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INTRODUCCIÓ

L’agressiva  resposta  del  Regne  d’Espanya  al
referèndum  i  la  proclamació  de  la  República  de
l’octubre  de  2017  va  col·lapsar  l’estratègia  de  la
majoria republicana seguida fins aleshores. Aquesta
no esperava que un Estat de la Unió Europea enviés
els seus policies a carregar contra pacífics votants,
cessés  un  Govern  i  un  Parlament  elegit
democràticament i empresonés o forcés l’exili dels
presidents de l’ANC i d’Òmnium, del Govern de la
Generalitat, de la Presidenta del Parlament i de les
portaveus  independentistes.  La  proclamació  al
Parlament de la República Catalana havia culminat
el full de ruta establert amb la creació de Junts pel
Sí, el juliol de 2015. Aquest seguia els passos vers
la  independència  de  les  Repúbliques  bàltiques.
Confiava que el Regne d’Espanya reaccionaria com
la  comunista  Unió  Soviètica,  és  a  dir  sense
violència. Però es va comportar com la Iugoslàvia
de Milosevich contra Bòsnia i Croàcia i va usar tots
els  seus  recursos,  excepte  els  militars,  contra  un
moviment cívic com el català. El rei i el Govern de
Madrid  van  planificar  una  operació  d’Estat  que
incloïa el PSOE, el CNI, la cúpula del poder judicial
i els grans mitjans de comunicació per escapçar el
moviment  separatista  amb  la  presó  dels  seus
dirigents  i  establir  un  Govern  constitucionalista  a
gràcies a la intervenció de la Generalitat. 

Van aconseguir l’efecte contrari. El rebuig
a la violència i els abusos de l’Estat espanyol i la
solidaritat  amb  els  presos  i  exiliats  polítics  van
superar la confusió inicial de l’independentisme. La
seva  desmesurada  repressió  ha  situat  el  conflicte
català  a  l’agenda  mediàtica  i  diplomàtica
internacional i ha enfonsat la reputació democràtica
del Regne d’Espanya arreu del món. 

         Tot i així, les acarnissades respostes del Regne
d’Espanya exigeixen revisar l’estratègia establerta al
programa  de  «Junts  pel  Si».  Aquest  escrit  vol
contribuir-hi amb una nova via unilateral basada en
la  desobediència  civil  i  un nou relat  amb tots  els
factors  (interns,  espanyols  i  internacionals)  que
incideixen en el camí cap a la independència.   

La llei de Transitorietat jurídica preveia la
transició de la llei espanyola a la llei catalana sense 

l’oposició  de  l’Estat,  inspirada  en  el  pas  de  les
repúbliques  bàltiques  a  la  independència.  Aquesta
no  ha  estat  la  resolució  habitual  dels  processos
d’independència,  sinó  llargs  i  dolorosos  conflictes
que  finalitzen  en  acords  negociats.  Només  en
algunes guerres d’independència ha estat possible la
victòria del poble oprimit, com en el cas dels Estats
Units  d’Amèrica,  el  1776.  En  molts  altres  casos,
després  d’anys  d’hostilitats  sense  perspectiva  de
victòria per cap bàndol, s’han imposat negociacions,
com l’Acord  d’Evian  que  va  posar  fi  a  la  guerra
d’Algèria,  o  els  Acords  de  Dayton  per  acabar  la
guerra dels Balcans. 

En  el  cas  d’un  conflicte  llarg,  dur,  però
pacífic,  l’acord  de  pau  negociat  és  inevitable.
L’Índia  va  pactar  la  independència  amb  l’Imperi
britànic, després de 16 anys de desobediència civil,
en especial  la  darrera  campanya  «Deixeu l’Índia»
que  va  portar  130.000  seguidors  de  Gandhi  a  la
presó. En altres conflictes la pressió internacional ha
estat determinant per arribar a un acord. Va ser el
cas del règim de l’apartheid sud-africà que va durar
dècades i es va veure obligat a negociar amb l’ANC
de Nelson Mandela per les sancions econòmiques de
les  Nacions  Unides.  Igualment  la  pressió  del
President Clinton va forçar el Regne Unit a arribar a
l’Acord de Divendres Sant d’Irlanda del Nord. 

La previsió del moviment unilateral català
d’un embat ràpid amb el referèndum i la declaració
d’independència  no  ha  estat  possible.  Tampoc  ha
estat  una  derrota.  S’ha  convertit  en  una  primera
batalla que ha situat el conflicte en un nivell al que
no  havia  arribat  mai.  El  patiment  dels  votants
apallissats, dels presos i exiliats polítics li ha donat
una  dimensió  internacional.  L’Estat  espanyol  ha
obtingut una victòria pírrica que ha obert el camí a
un moviment unilateral de desobediència civil.  No
es  pot  saber  quan  triomfarà;  però  la  victòria  és
inevitable, perquè la resposta repressiva del Regne
d’Espanya està condemnada al fracàs. 

