Política | Redacció Barcelona | Actualitzat el 27/06/2010 a les 20:13

L'Eurocambra retira la «Una,
Grande y Libre»
El Parlament Europeu reconeix que la simbologia del feixisme espanyol "pot
resultar ofensiva" i accepta retirar-la de Brussel·les.
Exemplar de la Constitució espanyola amb els símbols franquistes ben galdosos exposada a l'Eurocambra.

El Parlament Europeu reconeix que la simbologia de l'àguila, el jou i les fletxes i el lema franquista
'Una, grande y libre' que exhibeix a la seva seu a Brussel·les 'pot resultar ofensiva' i finalment la
retirarà. Així ho ha decidit, mig any després que es fes públic, en una vitrina a tocar de l'hemicicle,
s'exposa permanentment un original de la Constitució espanyola del 1978 amb aquests símbols del
règim de Franco i que els eurodiputats catalans, i també alemanys i italians, protestessin
formalment. Com que va ser un regal del Congrés dels Diputats, l'Eurocambra demana al seu
president, José Bono, que el substitueixi per un de democràtic i si no ho fa amagarà la simbologia
preconstitucional.

El Comitè Artístic de l'Eurocambra, el responsable d'exposar les obres d'art i donacions que es
fan als eurodiputats i de garantir que no generin controvèrsia política, retirarà la simbologia
franquista. En resposta a la queixa formal del republicà Oriol Junqueras, el Comitè ha admès que
tot i que la Constitució que hi ha Brussel·les 'correspon al període de la transició', és cert que conté
'símbols molt semblants als que utilitzava el règim de Franco'. Per tant, 'la seva presència podria
resultat ofensiva', resol el Comitè, segons un document al qual ha tingut accés l'ACN.
L'eurodiputat d'ERC ha celebrat aquesta 'demostració que a Europa preval la lògica i el sentit
democràtic, a diferència de a l'estat espanyol, on molt sovint la ideologia política passa per davant
de qualsevol altre criteri, ja sigui amb el Tribunal Constitucional o amb el corredor mediterrani'. 'El
que a l'estat espanyol li sembla normal, a Europa no ho és', ha denunciat.
L'original de la Constitució de 1978, amb la firma del rei Joan Carles I, s'exhibeix de manera que
mostri clarament els símbols franquistes, obert per la pàgina on es pot veure l'àguila, el jou i les
fletxes i el lema 'Una, grande y libre'. I es pot veure en una de les sales més transitades de
l'Eurocambra, a la tercera planta de l'edifici Altiero Spinelli, que connecta els despatxos dels
eurodiputats amb l'hemicicle, a pocs metres.
És un regal que el Congrés dels Diputats va fer al Parlament Europeu el 1996, quan el popular
Federico Trillo n'era el president. L'Eurocambra havia demanat als estats membres que els fessin
donacions d'elements representatius de la seva realitat política i cultural i Trillo hi va enviar l'àguila.
El Senat belga, en canvi, va regalar als eurodiputats una cadira del seu hemicicle, l'italià un
màquina estenogràfica i el francès, per exemple, un bust de Victor Hugo i el manuscrit del seu
projecte de llei d'amnistia del 1876, amb les seves anotacions personals.
El Comitè Artístic de l'Eurocambra entén que 'seria incorrecte retornar un regal rebut d'un
Parlament elegit democràticament' i per això no retirarà completament l'original de la Constitució sinó
que només l'exposarà 'obert per una altra pàgina' per amagar els símbols franquistes. Les fonts
consultades apunten que molt probablement es mostrarà la pàgina dels drets i deures fonamentals,
els articles 14-29 del capítol segon, que 'mostren la realitat democràtica de l'Espanya actual'.
Bono i De la Vega incompleixen el seu compromís
Bono s'havia compromès a enviar a Brussel·les un nou exemplar de la Constitució, amb l'escut
vigent i sense l'àguila i el jou i les fletxes representant l'Estat. També la vicepresidenta del govern
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espanyol, Maria Teresa Fernández de la Vega, va assegurar després del Consell de Ministres
del 15 de gener que 'evidentment' aquesta simbologia franquista es retiraria de l'Eurocambra. El
Comitè Artístic, però, denuncia que encara no ha rebut de Madrid el nou original amb els símbols
democràtics i recorda a Bono que està 'disposat a fer el canvi d'exemplar' tan bon punt el rebi'.
'Esperem que l'Estat espanyol adopti les bones pràctiques democràtiques d'Europa, i això també
inclou reconèixer el dret de Catalunya a decidir democràticament el seu futur', ha defensat
Junqueras. 'Quan Catalunya sigui independent de ben segur que el Parlament no enviarà a
l'Eurocambra cap regal que contingui simbologia d'extrema dreta', ha reblat l'eurodiputat d'ERC.
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