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De Riquer: 'Els polítics espanyols han exclòs els catalans de les grans decisions'
L'historiador i escriptor valldoreixenc Borja de Riquer afirma
que la ceguesa dels polítics espanyols ha impedit que els
catalans puguin influir per reformar el model polític espanyol.
De Riquer, que aquest dimarts ha protagonitzat una
conferència impulsada per Òmnium en la qual ha analitzat la
relació entre Catalunya i l'Estat espanyol durant els segles
XIX i XX, ha afegit que en els períodes de crisi espanyola és
quan sorgeixen les oportunitats d'autogovern pels catalans.
L'acte ha tingut lloc al Celler Modernista.

Les frases més destacades de l'entrevista:
'Després de les Corts de Cadis, que intenten plantejar un sistema liberal, el retorn de Ferran VII implica el
retorn de l'absolutisme i la desaparició de tota esperança de la possibilitat de canvi en la política espanyola.
D'aquí que Catalunya sigui un dels llocs més 'antiabsolutistes.''
'La industrialització és un dels elements fonamentals del segle XIX, ja que diferents generacions de catalans es
van esgotar intentant canviar el model d'Estat polític i econòmic espanyol, ja que aquest perjudicava el model
català.'
'Només en els moments de greu crisi espanyola hi ha oportunitats per als catalans.'
'Quan els parlamentaris catalans plantegen una descentralització simplement administrativa a les corts
espanyoles, surten totes les exclamacions acusant de separatisme. Per la via parlamentària poca cosa es va
aconseguir a banda de la Mancomunitat.'
'Primo de Rivera liquida la Mancomunitat, fins que el 1931, en un acte d'audàcia, Francesc Macià proclama la
República Catalana com un acte de sobirania catalana.'
'Els fets d'octubre del 1934 no són una protesta només catalana. És un intent d'aturar la rectificació per part de
la dreta espanyola de l'esperit fundacional de la II República. Les dretes espanyoles no podien acceptar un
règim democràtic.'
'La ceguesa política dels dirigents espanyols ha impedit que els catalans puguin influir a reformar el model
polític espanyol. Això ha portat que la resposta catalana sigui buscar un camí propi. Ells s'ho han buscat!'
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