       Per a vèncer ens cal establir una estratègia
compartida  per  totes  les  forces  republicanes  per
implantar  la  República  proclamada.  D’aquesta
manera el dolor acumulat aquest any esdevindrà la
llavor de la victòria. 
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Síntesi: «Deixeu Catalunya votar», una campanya per forçar un Acord de Pau

La  resolució  democràtica  del  conflicte
entre Catalunya i el Regne d’Espanya passa per un
Acord de  Pau basat  en el  Pacte  Internacional  de
Drets Polítics i Civils, el primer dels quals és el dret
a l’autodeterminació (veure apartat 1).  Aquest acord
només es  pot  aconseguir  gràcies  a  una  mediació
internacional, l’única  que,  pressionada  per  una
estratègia  unilateral  de  desobediència  civil,  pot
fer  asseure  els  poders  espanyols  a  una  taula  de
negociacions  que  no  exclogui  la  independència.
L’acord  pot  consistir  o  bé  en  la  convocatòria
pactada  de  «eleccions  constituents»  a  Catalunya
com les que van posar fi al règim de l’apartheid de
la  República  Sud-africana  i  previstes  a  la  llei  de
Transitorietat  de  7-9-2017;  o  bé  un  referèndum
sobre la independència com els que es van celebrar
al Quebec o a Escòcia. (veure apartat 2) 

Els  esdeveniments  de  la  tardor  de  2017
demostren  que  Catalunya  és  una  nació  indefensa
davant  d’un  Estat  que  actua  de  manera
antidemocràtica contra la majoria del poble català.
Molts  Estats,  democràtics  a  la  metròpoli,  han
vulnerat els drets humans de països annexionats o
colonials,  com,  per  exemple,  el  Regne  Unit  a
Irlanda. La formidable resistència no-violenta de les
nostres  institucions,  dels  defensors  dels  col·legis
electorals  i  dels  votants  que  van  resistir  les
càrregues policials mostren la determinació fèrria de
la  majoria  del  nostre  poble.  La  brutal  resposta
espanyola,  impròpia  d’un  Estat  democràtic,  ha
legitimat i reforçat la insubmissió del poble català. 

           Un dels trets inherents de la desobediència és
assumir les conseqüències repressives i penals de la
infracció de les lleis injustes. Aquesta assumpció del
càstig proporciona una immensa força moral a les
víctimes, com va remarcar Mahatma Gandhi (veure
apartat  3).  Aquesta  força  s’ha  demostrat  en el  cas
català perquè la solidaritat amb els presos polítics
ha  estat  un  dels  impulsos  més  ferms  del
moviment  independentista des  de
l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i
ha  permès  superar  les  divergències.  La  reacció
repressiva  espanyola  ha  deteriorat  la  reputació
democràtica de la monarquia espanyola a un nivell
sense precedents i ha entrat en contradicció amb els
principis democràtics de la Unió Europea. La

resistència pacífica de la majoria del poble català ha
posat el conflicte a l’agenda mundial dels mitjans de
comunicació (veure apartat 4). 

Un  moviment  unilateral  basat  en  la
insubmissió  no-violenta  i  la  legitimitat
democràtica  guanyada  a  les  urnes  no  té  altra
sortida  que  la  negociació  amb l’Estat  opressor.
Nelson  Mandela  des  de  la  presó  va  buscar  la
interlocució uns personatges tan depravats  com els
dirigents blancs sud-africans, però exigint en tots els
anys  de  negociació  l’abolició  de  la  constitució
racista. El mateix va fer Gandhi amb el virrei britànic
i missions enviades des de Londres, sense renunciar
mai a la independència. El republicanisme català ha
de negociar amb el Govern espanyol sobre l’exercici
del dret a l’autodeterminació i ha de condicionar els
pactes polítics a les Corts espanyoles i les relacions
entre Govern espanyol i la Generalitat als avenços en
els Acords de Pau (veure apartat 5. Pactes polítics,
relacions administratives i negociacions de pau). 

Sense  pressió  internacional  el  Regne
d’Espanya no s’asseurà a negociar l’exercici del
dret  a  l’autodeterminació. Qualsevol  negociació
serà percebuda per l’opinió pública espanyola com
una  concessió  inacceptable,  perquè  ha  estat
intoxicada  amb  la  tradicional  catalanofòbia,  una
variant local de l’antisemitisme (veure apartat 6). 

El  moviment  republicà  només  té  un  camí
per d’induir els països europeus i la Unió Europa a
exigir al Regne d’Espanya la negociació d’un Acord
de  Pau:  mantenir  la  seva  estratègia  unilateral
basada  en  la  suma  de  la  desobediència  civil  i  la
legitimitat  democràtica,  augmentant  la  seva
majoria  electoral en  les  eleccions  previstes  per  a
2019  i  desencadenant  una  nova  onada  de
desobediència civil, preparada amb l’experiència de
la tardor passada a continuació. 

Per  continuar  ampliant  la  seva  majoria
social i electoral el moviment independentista ha de
demostrar la superioritat del projecte de futur polític,
econòmic,  social,  cultural  i  ecològic  de  país  que
representa  la  República  Catalana.  La  fase
participativa  del  procés  constituent ha  de
confrontant-lo amb el futur d’atur, precarietat 
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laboral,  desnonaments  salvatges,  pensions
amenaçades,  degradació  mediambiental,
banalització cultural que implica continuar subjectes
a l’oligarquia que domina el Regne d’Espanya (veure
apartat 7). Aquest increment de la penetració social
del  republicanisme  s’ha  de  traduir  en  victòries
electorals  a  les  eleccions  municipals,  europees,
espanyoles i constituents catalanes de 2019.  

Constatada de nou a les urnes municipals i
europees la voluntat popular de la majoria a favor
de la República, s’ha de desencadenar un nou embat
de  desobediència  civil  des  de  les  institucions  que
culminaria  amb la  campanya  «Deixeu Catalunya
votar», evocant  la  campanya  «Quit  India»  que
Gandhi va posar en marxa el 1942. Els ciutadans i
els  representants  democràtics  hauran  d’estar
disposats  a  assumir  novament  les  conseqüències
repressives  i  penals  de  la  seva  resistència  no
violenta.  Com  a  l’Índia  caldrà  multiplicar  el
nombre de càrrecs electes i ciutadans convertits
el presos polítics fins a fer insuportable l’opressió
espanyola  a l’opinió  pública  internacional  i  als
seus governs.

