salut corporal i espiritual a la voravia d’enfront de la porta de la Model. De tot això, te’n
dono les gràcies. Per tot això no et dic adéu, et dic a reveure, Xirinacs!”
Joaquim Vallès i Plana. Barcelona.

198.- Màxima tensió dels presos socials
Molts serrells restaran sense tancar en aquest llibre sobre el complicat tema de
l’amnistia de la transició espanyola. Cal acabar aquest llibre ara ja excessiu. La vida
continua i caldria fer un seguiment rigorós de l’aplicació de l’amnistia i de la
consecució o no d’aquells complements essencials menystinguts en la llei. No ho faré.
Però no puc estar-me, ací al final del llibre, de fer unes breus referències a la tragèdia de
l’exclusió de l’amnistia i de la privació del més mínim indult per als presos socials. El
major error d’aquests legisladors.
Dissabte, 8.10.77.(El País), Granada. “Els establiments penitenciaris actuals eren idonis
per a una època de dictadura, en la que la por era el millor garant de l’ordre, però de cap
manera reuneixen condicions per complir amb llur missió específica en una societat
democràtica”, manifesten alguns representants dels funcionaris de presons d’Andalusia
que des d’ahir i fins al dia 13 romandran ininterrompudament en llurs llocs de treball,
sense sortir dels diferents recintes provincials en espera que el govern arbitri una
solució. Aquesta postura de tancada respon a la inquietud produïda entre ells pel greu
risc al que permanentment es troben exposats, a causa de la manca de seguretat personal
que els diferents establiments ofereixen en l’actualitat. Arribat el termini prendran en
consideració la possibilitat d’adoptar altres mesures que garantitzin llur seguretat
personal. D’altra banda declaren que comparteixen “la problemàtica de l’intern, les
seves ànsies de llibertat, de reforma de les lleis i de millora de les condicions de vida en
els establiments, situació en la que res no té a veure el funcionari”.
En altres centres de la resta de l’Estat (Madrid, Cartagena, Múrcia, etc.) s’han iniciat
igualment moviments de solidaritat amb els companys de servei, negant-se a abandonar
el lloc de treball mentre no se’ls garantitzin unes mínimes condicions de seguretat.
Dilluns, 10.10. Senat, Madrid. Presento a la signatura dels senadors que vulguin un
seriós projecte de llei d’indult per als presos socials, en dotze articles. Per poder-lo
presentar em calen vint-i-cinc signatures de senador. I per tramitar-lo per vis d’urgència
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em cal l’aval d’un grup parlamentari o de cinquanta senadors. A la porta del Senat
apareix un nou “Captaire de la pau” que pidola una firmita, por amor de Dios, als
senadors benvolents. Per no allargar aquesta cloenda del llibre no incloc el text íntegre
del projecte.
Dimarts, 11.10. Barcelona. Reunió d’un grup d’advocats penalistes de tot l’Estat.
Publiquen un comunicat: “O es decreta una àmplia mesura de gràcia per als presos
socials quan es promulgui l’amnistia que estan negociant el govern i l’oposició en
aquests dies, o, desgraciadament, es produiran noves i immediates accions de protesta
dins de les presons de l’Estat espanyol, amb resultats tan greus com els derivats del
propòsit de suïcidi col·lectiu –manifestat reiteradament pels presos de diversos centresi de l’actuació consegüent de les Forces d’Ordre Públic davant d’aitals protestes. Els
signants som coneixedors, atès que ho hem viscut a través dels nostres defensats, que
l’actual situació a les presons de l’Estat és de suma tensió. Els anteriors motins i vagues
de fam en els centres penitenciaris així ens ho adverteixen. Els presos socials són
plenament conscients de llur condició de víctimes del règim dictatorial i tenen llur
esperança posada en què per part del govern es promulguin àmplies mesures de gràcia
que, si més no, esmorteeixin considerablement les greus conseqüències de la legislació
franquista. I això és així perquè:
1.- Moltes sentències han estat dictades en base a lleis penals inadequades, quan no
clarament injustes, la modificació o derogació de les quals és tasca imprescindible i
reconeguda per tots els sectors polítics i socials de l’Estat.
2.- L’Administració de Justícia és mancada d’independència amb relació al govern,
quan aquesta és indispensable en tot Estat de Dret.
3.- El sistema penitenciari imperant no solament no regenera l’individu, ans el deforma i
propicia la seva reincidència, sense que la recent modificació del Reglament de Serveis
d’Institucions Penitenciàries hagi suposat a la pràctica cap millora substancial.
En definitiva, la immediata aplicació d’àmplies mesures de gràcia per als presos socials
es considera com un pas obligat en l’actual procés de democratització i en evitació de
tràgics i imminents fets d’irreparables conseqüències”.
