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L a capital dels Estats Units
serà l’escenari de dues ce-
lebracions de la Diada. No

en va, aquest Onze de Setembre
farà 300 anys de la caiguda de
Barcelona a mans dels exèrcits
espanyol i francès sota coman-
dament borbònic. Als nord-ame-
ricans els agraden les efemèri-
des amb èpica, i el Govern de la
Generalitat no ha volgut perdre
l’oportunitat de recordar el sig-
nificat de la derrota dels catalans
en una data tan assenyalada com
la d’aquest any. A més, l’activa
comunitat catalana es tornarà a
reunir per celebrar el National
Day of Catalonia.

El lloc escollit ha estat la De-
catur House, una mansió a es-
cassos metres de la Casa Blanca
que forma part del complex his-
tòric d’edificis vinculats a la re-
sidència del president dels Es-
tats Units. «Durant més de 180
anys,elsnomsmésimportantsen
la política, els negocis i la socie-
tat nord-americana s’hi han re-
unit per celebrar i relacionar-se
a l’ombra de la Casa Blanca», ex-
plica la web del recinte.

Serà una petita recepció pre-
sidida pel delegat del Govern,
Andrew Davis, que no fa ni un
any que viu a Washington. La im-
portància de tenir veu pròpia a
la capital va portar la secretaria
d’Afers Exteriors a traslladar

l’oficina de representació de la
Generalitat de Nova York i ins-
tal·lar-la a l’estratègic K Street,
conegut per ser el carrer dels
lobbies i les oficines de represen-
tació d’interessos i influència a
la capital dels EUA. Des d’aques-
ta nova seu –i amb una plantilla
reforçada– s’ha pres la decisió
d’organitzar per primer cop una
recepcióoficialdestinadaa«atreu-
re representants nord-ameri-
cans del Govern i el Congrés»,
expliquen fonts de la delegació.

La cita serà avui, i només s’hi
podrà assistir amb invitació. Des
dels atemptats de l’11-S, la data
de la Diada és complicada d’ex-
plicar als nord-americans, per-
què pel país aquella jornada ne-
gra és un dia de record i orgull
nacional pels caiguts. «Organit-
zar una recepció oficial el dia 11
de setembre no és factible… és
molt difícil atreure represen-
tants governamentals».

El Govern ha encarregat la re-
cepció al Grup J Street, una com-
panyia que es presenta amb gran
experiència a «desenvolupar i
executar esdeveniments d’alt
perfil en honor de dignataris,
caps d’estat i membres del Con-
grés, així com en actes per recap-
tar fons a gran escala amb la par-
ticipació de celebritats i per ge-
nerar visibilitat». Segons el seu
web, el Grup J Street ha treba-

llat per «líders mundials, empre-
ses llistades a la prestigiosa For-
tune 500 i les principals organit-
zacions sense ànim de lucre».

Comunitat catalana
Dijous, però, la comunitat cata-
lana no renunciarà a celebrar la
Diada d’una manera més famili-
ar. Organitzada al voltant del Ca-
sal Català de Washington DC –de
la qual sóc un dels organitza-
dors–, els catalans continuaran
la tradició d’aplegar-se als salons
del’elitistaCosmosClub,unclub
social privat fundat el 1878 per
prohoms de l’època que es dis-
tingien en la ciència, la literatu-
ra i les arts. Des d’aleshores, mai
ha perdut la seva ànima intel·lec-
tual; en la seva presentació ofici-
al, el Club es vanta d’haver tin-
gut com a socis al llarg de la seva
història tres presidents, dos vi-
cepresidents i 32 guanyadors del
Nobel.

Enaquestambient,elscatalans
es trobaran per escoltar una con-
ferència dictada pel periodista i
escriptor Xavier Vilà sota el tí-
tol El domini d’Espanya: fins a quin
punt és possible la independència
de Catalunya. Al final, els assis-
tents cantaran el Cant dels Sega-
dors i se servirà una copa de cava.
Altres anys, a més dels catalans,
també hi han assistit alguns so-
cis del Cosmos.
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El president del Govern, Maria-
no Rajoy, té preparats tots els me-
canismes perquè no hi hagi con-
sulta a Catalunya el 9 de novem-
bre. A tres dies de la Diada, Rajoy
llençà ahir aquest missatge a la
reunió del comitè executiu naci-
onal del PP, i reiterà que la postu-
ra dels populars no ha canviat.