Aquests  passos  greus  i  dolorosos  no  es
poden improvisar; cal sincronitzar la mobilització
popular  i  la  legitimitat  democràtica  amb  la
desobediència  civil  feta  al  carrer  i  a  les
institucions. Només una acció unilateral de gran
envergadura  pot  induir  la  Unió  Europea  a
pressionar  l’Estat  espanyol  a  entaular
negociacions per un Acord de Pau. La preparació
de la  nova onada de desobediència  civil  comença
ara seguint el calendari dels propers mesos: 
  

 El  «Judici  de  la  vergonya» contra  els
presos  polítics  i  exiliats  que  ha  de  tenir
repercussió  internacional  tan  gran  com el
judici contra Mandela (veure apartat 8). 

 Les  eleccions  municipals  i  europees  de
maig de 2019,  que han de servir tant  per
incrementar  els  Ajuntaments  amb majoria
independentista  i  la  representació  al
Parlament  europeu,  com  ampliar  la  base
social del republicanisme (veure apartat 9).  

 Presentació  d’una  proposició  de  llei  pel
Parlament  al  Congrés  per  convocar  un
referèndum d’autodeterminació,  anàloga
a la de 2014, per desencadenar un nou cicle
de desobediència civil per la República. El
refús del Congrés de Diputats legitimarà la
desobediència civil. 

 Quan  el  Govern  Sánchez  es  negui  a
aprovar-la,  obligar-lo  a  anticipar  les
eleccions  espanyoles. En  aquestes  els
ciutadans  espanyols  hauran  triar  entre  els
partits  que  defensen  un  nova  onada  de
presos  polítics  o  els  partits  que  volen  un
Acord de Pau amb Catalunya  (veure apartat
10).   

 Si  s’elegeix  un  Govern  espanyol  amb  el
mandat de buscar un Acord de Pau, negociar
amb  ell  la  celebració  pactada  d’eleccions
constituents o d’un referèndum.  

 Si el nou Govern espanyol torna a negar
el  referèndum,  el  President  de  la
Generalitat ha convocar les eleccions per
demanar  un  mandat  democràtic  per
convertir  el  Parlament  en  Assemblea
Constituent. Si  s’obté,  aprovar  la
Constitució  de  la  República,  convocar  el
referèndum  de  ratificació  i  assumir  les
conseqüències penals de la insubmissió.

 Caldrà preveure tancaments indefinits a les
institucions  fins  o  bé  mediació
internacional  o  ser  desallotjats  per  la
força. 

 Defensar  els  nostres  dirigents  i  les
institucions  contra  el  155  amb  la
campanya «Deixeu Catalunya votar». Per
una  defensa  eficaç  cal  preparar
«estructures de resistència» que permetin
aguantar fins fer la situació insuportable per
a  l’opinió  pública  europea  i  forçar  la
mediació dels seus governs (veure apartat 11).
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1. El conflicte entre Catalunya i el Regne d’Espanya

Sense tenir present la seva història l’opinió
pública internacional  no pot entendre la necessitat
d’un Acord de Pau amb mediació internacional per
resoldre  el  conflicte  entre  Catalunya  i  el  Regne
d’Espanya.  El  primer  episodi  es  remunta  a  1640
quan  Catalunya  i  Portugal,  que  tenien  el  mateix
estatus  estatal,  van  revoltar-se  contra  Felip  IV.
Dècades més tard, Felip V, amb el Decret de Nova
Planta,  va  annexionar  el  nostre  país  al  Regne  de
Castella,  que  va  adoptar  el  nom  de  Regne
d’Espanya a les Corts de Cádiz de 1812. Aquesta
incorporació no va ser voluntària com la d’Escòcia
al Regne Unit, sinó que es va abolir la Constitució i
les Corts Catalanes basant en el dret de conquesta.
Durant  tres  segles  el  poble  català  ha  resistit
l’assimilació, ha conservat la seva llengua i identitat
i  ha  mantingut  la  seva  voluntat  de  recuperar  la
sobirania. 

El conflicte es va mantenir mentre va durar
la monarquia borbònica fins a la proclamació la II
República  espanyola  que  va  fer  possible  la
recuperació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  l’any
1931.  Les  tropes  del  General  Franco,  només
trepitjar Catalunya l’any 1938, van abolir l’Estatut
d’Autonomia i les seves institucions. La dictadura
militar va afusellar el President Lluís Companys i va
fer tot el possible per fer desaparèixer la identitat i
la llengua catalanes. El seu successor a títol de rei,
Juan Carlos I, va convocar eleccions lliures que, a
casa  nostra,  van ser  guanyades  amb un 80% dels
vots  pels  partits  antifranquistes  que  exigien  el
restabliment dels principis i institucions de l’Estatut
de 1936 com a primer pas de l’exercici del dret a
l’autodeterminació.  El  nou  règim  va  restablir  la
Generalitat  de  Catalunya,  l’any  1977,   i  a  la
Constitució  de  1978  es  va  preveure  un  Estatut
d’Autonomia  que  havia  de  ser  aprovat  en
referèndum pel  seu  rang  constituent  i  que  només
podia  ser  modificat  en  referèndum.  En  aquestes
condicions el  poble  de Catalunya va donar el  seu
consentiment, per primera vegada des de 1715, a la
seva  pertinença  al  Regne  d’Espanya  en  el
referèndum de 1978.    

La fase actual del conflicte entre Catalunya
i Espanya es va desencadenar amb la sentència del
Tribunal Constitucional de 2010 que va modificar 

l’Estatut  d’Autonomia  en  aspectes  essencials  com
l’eliminació  d’un  poder  judicial  i  de  l’equiparació
legal  del  català  i  l’espanyol  o  el  sistema  de
finançament.  Sobretot  el  Tribunal  que  havia  de
garantir  els  drets  constitucionals  de  Catalunya  va
infringir  l’article 152.2 que estableix: «Una vegada
sancionats  i  promulgats  els  respectius  Estatuts,
només  podran  ser  modificats  mitjançant  els
procediments  en  ells  establerts  i  amb  referèndum
entre  els  electors  inscrits  en  els  censos
corresponents». Els magistrats no podien modificar-
lo,  només  podien  ordenar  la  repetició  de  tot  el
procediment.  La  prevaricació  final  dels  magistrats
constitucionals  va  culminar  quatre  anys  de
manipulacions polítiques com recusacions o la  no-
renovació dels membres del Tribunal amb el mandat
caducat.  Des  d’aleshores  l’autoritat  d’aquest
Tribunal és nul·la per als catalans.