Entre els signants figura el senador guipuzkoà i advocat Joan Maria Bandrés i el diputat
socialista català Rudolf Guerra.
Divendres, 14.10. Corts. Madrid. Aprovació de la llei d’amnistia política, sense cap
esment als presos socials.
Divendres, 14.10. Barcelona. Presó Model. El mateix dia en què s’aprova a Madrid la
llei d’amnistia, cent onze funcionaris de la presó de Barcelona remeten un escrit al
ministre de Justícia en el qual demanen l’adopció de mesures de gràcia per als
delinqüents comuns. En l’escrit, després de fer referència a l’oblit en què els grups
polítics i socials, que han sol·licitat reiteradament amnistia per als presos polítics, han
tingut dels comuns, es diu: “Atesa la nostra condició de funcionaris públics, servidors
de l’Estat i aliens a qualsevulga opció política concreta, no és competència nostra
emetre judici de valor sobre l’amnistia i els seus beneficiaris. Tanmateix, si considerem
que cal que la justícia informi la vida social i vitalitzi les relacions socials, no podem
romandre indiferents davant el dolor dels qui se senten discriminats a l’hora de la
clemència. Tampoc podem romandre impassibles davant el gravíssim deteriorament de
la convivència en l’interior de les presons per obra i gràcia d’unes minories
radicalitzades que, intrumentalitzant el sentit de frustració dels interns, els inciten a
protagonitzar actes de força amb la finalitat d’embolicar-los en una espiral de violència
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de conseqüències imprevisibles”. L’escrit recorda el criteri de considerar excessivament
rigorós el Codi Penal espanyol i diu: “Entre els nostres interns existeix un percentatge
elevat que no són delinqüents habituals i, entre els que en són, resulta sorprenent
l’anàlisi de les causes que els han condicionat a delinquir”. En darrer terme demanen al
ministre de Justícia que “traslladi a la consideració del govern la necessitat de proposar
al rei la concessió d’una generosa mesura de gràcia, que els faci participants de la
benvolent disposició que sembla animar el mateix govern, i que allunyi de llurs ànims el
temor de que llur causa sigui oblidada, com sense dubte s’esdevindrà si es concedeix
l’amnistia únicament als autors de delictes d’intencionalitat política”.
Dissabte, 15.10. Corts de Madrid. El ministre de Justícia, Landelí Lavilla, considera
atesa la petició sol·licitant de la Comissió de Codificació del Cogrés dels Diputats, la
preparació per a unes bases en vista a l’elaboració d’una Llei General Penitenciària
d’acord amb els corrents sociològics moderns.
Dilluns, 16.10. Segòvia i Basauri. Sis presos socials internats en el centre penitenciari
de compliment de condemnes de Segòvia són traslladats a les dues de la tarda a la
residència sanitària de la Seguretat Social. Els presos s’han tallat les venes seguint amb
la cadena imparable d’autolesions dels presos socials.
D’altra banda , la presència de les forces antiavalots és una realitat ja a gairebé totes les
presons de l’Estat espanyol, en previsió de possibles motins pel descontentament que ha
provocat en els condemnats la manca d’amnistia o de mesura de gràcia per a ells, i la
continuïtat d’un règim penitenciari que s’hauria d’adequar al procés democratitzador de
l’Estat espanyol.
Al centre penitenciari de Basauri, a Bilbo. Dos altres presos socials es van autoferir
aquest cap de setmana i hagueren de ser ingressats a l’hospital provincial.
Dilluns, 17.10. Lleida. Quinze presos pugen al terrat de la presó i des d’allà es
manifesten públicament i reclamen la presència de la premsa. No intervé la força
pública. A darrera hora de la tarda deu presos es fan talls als braços amb vidres.
Dimarts, 18.10. Els presos socials que, com es sabut, no són afectats per l’amnistia i que
viuen en una gran tensió a les presons, sembla que podrien trobar satisfacció en el
projecte d’ampli indult, redactat i ofert per mi i assumit per bastants senadors entre els
quals es compten els bascs. Joan Maria Bandrés informa que en el projecte a més de la
mesura de gràcia se sol·licita un subsidi d’atur.
Dimarts, 18.10. Barcelona. Un portaveu de l’Associació de Familiars de Presos ha dit
que s’ha suscitat certa tensió a l’exterior en conèixer-se un intent de motí. S’ha demanat
la presència del diputat Rudolf Guerra i del senador L.M.X.. Però a les nou de la nit
s’havia restablert l’ordre. Tanmateix a la matinada som requerits els senadors Jaume
Sobrequés i jo. I hi anem a fer de pont en el difícil diàleg. Hi ha molta confusió.
