
Xavier Vendrell (Sant Joan Despí 1966), que dijous passat va 
presentar el seu llibre ‘Disculpin les molèsties’ a Vilafranca, era 
fins fa poc temps un personatge anònim per a la gran massa. Era 
un home de partit que recorria el territori català de dalt a baix 
visitant col·lectiu rere col·lectiu. Però amb l’entrada d’Esquerra 
al Govern de Maragall va sortir radicalment de l’anonimat. Va 
ser secretari general del conseller primer de la Generalitat de 
Catalunya, president del Consell d’Administració i conseller 
delegat de l’Agència de Patrocini i Mecenatge entre moltes altres 
coses. Fins al punt d’arribar a ser conseller de Governació. Això 
sí: durant només 21 dies.  

Carretero, igual que la majoria dels que el segueixen, 
té rancúnies cap als membres de la direcció d’ERC
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- En els últims temps s’ha banalitzat 
la independència?

- No, en absolut. Durant aquests últims 
anys se li ha donat contingut. Les organitza-
cions independentistes, ara, estem donant 
solucions als problemes del dia a dia de la 
gent, sabem que amb la independència tin-
dríem eines que donarien millors solucions 
als nostres problemes. I bé, des dels últims 
anys estem posant sobre la taula l’estratè-
gia per aconseguir la majoria favorable per 
assolir-la.
- Així doncs la independència és la 
panacea?

- De maldecaps en continuaríem tenint 
segur. Ara bé: tindríem més eines que ens 
ajudarien a millorar la qualitat de vida.
- Quan dic que s’ha banalitzat em 
referia a fets com el de la proposta 
que van presentar vostès al Parlament 
per fer un referèndum, tot i sabent 
que no tiraria endavant. 

- En aquest país, en els últims anys, s’ha 
despenalitzat l’independentisme. I això és 
un pas endavant molt gran ja que, fa vint 
anys, els que militàvem a moviments de 
l’esquerra independentista érem vistos 
gairebé com a dimonis.
- Però quan Esquerra presenta la moció 
al Parlament, cap diari espanyol li 
brinda la portada, en canvi quan en 
parla López Tena sí.

- És que nosaltres no ens guiem per les 
ximpleries que diu la caverna mediàtica 
espanyola. El que ens importa de veritat 
és l’evolució de la consciència nacional dels 
ciutadans i ciutadanes dels Països Catalans. 
I crec que això és evident que dia a dia està 
creixent sense aturador. I el més important 
és que si continua aquest ritme, d’aquí a 
una anys serem majoria.
- Vostè això ho té molt clar però hi 
ha diversos moviments interns d’ERC 
que no li tenen tant. Fa pocs dies, 
el mateix Carretero deia que s’ha-
via de canviar l’eix que dominava 
actualment ERC [el dreta-esquerra] 
pel nacional.

- Crec que el senyor Carretero, igual que 

la majoria de persones que el segueixen, 
té rancúnies cap als actuals membres de 
la direcció d’Esquerra. Però bé, no estan 
posant cap mena d’estratègia alternativa. 
Per tant, no tenen cap mena de credibilitat. 
Això que diu de substituir l’eix nacional no 
té cap mena de sentit. Ara, més que mai, 
s’està parlant de la relació de Catalunya 
envers l’Estat espanyol. Tant de bo Carretero 
tingués un discurs alternatiu per enriquir 
el debat dins d’Esquerra. Però és evident 
que no el té.  

- De quin tipus de rancúnies està 
parlant?

- Home, és evident. El senyor Carretero 
hauria volgut que en el moment que Pasqual 
Maragall el va cessar com a conseller, hagués-
sim deixat el Govern de la Generalitat tots 
els representants d’Esquerra en bloc. 
- Vostè parla de Carretero però també 
en discrepa Uriel Bertan.

- Crec que Uriel Bertran comparteix 
l’estratègia d’Esquerra però vol generar 
tensió en el Govern, fruit d’una certa 

immaduresa, sense entendre que aquests 
projectes són molt lents. 
- Tensió?

