“No es va escoltar Carme Forcadell, ella hauria fet les coses diferent”
Avui fa un any del polèmic ple al Parlament en què es va aprovar la llei del referèndum i la llei
de transitorietat jurídica. En una entrevista a El món a RAC1 el que era membre de la Mesa
del Parlament, imputat també per aquells fets, el diputat de Catalunya en Comú-Podem Joan
Josep Nuet ha defensat la presidenta, que actualment és a la presó.
“A la Carme Forcadell no se la va escoltar. Va tenir opinió pròpia. Era conscient que això tenia
conseqüències Ella [Carme Forcadell] volia fer les coses diferents. Tenia opinió i la va intentar
fer valdre. És una llàstima que no se l’escoltés i que la presidenta del Parlament no es plantés
i digués. S’ha acabat! Fins aquí hem arribat”.
Nuet admet que van ser dies durs i caòtics: “No en tinc un record positiu [dels dies 6 i 7 de
setembre]. Crec que no són els millors dies de la història del Parlament. Hi havia bones intencions per part de la majoria independentista però crec que es va rebregar la democràcia”.
Hi va haver massa improvisació. No hi havia una planificació. Tot el moment polític era al·lucinant. No teníem experiència històrica. Era tot molt complicat. No estic dient que ho hagin fet
malament però no hi havia una planificació ni una estratègia. Hi havia una construcció diària
de la planificació política.
Dins l’independentisme hi ha una lluita per l’hegemonia que no ens ha ajudat. A vegades es
valorava en primer lloc a veure qui s’arronsa primer i en funció d’això es prenia una decisió
de país.
Sobre la nit del 25 al 26 de setembre
Carles Puigdemont creia que amb la convocatòria electoral no hi hauria 155 perquè en tenia garanties. Crec que després no es va sentir acompanyat pel seu espai electoral de forma
ample i concreta. La decisió final no la pren per les xarxes socials sinó perquè el seu grup
parlamentari li diu coses molt gruixudes, per part de dirigents d’ERC i del PDECat. Es va trobar
molt sol. Sabia que per part nostra hi havia el suport absolut a a convocatòria electoral. Fins i
tot havíem parlat que sortiríem físicament junts Puigdemont no tenia les garanties per escrit
però les tenia a través del senyor Urkullu i a través de persones del PP i del PSOE. Ell acumulava un conjunt d’informacions que feien que estigués absolutament convençut que si convocava eleccions no hi hauria 155.