Dimecres, 19.10. El senador, Joan Maria Bandrés publica una carta oberta al president
del Senat que no li permeté parlar el dia de l’aprovació de l’amnistia. En fa la crítica i
diu: l’amnistia “oblida els eterns oblidats: els presos socials, víctimes, en general, d’un
ordre social injust, que han sofert la més gran decepció i la frustració dels quals està
creant ja la inevitable onada d’automutilacions i suicidis col·lectius que contermplem
espantats i impotents en gairebé totes les presons de l’Estat”.
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Dimecres, 19.10. Model. Barcelona. Segueix la tensió entre els presos. Continua al pati
de la presó la presència de la força pública.
Dimecres, 19.10. Basauri. A primera hora del matí tres funcionaris de presons es
tanquen voluntàriament a la presó de Basauri per tal de pressionar sobre l’amnistia per
als presos socials. Aquest nombre sembla que serà incrementat en les properes hores per
la resta dels funcionaris.
Divendres, 21.10. Diario 16. Madrid. Em fa una entrevista. Li dic:
- És un error polític no concedir un indult als presos socials. Cal criticar la passivitat en
aquest tema del Senat perdut en discussions bizantines: què feu Pau Picasso a propòsit
de la devoluciód el “Gernika”. Hi ha un Gernika en cada presó. Si Picasso visqués faria
un Gernika de cada presó.
- Els senadors signants no aconseguim l’interès de la majoria de senadors per a dur
endavant el projecte de llei d’indult per als presos socials.
- He dit a Martín Villa, ministre de l’Interior que quan surtin els presos socials seran
feres amarades d’odi mortal.
- Els presos socials demanen una oportunitat de participar en la concòrdia general.
- El ministre de l’interior diu que ja s’han donat massa indults. El que no diu és que
s’han donat més indults que amnisties per desprestigiar la mesura. Els delinqüents al
carrer sempre és motiu de refús per part de la societat benpensant. Un senador diu “Els
meus electors no donarien suport a un indult”.
- La situació en l’interior de les presons és tan greu que fins i tot hi ha presos socials
disposats a prendre coma ostatges als presos polítics fins que ells també siguin
beneficiats per l’amnistia.
- Hi ha presos de la Model que m’arrencarien la barba si poguessin per haver-los
abandonat en la llei d’amnistia.
Dissabte, 22.10. Model de Barcelona. Desesperació dels presos. Sembla que uns quants
s’han autolesionat i un s’ha matat en llançar-se del tercer pis. La COPEL de la cinquena
galeria, que havia estat desmantellada ha tornat a reconstituir-se. Exigeix evitar frecs
que puguin desfermar la tensió continguda. S’envien telegrames individuals al rei
demanant amnistia per als presos socials. També es demana la destitució del director
Leon Zalacaín. “La presó pot explotar en qualsevol moment. Al pati d’accés hi ha
estacionats dos jeeps i un autocar de la Policia Armada.
Diumenge, 23.10. Burgos. Escrit a mà i amb molt bona lletra.
“Estimat L.M.Xirinacs:
“Tot i que no tinc l’honor de conèixer-lo personalment, el conec a través de nombrosos
companys de presó i de la seva trajectòria pública perfectament clara i coneguda.
“Estic reclòs al Penal de Burgos, complint condemna, i com els meus companys he
conegut amb tota emoció i gratitud el seu record cap a nosaltres al Senat amb ocasió de
l’aprovació de l’amnistia. Ara s’ha presentat una proposició de llei sol·licitant aquest
indult per a nosaltres entre les firmes del qual no dubtem que figurarà la seva.
“Tant debò que triomfi aquesta proposició de llei, perquè altrament com vostè bé diu a
“Cambio 16”, si no s’aprova pot ser dia de sang a les presons que és allò que no
voldríem que succeís.
“Gràcies! No sé si el Premi Nobel de la Pau tustarà algun dia a la seva porta, però el
Premi Nobel de Déu de bon segur que no se li escapa.

231
“En nom propi i dels meus dos-cents companys li expresso la meva sincera gratitud i
resto seu affm. i amic. Àngel Garcia Montero”.

199.- Esclata la bomba de les presons (30.10 /3.11.77)
Cal un llibre que expliqui la història de la Coordinadora de Presos en Lluita (COPEL).
Aquests dies en són moments culminants. Esclaten motins per tot arreu. L’horror.
