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Cr6nica

Novetateditorial Llibre del vocaldel CGPJ

Tena i la independenciadels negres

MODEL
D’ESTATEl juristadenuncia
a ’Catalunya
sotaEspanya’
queI’autogovern
és"mort"
i queI’única
opcióésla via independentista
CLAREDAT.
Reformula
lemes
perafirmarque"Catalunya
ésd’Espanya"
AlbertBalanz:~
BARCELONA

6L i miqu~.~~
valg apren-

¯ ¯ dre que, en

Djm~:essiI
~aelons,
el

g~nere,redat, la elasse sociali
l’edueació no importensi ets
negre". La frase de Patricia
HinCollins que encap~alaelllibre del vocal del CGPJAlfons
López Tena, Catalunya sota
Espanya,L ’opressió nacional
en democracia (D~na/La Ma-
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grana),diu si fa no fa queels
negressón els catalans i queja
s’hi podenpesar comvulguin,
que, ambEspanya, no hiha
capaltra solucióper sortir de
la"pmvinclanització" que
l’exercici de la independbncla.
El jurista, adduint la perspectivaexterior que]i dónala
seva condieióde valencia, va
presentar ahh’el seullibre sostenint quel’autogovern deCatalunyaés tina via esgotada.
’%’autogovernés moW’,va
concloure, donant també per
perdudala confianqa histSñca

del catalanisme en una Espanya plumk"Espanyano té cap
necessitat de canviar".
Alllarg de 285 p~~nes, el
vocal del CGPJ,que no ha protagonitzat pocs enñ~ontamentssobretot ambel sector
conservador que controla ara
el PoderJudicial, utilitza un
verb dar per definir l’actual
estar de les coses com"Catalu" o"Espanya
nya és d~Espanya
eseanya, Espanyaenganya".
Ambdadespolítiques, judicials i econ6miques,LópezTena
argumentaque l’Estat he té
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tot controlar perqu~la Generalitat sigui només"una diputació ambcompet~nciesde]egades que es podenrevocar en
qualseval moment".I una
frase textual coma exemple
(1).77): ’~amcaure en la trami pa llatina de creure’ns]es paUnaportada i rau]es, quan el poder de donar
bcnvisible i significara les paraulesse’l
El missatge
del i quedavaínte~’ament ]a part
Ilibre s’amplia i espanyola[...] i d’autonomia
es
ambun pr61eg i passa a descentralització, de
deLópez
Bofill i i competenciaexclusiva a comla portadaambi partida, de nacionalitat a part
bandera.
! de la nací~ espanyola".I

