
N
ascut a Cambrils el 1952, tercer de
cinc germans, Josep Lluís Carod-
Rovira estudià al Seminari de Tar-
ragona. El pare, que havia estat del
Cos de Carrabiners de la República,
acabà a les oficines del port cam-
brilenc; lamare,estanquera,sempre

li aconsellava que no es posés en política. Llicenciat
en Filologia catalana a la UB, als 18 anys ja militava al
PSAN (després seria un dels fundadors de Naciona-
listes d’Esquerra i el 1987 ingressaria a ERC). Conse-
ller en cap del govern de Catalunya en el primer tri-
partit, del desembre del 2003 al gener del 2004, quan
fou linxat públicament per haver mantingut una en-
trevista secreta amb membres d’ETA. Encara ara rep
intimidacions, trucades insultants i amenaces de
mort. No li agrada fer-ho públic. Conseller de la Vi-
cepresidència del novembre del 2006 al desembre de
2008 i Vicepresident del Govern de Catalunya del de-
sembre de 2008 al de 2010. No tenia gaires ganes de
fer cap entrevista. «Jo ja no tinc càrrecs ni res. No sóc
home públic. Senzillament, sóc un ciutadà sense par-
tit però amb tot un país en procés de construcció».

Del 1982 al 1988 va treballar com a tècnic de pla-
nificació lingüística de la Generalitat i més tard va
ser delegat del Departament de Cultura amb Max
Cahner.LadelegaciómelaproposàMaxCahner,quan
encara era de NE. «Anirem a veure una persona», em
vadir.LapersonaenqüestióeraJordiPujol.«Vostèqui-
na opinió té de Convergència?», em demanà. Em vaig
veure en un atzucac. «Vol que li digui la veritat?» «I
tant!» Me la vaig jugar pensant que m’engegaria. «Pen-
so que Convergència és l’únic partit que no té cap pro-
jectenacionaldefinit iqueusharesultatunamicamés
a la dreta del que volíeu». Agafà el telèfon i manà a la
secretària que no li passessin cap trucada. Vam par-
lar una estona llarga.

Des del 1986, durant nou anys, va ser professor i vi-
cepresident de la Universitat Catalana d’Estiu.
Aquell 1986 abandona NE i el dia de Tots Sants pu-
blica Una necessitat vital: refundar ERC. D’allí sor-
gí la «Crida Nacional a ERC», que propugnava la re-
novació de l’històric partit republicà. Mira: Un dia
estava davant la Llotja de Perpinyà, prenent un refresc.
Hi onejaven senyeres catalanes per totes bandes, però
tothomparlavafrancès.Aquellaera unaCatalunya fal-
sa, adaptada a la situació. «Jo vull una Catalunya així?»,
em vaig demanar. Calia portar el republicanisme ca-

talà a tesis clarament independentistes.

VaingressarambÀngelColomel1987aERC
i van obtenir dos actes de diputat al Par-

lament darrere de Joan Hortalà, excon-
seller d’Indústria de Pujol; amb Horta-
là de Secretari General es podien pintar
la independència a l’oli... Per això va ser
descavalcat al Congrés de Lleida de 1989.
Un cop de mà de l’ala esquerra del par-
tit. Hortalà era un liberal. Barrera i Colom,
independentistes antihortalans. Jo he
tingut sempre dues potes on recolzar-

me: l’independentisme i l’esquerra so-
cial. Vaig retirar la meva candidatura a la Se-

cretaria General perquè guanyessin les tesis
independentistes.L’operaciótinguéelsseusfru-

its: Terra Lliure deixà la lluita armada i ingressà
en bona part a ERC.

El 1992, Colom i vostè encapçalant la llista a Bar-
celonaaconsegueixen 11escons,6més queel1987;
iel1995,13escons.Peròvancomençarlestensions.
Colom i Rahola disposats a sotmetre’s a l’hege-
monia de Pujol i vostè predicant equidistància de

CiUidelPSC-PSOE.Mai
no vaig pronunciar la pa-
raula «equidistància». Jo
demanava un projecte
propi, nacional, inde-
pendentista i social. No
podíem ser independen-
tistes sense afrontar la
sanitat, el medi ambient,
l’ensenyament, la defen-
sa, la cultura...

