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Conferència Ajuntament de Vilafranca 

Diada Nacional (10 Setembre) 

 

-Mònica Hill 

-Rafecas 

-Síntesi 

-L’Església 

-Esperança i els meus avis 

 

La meva vinculació amb Vilafranca és dels anys vuitanta. Hi venia 

a fer reunions de coordinació amb aquell incipient moviment 

independentista. Entre aquelles persones, de seguida hi va ser la 

Mònica Hill que el 1991 va liderar la primera Candidatura 

d’Unitat Popular a les eleccions municipals. Tot just va sumar 140 

vots, poc més de l’1 per cent. Eren temps difícils per a 

l’independentisme. 

 

La vaig conèixer a través del Jordi Asensi i d’un graller vilafranquí, 

el Piju. I des d’aleshores, i fa ja prop de 35 anys, sempre –a 

temporades més, d’altres menys, ens vam, seguir fent. Amb la 

Mònica, al principi, discutíem molt. De vegades, amb intensitat. 

Era del morro fort. Quan vaig treballar a l’Ajuntament de Sitges 

vaig proposar a la Mònica implantar la recollida selectiva i el 

porta a porta. Plegats vam convèncer l’Ajuntament i és així que 

es va iniciar el porta a porta a Sitges. 
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Amb els anys, els debats acalorats van donar lloc a la complicitat. 

I sobtadament ens vam trobar, de nou, compartint complicitats 

en un espai polític ampli. Els darrers anys, tots els darrers anys, la 

Mònica era ja un confident. I era també una persona que sempre 

m’acaronava quan anaven mal dades.  

Valenta. No vaig saber res del maleït càncer fins un dia del gener 

de 2021 que vaig acompanyar el Joan Tardà i el Pep Picas a 

presentar un llibre d’en Tardà a Vilafranca. Ella ho va proposar. 

Recordo que em vaig quedar de pedra quan la vaig veure amb un 

mocador al cap i em va comentar que efectivament tenia càncer i 

que s’estava fent quimio. Em va deixar glaçat. Però em va 

tranquil·litzar quan em va dir que no era res i que aviat ho 

podríem celebrar junts.  

Era mentida, una mentida pietosa. Ella sabia des del primer 

diagnòstic que la malaltia estava en un estat avançat i que ho 

tenia magre. Ens vam veure poc a partir d’aquell dia però vam 

seguir parlant per telèfon. Res em feia presagiar el que havia de 

passar. Però un tercer sentit em deia que pintaven bastos. Així és 

que recordo que en diverses ocasions, quan anava a recollir Oriol 

Junqueras a Lledoners, aprofitava per recordar a l’Oriol que fes 

arribar el seu escalf a la Mònica.  

El Sant Jordi de 2021 l’Oriol va voler promocionar un dels seus 

darrers llibres i va gravar uns vídeos per al conjunt dels 

companys del País Valencià i de les Illes. I hi va afegir un darrer 

vídeo que va dedicar expressament a la Mònica amb la lectura 

d’un poema. Sé que ella ho va agrair infinitament. També el Jordi 

Asensi.  
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Aleshores jo no ho sabia. Però ella, aquell sant Jordi, sí tenia la 

certesa que es moria. I tot i així,  fins el darrer, dia va seguir 

ferma i assistia als plens municipals de Vilafranca.  

El 12 maig érem amb en Pep Picas fent un acte a Puig-reig i de 

sobte vaig rebre un missatge del Jordi Asensi que es va 

transformar en una trucada. M’advertia que la Mònica estava 

molt malament. Vaig respondre que venia d’immediat a 

l’Hospital i em va respondre que No, que la Mònica havia deixat 

dit que no ho volia, que la desitjava que la recordés tal com era. 

El 13 de maig va finar. 

Pep Picas i Giusepe Costa (El vell) 

Si avui la Mònica fos aquí estaria especialment motivada per 

preservar l’espai de la Ricarda i s’oposaria ferotgement a 

qualsevol projecte faraònic que no fos ecològicament sostenible. 

