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Des del primer dia del naixement del directe!cat  
l’any 2007 hem volgut donar veu a totes aquelles 
iniciatives que sumen per fer possible la construc-
ció nacional d’un nou país, una República Catala-
na sorgida de la democràcia de tots els catalans. 
Tot va molt de pressa, en tan sols uns anys hem 
passat de voler seguir dins l’autonomisme amb 
un estatut millorat a voler decidir sobre si volem 
ser un nou Estat independent a Europa, i a con-
vertit la voluntat independentista en la centrali-
tat política del país on gent de tot origen social i 
lingüístic aposta per una Catalunya independent.
El directe!cat ha fet des dels seus orígens un clar 
posicionament editorial a favor d’una Catalunya 
independent. Vam ser dels primers mitjans de co-
municació que ho vam afirmar, el digital dels que 
votaran Sí i ara el digital dels que votaran #SíSí. 
En aquest sentit és que fem un periodisme di-
ferent, més arriscat, sovint de contrainformació, 
de rèplica a allò que expliquen altres mitjans de 
comunicació que no diuen el seu posicionament, 
però que van clarament en contra el procés demo-
cràtic del poble de Catalunya cap a la seva lliber-
tat.
Ara fa quatre anys, l’11 de setembre de 2010, vam 
editar la primera edició en paper del directe!cat 
amb una editorial titulada “La Diada del Sí”. Des 
de llavors s’han produït les més grans mobilit-
zacions de la societat catalana a favor del dret 
a decidir i de la independència, que ha impulsat 
bona part de la classe política a defensar el dret a 
decidir. La manifestació multitudinària contra la 
sentència de l’Estatut, l’11 de setembre de 2012, 

la fita història de la Via Catalana de 2013 i la gran 
“V” d’aquest any, d’avui mateix, que no tenim 
cap dubte serà la més gran manifestació de la 
història del país i una de les mes grans fetes mai 
a Europa amb un clam clar: Independència.   
La societat civil catalana ha fet la feina, ara és 
l’hora que la classe política faci seu el clam del 
poble, ara és l’hora de pensar en el país i no en els 
partits i els seus líders, perquè Espanya i els seus 
dirigents no estan quiets, més ben dit porten 
mesos movent-se i ho fan per la via del joc brut. 
Cal recordar que la història demostra que Espa-
nya mai negocia: o guanyar i imposar o perdre. Per 
això és molt important que la classe política ca-
talana tingui clar el moment que vivim i què ens 
hi juguem, i sàpiguen defensar-se del joc brut de 
les classes dirigents espanyoles i de l’Estat que 
compta amb l’ajut d’algunes elits catalanes i de 
quintacolumnistes als mitjans i a organitzacions 
civils. Per aquest motiu cal unitat d’acció i segur 
que el poble de Catalunya estarà al seu darrere.
Ara tenim l’oportunitat de fer història amb ma-
júscules: avui, amb la manifestació més gran de 
la nostra història, i el proper 9N, exercint la de-
mocràcia, ja sigui votant o iniciant el camí d’unes 
eleccions plebiscitàries que ens portin a un pro-
cés constituent i a una Declaració Unilateral 
d’Independència. De cap manera no podem per-
dre l’oportunitat  de constituir la Catalunya inde-
pendent, la República Catalana que volem, ni que 
sigui per tots aquells que han lluitat i han deixat 
la seva vida per la llibertat al llarg de més de 300 
anys. Ara ens mereixem la República Catalana.