Colom i Rahola van fra-
cassarambelPIivostès,
a les eleccions de 1999 ,
obtenen 12 escons. I va
fer un seriós avís a Pujol
que havia preferit els
pactes del Majèstic amb
el PP, abans de pactar
amb ERC. La recordo
com una de les grans ses-
sions parlamentàries. Li
vaig dir al President: «En
aquesta cambra hi ha un
grup d’adscripció nacio-
nal que és majoritari. I
vostè prefereix pactar
amb els nacionalistes es-
panyols de dretes, prefe-
reix el PP a ERC. Això tin-
drà conseqüències».

A les municipals del
2003 van aconseguir
més de 414.000 vots,
1.279 regidors, 166 al-
caldies. I a les del Parla-
ment del novembre d’a-
quell any, 23 escons. Su-
mats als 52 del PSC i als
9 d’ICV-EUiA, donaven
més que els 56 de CiU.
Pacte del Tinell, primer
tripartit, i CiU, encap-
çalat per Mas, a l’oposi-
ció. Maragall president
de la Generalitat i vostè

Conseller en Cap. Pressions de totes bandes.Abans
del pacte del Tinell, vaig veure una pintada:
«CiU+ERC=Catalunya». Allò em va acabar de con-
vèncer que calien altres majories. Si Catalunya era sols
CiU+ERC,aquellanoeralamevaCatalunya.Eltripartit
calia per tres raons. Una, per demostrar, justament, la
pluralitat del país, més enllà de CiU i ERC. Segona, per
higienedemocràtica.Vint-i-tresanysdeCiUerenmas-
sa anys dels mateixos al govern. I tercera: Només un
govern d’esquerres podria assegurar que el PSC i Ini-
ciativa entressin dins d’una època nova: el procés es-
tatutari, mai no començat fins llavors. Sortint bé, ens
acostàvem a l’horitzó final; si no, la reacció faria ob-
rir els ulls a molta gent, com de fet així va ser.

Però, en aquell govern una crisi seguia l’altra. La
premsa en va dir el Dragon Khan. I, de cirereta, la
seva entrevista secreta amb ETA i el linxament sub-
següent. PSOE i PP s’havien entrevistat amb ETA.
I només se l’empalmà vostè. La raó la va deixar me-
ridianament clara un parlamentari català quan em va
renyardient-me:«Quis’hapensatqueés,vostè?».Saps
què volia dir? «Amb els terroristes només hi parlen els
Estats i vostè s’arroga un paper que no li toca».
Doncs, mira: Si aquella feta, que canvià la meva vida,
serví d’alguna cosa, no me’n penedeixo gens.

Des del gener del 2001 que es reunia amb gent de
l’entornabertzale.Éscertquehivahaverunatemp-
tativa anterior fallida? És que hi havia un mandat del
Consell Nacional d’ERC de procurar fer contactes en
favor de la pau. I sí, hi va haver una temptativa fra-
cassada. Encara no era Conseller en Cap. No es van
presentar a la cita. Pocs dies després es van excusar.
Havien tingut problemes de seguretat.

El llibre El cas Carod: 50 dies de linxament polític
d’una nació no diu com va assabentar-se el govern
d’Aznardel’entrevista.Arahosé:elCNIvainterceptar
una trucada telefònica entre ETA i Batasuna, en la qual
parlaven de la meva entrevista. Van portar la cinta a
l’Aznar que la guardà en un calaix. Al cap d’unes set-
manes, a la vigília d’un Congrés de l’Associació de Víc-
times del Terrorisme, l’Aznar la passà a l’ABC.

Sabia que es trobaria amb Josu Ternera i Mikel Ant-
za? Quan m’ho va demanar el Zapatero li vaig dir que
no sabia qui eren perquè mai no es van presentar. No-

JOSEP LLUÍS CAROD-ROVIRA Exconseller en cap i exvicepresident del Govern

Allunyat de la primera línia de l’activitat política des de fa anys, Josep Lluís Carod-Rovira dirigeix la
càtedra de Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra; en aquesta entrevista recorda alguns

moments de la seva trajectòria, parla de la seva polèmica entrevista amb ETA i valora el futur del país.