Vagues de fam, autolesions, intents de suïcidi, destrosses (pabellons sencers), incendis,
crema de documents, amb la resposta de la repressió més ferotge de part del sistema. El
19.10 s’inicia la sèrie de motins, resultat de la més pura desesperació, a la presó de
Badajoz. Els presos pugen a la teulada i són obligats a baixar a la força. El diumenge,
30.10, finalment, després de grans esforços de moderació dels presos per part dels
dirigents de la COPEL, interferits contínuament per accions arbitràries de funcionaris
reaccionaris, la Model esclata: 13 ferits, 285 cel·les destruïdes, els arxius, cremats, 400
traslladats. “La Model està mig destrossada”, diuen els diaris. Però, a Barcelona, és on
millor han portat les coses els presos socials, i maquiavèl·licament, l’autoritat
penitenciària ha decidit destruir l’artífex d’aital miracle, la COPEL, dispersant els seus
membres per moltes altres presons de l’Estat i sotmetent-los a càstigs infames, com feu
l’estiu passat amb la COPEL de Carabachel. Per exemple, un càstig al penal del Dueso
(Santander), presó extraordinàriament freda i humida, és un passeig forçat dels acusats
de pertànyer a la COPEL, pel pati, a mitja nit i despullats. Amb la dispersió s’escampa
el verí. Heus ací el rosari de motins: 2.11, Jaén; 3.11, Castelló de la Plana; Màlaga i
Huelva; 5.11, Cádiz (Puerto de Santa Maria), 19.11, Valladolid; 29.11, Ocaña; 31.11, de
nou Valladolid; 21.12, València; 23.12, Palma de Mallorca; 5.1.78, Sevilla; 6.1,
Carabanchel; 11.1, de nou Barcelona; 13.1, Teruel; 19.1, Bilbo (Martutene): intent de
suïcidi col·lectiu; 27.1, de nou Carabanchel; 28.1, de nou Màlaga i Las Palmas i 31.1
Zaragoza on dos reclusos moren a causa de les cremades patides en l’incendi. En totes
les presons, on no ha estat possible el motí, hi ha grans tensions i gran repressió
internes. El sistema penitenciari espanyol ofereix un espectacle dantesc. I estava tot
avisat!
Els dies i nits, que segueixen al motí de Barcelona, comencen els trasllats de presos
d’una Model destrossada i inservible cap a altres presons: Ocaña (90), Osca, Segòvia
(40), Sòria (60), Terol (40), Lleida (20), Tarragona i Girona. Potser la meitat dels
reclusos. La sortida és acompanyada d’escenes patètiques per part dels familiars dels
reclusos. Ha calgut assistència a gent desmaiada. No es fa cap avís previ de trasllat. Les
famílies anaven a la presó confiades que era un dia de visita qualsevol. Sorprenentment,
després del motí demolidor, passen els dies i a dins la presó tot desori resta igual. Les
destrosses, les coses cremades. Només s’ha restablert la llum i l’aigua i, encara, aquesta
amb força dificultats. Sembla que les reparacions, que podrien durar un any i mig,
començaran en acabat els trasllats. La dispersió desmunta la COPEL, allunya el pres de
la família, dels advocats i dels companys que s’ajudaven. Si l’estratègia de les autoritats
sembla fundar-se en la dispersió, sembla com si l’estratègia dels presos socials fos la
d’anar destruint les presons una a una.
Cap pronunciament dels grups polítics parlamentaris.
Isabel Monteagudo i Conxa Torrent Murall han escrit una llarga narració, de la que
selecciono alguns trossos, de la pitjor nit, la de la festa de la “castanyada” de Tots Sants
(31.10.77/ 1.11.77):
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“La situació dins de la Model és tràgica. El dia trenta-u ja s’han endut presos, els
menors cap a Lleida, els adults cap a Osca. De fora la presó estant es munten guàrdies
dels Familiars i Amics dels Presos, si més no per a què les deportacions –oficialment en
diuen “conduccions”- no els passin desapercebudes. Tothom està molt cansat de tantes
hores de guàrdia. S’agombola més gent. S’asseuen a terra. Algun familiar crida i increpa
els guàrdies. Se senten també crits de dins de la presó. La policia patrulla pel carrer.
Pengen d’un arbre les llistes dels “conduïts”. Els externs fan una volta a l’entorn de la
presó. Es creuen crits: “Visca la lluita de la COPEL!”, “amnistia total!”, “presos al
carrer!”, “vosaltres, feixistes, sou els terroristes!”, “presos al carrer, comuns també!”,
“Antoni, fill meu, Antoni!”. Treuen els braços, gesticulen. Tenen plats a la mà. De sobte
algú crida: “Conduccions!”. En aquest moment sento una vergonya immensa i alhora
molta ràbia. ¿On són, els partits i les organitzacions, i els parlamentaris, i el Xiri, i, i,
i.... Una mare clama: “El meu fill és el qui crida, el meu fill s’ha empassat trossos d’una
ampolla de Coca-Cola, el meu fill s’ha volgut tallar les venes, el meu fill no aguantarà
estar allà tancat, el meu fill no menja des de fa dies, el meu fill està despullat, aquest
crit, aquest crit és del meu Antoni”. Un altre aclareix: “No és desesperació, és veritat tot
el que diu”. Un altre: “Estan nus, ferits, hi ha algun mort, no tenen aigua, no tenen roba,
dormen a terra”. “Llibertat o mort!”. Ràdio Peninsular recull algunes escenes i es retira.
