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● “Cinc milions de catalans no són inde-
pendentistes.” “Dos de cada tres catalans
els ha ignorat.” “S’ha demostrat que l’inde-
pendentisme és residual.” Són algunes de
les frases que hem sentit aquesta setmana
en boca del president Mariano Rajoy, de la
seva vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa-
maría i de la presidenta del PP català Alícia
Sánchez-Camacho, que volien treure així

MIQUEL RIERA
importància a la participació de més de
dos milions tres-centes mil persones en la
votació de la consulta diumenge passat.
Afirmacions expressades amb contundèn-
cia i un cert menyspreu cap a tots els cata-
lans que van exercir el seu dret a vot.

Però quanta gent va votar en realitat el
9-N respecte a d’altres convocatòries elec-
torals? Poden ser versemblants aquestes
comparacions sense tenir en compte que la
consulta del 9-N va ser prohibida, no hi va
haver una campanya institucional per afa-

vorir la participació i bona part dels mit-
jans de comunicació –d’inspiració uni-
onista o d’àmbit espanyol i alguns d’ells pú-
blics– no en van informar com sí ho fan
amb les convocatòries electorals habituals?
És evident que no, però, segurament per
això, cal donar més mèrit a la participació
de 2.318.763 persones en el 9-N.

“Dos de cada tres catalans els ha igno-
rat”, va etzibar dimarts Sáenz de Santama-
ría al senador de CiU Josep Lluís Cleries.
La vicepresidenta espanyola devia comp-

2.318.863
El total de vots
emesos fins di-
lluns passat.

80,76%
Vots a favor del
“sí - sí”.

10,07%
Vots a favor del
“sí - no”.

4,54%
Vots a favor del
“no”.

0,97%
Vots “sí - blanc”.

0,56%
Vots blancs.

3,09%
Altres.

LES  X IFRES
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tar que diumenge podien votar cap a set
milions de persones, però aquesta xifra
s’allunya molt, com veurem, del nombre de
votants possibles el 9-N. Una xifra que es
desconeix perquè la votació, com tothom
sap, es va fer sense cens previ, com a con-
seqüència, entre d’altres coses, a la prohibi-
ció provocada pel govern espanyol.

Amb quin cens podem comparar,
doncs, la participació de 2.318.863 votants
de diumenge passat? El 9-N podien votar
tots els catalans de ple dret a partir de setze

anys, més els ciutadans estrangers amb
permís de residència. Si agafem el padró
oficial del gener del 2013 i hi incloem els
joves que llavors tenien quinze anys –setze
aquest 2014– la xifra s’enfila fins als
6.244.567, però, tal com coincideixen a as-
senyalar diferents experts, es reduiria força
per sota els sis milions un cop en quedes-
sin fora aquells estrangers que estan empa-
dronats a Catalunya però que no tenen els
seus papers en regla. Tot i així, amb un
cens màxim com aquest, la participa-

El mèrit més important de la jor-
nada participativa de diumenge
passat va ser l’alt grau de civisme
amb què es va dur a terme tot el
procés. La presència d’uns energú-
mens en un dels centres de parti-
cipació de Girona, que finalment
van ser identificats i detinguts pels
Mossos d’Esquadra, va ser l’únic
aldarull que es va produir durant la
jornada.

La convivència per
sobre de tot

Una imatge de la
jornada al col·legi
Santa Teresa de
Lisieux, al barri de
les Corts de
Barcelona. 
JOSEP LOSADA

Cal tenir en
compte que la
consulta del 9-N
va ser prohibida,
no hi va haver
una campanya
institucional per
afavorir la
participació i
molts mitjans de
comunicació no
en van ni parlar

Si prenem com a
base el cens de
les últimes
eleccions
europees, la
participació
s’enfila fins al
43,60 per cent

Les interpretacions més esbiaixades dels unionistes no
poden emmascarar que la participació de més de 2,3 milions
de persones a la consulta del 9-N va ser tot un èxit
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ció del 9-N arriba fins al 37,13, pel da-
munt, per exemple, de la que hi va haver
en les europees del 2009 i que ningú va go-
sar qüestionar.

Si prenem, en canvi, censos més fidels,
els que es van fer servir, per exemple, en les
eleccions al Parlament de Catalunya del
2012 (5.257.960 persones) o en les euro-
pees d’aquest passat mes de maig
(5.318.296 possibles votants, entre els
quals els ciutadans de la UE que viuen a
Catalunya), el percentatge de participació
al 9-N arriba fins al 44,1 per cent en el pri-
mer cas i fins al 43,60 per cent en el segon.