«Sense
l’Estatut ara
no seríem
on som»

E

08

D
iu
m
en
ge
,1
9
de

ju
lio
ld
e
20
15
D
om

in
ic
al

E
n
tr
e
vi
st
a

ALGUNES DEFINICIONS

– Rodríguez
Zapatero: «És dels
pocs espanyols que he
conegut que no era
nacionalista espanyol.
Però aviat s’adonà
que, allà, ningú no
admet que Espanya
sigui un estat
plurinacional».
– Pérez Rubalcaba:
«El primer de la
classe, el més llarg i
hàbil de tots, que es
va trobar amb un
PSOE com se’l trobà».
– Colom: «Un
activista sincer de la
pau, la llibertat i un
país integrador».
– Puigcercós:
«L’ambició frustrada».
– Pujol: «Un polític de
cap a peus, amb la
imatge feta malbé per
l’ambició de l’entorn
familiar, si més no».
– Piqué: «Una persona
ambiciosa, seduït pel
poder d’un PP que no
aconseguí de centrar,
catalanitzar ni
democratitzar».
– Duran Lleida: «Amb
les coneixences que
sembla tenir, faria un
gran paper com a
ambaixador de la
República Catalana a
Madrid».
– Ausàs: «La gran
sorpresa, en un lloc on
històricament certes
pràctiques no són
novetat. No el
considero un mal
tipus, ans al contrari».

TEXTLLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA
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més ens van dir: «Somos miembros de ETA, organi-
zación política que practica la lucha armada». Textual.

El dia de la trobada exacte, l’idioma i la contrase-
nya, quins van ser? El dia no l’he dit mai. La contra-
senya te la diré per primera vegada: «Vostès volen anar
a la platja?». La conversa era en castellà, però entre ells
parlaven en basc. Nosaltres, Jaume Renyer i jo, havíem
convingut parlar català amb dialectalismes i arcais-
mes, perquè, si calia, no ens entenguessin.

Sis hores donarien per molt. Us proposaren de sig-
nar un document admetent, en casos necessaris,
la lluita armada.Sí. Ells estaven àvids de parlar de po-
lítica.Lamevaposturaeraclara.Cadaatemptatelsdes-
acreditava des del punt de vista internacional i no feia
avançar en res. Nosaltres també volíem la indepen-
dència, però ho fèiem per mitjans pacífics i demo-
cràtics. Calia col·laborar en la construcció europea,
però sense disparar cap tret. Per això vam llegir el do-
cument, però no el vam signar.

La brunete mediàtica va escampar que havien
anat a pactar que no atemptessin a Catalunya.
«Amb contrapartides», afegí Aznar. Una mentida
rere l’altra. Que no atemptarien aquí ho decidiren ells
i ho vaig saber molt més tard, el 18 de febrer. ETA vo-
lia evidenciar que la nació catalana era diferent de l’es-
panyola. I això també «picava».

Quanhovaexplicar aMaragallhovatrobar béperò
li va fer un retret: «M’ho havies d’haver dit abans».
«Tens raó», li vaig admetre; «però tot va anar mol rà-
pid». Li vaig posar el meu càrrec a disposició i no m’ho
va admetre.

Va canviar de parer després de les exigènciesde Za-
patero. Maragall es troba en l’estat que es troba i no

penso fer cap comentari.
Jesús Cardenal, fiscal ge-
neral, també va dir que la
meva acció no estava ti-
pificada com a delicte i
l’Aznar el va fer canviar
d’opinió perquè m’acusés
de col·laboració amb
banda armada.

Forendiesflamejants.El
27 Puigcercós, Monti-
lla, Ernest Maragall i
Saura pactaren que es
presentésaleseleccions
espanyoles del 14 de
març. Hi va haver una
manifestació a favorseu
amb pancartes que de-
ien «Maragall, botifler».
A TV3, davant d’1,326
milions d’espectadors,
va declarar que era el
poble de Catalunya que
havia de pronunciar-
se sobre si havia fet bé o
malament de cercar la
pau. I ho va fer. Amb més
de650.000vots.Aleselec-
cions espanyoles, des-
prés dels atemptats de
Madrid, el PP fou foragi-
tat del govern. La meva
llista es convertí en la
quartaforçaal’Estat,amb
8 escons i 3 senadors dins
l’Entesa Catalana de Pro-
grés. Els millors resultats

de la història. Però em vaig quedar al Parlament ca-
talà. Iel juliol,alCongrésdeLleida,vaigserescollitpre-
sident d’ERC en substitució de Jordi Carbonell.

