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“Una Diada
excepcional”

ARTICLE CONJUNT · Els presos polítics i exiliats fan una crida a
mobilitzar-se per la llibertat, la justícia, la democràcia i la República

Dues voluntàries de l’ANC comproven el recorregut de la manifestació, que resseguirà bona part de la Diagonal ■ JOSEP LOSADA

La manifestació, a punt
L’ANC ultima la marxa, que ja té més de 400.000 inscrits
P.3
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Reafirmació
sobiranista

MANIFESTACIÓ Amb més de 400.000 inscrits, l’independentisme confia a
refermar el suport civil omplint la Diagonal DIVISIÓ Ciutadans, el PSC i el PP no
participaran avui en l’acte institucional que el govern dedica als presos i exiliats
Xavier Miró
BARCELONA

Després del cop emocional
que va suposar la frustració
de la República Catalana i
l’empresonament i la marxa cap a l’exili dels membres de l’executiu després
que l’Estat suspengués l’autogovern, l’independentisme afronta la Diada d’enguany com una oportunitat per reafirmar davant
les institucions de l’Estat i
d’Europa el seu suport social, i també per llepar-se
les ferides de les divergències estratègiques. Es pretén que sigui una mostra de
fortalesa amb vista a una
tardor de difícil pronòstic
tenint en compte que, si bé
el clima entre els governs
català i espanyol és millor i
tothom defensa el diàleg,
l’estabilitat política no està
assegurada i l’escenari judicial no ha canviat.
La nova fiscalia manté
contra els dirigents catalans les acusacions de rebel·lió i sedició, que –si es
confirmen en sentències–
els podrien portar a condemnes de molts anys de
presó, una possibilitat que
els líders independentistes
han anunciat que no acceptaran. “El diàleg és incompatible amb la presó”, afirmava ahir el vicepresident
català, Pere Aragonès, en
una entrevista a El Nacional, en què advertia el govern del PSOE que una condemna per aquests delictes
agreujaria la tensió social i
el conflicte. A més a més,
conscients de la dependència del vot independentista

Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Cal convertir la
Diada, més que mai,
en un clam per la
llibertat i contra la
vulneració de drets”

“La manifestació és
un punt de trobada
del sobiranisme. Ens
sobren els motius. La
gent no falla mai”

Quim Torra

Jordi Cuixart

“Només en un clima
de concòrdia és
possible avançar cap a
una solució justa
mínimament
acceptable per a tots”

“Pels antecedents,
pel disseny i davant la
constatació que la
Diada ja no és de tots,
no hi assistirem”

PRESIDENT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

Carlos Carrizosa

Joan Josep Omella

PORTAVEU DE CIUTADANS
AL PARLAMENT

al Congrés per tal que el
govern del PSOE pugui tirar endavant la legislatura,
Ciutadans i el PP crispen
el clima i ja reclamen una
nova suspensió de l’autogovern malgrat que no hi hagi
hagut cap nou acte que
contravingui la legalitat espanyola. En darrer terme,
les divergències de la CUP
amb JxCat i ERC tampoc
garanteixen l’estabilitat al
Parlament tret que el govern aconsegueixi trobar
suport a les files de Catalunya en Comú o del PSC.

els seus dirigents. Després
d’un inici tardà de les inscripcions, ahir ja hi havia
més de 400.000 persones
registrades en algun dels
trams de la Diagonal, distribuïts per comarques,
una quantitat superior a
l’any passat en vigílies de
la Diada. Dinou dels trenta-set trams de la manifestació ja estaven plens i els
assistents ja no s’hi podien
inscriure; la resta, “quasi
plens”, i només la plaça
Pius XII i el tram entre la
cruïlla dels carrers Sicília i
Sardenya tenien una inscripció tan sols “alta”. Tot i
el lema Fem la República
Catalana per fer efectiva
la que es va declarar simbòlicament el 27-O, les entitats organitzadores han
instat els manifestants a
expressar individualment
les seves pròpies reivindicacions per mitjà de pancartes que s’aixecaran en