En els comicis catalans de fa dos anys hi
van votar 3.668.310 persones, el 69,77 per
cent del cens –el percentatge més alt assolit
mai en unes eleccions al Parlament–, men-
tre que en les últimes eleccions europees
van exercir el seu dret a vot 2.532.629 per-

sones (el 47,62 per cent del cens), només
dos-cents mil votants més que aquest di-
umenge passat!

Uns percentatges i unes xifres que dei-
xen en evidència les afirmacions dels diri-
gents espanyols que, a més d’ignorar les
grans dificultats del 9-N, no tenen en
compte l’abstenció estructural a Catalunya
que, de mitjana, supera el 35 per cent. És a
dir, un de cada tres catalans no va mai a
votar, una xifra que, en algunes convocatò-
ries, com les europees, es dobla.

PER COMARQUES
La participació al 9-N ha estat diferent se-
gons la part de Catalunya que s’analitzi.
Tal com es pot veure en el mapa adjunt,
que utilitza el cens de les europees d’en-
guany com a referència, és a les àrees me-
tropolitanes de Barcelona i Tarragona i a

les comarques costaneres del Garraf i el
Baix Penedès on va votar menys gent, pe-
rò, en cap cas, el percentatge és inferior al
trenta per cent dels possibles votants.

Les xifres més altes de participació es
van donar en una franja de comarques
que recorre Catalunya de sud-oest a nord-
est des de la Ribera d’Ebre fins al Pla de
l’Estany. En aquests territoris, va votar
més del 60 per cent del cens convocat en
les passades europees, és a dir, dos de cada
tres catalans que hi viuen. La comarca que
va registrar més participació va ser el
Priorat, on va votar el 73,01 per cent del
cens convocat el maig passat. El Pla de
l’Estany, amb el 69,98 per cent de partici-
pació, va ser la segona comarca amb més
vots. Altres comarques amb molta partici-
pació són les Garrigues, la Conca de Bar-
berà, Osona, el Ripollès i la Garrotxa.

Els resultats del 9-N

Sí-sí
Sí-no

Sí-blanc
No

Blanc
Altres

CensVotants

80,76%

1.861.753

10,07%

232.182
4,54% 104.772

3,09% 71.131
0,56% 12.986

0,97% 22.466

Vots per partits de les eleccions al 
Parlament 2012 respecte als vots sí-sí

Participació comparada en eleccions o referèndums

Percentatge del sí-sí

% sobre el cens de la majoria absoluta
actual del PP

1.331.502 2.147.361
(sense ICV: 1.787.656)

2.318.863

Eleccions al Parlament del 2012

Eleccions europees del 2014

9-N segons el cens de les eleccions al Parlament del 2012

9-N segons el cens de les eleccions europees del 2014

9-N segons el padró del 2013 amb els majors de 15 anys

Sí-sí segons el cens de les eleccions al Parlament del 2012

Sí-sí segons el cens de les eleccions europees del 2014

Sí-sí segons el padró del 2013 amb els majors de 15 anys

PP respecte al cens de les eleccions generals del 2011

69,77%

47,62%

44,10%

43,60%

37,13%

35,41%

35,01%

29,81%

31,58%

5.257.9603.668.310

5.318.2962.532.629

5.257.9602.318.863

5.257.9601.861.753

5.318.2962.318.863

5.318.2961.861.753

6.244.5672.318.863

6.244.5671.861.753

34.301.33210.830.693

524.707

471.681

275.007

60.107

1.116.259

1.861.753
126.435

359.705

498.124

46.838VOT
UNIONISTA

VOT
PROCONSULTA

VOT 9-N (SÍ-SÍ)

SÍ-SÍ

Les afirmacions
contràries als
resultats del 9-N
no tenen en
compte l’alta
abstenció
estructural del
país
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I pel que fa al vot independentista? Es
pot arribar a considerar que l’independen-
tisme és residual, com va assegurar dilluns
Alícia Sánchez-Camacho o que “cinc mi-
lions de catalans no són independentistes”,
com va dir Mariano Rajoy?

Els resultats del 9-N deixen de nou en
evidència els polítics del govern del Partit
Popular. Ni l’independentisme és residual,
ni hi ha cinc milions de catalans que no
són independentistes.