- Sí. Hi ha gent dins del corrent d’Esquerra 
Independentista que no entén que processos 
d’aquest calibre són lents i costosos. Han 
d’entendre que en aquest projecte ja hi 
tindran el seu moment. Ara, però, el que 
ens fa falta és molta paciència ja que, ara 
per ara, només som un 15%.
- Quan parla d’un 15% a qui es 
refereix?

- Doncs als vots que té l’esquerra inde-
pendentista avui en dia.
- CiU la descarta? Ho dic perquè 
alguns dirigents d’Esquerra diuen 
que quan arribi el moment decisiu 
CiU hi votarà a favor.

- Jo confio que sí. Però avui per avui, 
l’únic partit parlamentari que aposta ober-
tament per la independència és ERC. I per 
tant, som els únics que tenim una estratègia 
independentista. CiU té votants indepen-
dentistes però no estratègia de partit. 
- Suposo que es pot forjar a través 
de pactes de govern, no? 

- Jo crec que l’electorat de CiU hi evo-
lucionarà d’una manera natural.
- Canviant de tema. Ara no som inde-
pendents. Així doncs, de moment què 
hem de fer?

- Doncs crear espais de sobirania perquè 
un dia siguem majoria. 
- Li recordo que tenim Montilla de 
president i vostès han aprovat lleis, 
com la de dependència, que donen 
poder a l’Estat espanyol enfront de 
la Generalitat.

- Aquesta llei la vam votar perquè molta 
gent necessitada, que viu el dia a dia del país 
i no té ningú que la cuidi, ens va suplicar 
que la recolzéssim. Ara bé, això no vol dir 
que renunciem a la seva gestió.
- Però ara qui té la paella pel mànec 
és el Govern Espanyol i gràcies als 
vots d’ERC.

-  No. Ja que la seva gestió la farà el Govern 
de la Generalitat. Els diners vindran d’Espa-
nya, és cert, però la seva gestió no. I això no 
hagués passat si CiU, PSC i ICV haguessin 
claudicat a les retallades de l’Estatut. 

Ho deia el 3d8 fa 25 anys24 de setembre del 1982
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Tret de sortida a 
l’aparcament de la 
Parellada 

Vilafranca

La insuficiència de places d’aparcament 
a Vilafranca preocupa els botiguers del 
Centre Vila des de fa molts anys. En fa 
25 que aquesta preocupació era evident 

i els comerciants van decidir posar fil a l’agulla i incrementar el nombre de 
places.

Així, van comprar l’antic edifici de Mobles Quer que hi havia a la plaça del 
Carme amb la intenció de reconvertir-lo en un aparcament per als clients dels 
comerços del Centre. La iniciativa dels botiguers va servir per dinamitzar l’acti-
vitat comercial de la vila i va causar impacte als vilafranquins i també va ser ben 
rebuda. I és que feia molt de temps que es reclamava solucionar un problema 
que encara ara arrossega Vilafranca. Tant és així que, 25 anys després d’aquell 
aparcament i vint-i-pocs després de l’intent fallit de construir un aparcament 
soterrat a la rambla de Sant Francesc, la vila ha impulsat finalment la construcció 
d’aquest aparcament en comprovar que l’augment del parc automobilístic i la 
falta de places està enquistant el dinamisme de Vilafranca.

La Dama Provincial és 
del Vendrell

El Vendrell

Isabel Egea, de setze anys, va ser procla-
mada Dama Provincial de Tarragona el 
setembre de l’any 1982. Egea havia estat 
escollida pubilla de la plaça Nova i poc 
després pubilla del Vendrell. La seva 
escalada la portaria a representar tota la 
demarcació de Tarragona en un concurs 
que es va celebrar a Solsona.

Allà s’hi van aplegar 35 noies de tot 
Catalunya que serien escollides per repre-
sentar cada demarcació i, d’aquí, passarien 
per un altre sedàs més endavant per escollir 
la que hauria de ser pubilla de Catalunya. 

Però la pubilla catalana no s’escull després de fer-la passejar en banyador amunt i 
avall, segons deia la mateixa Isabel en una entrevista al 3d8, sinó que les aspirants 
eren sotmeses a diverses proves per determinar el seu nivell intel·lectual, moral 
i humà en diferents situacions. Durant dos dies van ser l’objectiu atent d’un 
jurat format per setze persones que van aplaudir la vendrellenca.

   

 


