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Quan l’Alfons té gana, es menja als lectors de El Mundo…
Per Claudi Fitó i Díez, dintre de Dret de decidir, Eleccions (ereccions), Política

T'agrada aquest article?
Loading ...

(Puntuació +3, 3 vots, )

Demà dia 28 de Febrer, hi ha la segona onada de consultes independentistes, és per això que ahir, el diari
espanyol El Mundo, van organitzar un xat amb l’Alfons López Tena.
Els lectors d’aquest diari, li van fer tot una sèrie de preguntes, en general fetes de la perspectiva espanyola en les
quals l’Alfons López Tena va estar molt encertat en totes les seves respostes.
He traduït la entrevista al català perquè tothom la pugui entendre i aquí us l’enganxo:
1. Salut. Si vostès són més tolerants, intel•ligents, oberts, europeistes i econòmicament més
dinàmics, com han pogut estar tant temps sotmesos a un país menys “brillant” que el seu?
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No sé d’on treu vostè aquests estranys judicis de valor. En tot cas, manar depèn de tenir poder: els nazis van
ocupar França, els soviètics Alemanya.
2.

Qui o què garanteix que els resultats d’aquestes consultes no es manipulen?

La transparència: accés lliure dels ciutadans, interventors i apoderats de partits, observadors, i premsa presenti
no només durant la votació sinó també, tal com recomana l’ONU i incompleix la legislació espanyola, durant
l’escrutini.
3.

Salut. Li agradaria, com a cas hipotètic, que la llengua castellana desaparegués de Catalunya?