Per part del Govern català va
respondre el conseller de Presi-
dència i portaveu, Francesc Homs,
que va assenyalar que desconei-
xen les mesures de Rajoy, enca-
ra que considerà que el més «opor-
tú» és que entre aquestes mesu-
res hi hagi el «respecte a la
democràcia i que es pugui votar»
el 9-N.

«És inconcebible que un Go-
vern que es considera demòcra-
ta no permeti que es pugui vo-
tar»,insistíelportaveudelGovern.

Mariano Rajoy no va detallar
quines mesures o mecanismes té
preparats per frenar la consulta.
Tampoc no va desfer dubtes so-
bre si recorrerà a l’article 155 de
la Constitució per suspendre l’au-
tonomia de Catalunya.

«No ensenyarem les cartes
abans de l’envit», van limitar-se
a manifestar fonts de Presidèn-
cia. Tanmateix, la líder del PPC,
Alícia Sánchez Camacho, sí que
anticipà, a la sortida de la reunió,
que es presentarà un recurs d’in-
constitucionalitat davant la Llei
de consultes que el Parlament
preveu aprovar aquest mes per
avalar la convocatòria del 9-N.

Sánchez-Camacho també ha
anunciat que recorreran el de-
cret de convocatòria de la con-
sulta, perquè el procés, segons el
seu parer, «és un frau», ja que «no
es pot fer un referèndum per di-
vidir Espanya», atès que «el fu-
tur de Catalunya i Espanya el de-
cideixen tots els espanyols».

El Govern central calcula que
tot succeirà a gran velocitat, per-
què el president Mas pensa sig-
nar el decret de convocatòria de
la consulta sobre la independèn-
cia del 9 de novembre tan sols
unes hores després que la Cam-
bra autonòmica aprovi –segura-
ment el 19 de setembre– la Llei de

consultes. Rajoy també té pre-
vist signar la doble impugnació
davant del Tribunal Constituci-
onal (TC) a l’instant. Segons
fonts del Govern central, la TC
també podria despatxar l’assump-
te més ràpid del que és habitual,
ja sigui al plenari ordinari pre-
vist per al 7 d’octubre, ja sigui en
un ple extraordinari, de manera
que ordenarà la suspensió caute-
lar durant cinc mesos tant de la
Llei de consultes com de la con-
vocatòria del 9-N.
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Rajoy assegura que ho té tot a punt
per impedir la consulta del 9-N

La cúpula del PP, amb Rajoy al centre, va celebrar ahir el seu comitè executiu nacional. FERNANDO ALVARADO/EFE
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Queixes formals
pel cas ‘Victus’
■ El secretari d’Exteriors de la
Generalitat, Roger Albinyana, ha
demanat el cessament de l’am-
baixador espanyol a Holanda
després que fes anul·lar la pre-
sentació de la traducció neerlan-
desa de la novel·la Victus, d’Al-
bert Sánchez Piñol, a l’Institut
Cervantes d’Utrecht. «Espero
que l’ambaixador espanyol a la
Haia sigui cessat després
d’aquestfet»,manifestàAlbinya-
na durant la seva participació en
una conferència al centre d’es-
tudis Center for European Po-
licy Studies a Brussel·les.

CATALUNYA Parlamentaris a Madrid de CiU, ERC i ICV donaran suport
a la ‘V’ de la Diada davant del Congrés. Els diputats escenifiquen
avui que comparteixen la mobilització organitzada per l’ANC i Òmnium.

‘Qualsevol que
[com Mas] hagi
jurat guardar la
Constitució actuarà
des de la legalitat’
Alberto Ruiz Gallardón
Ministre de Justícia

‘Confio que tothom
amb responsabilitat
política es mourà
sempre dins de
l’Estat de Dret’
José M. García-Margallo
Ministre d’Exteriors Washington també celebra la Diada

Avui mateix tindrà lloc, per primer cop, una recepció oficial
per a representants del Govern i el Congrés dels EUA
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El Govern català replica que l’única mesura que
espera de Madrid és ‘que permeti votar. Camacho
confirma que l’estratègia és un doble recurs
contra la Llei de consultes i la convocatòria