La Mònica hauria estat la primera a participar en la manifestació 

del proper 17 de setembre. I més enllà de la intenció que tingués 

la Mònica i de si compartiríem del tot en part o gens la seva 

posició, és de calaix que ens cal una reflexió de país sobre quin és 

el model de creixement i l’aeroport què volem, posant sobre la 

taula totes les alternatives possibles. L’afer de la pista llarga del 

Prat és un dels aspectes a valorar per damunt de l’alternativa 

d’allargar la pista curta.  

O Reus, per quin motiu no és viable fer una pista llarga a Reus? 

Allí sí hi ha terreny que no té el valor mediambiental de la 

Ricarda i defuig les limitacions d’un aeroport del Prat que està 

encorsetat pel mar i per les urbanitzacions. Ajuda a l’equilibri 

territorial, esponja els nusos de comunicacions i potencia el 

transport públic per damunt del vehicle privat en habilitar una 

connexió ferroviària.  
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També de Vilafranca és un altre entranyable amic. En Ricard 

Rafecas. Un tipus formidable, un amic dels que sempre hi és 

quan el necessites.  

El que potser ell no sap és que si la primera setmana d’aterrar al 

3d8 ja la vam fer grossa va ser gràcies, sobretot, a la Mònica Hill, 

quan vam donar a conèixer l’existència d’una base de muntatge 

de l’AVE que es va convertir en un dels hits de la legislatura. La 

CUP i en Regull s’hi van agafar com un ferro roent per posar en 

evidència que es projectava un peatge al pas de l’AVE per 

Vilafranca que estava amagat a les golfes de l’Ajuntament. Estem 

parlant de l’estiu de 2004 si la memòria no em falla. Aquell 

primer setmanari en que vaig participar va ser l’inici d’una 

fructífera col·laboració al 3d8 amb el Ricard. I he de dir que m’ho 

vaig passar bé i que vaig travar una amistat amb el Ricard que 

encara ara mantenim. Van ser tres anys, tres anys molt intensos. 

I és aleshores que també vaig conèixer el Francisco Romero, de 

qui preservo un bon record encara que en algun moment 

probablement el Francisco m’hauria volgut fer la pell. Potser, en 

alguna ocasió, he de dir que amb raó. També a través d’en Ricard 

vaig conèixer en Pere Regull i hi vaig establir una relació propera, 

de confiança. I val a dir que em vaig alegrar quan es va convertir 

en Alcalde de Vilafranca. Sempre, després de tants anys del 

mateix color, és sana l’alternança. Tota vegada que el Pere em 

resultava un tipus simpàtic i rialler amb qui havia compartit unes 

converses animades que he recuperat després d’anys.  

 

La Mònica i el Ricard mai havien/han participat d’un mateix 

projecte polític. Però qualsevol projecte de futur de país, que ens 

permeti sortir-ne, exigeix la complicitat de tot el que ells, 
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ambdós, representen. I no només d’ells, d’un ampli sector sector 

social i polític que representi el ventall més ampli del país.  

   

De vegades es guanya i de vegades s’aprèn 

 

Apel·lar  al cos central del país  –potser sense voler-ho- de 

vegades encén els extrems. Els d’aquí i sobretot els d’allí. 

L’afer dels indults ha estat molt evident. A les tertúlies 

peninsulars, la dreta mediàtica ha bramat posseïda, 

clamava que tot és una presa de pèl i que en particular els 

indults són una cessió intolerable  –de vegades parlen fins 

i tot de rendició- a un Junqueras que ja va entabanar 

Soraya Sáenz de Santamaria amb les seves maneres 

florentines.  Sempre segons la seva versió, esclar.  És 

simptomàtic com els extrems es retroalimenten i poques 

vegades es pot visualitzar amb tanta claredat la 

coincidència de plantejaments i actitud en els dos 

extrems que sobre el paper representarien les antípodes. 

