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J ordi Cuixart (Santa
Perpètua de Mogoda,
1975) conversa amb
aquest diari a la presó
de Lledoners poc més

dedosdies després de ser-li revo-
cat el tercer grau i abans que les
forces independentistes presen-
tin una proposició de llei d’am-
nistia al Congrés. Parla molt i de
tot amb empenta. Gesticula tant
que amb la mà que no aguanta
l’intèrfonpica sensevoler al vidre
diverses vegades. Té clar que el
diàleg no es pot abandonarmai, a
pesar dels pals judicials.

Creuen realment possible
l’amnistia?
Lavia judicial està esgotada.L’úl-
tima resolució de revocació del
tercer grauhodemostra.Novade
nou presos polítics, sinó de resol-
dre un problema polític, i per ai-
xò cal l’amnistia. Estemobligats a
presentar una proposta al Con-
grés. No hi ha una altra alternati-
va de solució global per als repre-
saliats, perquè el merder que hi
ha aquí ésmolt gran.Ohi ha solu-
ció global o [l’Estat] no se’n sorti-
rà. I l’amnistia és fonamental per
a l’estabilitat de les negociacions.

Òmnium parla de posar el
“comptador a zero”. Per tant,
per què no demana l’amnistia
pels agents de policia investi-
gats o processats per l’1-O?
Tant de bo els jutgin! L’amnistia
no vol dir impunitat. Si han vul-
nerat l’exercici dels seus propis
drets, que ho paguin. La comuni-
tat internacional diu quehi vaha-
ver abús de poder. Que les seves
agressions quedessin impunes
seria d’una gravetat absoluta.

Els comuns han de ser al nou
Govern?
Si formuléssim com ha de ser el
Govern negligiríem les nostres
funcions. El que sí que demanem
és que s’escoltin totes les veus.

A la interlocutòria per reti-
rar-li el tercer grau el jutge es
justifica dient que vostè conti-
nua sent president d’Òmnium.
Estic a la presó per ser-ne el pre-
sident... És innovador que per
primer cop un jutge s’atreveixi a
verbalitzar-ho! La interlocutòria
és dramàtica per al dret penal es-
panyol, perquè el jutge s’està ex-
cedint i no només fa servir les te-
sis de la Fiscalia, sinó que les re-
força. Ni el Suprem ha parlat en
aquests termes! M’està dient que
plegui per gaudir del tercer grau?
Això és un punt d’inflexió.

També remarca la “manca de
rellevància” dels posiciona-
ments d’Amnistia Internacio-
nal i el grup de treball sobre la
detenció arbitrària de l’ONU.
És d’extrema gravetat. Ens ha

deixat molt consternats. Els con-
venis internacionals obliguen Es-
panya. Que el jutge tingui la gosa-
dia de posar-ho per escrit... La fi
de la judicialització és avui més
lluny amb el PSOE que fa dos
anys.

Què li diu la tornada de Ser-
ret?
Som molt respectuosos amb les
decisions que prenguin els repre-
saliats. És una gran notícia.

L’indult no arriba. Hi creu?
Si arriba sortiré, però no el dema-
nemni creiemqueningú el tingui
sobre la taula, ni tan sols l’Estat.
Són cants de sirena per debilitar
elmoviment independentista.No
és que siguem escèptics, sinó que
no li veiem recorregut, i ni el ma-
teixGovern espanyol és prouma-
dur per afrontar-lo. La presó va
per llarg, permolt llarg, peròhem
de poder sortir-ne amb una solu-
ció global, per a tots els represali-
ats. L’Estat, creant expectatives
amb l’indult, castiga en realitat
els meus fills.

El seu “ho tornarema fer” els
ha perjudicat, en les revocaci-
ons del tercer grau?
La meva variant de la frase és

que continuarem defensant el
dret a la manifestació, a la lliber-
tat d’expressió. Jo no prenc deci-
sions polítiques. Però diguem el
que diguem és igual, perquè el
que volen és que deixem de pen-
sar. No jutgen fets, sinó voluntats
i idees. El senyor Marchena aca-
ba parlant del que jo hauria vol-
gut aconseguir... No, senyor, vos-
tè m’ha de jutjar pel que he fet.