De la diada del #SíSí

Va sortir a la llum l’any 2007 amb voluntat de servir al país des d’una 
òptica clarament independentista, en uns moments en què l’opció no 
era majoritària, Vam començar amb una estructura lleugera, modesta i 
poc a poc hem anat consolidant un projecte comunicatiu que no amaga 
la seva ideologia. Tot mitja la té, malgrat que alguns ho amaguen. L’any 
2004, i tal i com recordava la primera edició en paper del nostre digital, 
vam assolir les 100.000 visités úniques mensual segons l’OJD. 
Ara fa dos anys i amb voluntat de permanència vam renovar el 
projecte amb més força que mai i en els darrers mesos hem 
superat les 250.000 visites de mitjana mensual amb una punta de més 
330.000 visites úniques auditades, fet que ens ha consolidat com el 
tercer diari digital en llengua catalana més vist, darrera el Grup Nació 
Digital i el Grup Vilaweb.
Ara fa un any vam obrir el digital www.festadirecte.cat, dedicat a la 
cultura tradicional i popular catalana que s’ha anat consolidant com a 
mitjà de referència. Hem obert una secció de llibres que impulsarem en 
les properes setmanes i una secció de música dins del directe!cat.
Hem assumit des de primers de setembre la gestió del digital 
www.andorradirecte.com amb notícies del petit país del Pirineu i l’únic 
que té com a llengua oficial el català. Tenim molta il·lusió en aquesta 
fita. Hem establert protocols de col·laboració amb www.aragirona.cat i 
un acord molt important amb el digital www.laveupv.com, un dels pocs 
digitals en català del País Valencia, i estem treballant noves aliances 
amb digitals d’arreu dels Països Catalans. Esperem fer-ho públic molt 
aviat. Però no tan sols ens quedem aquí: estem treballant altres  
novetats per tal de tenir permanència en el panorama informatiu i 
periodístic de la Catalunya independent. El nostre objectiu és molt clar: 
treballar per fer possible el somni anhelat per milers de ciutadans de 

formar part d’una República Catalana plena i lliure.  

Directe!cat, el digital dels que 
votaran #sísí, en constant renovació

a La República Catalana
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Carlos Vilafranca @tuitTres  

Ninotaire nascut a Barcelona l’any 1991 sota el nom de Carlos Villafran-

ca. Ja fa temps que li agrada dibuixar i estar al dia de l’actualitat. Un 

dia va ajuntar totes dues coses i això li ha portat a col·laborar fent di-

buixos satírics a diversos mitjans com ‘El Web Negre’, la ‘Directa’, ‘El 

Triangle’, ‘La Quera’ i ‘Cartoon Movement’, i ha participar en diversos 

llibres d’humor gràfic publicats per Angle Editorial (‘Enfoteu-vos-en’, 

‘ResCATallats’, ‘Fins als borbons’ i ‘La gran fàbrica d’independentistes’). 

A part de dibuixar, ha coordinat l’àrea d’il·lustració del setmanari ‘Di-

recta’ i el suplement d’humor ‘La Punta del Triangle’ del setmanari ‘El 

Triangle’, i ha guanyat el premi a la millor tira política del Concurs ‘Ciutat 

de Cornellà’ el 2011 i el premi ‘Comicat 2012’ al millor webcòmic en cata-

là. Des de novembre de 2013, fa les vinyetes d’actualitat al diari digital 

‘directe!cat’ a la secció anomenada ‘@ComisBotifarra‘. També estudia 

Ciències Polítiques en les seves estones lliures i imparteix una extraes-

colar de còmic a diverses escoles de primària de Barcelona.

Qui són...?

Toni Galmés @Agalmes  

Llicenciat en Belles Arts i doctor en Història de les Arts Escèniques. 

Compagina la seva feina d’il·lustrador publicitari i animador amb 

la de docent a la Universitat de Barcelona, en l’àrea d’Història de 

l’Art. És un apassionat del teatre i dirigeix l’Aula de la Universitat 

de Barcelona. Podeu veure algunes de les seves il·lustracions a 

les següents adreces facebook.com/tonigalmesdibuixos i al web 

www.tonigalmes.net

Àlex Santaló @alexsantalo  

Il·lustrador i comicaire barceloní resident a Santa Coloma de Grame-

net. He publicat “Me gusta el futbol” i “Me Gusta internet”, junta-

ment amb Adrià Serra i el Terrat. Ara podreu trobar a les botigues el 

‘Baluard 1714’ de l’editorial Panini amb guions de Cels Piñol.

