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Artur Mas assumeix al TSJC ser el
«responsable únic» del 9-N
El president admet la responsabilitat d'haver convocat el procés participatiu del
9 de novembre | Saluda el públic amb els quatre dits alçats i duent-se la mà al cor
en sortir del tribunal | Crits de "tots som Mas", "tots som imputats" i "Mas
president, Catalunya independent" | Desenes d'alcaldes fan un passadís amb les
vares enlaire per on passa Mas després de baixar les escales de l'edifici

Artur Mas, a la sortida del TSJC | Adrià Costa

Si l'entrada d'Artur Mas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ha estat un bany de
masses
(http://www.naciodigital.cat/noticia/96463/bany/masses/mas/al/tsjc/abans/declarar/imputat/9-n) ,
la sortida del president en funcions ha estat un acte de suport i de reconeixement que quedarà
emmarcat en la memòria col·lectiva. Mas s'ha col·locat al capdamunt de les escales de l'edifici, ha
observat la multitud que l'esperava després de declarar, ha respirat intentant absorvir l'energia
del moment i ha saludat el públic amb els quatre dits enlaire. Després, intentant transmetre les
seves sensacion als que li mostraven aquest suport, s'ha dut la mà al cor.
El president en funcions ha declarat durant poc més d'una hora i la idea principal que n'ha
transcendit és que ha assumit tota la responsabilitat d'haver convocat el procés participatiu del 9
de novembre de l'any passat. Mas s'ha presentat com el "responsable únic" de la consulta
segons han explicat fonts judicials. S'ha limitat a contestar les preguntes del mgistrat Joan
Manuel Abril i s'ha negat a respondre l'acusació popular presentada per Manos Límpias i també la
Fiscalia arran del canvi de criteri que va adoptar respecte la querella presentada contra ell,
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l'exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau.
Abans de les preguntes, Artur Mas ha demanat d'intervenir i ho ha fet durant un deu minuts,
durant els quals s'ha reivindicat com el responsable de consulta. Mas ha presentat el 9-N com un
procés participatiu i ha explicat que es tractava de la iniciativa més important de la legislatura.
Sota les vares dels alcaldes
Artur Mas ha sortit de declarar en qualitat d'imputat per haver convocat el procés participatiu del
9 de novembre poc després de les onze del matí. I si bé s'ha estat pràcticament una hora
compareixent davant la justícia, s'ha passat gairebé la mateixa estona fins que no ha agafat el
cotxe per desplaçar-se al Palau de la Generalitat. Tota aquesta estona l'ha dedicat a saludar
moltíssimes de les persones que l'esperaven. Abans, però, ha passat per sota de les vares de
desenes d'alcaldes que li han fet un passadís com un acte de suport al president en funcions.
L'acte de suport a Artur Mas ha estat ple d'espontaneïtat, amb crits de "tots som Mas", "tots som
imputats" i "Mas president, Catalunya independent". Això, enmig d'un mar d'estelades. Seguit en
tot moment per la seva esposa, Helena Rakosnik, el president no ha parat d'agafar mans de
ciutadans i ciutadanes que volien transmetre-li afecte. La citació, per tant, s'ha convertit en un
revulsiu de popularitat per a Mas. I si fem cas al ministre de Justícia, Rafael Catalá, quan va dir
que el TSJC havia esperat que acabés la campanya electoral perquè aquests fets no influïssin en
els comicis, la conclusió és que la justícia no ha calculat tots els elements que hi havia en joc. La
coincidència amb la data de l'afusellament del president Lluís Companys ha embolcallat la
jornada d'una àurea d'èpica amb majúscules.
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