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Xavier Domènech: “El dret a decidir i el
blindatge dels drets socials són innegociables
per a qualsevol acord a Madrid”

En el marc del programa 'La Klau Crítica', Sergi Picazo i Roger
Palà van entrevistar el guanyador de les eleccions espanyoles del
20-D a Catalunya, Xavier Domènech, d'En Comú Podem. En
aquesta entrevista, Domènech afirma que el dret a decidir de
Catalunya serà "innegociable" en qualsevol acord i afirma que "tots
els 'candaus' que hi havia han saltat pels aires".

Sergi Picazo / Roger Palà

En el marc del programa ‘La Klau Crítica’, Sergi Picazo i Roger Palà van entrevistar el
guanyador de les eleccions espanyoles del 20-D a Catalunya, Xavier Domènech, d’En Comú
Podem. En aquesta entrevista, Domènech afirma que el dret a decidir de Catalunya serà
“innegociable” en qualsevol acord i que “tots els ‘candaus’ que hi havia han saltat pels
aires”. 

L’esquerra a l’esquerra del PSC ha guanyat les eleccions a Catalunya per primer cop en la
història. Com a historiador, quina valoració en fas?

Quan vam començar la campanya electoral, ens deien que com a molt seríem cinquens. Els qui ho
deien no han entès que, des del 2008 i especialment des del 2011, arran del 15-M, les plaques
tectòniques del país s’han mogut moltíssim. Es tractava de convertir aquella majoria social que ja
existia als carrers en una majoria política. Hem treballat per fer-ho i ho hem aconseguit, i sí, és
històric.

Però quines són les raons de fons de la victòria? 

Quan va començar la campanya i també abans, jo sempre deia que guanyaríem, i, quan ho deia, els
periodistes em miraven amb cara d’incredulitat. Però hem guanyat perquè tenim propostes,
projectes, anhels i esperances. Portem molts anys lluitant als carrers i a les places i sabem el que
s’està movent realment i quina és la pulsió d’una part molt important d’aquest país, que des del
2008 està rebent atacs sense parar amb polítiques molt dures contra les classes populars.

Si bé En Comú Podem ha guanyat a Catalunya, al conjunt de l’Estat el resultat és molt
diferent. Quina lectura en fas en clau espanyola?

El 20-D ha estat el final del bipartidisme, i ha certificat la impossibilitat que Ciutadans i el PP formin
una majoria absoluta. S’obren temps constituents, temps en els quals hi haurà grans possibilitats.
Això serà més ràpid o més lent, però tots els ‘candaus’ que hi havia han saltat pels aires. La llibertat
i la igualtat es construeixen des de la fraternitat, i seguirem treballant amb els companys de Galícia,
del País Valencià, de Mallorca i de tots els pobles de la resta de l’Estat espanyol. Avui hi ha hagut un
resultat molt bo de Podem a Espanya, i també de les marees a Galícia, de Compromís al País
Valencià… Esperem que aquest resultat, a partir de la fraternitat, es converteixi en una victòria
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futura.

Però quina sortida hi ha? Una aliança entre el PSOE i Podem?

Nosaltres hem plantejat –i ho hem fet tant jo, com en Pablo, l’Ada i tothom qui ha parlat– que hi ha
una sèrie de condicions innegociables per a qualsevol acord. Una d’aquestes condicions és el dret a
decidir, però també el blindatge dels drets socials. Creiem que milions de ciutadans han votat a
favor de tot això, i que, per tant, es poden aplegar aquestes forces per construir, més d’hora o més
tard, una nova majoria social i política.

En Comú Podem investirà Pedro Sánchez president del Govern espanyol?

Com ja he dit, hem plantejat uns principis innegociables i a partir d’aquests principis i d’altres que
puguin aportar altres forces podem pensar a articular majories, però jo estic pensant més en un
Govern dels pobles lliures, on es pugui incloure el PSOE si accepta aquests principis, que no en una
relació bilateral entre nosaltres i el PSOE.
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