Diumenge passat, 1.861.753 persones
van votar sí-sí, una xifra que suposa el
35,01 per cent de tot el cens de població
convocat a les últimes europees. Un per-
centatge superior, d’altra banda, al 31,58
per cent dels votants en què se sustenta
l’actual majoria del PP a Espanya. I un
nombre de vots que, amb tota probabilitat,
s’ampliarà quan el dia 25 vinent es donin a

conèixer els resultats definitius de tot el
procés participatiu del 9-N.

Aquesta xifra d’1,9 milions de persones
favorables a la plena independència de
Catalunya s’aproxima al total de vots
aconseguits en les últimes eleccions cata-
lanes per CiU, ERC, IC-V, SI i la CUP, for-
macions que han donat suport a la consul-
ta aquests últims mesos, tot i que SI no té
actualment representació parlamentària.

I, d’altra banda, és molt superior al
nombre de votants que, en els comicis al
Parlament català, van donar el seu suport
a la resta de formacions unionistes com el
PSC, el PP i Ciutadans que, juntament,
amb Plataforma per Catalunya, que va
quedar fora de la cambra, van sumar un
total d’1.331.502 vots.

Un suport a la independència que s’en-
filaria per damunt del 50 per cent dels vots

si comptabilitzem, per exemple, el nombre
de votants de les eleccions del 2012.

I tot plegat, sense tenir en compte els
232.182 que van votar sí-no diumenge. És
a dir, que són favorables que Catalunya si-
gui un estat, però no pas que sigui inde-
pendent. Uns votants que, en un futur re-
ferèndum amb una pregunta binària, al-
guns experts consideren que podrien de-
cantar-se cap al sí.

Hi ha cinc milions de catalans que no
són independentistes? És evident que no.
Primer, perquè si restem d’un possible
cens d’uns sis milions –i som generosos–
els votants del sí-sí, no surten els números
i, en segon lloc, perquè cal tenir en compte
l’abstenció estructural –que no es manifes-
ta, ni ho vol fer– i les especials circums-
tàncies que van envoltar la votació de diu-
menge passat.

El suport a la
independència
superaria el 50
per cent dels
vots si votés
tanta gent com
en les eleccions
del 2012

Del 40% al 50 %

Del 30% al 40 %

Del 20% al 30 %

Del 50% al 60% 

Del 60% al 70%

Del 70% al 80%

Percentatge de participació
per comarques
(respecte al cens de
les europees del 2014)

Percentatge de sí-sí a 
poblacions importants 
segons el cens de les 
eleccions europees del 2014
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Barcelonès
39,7

Vallès
Occidental

39,95

Baix
Llobregat

33,74
Garraf
39,61

Alt
Penedès

55,86

Alta
Ribagorça

44,12

Cerdanya
49,97

Anoia
46,4

Vallès
Oriental

44,2

Val
d’Aran
24,95

Pallars
Jussà
55,65

Noguera
58,78

Segrià
46,86

Garrigues
66,07

Urgell
62,8

Segarra
60,85

Solsonès
63,52

Alt
Urgell
50,62

Pallars
Sobirà
57,05

Ripollès
64,91

Garrotxa
64,21

Alt
Empordà

48,65

Baix
Empordà

50,17
Selva
46,72

Gironès
55,83

Osona
67,64

Maresme
46,63

Berguedà
64,44

Bages
53,5

Baix
Penedès
31,4

Tarragonès
32,6

Alt
Camp
53,35

Conca de 
Barberà
65,64

Priorat
73,01

Ribera 
d’Ebre
60,17

Terra
Alta

54,81

Baix
Ebre
49,11

Montsià
47,74

Baix
Camp
41,97

Pla
d’Urgell

62,65

Pla de 
l’Estany

69,98

La comarca que
va registrar més
participació va
ser el Priorat, on
va votar el 73,01
per cent del cens
convocat el maig
passat
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Generacions independència
Gent gran que ha perdut la
por i joves de 16 anys prou
madurs per decidir, entre
els 2,2 milions del 9-N

DAVID MARÍN

● Més de 56.000 joves nascuts el 1998 es-
taven cridats a votar en la consulta del 9-
N. Tenen 16 anys i les de diumenge han
estat les seves primeres eleccions. Alguns
d’ells no es van deixar perdre l’oportunitat
de dir-hi la seva i emetre un vot sobre
quin futur volen per al país que heretaran,
en situació difícil, de les generacions que
els han precedit. A l’altre extrem, els ma-
jors de setanta anys, que van formar-se
durant el franquisme i eren la generació
més activa en el moment del retorn de la
democràcia i la reinstauració de la Gene-
ralitat, es van bolcar també en la seva as-
sistència a les urnes el mateix diumenge, a
la recerca d’un futur millor per als seus
néts. La revista Presència n’ha reunit al-
guns d’ells per parlar sobre el procés català
i com veuen el futur del país.