Col·laboro mensualment com a il·lustrador a la revista ‘Panenka’ i 

al ‘Perarnau Magazine’. Codirigeix i presenta els programes de ràdio 

‘Cafè i Cigarro’ i ‘Hellfire Club’ a Ràdio Ateneu del Clot. La seva pàgi-

na web és www.alexsantalo.com
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   RAJOY, Mariano 
   President del govern espanyol
  L’esfinx de la Moncloa

Amb l’habitual menysteniment que ens regalen, el 
màxim responsable de fer-nos curtcircuit al procés 
porta mesos encegat de supèrbia. Intoxicat, junta-
ment amb el seu gabinet de crisi, per la seva prò-
pia propaganda, està convençut que això nostre 
és una flamarada i que acabarà per escampar. Que 
se’ns passarà. També, tot i que l’establishment 
català s’arrossega de genollons a cada oportunitat 
per demanar una tercera via, continua convençut 
que als catalans, ni aigua; que qualsevol concessió 
ens deixarà insatisfets i desfermarà contra ell la 
bèstia de la caverna i la ira dels seus barons ofe-
sos. I així ens hem plantat on som, sense moure ni 
una cella. I tot i les amenaces, que  aniran a més, 
no en dubteu, l’estaquirot continuarà exactament 
igual abans i després del 9N. Sí, tres milions de 
catalans (creuem els dits) votarem i encara conti-
nuarà convençut que no cal moure’s. Fins que frau 
Merkel, molt amablement, li indiqui que els credi-
tors volen cobrar.

FERNÁNDEZ DÍAZ, Jorge 
Ministre espanyol de l’Interior
Les clavegueres al 
servei de sa majestat

Que ningú es mami el dit: ens enfrontem a un 
Estat i els darrers mesos han constituït una de-
mostració de l’àmplia gama de recursos, blancs i 
negres, dels qui els països que controlen els seus 
recursos públics disposen per defensar els interes-
sos propis. De fet, per això en volem un de nostre. 
La guerra de la informació i l’espionatge ha provo-
cat aquests darrers mesos víctimes tan capdavan-
teres com l’exhonorable; també veritables intoxi-
cacions com les de la campanya electoral de les 
darreres eleccions autonòmiques contra el candi-
dat Mas. El ministre català del govern espa-nyol, a 
més de crear una potent delegació del CNI a la ca-
pital catalana i d’enviar-nos milers i milers de poli-
cies sense missió coneguda, tampoc no ha dubtat, 
tot donant suport al seu homòleg d’Exteriors, a in-

toxicar l’opinió pública amb avisos apocalíptics de 
divisions familiars. Un paper, el seu, de raó d’Estat 
i francament immoral.

   WERT, José Ignacio
     Ministre espanyol de l’Interior
   Reespanyolització tardana

El gran científic social del govern espanyol està 
convençut que això d’aquí cal afrontar-ho des de 
ben a baix, arrencar-ho d’arrel. Cal recuperar el 
control que la Transició va disgregar. Es impres-
cindible (en el marc d’un atac per terra, mar i aire, 
arreu dels Països Catalans) desmuntar l’escola 
del país, pedra angular d’una societat que, des de 
fa trenta-cinc anys, ha sabut crear consciències 
lliures, capaces de pensar per sí mateixes, sense 
l’enyorat adoctrinament de l’escola franquista, per 
la qual, tanmateix, van passar molts dels actuals 
independentistes. La nostra espanyolització ha 
passat també per l’aturada del retorn de la do-
cumentació confiscada pel feixisme als catalans 
el 1939 i per la legitimació d’aquell acte, a base 
d’exigir-nos ara que faci camí de tornada a Sala-
manca, setanta anys més tard, una part de la que 
havia estat lliurada des del 2006 a la Generalitat.

  RIVERA, Albert
    Presidente de Ciudadanos
   Credibilitat ressentida

La novetat fa de bon vendre. En un context, llarga-
ment covat, de descrèdit gairebé total dels partits, 
Ciudadanos ha sabut durant alguns anys fer-se 
amb un cert espai dins el dependentisme català, 
tot pouant en el creixent desgast del Partido Po-
pular (PP) i del PSC. 
Durant els darrers mesos, però, a mesura que el 
procés s’ha consolidat, Ciudadanos s’ha carac-
teritzat per multiplicar exponencialment la seva 
presència a les tertúlies dels mitjans (en combina-
ció amb la de la seva marca blanca Societat Civil 
Catalana), a l’hora que es presenta com a víctima 
d’una suposada persecució (i com desitgen la vio-
lència inexistent del procés!). 
La seva credibilitat, però, ha patit els serio-
sos revessos de la imputació per frau fiscal de 
l’implacable diputat, croat contra la corrupció, 
Jordi Canyas, i del cas del compte a Suïssa de 
l’eurodiputat i exguerriller Javier Nart. Amb raó, 
doncs, el fenomen Podemos comença a mossegar 
i a esmicolar el gran espai del dependentisme que 
havia d’encarnar en solitari Ciudadanos.

