
clamar respecte a l’Estatut. El Con-
grés dels Diputats l’havia aprovat, 
però el PP el va portar al Tribunal 
Constitucional, que el va retallar. 
Era el 10 de juliol del 2010. Ningú 
fa res per escoltar o entendre aquest 
malestar.
 Setembre del 2012. Milers de ciu-
tadans surten al carrer per demanar 
la independència de Catalunya, tot 
i que alguns es conformarien amb 
un nou pacte fiscal més just. La ma-
nifestació és pacífica, multitudinà-
ria i transversal. Rajoy dóna un cop 
de porta al pacte fiscal el dia 20 a 
la Moncloa. Més d’un esgrimeix la 
Constitució, i algun fins i tot l’Exèr-
cit per donar a entendre que no hi 
ha diàleg possible sobre el que el car-
rer reclama. La política només s’as-
seu per resoldre els problemes dels 
bancs o les grans empreses, que són 
menys, en nombre, que els que es 

manifesten, però algú considera que 
són més importants. Demanen a Eu-
ropa ajudes per a ells que ens condi-
cionen a nosaltres. Antonio Beteta, 
que estant a la Comunitat de Madrid 
segur que va tenir alguna responsa-
bilitat de control en el que anava pas-
sant a Caja Madrid, ara canvia de ja-
queta i des del Govern renya les co-
munitats i els exigeix que s’oblidin 
de lleis com l’estatut andalús, el ba-
lear o el català a l’hora de reclamar 
diners a l’Estat i que compleixin la 
llei que a ell més li interessa. El car-
rer se n’està atipant i està agafant 
consciència i responsabilitat.
 El problema va creixent, i ja no és 
només el que passa a Catalunya. El 
problema, tal com explica l’exregi-
dora Itziar González, és que la majo-
ria d’espanyols també desitgen un 
nou Estat dintre d’Europa. Es merei-
xen una Espanya millor. H

M
ilers de ciutadans no 
van votar en unes 
eleccions. L’abstenció 
anava en alça. Els po-
lítics van dir l’ende-

mà que en prenien nota i que lluitari-
en contra això. ¿Els sona? Va passar el 
temps i la cosa es va posar més dura.
 Milers de ciutadans van ocupar les 
places per queixar-se de com la políti-
ca i els banquers estaven gestionant 
aquesta crisi. Al sistema la mobilitza-
ció el va agafar amb els pixats al ven-
tre, però al final va trobar la manera, 
a través de suposades operacions de 
neteja o similars, que el carrer no fes 
patent permanentment la frustra-
ció. Era el 15 de maig del 2011. No hi 
va haver resposta. 
 Setembre del 2012. Milers de ciu-
tadans envolten el Congrés dels Di-
putats i demanen la dissolució de la 
Cambra. Criden que la classe políti-

ca no els representa. El sistema acti-
va els seus mecanismes, i la policia 
acaba la feina. Rajoy apel·la a la majo-
ria silenciosa, però segueix sense es-
coltar la que sí que es manifesta. Amb 
aquest panorama, envoltar el Con-
grés corre el risc de convertir-se en un 
clàssic en el dia de la marmota. 

Malestar silenciat, no apagat

El sistema segueix sense respondre. 
Els bancs els salvem amb els diners 
que no tenim. Amb els que ens exi-
geixen retallar de la nostra sanitat, 
el nostre ensenyament i les nostres 
pensions. Els deutes bancaris fan 
que el nostre deute i el nostre dèficit 
públic es disparin. Així ho han deci-
dit els nostres polítics. 
 El malestar que es manifesta se 
silencia, però no s’apaga. Milers de 
ciutadans van sortir al carrer per re-

Escoltar
el carrer
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Albert de Moner
Gent corrent

Pagès. Viu a la casa que va aixecar la seva família fa 500 
anys. Arrel profunda per a un ideal amb amplis horitzons.

gentecorriente@elperiodico.com

La capital del Pallars Sobirà, Sort, té 
14 nuclis agregats. En un d’aquests 
nuclis, Pujalt, va néixer i viu Albert 
de Moner, una persona que coneix 
els avantatges de matinar. Ho ha fet 
tota la vida i ha mantingut el patri-
moni de Casa Beta –terres de conreu 
i granja de vaques i vedells– que han 
suat 16 generacions. L’Albert té 42 
anys, està casat, és pare de tres fills i 
presideix la Federació Catalana de la 
Raça Bruna dels Pirineus. 