En Víctor Cayuela, en Carles Lacambra
i la Laia Terré estudien a l’IES Samuel Gili
i Gaya de Lleida. En Víctor vol estudiar al-
guna carrera científica però encara no s’ha
decidit, en Carles planeja fer-se fisiotera-

peuta i la Laia toca el violoncel a la Jove
Orquestra de Ponent i quan acabi el batxi-
llerat vol cursar estudis superiors de grau
en música al conservatori. Tots tres van
anar el 9-N a votar, en Víctor i la Laia a
Lleida i en Carles a Alpicat, i confessen
que ho van fer pel sí i sí. Era el primer cop
que s’acostaven a una urna, ensenyaven el
DNI i posaven la papereta dins d’una ur-
na. “Va ser molt emocionant”, explica la
Laia, mentre els seus companys fan que sí
amb el cap. Van seguir la jornada amb
atenció a través de la televisió i les xarxes
socials. En el moment de votar es van fer
fotos de record amb els familiars que els
acompanyaven, excepte en Víctor, que, a
més, manté una actitud crítica amb la qual
també coincideixen en Carles i la Laia: “La
consulta que volien fer abans m’hauria

agradat més; aquesta no era del tot serio-
sa”, diu en Víctor. La Laia, tot i donar-li la
raó, apunta que “no és tan seriosa com
hauria pogut ser, però quan sents com la
critiquen els polítics espanyols, et surt una
mica de dir que sí, és clar que sí, era prou
seriosa i l’hem fet i va endavant”.

Per als representants d’una altra gene-
ració, els més grans de 70 anys, no era pas
el primer cop que votaven. Però l’emoció
va ser intensa. “Jo hi vaig anar una mica
abans que obrís el col·legi, vaig buscar la
meva taula, vaig parlar amb els voluntaris
per si calia fer algun cop de mà”, explica
l’Antoni Gilart. Té 73 anys i és el jutge de
pau d’Alpicat, i vicepresident primer de
l’associació catalana de jutges de pau. “Li
vaig demanar a un fotògraf que hi havia
que em fes la foto mentre votava”, explica
l’Antoni. Al seu costat, fent tertúlia al casal
de la gent gran d’Alpicat, fan que sí amb el
cap en Josep Roure i en Joan Gilart, page-
sos jubilats de 79 anys, i la Ramona Parra-
mona, mestressa de casa de 71 anys. “Mai
havia votat en unes eleccions amb tanta
il·lusió i emoció”, reconeix la Ramona,
que es declara independentista “de tota la

Mai havia votat
en unes
eleccions amb
tanta il·lusió i
emoció, diu la
Ramona, de 71
anys



85
86

06
/1

09
96

60
®

vida, des que era jove i vaig tenir ús de
raó”. “No era una votació gaire normal,
mai no havia vist una cosa així, amb tanta
il·lusió de la gent”, subratlla el Josep. Tots
quatre van votar sí i sí. L’Antoni, en Josep i
en Joan reconeixen que, en tot això de la
independència, s’hi han anat afegint gra-
dualment. “A mi no em va gaire la políti-
ca”, explica en Joan, “no hi tinc interès,
m’ho miro amb distància, i quan es bara-
llen entre ells encara en perdo més l’inter-
ès”. L’Antoni i en Josep recorden que l’al-
tre moment políticament àlgid d’aquest
país, amb la transició i el retorn de la Ge-
neralitat, també va ser un moment de
gran intensitat però sense arribar als ni-
vells d’il·lusió amb què van encarar la vo-
tació d’aquest 9-N. “Jo vaig anar a votar
sobretot amb la idea de procurar el millor
per als que vénen al darrere”, explica el Jo-
sep.