CAROL, Màrius
Director de La Vanguardia
Sense notícies de la veritat

És difícil triar un sol protagonista en el front me-
diàtic del procés: en José Antonio Zarzalejos, per 
exemple, amb les seves anàlisis/amenaces és 
dels més preclars. Des de la famosa trucada de 
sa majestat al comte de Godó de finals de 2012, 
en l’àmbit dels mitjans de comunicació, el procés 
està desvetllant estampes realment patètiques. 
Un mimetisme invers de desesperació creixent: si-
gui a l’edició en paper o a la digital (transformades 
a ritmes diferents), els titulars de La Vanguardia 
ja no es diferencien gaire dels d’El País, que ja no 
es diferencien gaire dels d’El Mundo, que ja no es 
diferencien gaire (si és que parlant de Catalunya 
alguna vegada s’havien diferenciat) dels de l’ABC. 
Tot un exèrcit d’opinadors, molts d’ells a sou de 
l’establishment d’aquí i d’allà, de tot signe ideolò-
gic, s’han llançat a desenvolupar complexíssimes 
argumentacions encaminades a negar-nos el dret 
a decidir lliurement el nostre futur polític. 

  ICETA, Miquel
    Primer secretari del PSC
   L’ensorrament d’un projecte

Des del ridícul de la senyora finalment d’Ullastrell, 
la figura de Pere Navarro havia entrat en una espiral 
sense solució. Certament, la missió d’encapçalar 
un partit en caiguda lliure no era precisament fà-
cil. El PSC és ja una marca inviable, en el context 
d’una crisi dels partits catalans que ens deixarà, 
en pocs mesos, probablement, un panorama de 
sigles completament diferent. L’esmicolament de 
l’antic espai socialista i el reagrupament a l’entorn 
d’un centre-esquerra plenament compromès amb 
la llibertat del país. Entretant, el grup que dirigeix 
el partit des de fa més de vint anys mal viu, amb 
el bomber Iceta com a cap de files, convençut que 
la Consulta del 9-N no se celebrarà i que només a 
partir d’aleshores ells en podran recollir les restes 
del naufragi. L’estampa del seu definitiu descrèdit 
es produirà quan, disgustats, aquell dia ens vegin 
votar mentre criden al boicot del braç de C’s i PP.

I tres-cents anys després...

alcem el cap
Som a punt d’alçar el cap. És un dia emocionant. Just avui fa tres segles, tal 
i com tantes vegades van demostrar durant aquells 414 dies de setge, els 
catalans resistents d’aleshores donaren testimoni (a milers, amb la vida) del seu 
compromís amb la sobirania de les institucions, de l’estat, que els seus 
avantpassats havien construït al llarg de tantes centúries. I avui, després que 
s’hagi imposat als seus descendents (per herència o per adopció) la feixuga 
dependència política de l’eixuta Espanya castellana, som aquí, a punt de 
recuperar-la, de guanyar-la, d’exercir-la. Per construir un país nou. 
Per Miquel Pérez Latre (@granollacs), arxiver i historiador

Alguns dels grans protagonistes del procés, a poques setmanes del Dia D
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Festadirecte.cat és l’aposta del directe!cat per la cultura po-

pular del nostre país. Una cultura popular més viva que mai en 

què les diferents manifestacions festives de Catalunya tenen 

el seu propi espai des de la posada en marxa d’aquest diari 

digital. 

Des de la diada de Sant Jordi de 2013, geganters, bastoners, 

trabucaires, castellers, etc. són els protagonistes a festadirec-

te.cat, on tota l’actualitat gira al seu voltant. Una actualitat 

que és complementa amb l’opinió de reconeguts experts de 

la festa, amb entrevistes, partipació o reportatges especials.

A festadirecte.cat, el fet casteller té un pes important, no en 

va aquesta tradició bicentenària, reconeguda com a Patrimoni 

Mundial de la Humanitat per la UNESCO, no només gaudeix 

avui dia del millor moment de la seva història, sinó que cada 

vegada més estan reconeguts fora de les nostres fronteres. 