NO
4. Es pot tenir en compte una consulta d’aquest tipus quan en la seva organització només intervé una
corrent d’opinió, impedint-ne que es verifiqui l’honestedat, o la no manipulació, dels resultats?
Exercim d’Estat, amb plenes garanties d’imparcialitat, tal com abans he respost. En l’organització dels
referèndums i eleccions oficials intervé en la seva organització només una corrent d’opinió, el partit que controla
el Ministeri de l’Interior. Es pot tenir en compte?
5. Bon dia Sr. López Tena: Apel•la al presumpte maltractament dels polítics estatals a Catalunya per
deixar de ser part d’Espanya. Segons aquest principi, no creu que els ciutadans catalans tenim el
mateix o més motiu per deixar de sentir-nos catalans? Que tingui un bon dia i visca Catalunya i visca
Espanya
Apel•lo a la democràcia, que decidir formar part d’Espanya o no depèn del lliure vot dels ciutadans. No és
qüestió de sentiments.
6. Què pensa vostè que passarà amb el Sr Laporta? Mulli’s, si us plau.
No ho sé, no sé què farà ni amb qui o quins, ni si funcionarà o no. És el bo de la democràcia, manen els
ciutadans amb el seu vot i és imprevisible.
7. Vostè es diu López i per tant és una prova viva de l’íntima unió que existeix entre Catalunya i la
resta d’Espanya. No li crea conflictes personals interns la defensa de postures radicals sobre això? O
són precisament aquests conflictes els que l’han portat a ser on és? Salut.
També em dic Laborde i Winthuyssen. Que part de la meva família sigui d’origen espanyol, francès o holandès
no em fa nacional d’aquests països, ni m’obliga a ser-ho. O té Sr. Juan Carlos conflictes personals interns per
anomenar-se Borbó? Tan radical o moderat és propugnar que Catalunya continuï a Espanya com que sigui
independent.
8. Sr. Lopez. en el supòsit que es produeixi la independència de Catalunya respecte a Espanya,
permetrien vostès al seu torn la independència i/o lliure associació a Espanya d’algunes parts de
Catalunya (Val d’Aran, Barcelonès, etc..) que així ho decideixin en referèndum?.
Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació, segons estableix la Carta de Nacions Unides que el seu país ha
subscrit. Si algú vol anar-se’n, com pensa impedir-ho? A trets?. Jo no.
9. Molts catalans que no som independentistes, desitjaríem un referèndum d’autodeterminació perquè
finalment ens deixessin en pau amb les seves utopies , però: Si vostès perdessin la consulta,
renunciarien almenys durant una generació a continuar reclamant un nou referèndum? Si Catalunya
fos un estat independent de la resta d’Espanya, acceptarien vostè un referèndum d’unió amb
Espanya?
Si el seu partit perd les eleccions, renunciaria almenys durant una generació a unes noves eleccions? Una vegada
siguem independents, si així ho decideix la majoria, un nou referèndum d’incorporació a Espanya és possible, si
així ho reclama una part significativa dels ciutadans. Coneix un sol cas al món de renuncia a la independència?
Per què no fan vostès un referèndum per perdre la independència d’Espanya i incorporar-se a França com a
regió?
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10. Bon dia. La nació catalana ha de sotmetre’s sempre els seus desitjos sobiranistes a les lleis de
l’Estat Espanyol?
NO
11. Quan creu que Catalunya aconseguirà la independència?
Quan la majoria dels votants a Catalunya així ho decideixin.
12. Per què creu que l’estat espanyol porta “segles” reclamant Gibraltar al Regne Unit però no
reclama el Rosselló a França? És per la por a un augment significatiu de catalans a Espanya?
Perquè els espanyols no assumeixen en realitat que els catalans siguin espanyols, només una possessió molesta a
eliminar i assimilar.
13. Juan de Barcelona: Com es pot defensar la constitució i ser membre del CGPJ, i ara defensar amb
fervor la independència?
Vostè no defensa que hi ha lleis que cal canviar? Es diu democràcia.
14. És cert que Joan Carretero li va oferir ser cap de llista per Reagrupament? On i quan es va
produir aquest oferiment?
No ho és, les converses polítiques amb uns o d’altres han de ser discretes, mentre no s’acordi res.
15. És cert que Joan Laporta l’ha sondejat per a la possibilitat de col•laborar en la seva candidatura
electoral?
No
16. Què li sembla que Convergència digués que no, a una resolució al Parlament aplaudint la tasca de
la societat civil (vostè i el seu equip a Osona) en les consultes del passat 13 de desembre?
No va dir no, el va remetre a una comissió parlamentària. En tot cas, em sembla una vergonya, i en nom dels
més de 2.000 voluntaris que van treballar desinteressadament a Osona, molts d’ells convergents, si el vot de
CDC en la comissió parlamentària és negatiu, ens sentirem insultats i menyspreats, i no quedarà així.
17. Per què el vot de menors d’edat?
Perquè en països de democràcia avançada (Canadà, Àustria, Nova Zelanda, Països Escandinaus…) ja s’ha
estès el dret a vot als 17 o 16 anys.
18. El art.3 de la Constitució Espanyola diu que “…els espanyols tenen el deure de conèixer el
castellà i el dret a emprar-lo…. ” No cap un recurs d’inconstitucionalitat a l’obligació d’estudiar
totalment en català o retolar els comerciants en català sota sanció econòmica?
Aquests recursos ja s’han presentat, i el Tribunal Constitucional espanyol els ha rebutjat, avalant la
constitucionalitat de les mesures a què vostè es refereix.
19. Com en tot, hi ha coses positives i altres que són contraproduents. Podria valorar fins a quin punt
els espanyols ens beneficiarà una hipotètica independència de Catalunya? Com espera que la
comunitat internacional accepti una secessió il•legal d’un Estat Sobirà?
Crec que els beneficiaria tenir un Estat veí amistós enlloc de tenir una part incòmoda que només els crea
problemes. En tot cas, és el seu problema. Em pot dir quina llei i article concret converteix en il•legal la secessió
d’un Estat sobirà? Sap que en els últims cent anys s’han independitzat més de cent Estats, entre ells la majoria
dels europeus? Va ser il•legal la independència de Noruega? La d’Irlanda? La d’Espanya, que commemoren el
2 de maig? La d’Argentina?
20. Bon dia Alfons, quina resposta podem esperar de Brussel•les al nostre esforç democràtic ?. Si,
com espero, arribem a obtenir algun dia una majoria proindependència a Catalunya, com s’imagina
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vostè la reacció de l’UE ? Gràcies de tot cor pels teus esforços, Lluís