I els que vénen al darrere són cons-
cients que la situació no és fàcil ni ho serà,
amb independència o sense. “Amb la si-
tuació actual, el més probable és que aca-
bem marxant a l’estranger”, etziba en Víc-
tor Cayuela quan es pregunta als joves

Tertúlies. Presència
va reunir aquesta
setmana quatre
persones grans del
municipi d’Alpicat
que havien votat en
la consulta del 9-N, i
també tres joves de
16 anys de Lleida i
Alpicat que per
primer cop havien
exercit el seu dret a
vot, i van fer tertúlia
sobre el significat
de la jornada i el
futur del país. D.
MARÍN

Vaig votar amb la
idea de procurar
el millor per als
que ens vénen al
darrere, diu el
Josep, de 79
anys
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de 16 anys si són optimistes. “No ens
ho podem mirar amb gaire optimis-

me”, diu la Laia Terré, que té la idea molt
clara que “caldrà estudiar allà on es pugui
i com es pugui, amb prou feines la gent es
pot pagar una matrícula d’universitat per,
a més, fer-ho lluny de casa o a l’estranger”.
“Si les coses no canvien massa, ja no po-
drem triar si marxar o no, sinó que ho
haurem de fer peti qui peti”, diu en Carles
Lacambra, representant d’una generació
que té assumit que segurament s’iniciarà
en la vida laboral i en un projecte vital
propi pitjor que la generació anterior.
“Cada generació té les seves circumstàn-
cies”, concedeix la Laia, deixant entendre
que hi ha marge per construir un futur
millor.

“TENIM PROU CRITERI PER VOTAR”
Diumenge eren prou grans per votar, però
l’any vinent no ho seran. A les eleccions
municipals no tindran dret a vot, ni a les
eleccions plebiscitàries al Parlament, si és
que s’avancen com a resultat del bloqueig
de l’Estat espanyol a un referèndum oficial
que, amb els resultats de diumenge a la
mà, li torna a reclamar Artur Mas. “Amb
setze anys ja tenim criteri suficient”, sosté
en Carles, que creu molt contradictori que
es mantingui un límit de 18 anys a les elec-
cions ordinàries quan han pogut votar ara
en unes de tanta transcendència en què es
votava, de fet, sobre la independència de
Catalunya. Els seus companys hi estan
d’acord. “Hauríem de poder votar a totes
les eleccions, crec que tenim prou conei-
xement per valorar i poder opinar”, diu la
Laia. Si pogués votar en unes eleccions or-
dinàries, s’hauria de decidir “entre dos
partits” que li fan “més el pes”, tot i que
amb un cert escepticisme i tenint clar, so-
bretot, “a quins partits no votaria en cap
cas”. En Carles hi coincideix. En Víctor,
però, no aprofitaria ara mateix l’oportuni-
tat: “Jo no votaria. No crec en aquest siste-
ma, no m’agrada cap dels que hi són ara.”
Per quin motiu? “Tots diuen que tenen
uns principis molt clars, però a l’hora de la
veritat els deixen de banda.” La Laia li dó-
na la raó: “Tots han començat més o me-
nys així, dient moltes coses que estaven

molt bé, però després a l’hora de la veritat
no van complir.” “Som desconfiats, amb
els polítics”, resumeix en Carles. La cor-
rupció resulta inconcebible, per a ells. “És
molt fort que hi hagi polítics que estiguin
robant i repartint-se els diners públics
sense que els passi res, que segueixin al
carrer i amb els seus sous vitalicis, i que si-
gui tan general que estigui a tots els par-
tits”, s’exclama la Laia. “No hi ha represà-
lies”, es queixa en Víctor. “L’Estat ho afa-
voreix, i els corruptes estan protegits”, diu
en Carles. Alhora, però, es miren amb una

mica de recel “els partits nous que ara
prometen eradicar tot això, perquè els que
hi ha ara en el seu inici també deien el ma-
teix”, subratlla la Laia.

Entre la gent gran, en el moment de va-
lorar la situació política hi té més pes la il-
lusió sobre el procés polític que es viu a
Catalunya que no pas el profund malestar
que els genera la corrupció. De fet, veuen
en la independència una oportunitat “per
fer noves lleis i fer molta neteja”, explica
l’Antoni Gilart, que elogia Artur Mas per-
què “ha aguantat els cops, alguns molt
forts, i al final ha pogut mantenir la con-

sulta”. En canvi, la Ramona Parramona
destaca el fet de la força de la gent del país
a favor de la independència, “que és la que
empeny”, i se sorprèn que a una crida per
aconseguir vint mil voluntaris per a l’or-
ganització, al final en responguessin qua-
ranta mil. Alguns d’ells tenen la sensació
d’estar més interessats per la política ara
que no pas de joves, quan la democràcia
arrencava. “A favor de la independència
m’hi vaig tornar gradualment, sobretot
després de veure com es carregaven l’Esta-
tut, i per com tracten la nostra llengua”,
diu l’Antoni. El ministre Wert i la seva llei
sobre l’educació i el català també és un ar-
gument potent per a la independència en-
tre els seus contertulians, que també van
votar sí i sí.

