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CATALUNYA S’EXPRESSA | ELS CATALANS QUE VIUEN A L’ESTRANGER TAMBÉ FAN CUES PER PARTICIPAR EL 9-N

V a viure set anys a Nova
York i avui viu a Chicago.
«He vingut expressament

a votar», explica al Diari Jordi Be-
nach, nascut a l’Arborç fa 44 anys.
La casualitat ha fet que ahir fos ell
el primer català a votar als Estats
Units. Va matinar per evitar cu-
es i a quarts de 9 del matí ja era al
portal del cèntric edifici de Man-
hattan on la Generalitat té les ofi-
cines de l’agència de promoció
comercial ACC10 i de turisme.

Dues urnes i una vintena de vo-
luntaris van rebre centenars de
catalans durant tota la jornada
que volien votar. «Avui sóc aquí»,
diu Benach mentre aguanta el seu
vot a la ranura de l’urna, «i voto
pensant en els meus avis, voto pels
qui no són aquí, voto pels qui no
van poder parlar català i voto tam-
bé pels meus nebots, perquè pu-
guin tenir un estat propi al si de
la Unió Europea», conclou amb
llàgrimes als ulls i en mig d’un si-
lenci sepulcral sota l’atenta mi-
rada dels voluntaris, periodistes
i altres votants que feien cua dar-
rere seu.

Als Estats Units hi va haver dos
punts de votació durant tot el dia.
L’altre era a San José, Califòrnia,
on també hi ha una oficina de pro-
moció comercial del Govern. Du-
rant tot el matí, centenars de ca-
talans s’hi van apropar per exer-
cir el seu dret a votar.

Segons la Federació Internaci-
onal d’Entitats Catalanes, als Es-
tats Units hi ha 7.958 catalans ins-
crits, uns 2.000 dels quals viuen a
l’àrea de Nova York. «Hi ha molts
més catalans, però aquests són els
que oficialment tenim identifi-
cats», ens explica un voluntari.

«No toco de peus a terra», ex-
plica la Carme Calderé, que ha

volat des de Minneapolis per vo-
tar. Va néixer a Berga fa 63 anys i
en fa 35 que viu als Estats Units.
Avui és professora de matemàti-
ques a la universitat. «Vaig apren-
dre català a la clandestinitat i vaig
viure la catalanitat a través dels
meus pares i de mossèn Armen-
gou, que ens ensenyava català
d’amagat», explica emocionada.
«Estic orgullosa», conclou, «i,
sobretot, estic molt contenta de
veure la mobilització de la gene-
ració jove».

Aquestsentimenttambéelcom-
parteix Rowan Ricardo Phillips,
de 39 anys, nord-americà casat
amb una catalana que ahir també
va votar a Nova York. Té la nacio-
nalitat espanyola i se sent «un ca-

talà més». Ahir l’acompanyava la
seva filla a collibè, a qui en Phillips
va demanar que agafés el sobre
ambellperdipositar-lojuntsal’ur-
na. Phillips és escriptor i tradueix
obres catalanes a l’anglès, expli-
ca amb un català molt correcte i
un fort accent nord-americà.

L’organització del procés de
votació als Estats Units ha estat li-
derat per voluntaris amb l’estre-
ta col·laboració de la Generalitat.
A Nova York una vintena de per-
sones, la majoria joves, van tre-
ballar perquè ahir tot funcionés
amb normalitat. La Marta Camps,
de l’ANC, n’és una. Fa tres setma-
nes que es va apuntar com a vo-
luntària i ahir no podia contenir
l’emoció. «Sento una gran alegria,
una enorme felicitat», explica.

TambéenJosepJuan,de52anys,
que ahir organitzava la cua al car-
rer. «Sóc voluntari perquè crec
queamblamevaparticipaciófarem
més seriós el procés». En Juan és
enginyer de camins i des de fa qua-
treanysviualbarrideQueens,No-
va York. Quan parlo amb ell a mig
matí, encara no ha pogut votar.

«Ho faré més tard i ho faré re-
cordant el pare i el meu germà que
vamorirjoveals35anys»,diuemo-
cionat, i conclou que ell «sempre
ha cregut en la independència de
Catalunya».

El primer dels EUA, de l’Arboç
Jordi Benach, que va viure set anys a Nova York i ara ho fa a Chicago, va matinar expressament per
votar i a quarts de nou del matí ja era al portal de l’edifici de Manhattan on la Generalitat té oficines.
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Jordi Benach va dir que votava pensant en els seus avis i va concloure amb llàgrimes als ulls. FOTO: GUSTAU ALEGRET
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El secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, ayer en Suzhou. FOTO: DT

El secretario de Tarragona,
en las urnas de Shangai
■ Varios representantes tarraco-
nenses estuvieron ayer presentes
en los puntos de votación que la
Generalitat de Catalunya puso
fuera del territorio catalán. Uno
de estos emplazamientos fue en
Shangai, donde estuvo presente
el actual secretario general del
Ayuntamiento de Tarragona, Joan
Anton Font.

El alto funcionario de la ad-
ministración municipal tarraco-
nense es miembro de la Assemblea
Nacional Catalana (ANC) y, de

hecho, lidera la sectorial de se-
cretaris, interventors i tresorers de
l’Administració local per la Inde-
pendència.

La jornada electoral se llevó a
cabo en la localidad de Suzhou,
situada a cien kilómetros de Shan-
gai. Según informó el propio Font
al Diari, el resultado de la vota-
ción fue de una clara victoria del
Sí-Sí, que contó con el 81,8% de
los 22 votos que se emitieron (18).
El Sí-No logró tres votos, mien-
tras que hubo uno en blanco. –O.S.