ARQUEBISBE DE BARCELONA

La manifestació
En aquest context incert,
la manifestació convocada
per l’ANC, amb el suport
d’Òmnium i l’AMI, serà,
com els darrers anys, l’acte central de la Diada, que
enguany servirà també
per iniciar una mobilització permanent durant la
tardor fins al judici contra

una onada que avançarà
progressivament des del
carrer Castillejos fins a
l’escenari principal, enguany situat al Palau Reial
de Pedralbes.
Des de La Setmana del
Llibre en Català, el president Quim Torra va fer
una crida a convertir la
Diada “més que mai en un
clam per la llibertat”. El
president, però, ja feia
extensiva la crida a les
mobilitzacions de la tardor: “En els temps que vindran, haurem d’aprendre
a dir no a la injustícia i a la
vulneració dels drets civils, nacionals i socials.”
Crida de Cuixart
A través d’una entrevista a
l’ACN, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, empresonat des de l’octubre
de l’any passat, reivindicava la manifestació com
“un punt de trobada del sobiranisme amb sensibilitats molt diferents”. Cuixart demana assumir que
hi pot acabar havent “més
líders a la presó” i fa una
crida a no posar-se ni l’empresonament ni “les amenaces de violència de l’Estat” com a límits “en la lluita per la democràcia i per
les llibertats”.
Tot i la manifestació
unitària de l’independentisme, l’entorn de la CUP
manté les seves pròpies
mobilitzacions a Lleida,
Reus i Barcelona per la
Diada després d’haver carregat durament contra
el govern i la majoria de
JxCat i ERC amb acusacions de falta de disposició
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per “plantar cara” a la legalitat constitucional.
Divisió institucional
L’anunci del govern de dedicar l’acte institucional als
—————————————————————————————————

Avui, marxa del
Parlament al Palau,
amb Torra i Torrent
al capdavant
—————————————————————————————————

presos polítics i exiliats ha
fet que Cs, el PSC i el PP hagin declinat participar-hi
al·legant que és “partidista”
i “sectari” i no consensuat
entre els grups parlamentaris. Començarà avui a dos

quarts de nou del vespre,
quan els presidents del Parlament i del govern rebran
la Flama del Canigó, que
portaran en “una marxa
per la llibertat” fins al Palau,
amb una parada al Born,
on s’hissarà la bandera i el
Cor Jove de l’Orfeó Català
interpretarà El cant de la
senyera. L’acte es clourà
amb un espectacle de música, dansa i projeccions a la
plaça Sant Jaume.
Els socialistes sí que van
anunciar la seva assistència a l’entrega de la Medalla
d’Or del Parlament a l’Associació de Mestres Rosa Sensat, que es farà abans, a les
set de la tarda, a l’auditori
de la cambra catalana. ■
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Estand de l’ANC a tocar
de la Sagrada Família,
ahir ■ JOSEP LOSADA
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Pedro J. Gónzalez revisita grans mestres de
la guitarra flamenca amb una parella de ball

‘¡Baile, maestro!’
BARCELONA
Redacció

E

n el camí dels grans
mestres, el barceloní
Pedro Javier González (1962) és un
d’aquells guitarristes que, a més
de mestria tècnica i instrumental, ha demostrat al llarg dels
anys una capacitat inusual per
elaborar un concepte musical
propi a mig camí entre l’ortodòxia i les noves tendències del
flamenc. Lluny ja dels dies en
què es donava a conèixer –a començaments dels noranta– com
a teloner de B.B. King o John
McLaughlin, avui ja és una figura imprescindible de la guitarra
flamenca que desperta aplaudiments d’admiració amb cada
nova proposta.
El seu últim projecte com a
cap de cartell es titula Pedro Javier González & Dance i forma
part del festival que el Palau de
la Música dedica als mestres de
la guitarra. Una revisitació de la
música de Paco de Lucía, Niño
Miguel, Sabicas o Manuel de
Falla en què el guitarrista està
acompanyat per un dels seus
habituals companys d’aventura:
el contrabaixista d’origen argentí Horacio Fumero (1949),
que va treballar molts anys amb
Tete Montoliu i té un currícu-