–¿Qui té clars els números de la no 
Espanya?
–De tots els profetes econòmics que 
estem escoltant, a favor i en contra 
de la independència, ens hauríem 
de quedar amb un punt intermedi. 
No som ni Xipre ni Finlàndia, i crec 
que l’economia de la Catalunya in-
dependent no seria un camí de ro-
ses, però tampoc una catàstrofe. 

–¿No tem possibles boicots?
–Gràcies a declaracions de certs res-
ponsables polítics, ja fa temps que a 
Espanya ens tenen mania. Però Es-
panya també és molt dependent de 
Catalunya i jo crec que de la manera 
com s’ha iniciat ara el camí cap a la 
independència, si es fa amb tranquil-
litat i pedagogia, aclarint tots els 
dubtes, la relació de Catalunya i Es-
panya com a veïns pot ser millor que 
mai. Em sembla impensable que 
aquí es deixi de consumir pernil de 
Salamanca o que a Saragossa deixin 
de comprar embotits Tarradellas.

país són. No hi ha res pitjor que pen-
sar que el teu carnet d’identitat és 
d’un altre. La identitat de Catalunya 
l’hem de resoldre ja.

–¿Quins aspectes defineixen la seva 
catalanitat?
–La meva manera de ser i de treba-
llar. I que se’m posi la pell de galli-
na quan sento Els segadors i no amb 
l’himne d’Espanya. Que m’emocio-
nin els castellers i no els toros. Sento 
que visc en un país amb una llengua 
i una cultura molt diferents de les 
d’un extremeny o un de Saragossa. 
Per això vull que el meu conseller va-
gi a Brussel·les a pactar, sense passar 
per Madrid. 

–¿Entre els pilars de la Catalunya in-
dependent que desitja, hi ha una so-
la llengua oficial?
–No té per què ser així. El català pot 
conviure amb el castellà tranquil-
lament. Com més llengües coofici-
als té un país, més gran és la seva 
cultura. Jo voldria que els meus fills 
aprenguessin bé català, castellà, an-
glès i, si poden, alemany.

–Mentrestant, Mas encara no s’ha 
definit clarament.
–Ja ho farà. Puc estar més o menys 
d’acord amb ell, però sí que tinc clar 
que el nucli dur d’aquest Govern no 
és irresponsable per portar aquest 
país a l’atzar. Crec que la gent del 
carrer ens preguntem coses que ells 
ja tenen clares. Potser no ho diuen 
per estratègia, o com a part del pro-
cés, però ho diran. H

–¿Creu que Espanya dóna per fet 
que Catalunya se n’anirà si hi ha 
quòrum?
–Crec que qui ha tingut més clar que 
un dia o altre marxaríem són els es-
panyols. Per això la N-260 sembla un 
camí de carro i la N-2 i els accessos 
portuaris s’han parat i es plantegen 
un túnel que travessi els Pirineus 
d’Aragó a França. Del que Madrid ha 
fet amb Catalunya, aquí en diem cor-
nut i pagar el beure. Un important 
empresari carni del nord d’Itàlia em 
va dir una vegada: «Nosaltres també 
tenim la sensació que Roma ens ro-
ba, però mai es burla de nosaltres». 

–¿L’avançament de les eleccions a 
Catalunya es pot llegir com un suc-
cedani de referèndum?
–Sí, perquè té nassos que la Constitu-
ció naixés per a la democràcia i que 
ara sigui l’obstacle per exercir-la. De 
totes maneres, avançar les eleccions 
em sembla un acte de valentia i de 
noblesa per part d’Artur Mas. Amb 
tota la retallada aplicada, fa falta va-
lor per tornar a demanar el vot. Però 
aquell milió i mig de persones que 
van sortir al carrer ha desencadenat 
aquest procés i és molt noble ara con-
sultar al poble.

–¿I si es recondueixen les converses 
amb Rajoy i s’aconsegueix pactar?
–Jo crec que estem en un punt de no 
retorn i que és una responsabilitat 
de Catalunya definir d’una vegada 
per sempre la seva identitat. No po-
dem passar aquest deure a una al-
tra generació, els ho hem de deixar 
resolt. Des del punt de vista polític, 
econòmic i cultural, que sàpiguen i 
puguin dir sense complexos de quin 

«S’ha de resoldre 
ja la identitat 
de Catalunya»
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