M’explicava l’altre dia un periodista tot-terreny del Món, 

no sé si entre perplex o resignat, que a la concentració del 

Liceu (davant la visita de Pedro Sánchez quan els indults 

ja es donaven per fets) algunes persones havien increpat 

de molt males maneres als periodistes dels mitjans de 

comunicació espanyols.  Però que a Madrid, cobrint la 

manifestació de Colón, havia vist alguns o molts 

participants insultant els periodistes que treballaven per 
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mitjans catalans cobrint la protesta de la dreta extrema. 

Fins i tot bramaven contra l’equip de TVE em va dir, mitjà 

que consideraven poc patriòtic. Vam somriure quan vam 

recordar que aquí tampoc és tan estrany veure com 

s’apunta contra TV3 estelada en mà. 

Adreçar-se a la centralitat, entesa com l’espai que 

determina les majories imprescindibles per sortir-se’n, és 

requisit sine quanon per  fer possible una majoria 

aclaparadora que faci inevitable un referèndum 

d’autodeterminació. La partida no passa per estressar als 

convençuts sinó per enfeinar els indiferents. Tota la 

ciència argumental dels que plantegen aixecar un edifici –

la República- amb uns bons fonaments es fonamenta 

precisament en aquest esforç per arribar a tots els 

demòcrates siguin o no independentistes sense oblidar 

que hi ha un gruix d’aquells que voten formacions 

independentistes que no està tan clar què votarien en un 

referèndum. De no ser així, a les enquestes sobre intenció 

de vot en un referèndum binari, la independència 

s’imposaria amb claredat. Camí de l’1 d’Octubre, recordo 

una entrevista a Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas i 

aquell dia, excepcionalment, van deixar entrar en antena 

un oient. Aquest va burxar Junqueras pel referèndum i li 

va dir que ell votaria que no. El judoka Junqueras va 

respondre fintant. ‘Em sembla perfecte’ li va dir. 

‘L’important és que tots dos anem a votar i tos dos 
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acceptem el resultat. Perquè en aquest país haurem de 

seguir convivint, com fins ara, vostè i jo’. 

Aquesta actitud té molt a veure amb l’expressió que van 

fer servir tant Carme Forcadell com Dolors Bassa quan es 

mostraven favorables al Govern del 3 d’Octubre, 

expressió que sintetitzava l’aposta per anar més enllà de 

les tres forces estrictament indepedentistes amb 

representació parlamentària. Era una manera de dir que 

és imprescindible seguir sumant i teixir aliances i 

complicitats amb sectors socials que no sent 

independentistes són favorables als grans consensos de 

país, almenys sobre el paper.    

A ‘Esperança i llibertat’, Raül Romeva expressa amb 

magistral concisió l’actitud que hauria de tenir 

l’independentisme amb quatre màximes: Ma estesa, 

mirada llarga, verb serè i cap alt. Ho diu ell que ve de 

l’esquerra però que no ve de l’independentisme com, de 

fet, la majoria de l’actual cos social independentista que 

no era pas independentista o només ho era en la 

intimitat. 

Són molts els que hi han ajudat. Un d’ells, Artur Mas. No 

s’explica el creixement vertiginós de l’independentisme 

sense que el cos central dels votants de CiU no hagin fet 

aquest viratge, com tampoc no s’explica sense l’aposta 

estratègica de l’Estatut que va protagonitzar ERC amb 

Pasqual Maragall. Sense la catarsi que va propiciar aquell 
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llarg i tortuós procés estatutari no podríem explicar on 

som avui. No va ser aquell Estatut una proposta de 

màxims. Hi havia ambició nacional, sí. Però tot en el marc 

d’una interpretació flexible de la Constitució. 

Fa de mal dir quan es podrà tornar a plantejar un embat 

democràtic amb l’estat. Ara bé, hauria de tenir la 

consistència que no va tenir el 27 d’Octubre de 2017. El 

salt al buit ja es va fer. Potser era necessari. Potser no 

quedava alternativa o prou visió estratègica per assumir 

el desgast d’una altra decisió, Sigui com sigui, allò que 

s’hagi de tornar a fer s’ha de fer bé, amb més múscul 

social, polític i econòmic. Repetir els errors i no haver 

après de l’experiència viscuda seria el pitjor error 

possible.  