Es fa una segona volta a la presó. Alguns, tot referint-se als parlamentaris criden: “On
són? Què han fet? Mai més, mai més. Que no comptin amb nosaltres quan ens tornin a
necessitar. No caurem a la trampa, i d’ells encara menys. Estem sols, sols”. Els presos
socials i llurs familiars estan per l’amnistia total i van lluitar per aconseguir-la junt amb
tots. Però ara, que surten els presos polítics, ells s’han quedat sols. Fa fred. Cap a les
tres de la nit avisen que les conduccions seran immediates, que acaben d’acordonar el
carrer. Van arribant furgons i també “tocineres” atapeïdes de policies. Hi ha camionetes
de la guàrdia civil i jeeps de la policia que van fent una barrera frontal partint de
Rosselló – Entença cap avall. “Grisos” amb cascs també van fent una barrera humana,
mentre dos grups de tres o quatre fan pinya als dos xamfrans. Van arribant més
“tocineres”. Potser quatre. “Grisos” amb casc i armats van entrant a la presó, on el
silenci ara és total. De cop comencen a entrar furgons a dins de la presó. Arriben
Guàrdies civils carregats de manilles. Més silenci. De sobte un soroll de furgó. Ja surten
de dins de la Model. La policia pren més posicions. Un altre soroll de furgó. Ja n’hi ha
dos al mig del carrer. Després un altre... Presos ja carregats, presos a dins, formats al
pati des de fa hores. Tot s’atura. No se sap perquè, passen quietes les hores de la nit.
S’intueix que tot es mourà amb el dia. Entre nosaltres només hi ha horror i impotència.
Amb el matí, vénen els familiars confiats de visitar els seus presos. Engany! Se’ls estan
enduent. No els podran veure. Les mares criden: “Aigua, aigua, doneu-los si més no
aigua, assassins!”. Quan ja sembla que ningú no té forces per a res, la policia talla en
dos l’espai, una part per a ells i una altra per a nosaltres. Comencen a sentir-se
consignes. Els sorolls dels furgons es fan més forts. El primer furgó ja és a la nostra
alçada. Les mans piquen amb tota la intensitat. Els ulls? Per veure’ls i que ens vegin. La
veu? “Llibertat!”. Tot Entença sembla haver agafat aquell ritme. Amb una força que no
s’acaba, quan ja es perd un furgó, recollim les mirades del que ve al darrere. Un furgó és
l’últim. Paralització. Desconsol de les mares. Tot s’enfonsa. El carrer va ple de plors,
atacs, crits escruixidors, cops... Alguns escometen els policies. “Assassins!”. Una veu
sense cap matís comença a llegir una llista. Han estat enviats a tres penals Ocaña, Soria i
Segovia. Onada de dolor dels que han sentit el nom dels seus. Una dona cau a terra
ofegant-se. Les veïnes diuen: “Mai, ni en els anys quaranta, no havíem vist tanta
tragèdia!, fer patir tan intensament i tan gratuïtament!”. Tot el barri està commocionat.
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Totes les formes del dolor hi van tenint lloc i tornen a sortir un cop més els noms del
rei, del príncep, de gent coneguda, del president, de polítics, d’organitzacions, del Xiri,
dels partits, de les entitats, de les festes que la ciutat va celebrar la nit passada i celebra
avui...Tot barrejat. Tot triturat. Desesperançadament insultats dins els plors”.
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--------------------------------------------------------Cloenda: novembre 77---------------------

200.- La meva hora ha acabat (4.11.77)
Després d’assistir al retorn del president Tarradellas (23.10), els meus amics més íntims
em convencen que prengui unes minivacances per descansar. Desapareixo, doncs,
absolutament, des del 25.10 al 3.11. Només una persona sap on sóc. Aquesta persona no
m’avisa de res. He triat la incomunicació total. Ni m’arriben els diaris ni tinc ràdio ni
televisió. No sé què passa al món.
Retorno al ‘cada dia’ el dijous dia 3.11 i m’assabento de l’explosió dels presos socials.
Les “conduccions” ja s’han acabat. Llegeixo una carta oberta del meu entranyable amic
Agustí Vall, on em recrimina la meva absència de la Model i el meu silenci, en els dies
anteriors tan crítics. Immediatament redacto una resposta, llarga i meditada, que el
director de l’AVUI té la gentilesa de reproduir íntegra en el diari del 4.11. Amb aquests
dos documents acabaré aquest llibre.