Entremig hi ha haver ganivetades... El 30 de gener
va sofrir el pitjor linxament al Parlament de Cata-
lunya, sobretot per part de Piqué i Duran Lleida. No
entenc per què va admetre que no s’havia equivo-
cat en el fons, però sí en les formes. Lluís –m’esgu-
arda a fons–, m’havia caigut al damunt el pes d’Es-
panya, el pes de CiU, per haver-los enviat a l’oposició,
i el pes de l’aparell d’ERC. No podia més. Era massa
per a una persona sola; em van fer sentir que estava
sol. Vaig renunciar al càrrec al govern perquè no di-
guessin que m’hi aferrava i vaig anar a desconnectar
set dies a l’Alguer. A la tornada hi va haver allò de l’a-
nunci de la fi de les accions armades a Catalunya. Un
guàrdia civil, a la duana, em va dir: «No sé què ha fet,
però gràcies. La meva família i jo vivim més tranquils».
En canvi, davant del meu despatx dos destacats diri-
gents d’ERC van comentar: «Ja està. Ara ja el tenim».

Doncsencaranol’havienengrapatdeltot.Aleselec-
cions al Parlamentdel2006tornà a aconseguir més
de vint escons i reeditaren el tripartit, amb Monti-
lla de President. Calia? Sí. No podíem haver-nos ju-
gat bous i esquelles sense acabar res. Calia seguir la
feina tot just iniciada amb Maragall i culminar el pro-
cés de l’estatut, sense el qual ara no seríem on som.

De conseller de la Vicepresidència a vicepresident
del govern el 2008. Però aquell any a les eleccions
espanyoles de març perden el grup parlamentari
amb només tres escons, publica el profètic 2014:
Que parli el poble català i al Congrés Nacional no
es presenta ni a president ni a secretari general i
ocupen els llocs Puigcercós i Ridao... El llibre no es-
tava fet amb cap intenció profètica, sinó que va ser fru-
it de moltes anàlisis. El 2014 s’acabaven fons estruc-
turals i Europa estaria a les portes d’una nova fiso-
nomia. El 2014 no vam votar la independència, però
en el procés participatiu del 9-N vam votar 2.400.000
catalans. Quant al partit, la situació s’havia fet insos-
tenible. El 2009 ja s’havia escindit Reagrupament...
Quan li vaig demanar a Puigcercós si el partit comp-
tava amb mi a partir de les eleccions del novembre del
2010, em va respondre: «No. Tu no aportes vots».

Doncs la seva candidatura va perdre 11 escons al
Parlament el 2010 i, a les municipals del maig del
2011, van perdre més de 76.000 vots! El 23 de
maig la direcció del partit va haver de dimitir en
bloc. I jo em vaig donar de baixa del partit el 3 de juny.

Realment havia d’haver arribat a una situació límit.
Ara el trobo feliç, com si s’hagués tret un pes del da-
munt. I tant! Aquests anys darrers, sense punyalades,
han estat molt feliços. Tinc temps per a mi, la famí-
lia, els amics, llegir, escriure, viure... Faig conferències
aquí i fora del país, amb tota regularitat.

La gent es pensa que els polítics, econòmicament
tenen les espatlles cobertes. Jo vaig passar set me-
sos a l’atur. Podia haver reingressat a la meva plaça de
funcionari de la Generalitat, però em volia apartar de
la política i l’administració i per això frueixo tant di-
rigint la càtedra sobre diversitat social a la Universi-
tat Pompeu Fabra.

Com veu ERC actualment? Junqueras és una bona
persona i té una expressió formal entenedora i pací-
fica.Perasegonsquipotresultarmassadolç,peròcrea
més atracció que rebuig. Espero que li vagi bé.

Allò de portar socialistes i comunistes al procés de
sobirania,com vostè volia, nohaacabatdequallar?
I tant que sí! L’atomització dels socialistes ha deixat pas
a sigles socialistes sobiranistes del tot desvinculades
del PSOE i, per primer cop, dins d’ICV s’ha creat un
corrent clarament independentista, posició que sos-
tenen també gent d’EUiA. I hi ha Procés Constituent...

Com veu el futur? Per guanyar la independència no-
més disposem de la gent i de la democràcia. Jo espero
que a les plebiscitàries del 27S hi hagi una majoria so-
biranista. Espanya ens atacarà per terra, mar i aire.
Haurem de ser forts i valents i començar un procés
constituent curt sota tutela internacional, que acabi
forçant Espanya a negociar per fer un referèndum fi-
nal no més enllà de la primavera del 2016. �

¶
«Si Catalunya
era sols CiU +
ERC, aquella
no era la meva
Catalunya»

¶
«M’havia
caigut al
damunt el pes
d’Espanya,
el pes de CiU,
per haver-los
enviat a
l’oposició, i el
pes de l’aparell
d’ERC»

¶
«Per guanyar
la indepen-
dència només
disposem de la
gent i de la
democràcia»
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