L’entrevista de Natza Farré a Jaume Asens:
“També cal exhumar Franco d’alguns
estaments de l’Estat”
Natza Farré

1. Franco, a El Pardo o a les escombraries?
La mòmia de Franco, que l’enterri la seva família. Calia exhumar Franco, però no sols del Valle
de los Caídos, sinó també d’alguns estaments estatals.
2. Un partit masclista, racista, xenòfob, homòfob i feixista és demòcrata?
Depèn del concepte de democràcia que s’utilitzi, però per mi Vox té escasses o nul·les credencials
democràtiques.
3. República o altres?
República Catalana dins d’una Espanya plurinacional. Tots tenim dret a somiar allò que seria el
nostre ideal.
4. De l’1 al 10, en quin lloc de la teva llista de prioritats és el feminisme?
És molt fàcil dir el 10 i quedar bé, però el gran repte per als homes és mirar-nos en el mirall
incòmode del feminisme per ser conscients dels nostres privilegis i aprendre a qüestionar-los tot
canviant formes de fer.
5. Per lluitar contra el canvi climàtic, qui prefereixes: Leonardo DiCaprio o Greta
Thunberg?
Persones com l’Ada Colau capaces d’impulsar polítiques valentes, com l’elèctrica pública més
important de l’Estat.
6. Qui has jutjat molt malament al llarg del procés català?
Jo m’esforço a evitar caure en la temptació d’emetre judicis excessivament categòrics o severs
respecte al comportament de qui va actuar en moments molt complexos i difícils.
7. Els lleons del Congrés són sexistes. Sí o no?
Un dels dos lleons no té testicles. I no és cap accident. De fet, representava originàriament una
lleona. Anècdota a banda, seria molt partidari d’omplir de lleones l’escalinata del Congrés.
8. Què és pitjor: una crisi econòmica o una crisi territorial?
El pitjor és que vivim immersos dins de totes dues. Fa massa temps que se superposen i es
retroalimenten. Fa massa temps que determinats partits polítics en treuen rèdit electoral de totes
dues.
9. ‘Borgen’ o ‘House of cards’?
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‘House of cards’ és més entretinguda però més allunyada de la realitat. És prescindible. ‘Borgen’ és
més interessant perquè planteja dilemes i situacions versemblants de la política. Imprescindible per
a qui es dedica a la política.
10. Què s’atura abans: els desnonaments o el canvi climàtic?
La ciutadania ens exigeix fer front a tots dos reptes. I ens han avançat als polítics a posar-hi remei.
Un bon exemple és la PAH. Des d’un punt de vista competencial, podríem tenir les eines per aturar
immediatament els desnonaments, però manca valentia política per part del Govern de l’Estat. El
canvi climàtic no l’aturarem només amb les polítiques públiques que puguem impulsar. Cal una
consciència ecològica que avui els governants de les principals potències mundials no tenen.
11. Un pacte ineludible: amb Ciudadanos o amb el Jocker?
Malauradament, la política de la ‘bronca’ i l’odi que fomenta Ciutadans és un malson que forma part
de la realitat. Tant de bo només fos una ficció cinematogràfica.
12. Què et fa més riure: ‘Polònia’ o les notícies d’Antena 3?
El ‘Polònia’, sens dubte. Més ara, que hi tinc un personatge! Els noticiaris de determinats mitjans
d’àmbit estatal, sobretot quan es refereixen al conflicte polític català, em produeixen més aviat
estupefacció.
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