Permeteu-me, però, que digui, abans de tancar, que després no vaig anar a les reunions
de l’Entesa dels Catalans mentre no van demanar l’indult per als presos socials i que
vaig comprometre’m a no entrar al Senat de Madrid mentre no hi hagués indult. Aquest
segon compromís, políticament incorrecte, m’ocasionà el desprestigi més gran entre la
gran població que només vol seguretat, i, després de mantingut per mi durant molts
mesos, fou abandonat finalment, en franca derrota, davant la impossibilitat de decantar
el suficient nombre de senadors cap a la concessió de l’indult. L’Entesa respon (5.11) a
les meves crítiques, explicant les actuacions que està duent a terme: a) convocatòria dels
grups parlamentaris catalans per tractar del tema; b) petició de revisió urgent de la
situació penal i c) suport a tota iniciativa d’indult.
Els parlamentaris catalans creen una comissió d’investigació dels fets de la Model
(8.11). Es fa una comissió al Senat que visita totes les presons. En formo part. Visitem
moltes presons. Els nostres informes són esborronadors.
El senador Bandrés i jo presentem a la mesa del Senat el projecte de llei sobre indult per
als presos socials (10.11).
L’indult no arribarà mai.
Enmig de l’aflicció general, no sé on posar-la que s’escaigui, una nota d’humor negre:
el Consell Superior de Justícia Militar m’aplica l’amnistia pel delicte d’haver escrit
la “Carta a un policia armat” i el Tribunal Suprem m’aplica l’amnistia pel delicte de ser
l’autor del llibre Entro en el gran buit. (8.11).
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“CARTA OBERTA PER A EN LLUÍS M XIRINACS.
“Estimat Lluís:
“A la nit del dissabte passat va esclatar el temut motí a la presó “Model”. Fum,
crits, sang, “grisos”, ambulàncies, runes...
“I tu no hi eres!
“Després han vingut els trasllats dels presos a diverses presons: Osca, Terol, Sòria,
Ocaña i Segòvia...
“I tu no hi eres!
“Malgrat les promeses del governador i d’alguns parlamentaris els trasllats han
continuat avui, dia primer de novembre. Davant la “Model”, en ple carrer d’Entença
s’han reproduït les escenes de dolor dels familiars dels presos que eren traslladats,
dones per terra. La Policia ho contemplava indiferent.
“Però tu no hi eres!
“T’escric des del mateix carrer d’Entença, embolcallat pels fums i sorolls dels camions,
envoltat pel xerrar de mil converses diferents. T’esglaiaries de sentir algunes frases
contra el ministre de Justícia, contra Tarradellas, contra els parlamentaris catalans,
contra el senador Xirinacs.
“Sí, també contra tu!
“El que havies guanyat durant els 21 mesos d’encadenament voluntari davant la presó,
s’està enderrocant a una velocitat insospitada.
“Fes-te present per l’amor a la justícia; per l’amor a la llibertat que tant has defensat, no
continuïs ni un minut més en el teu mutisme que, des d’Entença estant, ens sembla
culpable o al menys incomprensible.
“Agustí Vall i Fortuny”. (Mundo Diario, 2.11.77).
“LA MEVA HORA HA ACABAT”.
AVUI, divendres, 4,11,77. “De Lluís Maria Xirinacs, senador independent adscrit a
l’Entesa dels Catalans i lluitador infatigable en favor de l’amnistia, hem rebut un llarg
article que reproduïm íntegrament, on es refereix al motí de la Model i a la situació
general penitenciària. X. escriu aquest article en forma de carta oberta a Agustí Vall el
qual li havia retret, des de les pàgines de “Mundo Diario” la seva absència al carrer
d’Entença durant el passat amotinament. X. té frases molt dures per als senadors de
l’Entesa dels Catalans que, al seu criteri, no s’han preocupat prou pel tema de l’amnistia
dels presos socials. Fa un conjunt de consideracions que cal qualificar d’”explosives” i
que donada la seva personalitat i com a servei a la clarificació política en el nostre país,
oferim avui. Ni cal dir que l’AVUI està obert a totes les comunicacions que els senadors
de l’Entesa i altres persones i forces polítiques catalanes vulguin fer-nos, que totes elles
ens mereixen consideració i respecte.
“Aquest és el text íntegre que X. ens ha fer arribar:”
“A N’AGUSTÍ VALL I FORTUNY, en resposta a la seva carta oberta a “Mundo
Diario” de 2 de novembre de 1977.
“Amic Agustí:
“Hi ha moment de parlar i moment de callar, moment d’estar present i moment d’estar
absent. Em retreus la meva absència i el meu mutisme davant dels fets greus
esdevinguts en la presó Model de Barcelona. Em dius que el que havia guanyat durant
els vint-i-un mesos d’encadenament voluntari davant de la presó, es va enderrocant a
una velocitat insospitada. Jo et diria que allò que no havia guanyat en vint-i-un mesos,
allò que constitueix el meu fracàs, es va palesant a una velocitat insospitada. I no saps
com me n’alegro.