Això sí: ja siguin independentistes re-
cents o bé des que la portaven a aprendre
català en una casa particular amb una
mestra republicana, com recorda la Ra-
mona, no tenen cap por. Mentre que al re-
ferèndum escocès els trams d’edat més fa-
vorables al no van ser els de més edat, els
jubilats reunits a Alpicat diuen que hi pesa
més la il·lusió que la incertesa. “No hi ha
cap por, al contrari”, diu l’Antoni, “el que
hi ha és il·lusió perquè cal un canvi fort,
radical, per superar la situació actual”. En
Joan Gilart, però, té clar que “hi ha alguns
peròs, en el camí cap a la independència,
ja que des de l’Estat burxaran molt perquè
no sigui possible”. No hi veuen, però, risc
de violència o cap desastre econòmic.
“Del boicot al cava Espanya no en va treu-
re res”, recorda en Josep Roure. “Quan un
té un client en una altra zona, li seguirà
comprant si el tracte personal i comercial
és bo, per això no ens haurem de preocu-
par”, sosté l’Antoni, que cita una reunió
organitzada per l’assemblea local de
l’ANC sobre les conseqüències econòmi-
ques que tindria la independència amb un
expert economista. “Hi pesarien més les
conseqüències positives”, conclou.

COM MÉS JOVE, MÉS SÍ I SÍ
Els joves de setze anys tampoc no tenen
por. I a més a més tenen la percepció que
la seva generació és més independentista
que les anteriors. “Com més joves, més

Hauríem de
poder votar en
totes les altres
eleccions, tenim
prou criteri per
valorar i opinar,
defensa la Laia,
de 16 anys

En Carles, de 16 anys, defensa que
totes les generacions, i no només la
dels joves, haurien d’implicar-se en la
construcció d’un futur Estat

L’Antoni, de 73, diu que es va fer
independentista de manera gradual, i
sobretot a partir de l’Estatut i dels
atacs al català

Encara que em
deixessin votar
en unes
eleccions
oficials, jo no ho
faria per cap
partit, afirma en
Víctor, de 16 anys
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gent a favor de la independència”, explica
en Víctor. “De tant en tant se’n parla, amb
els companys a l’institut, de la indepen-
dència, però a vegades també intentem
evitar les converses, quan hi ha algú que
pensa el contrari, per no discutir-hi.” S’in-
formen de la política a través de les xarxes
socials. No han de buscar la informació: la
informació ja els arriba a ells, i es conside-
ren prou informats sobre la independèn-
cia. Han trobat a faltar, però, un debat més
madur i en profunditat sobre el procés:
“Falta informació econòmica”, diu la Laia:

“Trobo molt bé que s’expliqui el conflicte
sobre la situació de la llengua i de la cultu-
ra, se n’ha parlat molt, sobre això, però
crec que ha faltat informació sobre com
funcionaria l’economia amb un nou Estat,
i també sobre com seria aquest Estat, qui-
nes polítiques s’hi faran.” Els seus compa-
nys hi estan d’acord. “Sembla que tots els
debats hagin quedat per després”, apunta
en Carles, mentre que en Víctor lamenta
que “cada partit es dedica a defensar allò
que és seu, i no es debat realment sobre el
futur”. Tots tres, però, es consideren con-

cernits davant del futur d’un nou Estat, en
què, si arriba, tot es podrà fer de nou, des
del disseny del sistema educatiu fins a les
polítiques culturals i de funcionament de-
mocràtic. Pletòrics d’energia, ells tindran
vint anys durant els anys d’arrencada de
l’hipotètic nou Estat. “Sí que m’agradaria
ajudar a construir-lo, des de l’àmbit que
cadascú pugui”, diu la Laia. “Jo crec que
això ho hauria de fer tothom, tingui l’edat
que tingui”, sosté en Carles. I amb rigor:
“No és cap broma, construir un Estat”,
conclou en Víctor.

Dues generacions i
una decisió.
D’esquerra a dreta:
Antoni Gilart, Víctor
Cayuela, Joan Gilart
i Josep Roure, Laia
Terré, Ramona
Parramona i Carles
Lacambra. D. MARÍN