De vegades es guanya i de vegades ...s’aprèn. 

 

L’experiència de la República 

A la República, cada victòria dels extrems va representar 

un afebliment d’aquesta. M’explico. No es tracta només 

de la batussa fratricida a la reraguarda republicana de 

maig de 1938, es tracta de com la República va expulsar 

republicans i va afeblir així la seva mateixa fortalesa en 

allunyar-se d’una part de la societat quan ja tot era prou 

difícil. 
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Una de les primers mesures de la República va ser 

expulsar els jesuïtes. Entre aquests, persones com el Pare 

Batllori, catalanista i republicà. Carrasco i Formiguera va 

ser dels pocs que hi va votar en contra amb el consegüent 

enuig de Lluís Companys. Val a dir que Carrasco i 

Formiguera, l’ànima d’Unió Democràtica de Catalunya 

sempre va donar suport a les majories republicanes de 

Macià i Companys, a totes les lleis socials, inclosa la llei 

més important de Companys, la Llei de Contractes de 

Conreu, detonant de la proclamació de l’Estat Català el 6 

d’Octubre de 1934. 

El Pare Batllori, catalanista i republicà sempre, recordaria 

molts anys més tard encara, amb llàgrimes als ulls, que 

ell, republicà, va ser expulsat per la República que va 

haver de trobar refugi, com tants d’altres, a la Itàlia 

feixista. 

La disbauxa de la República s’explica també en la 

borratxera de sang d’estiu de 1936, com a resposta al Cop 

d’Estat de Franco i l’inici d’una persecució religiosa sense 

precedents. Van matar gent senzillament per anar a missa 

i es va perseguir sense treva a centenars de capellans. 

 

Cançó de Pep Picas i Giusepe Costa ‘Pau Claris tenia un 

calze’ 
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L’1 de Maig de 1931, setze dies després de la proclamació de la 

República, una part de l’anarquisme madrileny crema esglésies. I 

és el primer cop que passa a Madrid mentre a Barcelona se 

n’havien cremat en diverses ocasions. A Barcelona, aquell dia, en 

contraposició a Madrid, no passa res. El Ministre de l’Interior, 

Maura, republicà (en aquell moment) de tradició conservadora, 

proposa que la Guàrdia d’Assalt surti a defensar les esglésies de 

Madrid i una part del Govern republicà, provisional, encapçalat 

per Azaña, li diu ‘Ninguna Iglesia vale la vida de un republicano’. 

Azaña es nega a intervenir amb les forces d’ordre públic i permet 

la crema d’esglésies impunement.  

Els sectors més dretans de la República trenquen amb aquesta i 

se n’allunyen .És un moment de ruptura entre els republicans. El 

sector més a la dreta abandona la causa republicana mentre la 

FAI, per contra, retreu a la República que sigui un Règim amb 

bisbes. És aquesta República que queda atrapada entre dos dels 

aliats que l’han portada a vèncer. Una part del faisme que l’acusa 

de ser una República tova, burgesa, inútil, amb bisbes. Des del 

primer moment té com objectiu ensorrar-la. I una part de la dreta 

republicana que se sent traïda per la República que ells han 

ajudat a proclamar. Hi ha un sector que s’hi reconciliarà com 

Niceto Alcalá Zamora. Però n’hi ha una altra que hi trenca per 

sempre. 

El Govern republicà espanyol, després dels incidents de Madrid, 

adopta una mesura que exigien els sectors més radicalitzats que 

era l’expulsió de les ordes religioses. Però finalment només 

expulsen els jesuïtes , la més significativa, la que generava més 

odi. Perquè és l’Orde vinculada a l’Ensenyament i la que més ha 

pressionat contra les escoles públiques, de les escoles municipals 

per conservar el monopoli religiós sobre el sistema educatiu. Era 
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l’Orde religiosa més odiada perquè era la que estava més 

vinculada al poder, era la que havia format a les classes dirigents 

de la Restauració borbònica. Als Jesuïtes també se’ls acusava 

d’haver tingut interessos econòmics a la Guerra de Cuba, també 

en la compra de deute públic i de beneficiar-se del pagament dels 

interessos per part de l’Estat mentre les classes populars pagaven 

amb sang la Guerra a Cuba o al Marroc.  