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“Primer et demano que repassis els tres anys que vaig passar desafiant descaradament el
Tribunal d’Ordre Públic i tot el règim, del 1970 al 1973. Cada dia, durant tres anys, vaig
estar amb l’ai al cor, esperant la detenció. En segon lloc et demano que repassis els dos
anys de presó, 1974 i 1975. Els tinc escrits fil per randa. En tercer lloc et demano que
tractis d’imaginar què representen els dos darrers anys, 1976 i 1977, sempre sotmès a
l’angúnia dels presos, a l’agressió dels enemics, a les inclemències físiques, a la
pol·lució, a les exigències de milers i milers de visitants de tota mena, sense la més
petita protecció. Poble meu, què podia haver fet per tu que no ho hagi fet? Respon-me.
“HE VOREJAT LA BOGERIA”
“Els darrers mesos he vorejat la bogeria. Estic greument malalt dels nervis, identificat
fins en això amb tants i tants presos desesperats davant l’egoisme despietat d’una
societat insolidària. Les darreres setmanes havia faltat alguns dies al carrer d’Entença
sota l’excusa d’una grip per no dramatitzar. M’estava tornant boig. Em vols boig,
Agustí? Crec que no t’acabes de fer la idea del càstig continuat, en primera línia de
front, a què he estat sotmès des d’aquell 25 de desembre de 1970, quan, a propòsit del
Procés de Burgos, vaig començar la meva primera vaga de fam important. Des d’aquell
dia fins al 15 d’octubre d’enguany, en què el meu cap m’ha fet tocar a retirada, he estat
en campanya, en una llarga guerra de set anys sense treva, sense vacances, jugant-m’ho
tot a la desesperada en primera línia de foc. Us havíeu acostumat a tot això, oi? La
Vicenta, la mare, la família, els he tractat a patacades. Els meus amics, els que sempre
m’han ajudat, entre els quals t’hi compto, els he tractat a patacades. Saps molt bé, per
exemple, les males estones que t’he fet passar des que et vaig demanar l’ajut per la
darrera campanya d’amnistia. Per als altres, els qui m’explotaven i agredien, tot ha estat
suavitat, delicadesa, paciència, comprensió, perquè es tractava d’una guerra no violenta.
“Saps per la història d’Israel, que cal tenir molta paciència a fi que el poble i els seus
responsables despertin de llur somnolència i es posin a caminar. Però la paciència té un
límit, un límit precís. Tots els pecats seran perdonats menys un, el pecat contra l’esperit.
Quan el poble i els responsables, com a nens malcriats, tot coneixent com coneixen la
dedicació de qui els serveix desinteressadament, se’n burlen, s’aprofiten de la bondat i
del servei i volen convertir el servidor lliure en un esclau forçat al servei de llurs
capricis, aleshores s’acaba la paciència. El poble fabrica delinqüència a tones i no vol
els delinqüents al carrer i amenaça Xirinacs perquè demana indult per a ells. Però quan
un fill va a la presó, volen arrencar la barba de X. perquè no se n’ocupa prou. Els
governants fabriquen delinqüència a cabassades, molts d’ells mateixos són els més
grans delinqüents, donen indults quan se’ls demana amnistia i el neguen quan se’ls
demana indult.
“EM VOLEN COM UN SALTIMBANQUI”
“Tu també hi has caigut una mica en aquesta trampa en la darrera carta oberta de
“Mundo Diario” (2.11.77). Demaneu que lliuri la seva vida, a qui ja l’ha lliurada davant
de tothom, anys i anys. I vosaltres no lliureu la vostra. Em voleu com un saltimbanqui
de fira al qual el públic cruel, còmodament assegut, demana a crits, un número cada
vegada més difícil i més arriscat. Que no en teniu prou encara, goluts?
“’T’escric –dius- des del mateix carrer d’Entença, embolcallat pels fums i sorolls dels
camions’. ¿No et fa so de sacrilegi aquesta frase? ¿Saps tu que representen dotze hores
diàries, durant vint-i-un mesos, sense diumenges ni vacances amb els fums i sorolls dels
camions i altres cosetes? ¿Potser vols que m’hi estigui vint-i-un mesos més? ¿O tota la
vida com Simeó l’Estilita dalt de la seva columna, o com un iogui hindú, sobre un llit de
punxes, per a que es puguin burlar i em puguin escarnir tants homes infantilitzats, cruels
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i malcriats, que abunden per obra i gràcia d’idiotes paternalistes, que es volen fer passar
per sants amb els afalacs d’una humanitat dròpola i vagarra?
