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Espanya, durant 40 anys, va ser una dictadura militar però, malgrat això, no era armamentista en el sentit estricte de la 
paraula. Franco no tenia grans quantitats d’armament perquè, per a ell, l’armament era el que hauria d’enfrontar-se a un 
enemic exterior. Però per a Franco l’enemic no era exterior: l’enemic del general Franco era el poble espanyol. Va ser arran 
de la incorporació d’Espanya a l’OTAN, al 1982 –incorporació de la qual encara sofrim les conseqüències–, que Espanya va 
destinar enormes quantitats de diners per modernitzar el seu sistema d’armament, hipotecant qualsevol altre creixe-
ment industrial. El Govern que semblava ser el de la gran esperança, que va sortir de les eleccions d’octubre de 1982 i 
que va portar al poder a un dels més impresentables personatges que ha donat la política espanyola, que es diu Felipe 
González... doncs en aquell moment es va dir que es podria, en tot cas, rellançar l’economia espanyola. Encara guardo a 
casa el programa econòmic del Govern socialista que va guanyar les eleccions de l’any 82. Proposava 10 sectors de pos-
sible expansió de la indústria espanyola, 6 dels quals eren de caràcter militar. En el 82 es va frustrar qualsevol possible 
creixement de la indústria espanyola i encara avui sofrim les conseqüències. En aquest tema, està implicat tothom: el 
PSOE, el PP, la UCD i sobretot la monarquia. Si sabeu llegir diaris –i, com a periodistes, hauríeu de saber– recordeu que 
la setmana passada el rei va viatjar a Brasil. El diari duia una fotografia del rei abraçant a una senyora que es diu Dilma 
Rousseff. Recordareu, com a nota anecdòtica, que en el fons de la foto sortia un tal Emilio Botín amb uns pantalonets 
vermells perquè venia de jugar un partit de tennis o no sé què. Aquí, l’important no era això. Era el que posava al peu de foto: 
“El rei arriba a Brasil acompanyat de 10 o 12 industrials espanyols.” Més de la meitat, fabricants espanyols d’armament. 
El rei és el més gran venedor d’armes del país. I el “principito”, el que li acompanya. Estem en mans d’impresentables.
Hauríem d’estar constantment sense moure’ns de les places reclamant, protestant i aixecant-nos, dient que això és 
il•legítim. Que per protegir una banca plena de delinqüents li hem donat 92 vegades més diners del que faria falta per 
acabar amb la gana. Perdonin que m’enfadi però les coses han de ser així, no poden ser d’una altra manera. Catàstrofes, 
les ha hagut sempre. Ara bé, catàstrofes que posessin en dubte com ara aquest sistema capitalista neoliberal, crec 
que mai hi ha hagut cap. I ara és un bon moment perquè aquesta catàstrofe qüestiona la continuïtat d’un sistema 
que és injust, que ha de dissoldre’s immediatament, que és el capitalisme. Fa 12 anys que tinc una espècie d’obses-
sió, gairebé diria que malaltissa, per La Caixa de Pensions. Com segurament saben vostès, una de les participacions 
més importants que té La Caixa, la té en l’empresa més impresentable d’Espanya, que es diu Repsol. El que els diré a 
continuació, ho diré amb total tranquil•litat... Repsol és un empresa lladre, lladre i lladre. I puc dir-ho amb total tran-
quil•litat perquè no sé quants tribunals d’Amèrica Llatina –de Perú, d’Equador, de Colòmbia, de Bolívia, d’Argentina, de 
Xile– han sentenciat que Repsol roba el petroli d’aquests països. I es marxa sense pagar. Hi ha directius de Repsol 
en presons d’aquests països Repsol és una empresa lladre. I La Caixa és lladre en la mesura en què és accionista 
important de Repsol. Ho dic amb claredat perquè ja començo a estar fart d’aquesta situació d’injustícia que hi ha al 
món. Hem de dir a les coses pel seu nom. La Caixa és lladre, responsable d’aquestes coses i cal dir-ho públicament.