En calent, com reacciona
quan rep les notícies de revoca-
ció del tercer grau?
Penses enels teus fills, la teva em-
presa... Però no podem renunciar
a la paraula, és la principal arma
que tenim, com tampoc podem
renunciar a l’amnistia i als drets
fonamentals ni deslligar-ho. Per
moltes putades que ens faci l’Es-
tat, no podem renunciar a la pa-
raula. Ningú dintre del sobiranis-
me no podria permetre-s’ho.

Quina ha de ser la prioritat
del pròximGovern?
El primer és que el país se’ns està
fonent als dits. Necessitem un
Govern que governi i un Estat
que no posi traves a les decisions
que es prenen. Les desigualtats
també s’aguditzen per la manca
d’autoritat i capacitat d’un Go-
vern controlat. El paio que no té

llum no és qüestió de si és sobira-
nista o no: necessita llum! L’Estat
atempta contra la ciutadania di-
rectament. Però és que, a més,
s’hauria d’obligar a legislar sobre
temes com l’habitatge.

L’independentisme ha obtin-
gut un 52% de vots el 14-F. Cal
sermés?
No renunciarem a ser més, però
no podem negligir que és un re-
sultat històric. El 14-F va ser una
operació d’Estat, i malgrat la re-
pressió aconsegueix l’efecte con-
trari. Que va ser una operació
d’Estat ho demostra que ara el
Govern central no vol eleccions a
Madrid.

Vostèvademanarderenovar
els lideratges.Lanova legislatu-
ra n’aporta?
El que es necessita és comple-
mentar els ja existents. Els actu-
als tenen molta vàlua, i aquesta
legislatura ho veurem. Però l’in-
dependentisme té una capacitat
de generar líders que no passa en
altres àmbits. Té uns lideratges
molts transversals i gens messià-
nics. Això el fa molt complex, pe-
rò alhora molt ric. I això és el mi-
llor antídot perquè no pugui en-
trar el populisme. Vicens Vives
parlava de la “voluntat de ser”,
que és precisament la columna
vertebral del sobiranisme. L’hem
demostrada durant la dictadura,
o ara amb el dret a decidir.

S’afarten de demanar unitat,
però la legislatura ha començat
amb la CUP sense donar suport
a Laura Borràs...
Unitat no és homogeneïtat. El
que demanem és sentit d’Estat.
Hi ha dos consensos de país que
són clars en el sobiranisme: l’am-
nistia i l’exercici de l’autodeter-
minació. La feina d’Òmnium no
és només preservar-los, sinó po-
tenciar-los.

Es penedeix d’alguna cosa?
D’haverprivatunapartde la soci-
etat catalana d’expressar-me en
català durant el judici, de no ha-
ver fetpalès la riquesade ladiver-
sitat catalana. No hauríem d’ha-
ver amagat la realitat. Hauria
d’haver dit: senyors, jo mateix ja
em traduiré, però primer m’ex-
pressaré en català.

La taula de negociació entre
governs té recorregut?
Tot el que generi consens en el si
del sobiranisme sempre serà po-
sitiu. Negociar amb l’Estat tard o
d’hora s’haurà de fer, però no pot
haver-hi limitacions en el diàleg.
Però té por de la diferència, i això
el porta a crear un gran Madrid
que ho absorbeixi tot. El PSOE
patirà la dretanització de la polí-
tica espanyola. Serà la segona víc-
tima després de Podem. Ayuso
diu “socialisme o llibertat”. Hola,
PSOE, també us venen a buscar a
vosaltres.c
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El president d’ÒmniumCultural, Jordi Cuixart, en una imatge del 26 de febrer

“Nopodemrenunciar a
la paraula, és la principal

armaque tenim”

DIFICULTATS

“La fi de la
judicialització ésmés
lluny avui amb el
PSOE que fa dos anys”

PROPÒSIT

“L’amnistia és
fonamental per a
l’estabilitat de
les negociacions”

ENTREVISTA

Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural
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