Més de 50 colles alçaran els seus castells en un dia històric 

com el d’avui. I és que per la construcció d’un nou país, aquest 

11 de setembre ens fem nostre el lema dels castellers: ‘Força, 

Valor, Equilibri i Seny’. Avis, Joves, petits i grans farem pinya 

per aixecar un castell alt, ferm i amb la convicció i la seguretat 

que tots junts el podrem descarregar. És a les nostres mans!

Josep Torreño

festadirecte.cat 
     també fa pinya aquest 11 de setembre
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Marc Puig i Pérez
Fotògraf del Directe!cat

La seva afició per la fotografia va començar el maig de 

2010, quan es va endur la càmera a un concert de La 

Pegatina. Des d’aleshores, ha anat practicant per tot el 

país, fent reportatges a concerts, actes polítics i 

esdeveniments esportius, entre d’altres. 

És fotògraf del Directe!cat des de l’any 2012.

@marcpuigperez  www.flickr.com/marcpuig 



6 www.directe.cat   I   exemplar gratuït   I  dijous, 11 de setembre de 2014 el digital dels que votaran SíSí



7dijous, 11 de setembre de 2014   I   exemplar gratuït   I   www.directe.cat  el digital dels que votaran SíSí

Artur Mas, fins ara, s’ha erigit com el líder in-

discutible. Mas ha estat reconegut com a tal, 

no tant pel fet de ser escollit dues vegades Pre-

sident de Catalunya, sinó per tenir la valentia, 

diguem-ne la gosadia, de posar-se al capdavant 

de la gent que l’Onze de Setembre de 2012 om-

plia Barcelona. A hores d’ara no sabem si Artur 

Mas podrà aguantar l’envestida que l’estat es-

panyol amb tota la seva artilleria mediàtica, bu-

rocràtica i ideològica ha emprès contra la seva 

persona. No hi ha cap dubte que la investigació 

de la justícia espanyola a la família Pujol tam-

bé té com a objectiu l’actual President. Buscar 

una vinculació tàcita o orgànica amb els nego-

cis del clan Pujol és el principal objectiu de la 

intel·ligència espanyola. Rajoy sempre ha cre-

gut que si cau Mas, CiU recularà, ja que emergirà 

un nou líder moderat i aquest podrà reconduir 

la situació. Duran o qualsevol becari de la plaça 

Sant Jaume, tipus Santi Vila, són els perfils pre-

ferits per comandar aquesta operació.

L’hipotètic triomf d’ERC si CiU fa marxa enrere 

és un preu menor a pagar per Espanya. Sense 

majoria absoluta els de Junqueras mai podran 

governar. Una CiU moderada podria gover-

nar amb un PSC, PP o Ciutadans. De fet, Iceta 

s’ofereix dia i nit pel que sigui per tal de fer 

descarrilar el procés sobiranista. I no cal per-

dre de vista que Santi Vila ha prioritzat sem-

pre l’obediència a Madrid abans que la lleialtat 

al govern català. Recordem la mítica roda de 

premsa a Palau en què el titular d’Obres Públi-

ques va haver de ser desmentit pel portaveu del 

govern català, Francesc Homs, segons després 

que el conseller de Figueres lloés les inversions 

de l’Estat de Catalunya i la col·laboració de la 

ministra Ana Pastor. De Duran no cal estendre’s 

en explicacions, el representant més genuí de la 

casta extractiva té molt clar què ha de fer si vol 

seguir vivint de la política. 

Pel bé de tot plegat és bàsic que Artur Mas se-

gueixi encapçalant el procés. Només ell és ca-

paç d’imprimir la seriositat i el rigor, i si se’m 

permet dir, la professionalitat, que un procés 

tan complex comporta. Una seriositat que per-

met arrossegar els sectors més moderats del 

catalanisme, uns sectors que secularment han 

estat recelosos amb els processos de canvi.