“¿Saps per què he abandonat el carrer Entença? Perquè m’ho havia proposat així, quan
us vaig demanar aquest estiu, la darrera campanya d’amnistia. Estava al límit de les
meves forces i em vaig dir: la campanya finirà el dia 15 d’octubre; si per a aquell dia no
hi ha amnistia plegaré i diré públicament: ‘En Xirinacs ha fracassat. 21 mesos de
guàrdia no violenta davant de la presó, precedit de llargues vagues de fam en favor de
l’amnistia no han portat l’amnistia. Que no s’estranyi la societat si torna la violència.
D’alguna manera ha de restar clar que la voluntat del poble és sobirana’. Vingué una
amnistia, no total, per als polítics. Com no és total és natural que encara sorgeixin brots
de violència política i, com s’ha oblidat d’indultar els presos socials reprimits per la
duresa del sistema polític ‘passat’, esclata ara la violència a les presons i entre els
familiars i amics dels presos socials. És la seva hora i el poder de la violència. La meva
hora ha acabat. Per a cadascú hi ha temps de no-violència i temps de violència. Visca el
motí de la COPEL amb la seva violència!
“NOMÉS BANDRÉS...”
“He escrit dotzenes d’articles avisant. He parlat amb el governador civil, amb el director
de la Model, amb el director general de presons, amb el ministre de l’Interior, amb el
ministre de Justícia. He parlat amb munió de diputats i senadors. Només Joan Maria
Bandrés i, més fluixos, els altres senadors bascs s’han bellugat, però amb lentitud i tot
perseguint, els del PNB, interessos partidistes. Molt més tímidament inicià alguna cosa
Josep Solé Barberà en la Comissió de Justícia del Congrés. Com dic en un article del
20.11.77: ‘En general hi ha una fredor completa. Que els presos s’obrin les venes. Que
s’omplin el cor d’odi i venjança. Que se suïcidin. Que prenguin els presos polítics
amnistiats com ostatges. Que esclatin les presons i que quedin reduïdes a cendres. Sé
que alguns presos socials em volen arrencar la barba per haver-los traït i abandonat. Que
me l’arrenquin’. Que plegui Xirinacs. És un inútil. Que mori. Ha fracassat. La noviolència és una enganyifa.
“En Josep Benet deia que calia redactar-ho tot molt bé. En Josep Anton Baixeras,
que es vigilés de no indultar tal cosa. En Martín Retortillo, que es vigilés de no
indultar tal altra. En Pedrol Rius, que calia esperar la reforma legislativa. En
Landelino Lavilla, que ja es despenalitzarà després. L’Aliança Popular, que estem
desmuntant les defenses necessàries...
“Ells, els governants, ho he dit cent vegades, són els criminals per endarrerir
l’amnistia política, per donar indults als presos socials amb la finalitat d’evitar
l’amnistia política. Ara, la COPEL té consciència política i uneix el presos socials.
Visca la COPEL! Visca la seva carta a Mundo Diario! (184).
“EM PRENEN EL PÈL”.
“Ho vaig avisar amb tota serietat i prudència en la meva intervenció (192) davant el Ple
del Senat el dia 14 d’octubre en què s’aprovà la llei d’amnistia política. Àngel García
Montero (198), pres social del penal de Burgos, m’escriu: ‘Igual que els meus
companys, he conegut amb tota emoció i gratitud el seu record per a nosaltres al Senat
amb ocasió de l’aprovació de l’amnistia. En nom propi i dels meus dos-cents companys
li expresso la meva sincera gratitud. Vaig demanar al Senat que afegís, a la llei
d’amnistia política, uns tocs d’ètica, d’humanitat, propis del Senat. No em van fer
cap cas. No es pogué canviar ni afegir ni una paraula. Només dir “sí” i aplaudir
com xaiets. No es deixà parlar a Bandrés. Només toleren el meu llenguatge flonjo i
no violent. Pecat contra l’esperit. Em prenen el pèl. Vaig esperar, encara, al Ple de
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la setmana següent. Res de res. Exploto a “Diario 16”: el Senat és un niu de
panxacontents. Ningú no en fa cas. Doncs, s’ha acabat.
“Avui, a les 4’30 de la tarda, tenim sessió plenària de l’Entesa dels Catalans. Jo he
avisat que no hi aniré. Els considero culpables del motí de la presó de Barcelona.
Fins que l’Entesa dels Catalans no hagi dipositat a la mesa del Senat una petició
d’indult per als presos socials no assistiré a cap reunió més. I fins que el Senat no
tingui en el seu ordre del dia l’indult esmentat no assistiré a cap reunió del Senat.
“Hi ha temps de parlar i temps de callar, temps d’estar present i temps d’estar
absent. Si vols, amic Agustí, enceta els teus vint-i-un mesos de guàrdia davant la
presó per a entretenir babaus”.
“Gràcies a tu he trencat el meu mutisme culpable o, si tant no, incomprensible. Qui
pugui entendre que entengui”.

Sabadell. Campanya per al Senat. 1977
Fotografia: Lluís Brunet
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