Primer: acabar amb l’especulació financera. Segon: acabar amb el frau fiscal. Tercer: nacionalització de la banca. No 
de tota! Ja m’agradaria... però entenc que, de moment, el que cal nacionalitzar és tota aquella banca que ha rebut di-
ners públics. El creixement s’ha acabat. Els privilegiats del nord hem abusat suficientment dels recursos com perquè 
aquest planeta no pugui continuar. L’última paraula que hem de dir és: decreixement. Mai creixement. Penseu que en 
aquest planeta hi ha una cosa que es diu petjada ecològica. Nosaltres hem d’aturar el creixement. No vol dir el des-
envolupament: podem tenir un perfecte desenvolupament intel•lectual, teatral, musical, literari, culinari, amorós... El 
que no podem tenir és un creixement econòmic, menjant-nos els recursos del planeta. S’ha acabat! Crec que és una 
qüestió de principis, una idea de “unitat nacional”, de la pàtria i coses d’aquest tipus, més que la idea que ens neguin 
la independència per una qüestió de diners. Durant els últims mesos, he estant anant a uns 30 municipis catalans a 
parlar d’aquests famosos referèndums que cada poblet va fer sobre la independència. Sempre anava i sempre dema-
nava que votessin a favor de la independència de Catalunya perquè jo, particularment, estic a favor. Però també deia 
una cosa que a mi em preocupa molt: aquesta independència de Catalunya mai hauria de ser només un canvi del nom i 
de la bandera d’Espanya per la de Catalunya. Si l’única cosa que canviarem és una “ñ” d’Espanya per una “ny” de Ca-
talunya, si l’única cosa que canviarem són dues barres de la bandera per quatre de la de Catalunya… i seguim igual, no 
serveix per res. La Catalunya que jo vull ha de ser una república, no pot ser mai una monarquia. En segon lloc, ha de 
ser una Catalunya sense exèrcit. Ha de ser una Catalunya, com esteu fent aquí vosaltres: ecològicament sostenible, 
respectuosa amb el medi ambient. Ha de ser una Catalunya, acollidora amb la immigració, que tingui una estructura 
d’empreses de caràcter cooperatiu, no grans empreses. Si volem una Catalunya que tingui aquestes característiques, 
a grans trets, llavors m’apunto sens dubte.Jo no sé si d’aquesta crisi saldem sortirem ràpid o trigarem. Tampoc sé 
si sortirem bé o malament. Més aviat tinc la impressió de que sortirem mal parats. Però si que tinc clara una cosa: 
després d’aquesta crisi res tornarà a ser mai com abans. Res tornarà a ser mai com abans, perquè hi ha alguna cosa 
que hem d’assumir…Hi ha vegades en què és necessari fer història perquè, tant ella com jo i altres persones d’aquí, 
vam estar fa bastants anys en una campanya contra el deute. Mai ens vam imaginar que aquesta campanya acabaria 
arribant a casa nostra. El que vam fer durant els anys 90 des de molts països d’Amèrica Llatina, des de molts països 
d’Europa, va ser una campanya contra el deute. Però en aquest cas contra el deute que aquests països del tercer món 
tenien amb el primer món. I que s’assemblava molt al deute que ara ens preocupa. Els deutes, sobretot si són il•legí-
tims, no s’han de pagar. I per veure si un deute és legítim o no, tenim aquí als companys que després ens explicaran 
com estan fent l’Auditora del Deute Espanyol per veure en quina mesura s’ha de pagar o no.  Quants diners, des d’aquest 
2008 fins avui, aquests governs han lliurat a la banca per salvar-la? Fixeu-vos bé: 4 bilions 600.000 milions de dòlars. 
Què són 4 bilions 600.000 milions de dòlars? 92 vegades més del que l’ONU demanava per eliminar la fam. Això és in-
acceptable del tot, això no es pot admetre. I això és, sens dubte, el pitjor funcionament possible de l’economia. Viureu 
temps molt bonics, us ho asseguro. El que he explicat no és agradable. Però estic convençut que viureu temps molt 
bonics. Ara la situació és una mica fosca, no és agradable. L’economia va malament, les retallades són cada dia son 
més grans. Però crec que esteu obligats, com a joves amb un futur per davant, a no perdre mai l’esperança i a pensar 
que les coses poden canviar. Us ho dic de debò. Aquesta societat canviarà. Canviarà per necessitats ecològiques, per-
què la gent s’haurà afartat de la situació i, com molt bé diuen els xinesos: “Mai és tan fosc com abans de sortir el sol.”

No hem de perdre
mai l’esperança
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