Respecte, suport i negociació per assegurar la democràcia i impedir hipotètiques temptacions violentes
espanyoles. Recordi què va fer l’UE, i USA, davant de les independències europees dels segles XX i XXI,
especialment en els últims 20 anys.
21. Què espera de la nova ronda de referèndums del 28 de febrer?
Plenes garanties d’imparcialitat i transparència, i l’exercici lliure del dret democràtic del vot.
22. Què li sembla que la dona de Montilla digui que prefereix que els seus fills sàpiguen alemany a
que coneguin bé el català? Això explica almenys al seu llibre…
Està en el seu dret a condemnar els seus fills a l’analfabetisme, és el seu problema i el dels seus fills i marit.
23. Imagini un escenari perfecte per a vostè: Catalunya vota en massa que vol la independència. Com
seria el dia 1 després d’aquesta decisió? com creu que es gestionaria aquesta ruptura? Els trobaríem
a faltar, de tot cor. Un andalús del Barça
El dia després és alegria i feina, construir l’Estat, i establir amb Espanya bones relacions, si vostès volen. Troben
a faltar Portugal? El Rosselló? Mèxic? Cada u és amo de casa seva.
24. Un valencià que porta 15 o 20 anys vivint a Catalunya desitjaria per al seu lloc de naixement el
mateix grau d’independència que per a la seva Catalunya adoptiva?
Sí
25. És possible una solució amistosa per al conflicte entre Catalunya i España? I la situacio a les Illes
Balears i al País València? I finalment com veu el pes els catalans d’origen espanyol en el procés cap
a la independència, compta cada vegada més d’independentisme per causes econòmiques que per
causes identitàries?
Com totes les discrepàncies en democràcia, es resolen votant. La decisió sobre les Balears i el País Valencià li
correspon prendre-la als seus ciutadans. Cada un vota per les raons que considera oportunes, econòmiques,
identitàries o el que sigui. L’origen espanyol, com en el meu cas, o marroquí o senegalès no és una condemna de
submissió a Espanya.
26. Crec que aquesta segona ronda (tercera si tenim en compte Arenys) ha tingut menys repercussió
que la primera, que suposaria una disminució de la participació en aquesta, seria un cop massa dur per
a la tercera? I també, creus que el fet que aquestes consultes s’impulsin, en part, dins del
municipalisme és bo o contraproduent per entendre els resultats de forma global? Gracies i endavant
Alfons!
Sense recursos públics, perseguits pels governs espanyol i català, fuetejats pel PSOE (PSC inclòs) i el PP,
atacats per totes les instàncies espanyoles, boicotejats informativament, desenes de milers de persones treballen
com a voluntaris per assegurar els drets democràtics de centenars de milers de votants. Compari la participació
que en un o un altre municipi es dóna amb els vots que tots els partits junts obtenen: la independència sempre
assoleix la majoria absoluta.
27. Creu vostè que hi pot haver alguna possibilitat real d’independentisme a Catalunya, País Basc o
Galícia?
A Catalunya sí.
28. Sobre la pregunta 22, sóc un analfabet per no parlar català.
És un analfabet en català per no saber llegir i escriure català, com jo ho sóc en alemany per la mateixa raó.
29. Estava vostè, d’acord amb la proposta que al seu dia va fer Pasqual Maragall que Catalunya
s’incorporés a la Comunitat de Països Francòfons?
Sí
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30. Sr. Alfons López, per què creu vostè que tots els immigrants que arriben Catalunya es tornen més
regionalistes que els catalans purs?
Perquè preferim ser catalans de primera que espanyols de tercera. No som regionalistes, volem la
independència. Li estranya que els immigrants que arriben a Espanya es facin espanyols, els Borbó, Osborne,
Domecq? A què no?
31. Bons dia, que preferiria, una Catalunya regional en català o una Catalunya com a estat europeu en
castellà? no creu que estem gastant masses energies en el català i que hauríem de dedicar-nos més a
aconseguir un estat ja?
Llevat del poder, tot és il•lusió. Amb Estat podem salvar el català, sense Estat no.
32. Tractaré de ser-li sincer, com sé que ho és vostè: què pinta un senyor de Sagunt (comarca del
Camp de Morvedre; província de València) actuant en favor de la independència de Catalunya? No li
sembla que hi ha alguna cosa de la fe del convers en el seu procedir? La independència la refereix a
Catalunya o inclou a les Balears i terres valencianes? Salut.
Què pinta un senyor de França, Sr. Juan Carlos de Borbón i els seus antecessors, actuant en favor de la
independència d’Espanya? Si vostè creu que l’origen familiar exigeix continuïtat, sigui conseqüent i sigui àrab,
visigot, romà o iber, o estableixi un sistema de castes hereditàries.
Comiat
Gràcies per l’atenció, pel respecte i la tolerància davant de qui pensa diferent.
Per si algún lector d’aquest blog li queden més ganes de sentir l’Alfons “menjar-se” als seus contrincants en un
debat, també us recomano que l’escolteu el dia que el van convidar a un programa de la COPE, l’any 2007.
Part 1, Part 2 i Part 3
Com veieu, directament el van convidar a un restaurant, perquè es mengés els plats que feia el cuiner enlloc dels
periodistes d’aquesta emisora espanyola.
Demà a votar!
Compartir
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