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ESMENA DE MODIFICACIÓ AL PUNT 2 (La primavera republicana) 

 

2. DE LA REVOLUCIÓ DELS SOMRIURES A l’1 D’OCTUBRE 

2.1 Un estat feixista 

La suspensió de lleis aprovades al Parlament de Catalunya, com ara la llei per lluitar contra 
la pobresa energètica, contra els desnonaments, per garantir l’accés universal a la sanitat, 
o per defensar la igualtat entre dones i homes demostren que el dret a decidir no només 
ha plantejat un conflicte de legitimitats entre les institucions catalanes i les de l’Estat 
espanyol –que també-, sinó que és un conflicte entre dues maneres completament 
diferents d’entendre les relacions humanes i la política. Són dos marcs mentals 
completament diferents. Mentre que pel dret a decidir la voluntat popular és un punt de 
partida, per altres les lleis són un punt d’arribada. 

Les càrregues contra els milers de persones que l’1 d’octubre del 2017 volien exercir 
pacíficament el seu dret a votar i defensar el dret de tothom a fer-ho –tant si eren 
favorables a la independència o si n’eren contraris- responen al mateix marc mental que el 
recurs i la sentència del Tribunal Constitucional contra un Estatut que els catalans havíem 
aprovat en referèndum. En aquest marc mental no hi ha ciutadans sinó súbdits; la voluntat 
de la gent no té cap valor, no serveix per a res. És la visió autoritària d’un estat que no va 
poder, o no va voler, trencar amb el seu passat, i que va fer seu el llegat feixista. Fins i tot 
en els aspectes més simbòlics: la bandera, l’himne, i la restauració de la monarquia. 

Cal recordar en l’anomenada transició que va seguir la mort del dictador Franco, l’únic 
element de ruptura que enllaça amb la legalitat republicana va ser el reconeixement de la 
Generalitat, i del seu president, Josep Tarradellas, que havia estat investit a l’exili. Un 
reconeixement que es va fer al 1977, un any abans que Espanya aprovés la seva 
constitució. 

2.2 Honra sin barcos 

L’estat espanyol no només és injust, el seu despotisme el fa econòmicament inviable. El 
dèficit fiscal i la manca d’infraestructures –sigui quin sigui el partit que governi- amb què 
castiga al seu principal motor econòmic, Catalunya, descriuen un estat on l’arrogància dels 
cacics s’imposa a la lògica comercial de fomentar el desenvolupament econòmic. 

L’Estat espanyol mai s’ha plantejat la seva viabilitat econòmica. N’ha tingut prou amb 
parasitar recursos aliens, que s’ha repartit amb els empresaris del BOE; el projecte Castor i 
la escopeta nacional d’en Berlanga. Fins que la gallineta ha dit que prou. L’ampliació de la 
Unió Europea a països amb una renda per càpita inferior a l’espanyola, que va suposar un 
punt i final a un grapat de subvencions, i la crisi econòmica han estat l’estocada final que 
ha dut l’Estat espanyol a la bancarrota, amb un deute que ja supera el 100% del seu PIB i la 
incapacitat de mantenir fins i tot els elements més essencials: la sanitat universal i les 
pensions. 
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2.3 Nosaltres, el poble 

Quan, amb la seva sentència sobre l’Estatut, el Tribunal Constitucional va ignorar la 
voluntat popular molta gent va sentir-se menystinguda i va prendre consciència que l’Estat 
espanyol la tractava com a una súbdita i no com a una ciutadana.  

El dret a decidir va ser el punt de trobada de la majoria de la societat que va decidir agafar 
les regnes del seu destí. I de fer-ho de manera pacífica i respectuosa amb les diverses 
identitats d’una societat cada cop més plural. 

Aquesta voluntat de que fóssim nosaltres, el poble, qui decidíssim el nostre futur 
col·lectivament  es va trobar no ja amb la incomprensió, sinó amb el menyspreu i 
l’hostilitat de les forces polítiques més representatives de la resta de l’Estat, tant les 
conservadores com les suposadament progressistes. Un menyspreu i una hostilitat que, 
més enllà de les formacions polítiques, també s’ha donat entre institucions oficials, mitjans 
de comunicació i bona part de l’opinió pública. Un menyspreu i una hostilitat que ha 
comptat amb el silenci còmplice, quan no amb un suport entusiasta, de la immensa 
majoria de la intel·lectualitat espanyola. Són tan poques les excepcions, que per això 
mateix mereixen el nostre més sentit reconeixement i agraïment. 

2.4 Junts pel Sí  

Després d’intentar en nombroses ocasions pactar amb l’Estat espanyol un referèndum 
perquè les catalanes i els catalans decidíssim quina vinculació política han de tenir 
Catalunya i Espanya, al setembre del 2015, dos mesos després del nostre 27è Congrés 
Nacional, ERC va presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya dins la coalició 
electoral Junts pel Sí. 

Moments extraordinaris requereixen de decisions extraordinàries, i de manera 
extraordinària ERC va renunciar a presentar-s’hi amb les seves sigles. Vam plantejar 
aquelles eleccions en clau plebiscitària, i el nucli del nostre programa electoral era el 
compromís de declarar la independència en un termini de 18 mesos si obteníem la majoria 
absoluta. 

La candidatura de Junts pel Sí no va obtenir la majoria absoluta en aquelles eleccions, però 
sí que la va obtenir el conjunt de les forces independentistes. Per aquest motiu es va 
pactar un nou full de ruta amb la CUP que vinculava la independència a la victòria en un 
referèndum a celebrar durant el 2017.  

La Llei 19/2017 va fixar les condicions d’aquest referèndum. La pregunta era clara, i el 
resultat seria vinculant. El sí a la independència guanyaria el referèndum si obtenia més 
vots favorables a ella que no pas en contra. No es va ficar cap llindar de participació. En cas 
que guanyés el sí a la independència, el Parlament de Catalunya hauria d’efectuar la 
declaració formal de la independència, concretar-ne els seus efectes, i iniciar el procés 
constituent en un termini màxim de dos dies després de la proclamació oficial dels 
resultats.  

2.5 El referèndum de l’1 d’octubre  

El referèndum es va celebrar l’1 d’octubre del 2017. El sí a la independència va obtenir 
2.044.098 vots, el 90,18% dels vots vàlids emesos.  