Modificar l’Estatut aprovat pels ciutadans en
referèndum és la vulneració més greu que es pot fer a
l’article 2 de la Constitució que reconeix i garanteix
el dret a l’autonomia de les nacionalitats. Els partits
espanyols només en recorden la primera part, la de la
indissoluble  unitat  de  la  Nació  espanyola.  Si  es
conculca la segona part d’aquest article queda sense
efecte el consentiment del poble català a la primera
part,  la de la «pàtria comú e indivisible de tots els
espanyols»  en  el  referèndum de  la  Constitució  de
1978. 

Trencat  el  pacte  de  1978  la  majoria  del
poble català va retornar a reclamar l’exercici del dret
a  l’autodeterminació  inclòs  en  el  tercer  punt  de
l’Assemblea de Catalunya, al que els parlamentaris
de  1977  havien  renunciat  a  canvi  d’un  Estatut
aprovat  pels  ciutadans  en  referèndum.  Des
d’aleshores s’han succeït manifestacions de milions
de catalans i diferents eleccions al Parlament català
en  les  que  han  guanyat  els  partidaris  d’un
referèndum sobre la independència. Els governs i les
Corts  espanyoles  no  han  buscat  una  sortida
negociada sinó que han activat una terrible campanya
mediàtica  contra  Catalunya  que  recorda  les
tradicionals campanyes antisemites i les clavegueres
de l’Estat contra els partits sobiranistes.

 La primavera de 2014 dos terços dels  
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diputats  del  Parlament  de  Catalunya  van  aprovar
una proposició de llei  per celebrar un referèndum
sobre  la  independència,  com  el  que  van  pactar
Escòcia i  el Regne Unit.  Seguint l’establert per le
lleis tres diputats catalans van defensar la seva presa
en  consideració  al  Congrés  de  Diputats.  Més  del
80%  dels  seus  membres,  del  PP,  PSOE  i  altres
partits  d’àmbit  estatal,  va negar-se  a  admetre-la  a
tràmit, sense arribar a debatre-la. 

Davant  d’aquesta  bufetada  la  majoria  del
poble  català  es  trobava  una  disjuntiva:  o  bé
mantenir-se dintre de la legalitat com fins aleshores
i acatar l’abús de poder del Tribunal Constitucional
i el seu Estatut que no tenia  el  consentiment dels
ciutadans  de  Catalunya.  O bé  iniciar  la  via  de la
desobediència  civil  contra  lleis  i  abusos  de  poder
que  vulneraven  dret  inalienables  del  poble  català.
Per dignitat va escollir el segon camí i el Govern i
una  majoria  de  dos  terços  del  Parlament  de
Catalunya  va  organitzar  la  consulta  sobre  la
independència del 9 de novembre de 2014, que va
ser declarada anticonstitucional. Tot i  així més de
dos milions de ciutadans van anar a votar, amb una
majoria abassegadora a favor de la independència.
El Govern espanyol, en comptes de seure’s a parlar
amb  el  Govern  català  com  a  les  democràcies
autèntiques, va activar la fiscalia contra el President
de la Generalitat i alguns dels seus consellers, que
van  ser  condemnats  mesos  després  per
desobediència i castigats amb altíssimes multes. 

  Aquesta  resposta  repressiva  del  Regne
d’Espanya no va deixar altre recurs a la majoria de
Catalunya  que  iniciar  el  dolorós  camí  de  la
desobediència  civil  amb  la  convocatòria  d’unes
eleccions  plebiscitàries  amb la  proclamació  de  la
República Catalana en el programa de Junts pel Si i
la  CUP.  Les  formacions  independentistes  van
obtenir  quasi  un  48%  mentre  que  els  partits
constitucionalistes  van  sumar  poc  més  del  40%.
Novament  qualsevol  govern  democràtic  hauria
intentat  negociar  amb  els  guanyadors  de  les
eleccions. Però el govern espanyol va optar per la
criminalització de l’opció republicana. Va portar al
Tribunal Constitucional la Declaració del 9-N que
contenia el mandat electoral que havia vençut a les
urnes.  Aquest  Tribunal  va  declarar-lo
anticonstitucional  i  va  prohibir  al  Parlament  de
Catalunya debatre cap de les lleis que contenia. Els 

partits  constitucionalistes  van  portar  al  mateix
Tribunal  tots  els  intents  de la  majoria  democràtica
d’iniciar el procediment d’aprovació de les lleis del
mandat electoral, que va paralitzar-los.  

Havia  esclatat  el  xoc  entre  la  legitimitat
democràtica  catalana,  derivada  de  les  eleccions  de
2015,  i  la  legalitat  espanyola  derivada  d’una
Constitució aprovada quaranta anys enrere. Un xoc
que ha portat a les càrregues policials contra pacífics
votants, la detenció dels presidents d’entitats civils,
la  destitució  del  President  i  els  consellers  de  la
Generalitat i dissolució del Parlament de Catalunya
de manera anticonstitucional i la detenció i l’exili del
Govern de la Generalitat, la Mesa del Parlament i les
portantveus de Junts pel Si  i  la  CUP. Un xoc que
demostra que a Catalunya no hi ha democràcia des
de la sentència de l’Estatut de 2010,  com no n’hi
havia a Irlanda sota la dominació britànica. Perquè ni
l’Estatut vigent ni la Constitució espanyola no tenen
el consentiment de la majoria dels catalans. 