Pedro Javier González & Dance

Palau de la Música. 21 h.
lum impressionant de discos i
actuacions en directe. Completen la formació el percussionista Xavi García, Domingo Patricio a la flauta travessera i dos
bailaors, Carolina Morgado i
José Manuel Álvarez, que el
mes de juny passat ja van participar en aquest mateix escenari en un homenatge a Paco de
Lucía.
El concert tornarà a repetirse el dia 12 d’aquest mes, el 3
d’octubre i el 2 de novembre.

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A: WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

Barcelona
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jueus, entre altres habitants...
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Tribuna

José M. Murià. Membre de l’Acadèmia Mexicana de la Història

Un bon dia!

L’

Onze de Setembre de cada any
no passava pas desapercebut
als catalans que s’havien aconseguit exiliar a Mèxic. A la capital del
país se solia dipositar una ofrena floral
al peu de la Columna de la Independència, algú deia algunes paraules, es cantaven Els segadors sense acompanyament musical i alguns cridaven
per acabar “Visca Catalunya!” Sovint
algú hi afegia un crit final: “lliure!”, i
més d’un ho repetia. Que recordi, mai
no hi va haver cap representant de l’Espanya republicana que hi manifestés
solidaritat.

GENERALMENT, AL CAURE EL MATEIX DIA, a
la seu de l’Orfeó Català de Mèxic, s’hi
feia una conferència més aviat històrica i de poc caire independentista.
Amb l’ànim d’agrupar i no dividir en
aquella casa sempre es passava la maroma en aquest tema, però no era pas
com ara, que més aviat van en direcció
contrària.
A GUADALAJARA TOT ERA MÉS MODEST,

ter més nacional, especialment durant
els quinze anys d’existència del Butlletí
mensual (1961-1975), que en el número corresponent a setembre no amagava mai l’orella independentista. Igualment, si es feia una conferència, aquesta solia ser de caire patriòtic.
A Catalunya, tal com esqueia al nacionalcatolicisme, la diada era silenciosa. Alguns clavells escadussers apareixien al Fossar o allà on ara hi ha l’estàtua de Casanova, però molt poca cosa
més. Suposo que majoritàriament la
recordança era íntima. Va ser l’any
1964 quan es va fer una cosa amb els
mínims necessaris per tal que se’n parlés, encara que fos discretament, en la
premsa internacional. L’organització
no va ser senzilla, és clar. Ho recorda la
recent “operació urnes”. Com que va
coincidir amb el meu primer viatge a
Catalunya, vaig tenir l’honor de posarhi un granet de sorra, però suficientment gran per tal que, uns dies abans,
em recomanessin sortir del país i tornar a Mèxic abans del previst.

però la commemoració tenia un caràc-
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M’HAURIA FET UNA GRAN IL·LUSIÓ poder-hi
ser, però vaig haver d’esperar més de
trenta anys per fer acte de presència en
una Diada. Va ser molt emocionant.
Gràcies a l’Albert Manent vaig poder
ser al Parlament. Una estona abans, ja
havia portat flors i dipositat una llàgrima al Fossar de les Moreres i recordat
amb una companya quan a Guadalajara havia fet d’actor secundari de la famosa obra de Pitarra. Si algun dia hi coincidim podreu veure’m com hi ha qui
recita en veu alta tot el que segueix després d’allò de “al fossar de les Moreres
no s’hi enterra cap traïdor...”
AQUELL DIA VAIG TENIR TAMBÉ EL GOIG de
sentir, davant de l’esmentada estàtua
de Casanova, un esplèndid discurs de
Carod-Rovira que em va emocionar de
cap a peus i vaig poder sumar per primera vegada a la vida el meu crit de
“Visca Catalunya lliure!” al d’una autèntica multitud, la qual cosa em va fer
veure que el meu antic sentiment no
era cosa estranya ni anacrònica, sinó el
crit “d’un poble que estima i avança donant-se les mans”.