Però en aquest moments, en els quals la debili-

tat de Mas és notòria, la figura de Junqueras es-

devé clau per garantir l’èxit del procés sobiranis-

L’hora
d’Oriol Junqueras

ta. Enquestes a la mà i amb la descomposició 

inexorable de CiU, Oriol Junqueras té la respon-

sabilitat de prendre el comandament polític del 

procés. L’alcalde de Sant Vicenç té alguns avan-

tatges respecte del líder convergent. D’entrada, 

l’Estat no pot fer cap tipus de xantatge amb la 

corrupció com a pretext. Ell i el seu partit estan 

nets. El líder republicà compta amb la credibili-

tat i la legitimitat d’una trajectòria independen-

tista com cap altra. Gaudeix de la virtut de la 

paciència i la moderació que sap combinar amb 

una fèrria determinació, sap calcular com ningú 

el tempo polític. I, si no, que els ho preguntin 

al búnquer de la vella guàrdia d’ERC Barcelona. 

El tàndem Portabella-Amorós es va desfer com 

la mantega quan Junqueras va decidir que era 

el moment. I a més les incorporacions de Mara-

gall, Comin i Dalmau a l’òrbita d’ERC l’habiliten 

com un líder que sap sumar.

Per tot això és evident que si Artur Mas s’aparta 

del procés només queda el president d’ERC per 

comandar i canalitzar l’empenta de la gent, 

i aquest no pot fallar. Oriol Junqueras haurà 

d’esmerçar molta intel·ligència i habilitat per 

atraure els centenars de milers de votants de 

CiU que han donat suport al procés indepen-

dentista pel simple fet que la inèrcia electoral 

i el lideratge de Mas els ha dut fins aquí. Un 

sector que, si bé s’ha engrescat amb el procés 

sobiranista fart dels atacs i el menyspreu de 

l’Estat espanyol, ara es podria refredar davant 

la incertesa. I el mateix podríem dir d’una bona 

part de l’electorat del PSC que encara que sigui 

tan conservador com els Navarro, Iceta o Mon-

tilla, ha tingut més sentit de país que aquests 

últims i sobretot més ganes de desfer-se dels 

tentacles del PSOE.

Junqueras haurà de convèncer els acovardits i 

els que volen millores immediates demostrant 

així la seva solvència i la del seu partit. Per fer 

això necessita un partit fort i cohesionat amb 

les idees clares. El líder d’ERC va ser testimo-

ni des de la llunyania de les lluites caïnites pel 

poder en el si d’ERC i la fal·lera d’alguns diri-

gents de la vella ERC per agafar-se a la cadira 

de la conselleria. Però també de la debilitat de 

les bases d’ERC: a cop de tertúlia o portada de 

diari, els militants d’aquest partit trontollaven 

i desconfiaven dels seus dirigents. Per tot això 

Junqueras ha deixat el vell partit republicà sota 

mínims i s’ha abocat al procés independentista. 

La majoria dels quadres territorials del partit 

de Macià i Companys dedica més hores a l’ANC 

que el seu propi partit. I això és, a més de bo, 

necessari. 

Amb tots aquests vímets i davant d’una hipo-

tètica caiguda de Mas cal fer un nou cistell. Jun-

queras ha d’obrir portes a ERC i, conjuntament 

amb CiU, ha d’impulsar una gran plataforma 

política que albergui les millors persones del 

país, independents o no, però que tinguin prou 

representativitat social i territorial per obtenir 

una majoria absoluta més que folgada al Parla-

ment i proclamar la independència després de 

la consulta. Incloure les persones més destaca-

des de la societat civil en el procés sobiranista 

i els socialistes que per dignitat s’han negat a 

fer un seguiment acrític de l’aparell del PSOE és 

també vital per assegurar l’èxit de la proposta. 

La millor resposta a la campanya de desprestigi 

que l’Estat espanyol llança contra el catalanis-

me la té Junqueras a les seves mans, i és tan 

senzill com superar el partidisme i dotar els 

catalans que volen la independència d’un ins-

trument net de corrupció, plural i representatiu 

per crear una nova majoria que ens porti a la 

llibertat. Ha arribat l’hora que Junqueras premi 

l’accelerador i conjuntament amb la millor gent 

de CiU, ERC, PSC i de les entitats socials es bas-

teixi la plataforma que ha de garantir una majo-

ria independentista després de la consulta. Les 

eines de la transició i de l’autonomisme estan 

oscades, necessitem nous instruments, noves 

majories i, sobretot, noves maneres. Això és el 

que reclama la majoria que democràticament i 

pacífica surt al carrer per demanar la llibertat de 

Catalunya.