L’actitud  del  Regne  d’Espanya  davant  la
majoria  independentista  de les  eleccions del  21 de
desembre de 2017 demostren el menyspreu del seu
Govern  i  dels  seus  tribunals  a  la  democràcia,  a  la
voluntat de la majoria del poble català. El gener de
2018 el  Govern  espanyol  va  impugnar  l’acord  del
Parlament d’investir  Carles  Puigdemont davant del
Tribunal  Constitucional  i  aquest  va  dictar  unes
mesures cautelars que no estan previstes a cap llei
per  impedir  la  investidura  del  president  a  l’exili.
Aquesta  mesura  es  va prendre  amb consultes  amb
una de les parts, el President del Govern espanyol.
La justícia espanyola també va impedir la investidura
de Jordi Sánchez i va empresonar el candidat Jordi
Turull  després  que  hagués  fet  el  seu  discurs
d’investidura. 

Davant la llarga sèrie d’abusos i usurpacions
del Regne d’Espanya la majoria del poble català no
té  altre  alternativa  que  continuar  amb  la
desobediència  civil  fins  que  la  comunitat
internacional no forci l’Estat espanyol a participar en
unes  negociacions  per  la  resolució  del  conflicte
basada  en  els  principis  i  els  tractats  internacionals
que es basen en el dret a l’autodeterminació. 
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2. Del model de les repúbliques bàltiques al model dels Acords de Pau   
  

La  tardor  de  2017  la  majoria  del  poble
català  va evidenciar  que el  Regne d’Espanya està
disposat a tota mena de mesures antidemocràtiques
per  impedir  la  seva  autodeterminació.  Aquesta
constatació obliga a actualitzar  la  línia  estratègica
basada en la desconnexió unilateral continguda en el
programa de Junts pel Si de juliol de 2015. Aquesta
suposava  que  era  possible  transitar  de  la  legalitat
espanyola  a  la  legalitat  catalana  mitjançant
l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la llei de
Transitorietat  jurídica.  Prèviament  la  Generalitat
havia  de  construir  «estructures  d’Estat»  com  una
Agència Tributària pròpia o l’ús del cos de Mossos
d’Esquadra per tenir el control efectiu del territori.
Un  cop  proclamada  la  República  només  calia
esperar el reconeixement de Catalunya com a nou
Estat per la resta de nacions. 

El  model  de  desconnexió  s’inspira  en  la
manera  com  Estònia,  Letònia  i  Lituània  es  van
emancipar de Moscú.  Ara bé cal  tenir  en compte
que aquests països eren repúbliques que tenien totes
les  estructures  i  poders  d’un  Estat  (legislatiu,
judicial  i  executiu).  El  control  d’aquestes  nacions
per part de la Unió Soviètica s’exercia mitjançant el
Partit Comunista de l’URSS que nomenava els seus
dirigents.  L’any  1990  la  celebració  d’eleccions
lliures  va  eliminar  aquell  control.  Quan  els
parlaments  estonià,  letó  i  lituà  van  proclamar  la
independència, van exercir el domini del territori i
van  poder  esperar  durant  pocs  mesos  el
reconeixement  diplomàtic  internacional.  Davant
aquesta  situació  de  fet  el  Secretari  General  del
PCUS i President de la Unió Soviètica, Gorbatxov,
només tenia el recurs d’una intervenció militar i va
tenir el sentit democràtic i humà de no portar-la a
terme i evitar un bany de sang. 

Espanya  ha  actuat  en  el  conflicte  català
amb  una  versió  atenuada  de  la  resposta  de
Iugoslàvia davant la Declaració d’independència de
Kosovo de l’any 1990, sense arribar a la intervenció
militar, tot i que va envair un cos militaritzat com la
Guàrdia  Civil.  La  situació  econòmica  i  social  de
Catalunya és molt distant a la de Kosovo, però hi ha
semblances  significatives.  Catalunya  i  Kosovo  no
eren repúbliques, sinó regions autònomes sense 

estructures  d’Estat.  L’any  1989  el  President
Slobodan  Milosevich  va  abolir  l’autonomia  de
Kosovo,  fet  comparable  amb  la  sentència  del
Tribunal Constitucional de 2010 pel que fa a l’abús
del poder central en mans sèrbies, no per les seves
conseqüències,  molt  més  greus  als  Balcans.  L’any
següent la Lliga Democràtica d’Ibrahim Rugova va
fer  una  primera  declaració  unilateral
d’independència;  Iugoslàvia  va  respondre  amb  la
neteja  ètnica.  Aquesta  reacció  brutal  va causar  tan
d’horror que va acabar provocant, vuit anys més tard,
la intervenció militar de l’OTAN. Sota el mandat de
les  Nacions  Unides  es  van  celebrar  eleccions  el
febrer de 2008 i el nou parlament kosovar va fer la
segona Declaració d’Independència, aquesta vegada
reconeguda per la majoria de països, entre els quals
no  hi  ha  el  Regne  d’Espanya  per  l’analogia  de
Kosovo amb Catalunya.  