En Miquel Batllori expressava la seva consternació perla 

paradoxa que li havia tocat viure. Expulsat per la República ‘jo 

que era un demòcrata i veia el republicanisme amb simpatia 

resulta que aquells a qui jo veia amb simpatia, els republicans, 

m’expulsen de Catalunya i m’acullen els feixistes italians’. 

Aquesta contradicció Batllori la viu amb amargura. I explica 

perquè una part de l’Església catalana ja abans del 36 i de la 

borratxera de sang i dels milers de morts que paguen (capellans, 

monges i gent de missa) ja havia trencat amb la República.  

El 1936 Lerroux ja no és un radical, és un home que representa la 

dreta i en morir va ser enterrat a la Catedral de Madrid, a 

l’Almudena, vestit amb l’hàbit de Sant Francesc en un funeral 

presidit per la cúpula franquista i religiosa que en aquells 

moments era un totum revolutum que representava el Règim. De 

radical d’esquerres a ultraconservador i va ser el Primer Ministre 

del Bienni Negre de la República. Quan era jove, als primers anys 

del segle XX, havia vingut a Catalunya a fer carrera política 

profundament anticatalanista i d’exaltació de la classe obrera 

contra Catalunya. És l’antecedent històric de Ciudadanos. De 

jove, saltant les distàncies, va fer d’Arrimadas a Catalunya i en 

alguns dels seus famosos discursos deia allò de ‘jóvenes 

bárbaros, entrad en los conventos, levantad el velo de las 

novicias y elevadlas a la categoría de madres’. 
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 L’anticlericalisme anava molt més enllà de la FAI. Però entre el 

19 de juliol i el 31 d’agost de 1936 és la FAI o gent vinculada a la 

FAI o gent que diu ser de la FAI i n’utilitza l’excusa qui perpetra 

els assassinats de religiosos. Faistes, incontrolats o patrulleros de 

control que és un nom que en aquell moment es posa de moda 

que ningú sap ben bé qui les forma ni davant de qui responen. 

Però que administren la seva justícia sagnant pel seu compte en 

contra del Govern republicà i de la Generalitat de Catalunya. I, de 

fet, la fi de la borratxera de sang a la reraguarda roja es produeix 

a partir del 31 d’agost de 1936. A partir d’aquell moment hi ha 

una reducció dràstica d’aquestes matances de religiosos.  

És important subratllar que el 31 d’agost de 1936, la FAI fa un 

comunicat que comença així: ‘Saliendo al paso de algo con lo que 

hay que terminar’ en referència a la violència incontrolada, 

contra persones innocents o persones que només tenen el càrrec 

en contra d’anar a missa.   

Josep Benet, ell que era montserratí i que va ser cap de 

llista del PSUC l’any 1980, es preguntava com podia ser 

que l’Església Catalana, la més progressista del món 

occidental, hagués estat la que va patir una persecució 

més salvatge? Val a dir que Josep Benet sintetitza durant 

un breu període una mena de Compromesso histórico a la 

catalana, a imatge i semblança del que no va poder ser a 

Itàlia entre el Partit Comunista i la Democràcia Cristiana.  

A aquesta pregunta intenta donar resposta el Pare Hilari, 

monjo de Montserrat, mort l’1 d’Octubre de 2020. Hilari 

Raguer arriba a una conclusió, Catalunya tenia l’Església 

més progressista. Però alhora també la més reaccionària.  
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Cançó final Pep Picas i Giusepe Costa 

 

Ma estesa, mirada llarga, verb serè i cap alt. 