Aurora Almendros
Politòloga
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-A pocs dies pel referèndum escocès, quina és 
la teva percepció?
-En general estem fent una campanya del sí 
que està sent molt activa, molt positiva i molt 
ambiciosa, que connecta molt bé amb els vo-
tants, inclosos els indecisos, i la sensació és 
que cada vegada, com mostren les enquestes, 
la tendència és que hi ha més gent que té in-
tenció de votar el sí. El repte és aconseguir que 
la majoria de votants opti pel sí i tot indica que 
estem en el bon camí, i que el 18S tot sortirà bé. 
-Com creus que pot afectar el resultat del re-
ferèndum escocès al cas català? 
-El que han aconseguit Escòcia i el Regne Unit 
en acordar el referèndum de manera pacífica, 
amb un debat racional i gens visceral, ja és una 
victòria no només per a Escòcia, sinó també per 
a Catalunya i tot el món. L’acord instituciona-
litza democràticament el referèndum com a 
eina vàlida per resoldre qüestions que afecten 

o no, per clarificar el resultat?
-La pregunta ha de ser fruit d’un acord polític 
i els polítics han de formular la pregunta que 
creguin més convenient. Dit això, jo sóc parti-
dari que la pregunta, i el llenguatge polític en 
general, sigui com més senzilla possible perquè 
tothom ho entengui. Des d’aquesta perspectiva 
l’exemple escocès és un exemple a considerar 
perquè és una pregunta molt senzilla, molt di-
recte, que tothom entén i que no permet cap 
mena de reinterpretació.
-En el context europeu quina creus que serà la 
resposta si guanya el sí a Escòcia?
-Jo entenc que si el sí guanya, Londres no no-
més reconeixerà el resultat, sinó que demanarà 
a les institucions europees que estableixi el 
mecanisme que garanteixi que Escòcia con-
tinuï sent membre de la Unió Europea. I estic 
segur que les institucions europees acceptaran 
aquesta posició perquè està legitimada per un 

la sobirania dels estats. És important que les 
societats del S.XXI dirimeixin els conflictes ter-
ritorials en base a la voluntat democràtica i no 
a través de conflictes bèl·lics com en el passat. 
Des d’aquesta perspectiva, un sí a Escòcia pot 
ajudar a Catalunya i, en cas que sortís un no, no 
crec que perjudiqui massa negativament el pro-
cés català perquè, lògicament, la relació entre 
Barcelona i Madrid és molt diferent de la relació 
entre Edimburg i Londres. En aquest sentit, i a 
diferència de Catalunya, Escòcia és una nació 
reconeguda, té competències reconegudes, les 
seleccions esportives nacionals, una llei trans-
parent de finançament, i moltes coses que els 
catalans no tenim, com el dret a fer un referèn-
dum, a Escòcia això ja està fet i, per tant, hi ha 
recorregut per al procés català.
-Un cop evidenciada la mort de la tercera via 
creus que la doble pregunta de la consulta ca-
talana hauria de passar a ser la normal, la de sí 

Xavier Solano és assessor de l’Scottish National Party i ha viscut el procés escocès en primera persona. 
A una setmana del referèndum escocès diu que estan fent l’esprint final i bé de moral.

Xavier Solano: 
“L’acord peL referèndum d’eScòcia 
ja éS una victòria per a eScòcia, 
per a cataLunya i per a tot eL món”

referèndum i perquè té el suport d’un estat del 
territori. Des d’aquesta perspectiva, no crec 
que es produeixi cap reacció frontal visible per 
part de l’Estat espanyol contrària a que Escòcia 
formi part de la UE. Cal destacar que el govern 
espanyol ha dit en tot moment que la posició 
de Londres serà determinant per fixar la posició 
espanyola. 
-Com veus la classe política catalana en relació 
a la consulta?
-El procés a Catalu-
nya està liderat per 
la societat catalana 
i els polítics han de 
saber escoltar, res-
pectar i fer cas al que 
demana la societat 
catalana; i aquells polí-
tics que es desmarquin, 
la mateixa societat ca-
talana els passarà 
comptes. 
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