S’ha  palesat  que  el  Regne  d’Espanya  està
determinat a retenir Catalunya sense el consentiment
de la majoria de catalans i vulnerant tots els principis
democràtics.  Aquesta  evidència  obliga  a  adequar
l’estratègia de la via unilateral. S’ha demostrat que la
transició  de  la  llei  a  la  llei  prevista  a  la  Llei  de
Transitorietat jurídica i la desconnexió unilateral no
són possibles.  El  procés serà  més llarg i  dolorós i
haurem  de  seguir  l’exemple  de  Mahatma  Gandhi,
adaptant-lo  a  la  realitat  catalana:  la  desobediència
civil  fins  a  forçar  a  unes  negociacions  sobre  la
independència  a  l’Imperi  Britànic  en  el  cas  de
l’Índia;  al  Regne  d’Espanya  en  el  cas  català.
Aquestes  negociacions  culminen  en  un  Acord  de
Pau, final que també s’ha donat en molts conflictes
bèl·lics o de lluita armada, com els Acord d’Evian
que van posar fi a la guerra d’Algèria, els Acords de
Divendres  Sant  que  van  encarrilar  el  final  del
conflicte d’Irlanda del Nord, els Acords de Dayton
que van acabar amb la Guerra dels Balcans a l’antiga
Iugoslàvia. 

El  conflicte  català,  a  més  del  seu  caràcter
pacífic i pacifista, ha aplegat la desobediència civil
amb la legitimitat democràtica derivada d’obtenir la
majoria al Parlament de Catalunya. El Congrés hindú
participava  en  algunes  institucions  subestatals  del
Raj però no hi havien eleccions lliures com en el cas 
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català.  Milions  de  persones  han  participat  en
grandiosos  esdeveniments  que  eren,  alhora,  actes
d’afirmació  democràtica  i  de  desobediència  civil,
des  de  la  consulta  del  9-N  de  2014  fins  al
referèndum de l’u d’octubre i la proclamació de la
República del 27 d’octubre. Els presos, els exiliats
polítics i els encausats són una part indestriable de
la  resistència  no-violenta,  tal  com  va  assenyalar
Gandhi i veurem en el següent apartat.  

La desobediència civil és una cursa de llarg
recorregut  que  no  pot  obtenir  resultats  immediats
sinó  que  erosiona  el  contrincant  poderós  a  base
d’acumular  patiment  a  la  part  feble.  Gandhi  va
passar de les campanyes de boicot a la insubmissió
amb la Marxa de la Sal l’any 1930 i l’Índia no va
assolir la independència fins el 1946, després de la
campanya «Quit  India»  iniciada el  1942 i  que va
portar 130.000 insubmisos a les presons britàniques.
A primera vista  va semblar  un fracàs per  l’elevat
nombre  d’empresonats  i  per  la  il·legalització  del
Congrés;  però  les  enormes  mobilitzacions  van
convèncer el govern britànic que el cost de controlar
la  Índia  seria  inassumible.  Fins  al  punt  que  va
començar  a  preparar  les  negociacions  per  a  la
independència  per  quan  s’acabés  la  II  Guerra
Mundial. 

Les campanyes de desobediència civil han
d’implicar  grans  masses  de  població  i  han  de  ser
compartides  per  les  organitzacions  cíviques  i  les
formacions  polítiques,  en  especial  quan  s’ha
d’aplegar  la  insubmissió  amb  la  legitimitat
democràtica  de  les  institucions.  Les  accions
insubmises que no formen part  d’un pla general i
que  no  estan  molt  justificades,  causen  molt  de
patiment sense generar avenços vers l’exercici dels
drets inalienables conculcats. La desobediència civil
no es pot confondre amb una insurrecció de baixa
intensitat perquè requereixen una actitud d’empatia
fins i tot amb els opressors, creure’ls susceptibles de
ser  commoguts  pel  patiment  que infligeixen,  com
veurem en l’apartat següent.    

La desobediència civil forma part de la via
unilateral  en  el  sentit  el  seu  desplegament  només
depèn  de  la  majoria  del  poble  català  que  vol  la
independència.  En  canvi  aquesta  unilateralitat  no
pot  ser  entesa  com  la  imposició  d’una  part  dels
ciutadans de Catalunya sobre la resta de la població,

com  presenten  les  forces  constitucionalistes  i  els
mitjans  de  comunicació  espanyols.  Perquè  els
republicans  sempre  ens  sotmetem  a  la  voluntat
lliurement expressada a les urnes.   

Amb  la  lògica  política  tradicional  el
referèndum  i  la  proclamació  de  la  República  han
estat un fracàs perquè aquesta no s’ha implantat, es
va  intervenir  el  Parlament  i  la  Generalitat  i  hi  ha
presos i exiliats polítics. Però des de la perspectiva
gandhiana ha estat una batalla guanyada. En efecte la
repressió de l’Estat espanyol ha fet que el conflicte
català ocupi les portades dels mitjans de comunicació
de tot el món i hagi entrat a l’agenda dels problemes
internacionals. També hem resistit el terrible embat
de les institucions espanyoles i el moviment per la
república  ha  esdevingut  més  fort  i  resilient.  A  la
vegada hem aguditzat les contradiccions internes de
l’Estat  espanyol  que ha hagut  d’infringir  les  seves
pròpies  lleis.  Aquest  fet  ha  generat  també
contradiccions entre el Regne d’Espanya i la resta de
membres  de  la  Unió  Europea  perquè  aquestes
infraccions vulneren els principis establerts als seus
Tractats fundacionals. 

El camí de la desobediència civil és superior
a  l’estratègia  d’ajornar la  confrontació  amb l’Estat
espanyol per evitar les represalies penals de la seva
justícia i la justifiquen amb la necessitat d’ampliar la
base social de l’independentisme. Aquesta estratègia
té objeccions serioses perquè la negativa del Regne
d’Espanya a l’autodeterminació de Catalunya serà la
mateixa amb el 60% dels vots que amb el 48% del
21-D.  Perquè  ajornar  la  confrontació  significa
desaprofitar  la  dimensió  internacional  que  s’ha
assolit  amb  el  referèndum  i  la  proclamació  de  la
República i retornar a plantejar el conflicte com un
afer  intern espanyol.   Perquè la  resposta violenta  i
antidemocràtica de l’Estat espanyol ha estat un dels
factors  fonamentals  de  l’augment  del  suport  a  la
independència i  ho continuarà sent. Perquè implica
abocar els  presos i  exiliats  polítics  a reconèixer el
delicte  de  rebel·lió  que  no  han  comès  i  passar  la
humiliació de sol·licitar l’indult passats uns anys de
presó i exili. 
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3. La força de la desobediència civil

La  violència  d’Estat  de  l’u  d’octubre  i
l’extraordinària solidaritat amb els presos i exiliats
polítics  han  transformat  en  altament  resilient  el
moviment  per  la  República  Catalana.  Aquest
enduriment  forma  part  de  la  visió  de  Mahatma
Gandhi  que  ressaltava  que  la  no-violència  era
sobretot  «satyagraha» que  es  pot  traduir  en
“insistència  en  la  veritat».  Aquesta  obstinació  en
els  principis  de la  justícia  reforça la  determinació
dels oprimits i ha d’aconseguir que els responsables
de  lleis  i  sentències  iniqües  siguin  conscientn  del
dolor  que causen.  Perquè  l’insubmís a  la  legalitat
opressiva  no  s’amaga  com  fa  el  delinqüent  o  el
corrupte  per  defugir  el  càstig;  al  contrari  dona la
cara  per  a  patir  les  conseqüències  penals  de  les
seves  infraccions.  L’enteresa  moral  de  la
«satyagraha» aconsegueix  l’adhesió  emotiva  dels
seus compatriotes i de les persones de bona voluntat
d’altres  països  i  desacredita  el  règim que  imposa
lleis o sentències injustes. 

En la insubmissió per convicció resideix la
força de la desobediència civil. Per aquesta raó és
l’únic i  últim recurs a l’abast d’un poble indefens
com  el  català  davant  els  abusos  del  Tribunal
Constitucional, del Tribunal Suprem o de les Corts
espanyoles  contra  els  drets  inalienables  del  poble
català.  Aquestes  institucions  han  infringit  els
principis democràtics internacionals i a més la seva
pròpia  Constitució.  La  doble  consciència  de  tenir
drets conculcats i indefensió davant de la força de
l’Estat  imposa  la  doble  actitud  gandhiana:  de
determinació  fèrria  d’arribar  fins  a  les  darreres
conseqüències  per  obtenir  el  reconeixement  dels
drets inalienables; d’humilitat davant la violència a
l’Estat,  incompatible  amb  la  provocació  o  la
fatxenderia.  

La via  unilateral a la República aplega la
desobediència civil i la legitimitat democràtica  i per
aquesta raó no significa cap mena d’imposició per la
força  de  les  nostres  opcions  als  nostres
conciutadans.  Els  independentistes  no  volem
imposar la República, com repeteixen els mitjans de
comunicació constitucionalistes fins a l’extenuació.
La immensa majoria  dels  ciutadans de  Catalunya,
inclosos els republicans, estan disposats a acceptar
el resultat d’unes eleccions constituents o d’un 

referèndum. Escòcia n’és un bon exemple: allà es va
celebrar el referèndum sobre la independència que el
Regne d’Espanya nega a Catalunya i els partidaris de
la independència han acatat la voluntat de la majoria.
Els  republicans volem exposar amb tranquilitat  els
avantatges de la República catalana i convèncer a la
majoria en un debat electoral en el que els defensors
del  Regne  d’Espanya  podran  exposar  les  raons  de
continuar formant-ne part.  La nostra  desobediència
civil és contra el Regne d’Espanya que no accepta un
referèndum per conèixer la voluntat democràtica de
la majoria a Catalunya i està disposada a apallissar
pacífics  ciutadans  i  engarjolar  els  dirigents
independentistes per organitzar-lo.   
 

La  desobediència  civil  exigeix  un  mínim
d’empatia moral entre l’Estat opressor i la gent que
n’és  la  víctima  i  per  això  no  sempre  és  possible.
Nelson  Mandela,  després  de  la  massacre  de
Sharpeville,  va arribar  a la conclusió que el règim
racista  de  l’apartheid menyspreava  tant  els  que no
eren  blancs  que  estava  fora  de  la  capacitat  de
persuasió  de  la  majoria  negra  de  Sud-àfrica.  Per
aquesta  raó  va  crear  i  encapçalar  «Umkhonto  We
Sizwe»,  una  organització  armada  dedicada  al
sabotatge  sense  víctimes.  En  el  conflicte  de
Catalunya amb Espanya aquest mínim d’empatia és
evident.  Per  un  costat  els  electors  de  Unidos-
Podemos reconeixen el dret a l’autodeterminació. El
PSOE va reconèixer en el seu XXVII Congrés el dret
a l’autodeterminació de les nacions ibèriques encara
que  ara  el  negui  per  haver  abandonat  el  seu
republicanisme  històric  i  haver-se  integrat  en  el
règim monàrquic. Per l’altre costat persuadir el PP i
Ciutadans, que controlen els tribunals espanyols, és
una  quimera  i  fan  impossible  resoldre  el  conflicte
com un afer intern espanyol, com es va comprovar
amb l’elaboració de l’Estatut de 2006. 

Les possibilitats d’assolir l’exercici del dret
a  l’autodeterminació  mitjançant  la  desobediència
civil provenen de la situació internacional. El Regne
d’Espanya reconeix Catalunya com a nacionalitat i,
alhora,  sosté  que  té  dret  a  retenir-la  sense  el
consentiment  de  la  majoria  de  la  seva  població.
Aquest  és  el  sentit  últim  de  la  sentència  contra
l’Estatut. De la mateixa manera que en la sexualitat
sense consentiment les relacions carnals són una 
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violació, els Estats que retenen una nació sense el
seu consentiment violen el seus drets fonamentals.
Els  resultats  de  les  eleccions  posteriors  a  la
sentència del TC i les grans mobilitzacions mostren
que la majoria de la població no vol formar part de
l’Estat espanyol. Retenir Catalunya per la força fa
xocar l’Estat espanyol amb els principis democràtics
establerts  als  Tractats  fundacionals  de  la  Unió
Europea.  Els  governs  europeus  han  ignorat  la
brutalitat  policial,  governamental  i  judicial  de  la
resposta  espanyola  als  fets  de  la  tardor  de  2017.
Però continuar la via unilateral de la desobediència
civil  i  legitimitat  democràtica  incrementarà  les
contradiccions espanyoles i abocarà el seu govern i
tribunals  a  infringir  repetidament  els  principis  i
procediments  democràtics.  La  persistència  d’una
actitud col·lectiva d’alta dignitat moral, assumint les
conseqüències penals de la insubmissió, omplint les
presons  per  causes  polítiques,  commourà  l’opinió
pública  europea  i  forçarà  els  seus  governs  a
intervenir. 

En  aquest  sentit  totes  les  actuacions  que
han posat de manifest les vulneracions del govern i
la justícia espanyola dels procediments democràtics
d’un  Estat  de  dret  són  conseqüència  de  la  via
unilateral. Així l’empresonament i alliberament del
President  Puigdemont  a  Alemanya  i  de  la  resta
d’exiliats  van  posar  en  evidència  la  falta  de
fonament  de  l’acusació  de  rebel·lió  de  la  justícia
espanyola. La presentació de les candidatures a la
presidència de la Generalitat de Carles Puigdemont,
de  Jordi  Sánchez  i  de  Jordi  Turull  han  posat  en
evidència les  interferències del  Tribunal  Suprem i
del  Tribunal  Constitucional,  en  descarada
connivència amb el Govern espanyol, per manipular
la  voluntat  expressada  a  les  urnes  pels  ciutadans
catalans.  Aparentment  l’Estat  espanyol  continua
imposant  la  seva  voluntat  i  aconsegueix  que  els
països europeus callin davant les seves vulneracions
dels procediments democràtics. En canvi inicien els
procediments previstos als Tractats per fets anàlegs
a Hongria i Polònia. Però aquesta inhibició no es pot
allargar  en  el  temps.  Perquè  es  produeix  una
acumulació de pertorbacions que repeteixen el que
passa en l’aigua que s’escalfa en un pot de vidre: la
calor  fa  pujar  la   temperatura  però  per  un
observador visual tot continua igual; finalment quan
s’apropa  als  cent  graus,  de  cop  i  volta,  l’aigua
comença a bullir i canvia d’estat líquid a estat gasós.

El  matemàtic  René  Thom va matematitzar  aquests
processos  i  els  va  anomenar  «teoria  de  les
catàstrofes»,  una bona previsió del que li espera al
Regne d’Espanya.  

La  desobediència  civil  ha  de  tenir  un
caràcter de masses per ser efectiva en la lluita per la
independència  i,  en  els  països  amb  eleccions,  ha
d’anar  acompanyada  de  la  legitimitat  democràtica
guanyada a les urnes. Els desordres públics fets per
persones  que  eviten  ser  identificades  per  eludir
l’acció  de  la  justícia  no  poden  ser  considerats
desobediència  civil.  La  insubmissió  feta  pels
representants  que  han  guanyat  les  eleccions
acumulen una enorme força moral i la seva destitució
i  empresonament  pertorben  les  consciències
democràtiques  de  la  comunitat  internacional.  La
indignació  i  la  ràbia  d’un  moment  no  poden
determinar  la  via  de  la  desobediència,  com no ho
poden fer en les guerres i les batalles on impera el
rigor i l’estratègia a llarg termini només pensant en
la victòria. Perquè el preu personal de la resistència
no-violenta  és  molt  alt  en  termes  de  llibertat
personal, de pèrdua de lloc de treball, d'incautament
de patrimoni, de despeses judicials, etc. Aquest cost
implica  usar  el  desacatament  de  les  lleis  en
campanyes intenses, ben preparades, executades en
moments  estratègics  per  tal  d’obtenir  el  màxim
avenç  vers  l’objectiu  final.  A la  vegada  el  clímax
col·lectiu  que  fa  possibles  aquestes  operacions
rupturistes  no  s’improvisa.  Per  aquesta  raó  cal
mantenir  un  caliu  de  resistència  de  manera
permanent en accions de solidaritat, de protesta, de
campanyes de conscienciació, etc. sense vulnerar les
lleis i exposar-se a la repressió.   

En els mesos vinents la via unilateral de la
desobediència  civil  i  la  legitimitat  democràtica  ha
d’anar pujant la temperatura per fer arribar a un nou
punt d’ebullició més preparat com insubmissió no-
violenta, més potent que el del passat mes d’octubre,
com  s’esbossa  a  l’apartat  11.  Només  portant  el
conflicte entre Catalunya i Espanya a les seves més
altes  cotes  serà  possible  que  els  països  europeus
imposin a l’Estat espanyol unes negociacions sobre
l’autodeterminació i un Acord de Pau. Hi ha més de
dos  milions  de  persones,  les  que  van  votar  l’u
d’octubre  desafiant  les  garrotades  policials,
disposades a fer-ho. 
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4.   La dimensió internacional del conflicte català

La baula més feble del Regne d’Espanya és
la seva dependència exterior, sobretot la financera.
La Unió Europea té la capacitat per forçar l’Estat
espanyol  a  entaular  negociacions  que  sobre
l’exercici de l’autodeterminació que culminin en un
Acord  de  Pau  vinculant,  amb  garanties
internacionals.  Una simple  carta  del  Banc Central
Europeu va ser suficient perquè, el maig de 2010, el
President  Zapatero  adoptés  unes  retallades  socials
que significaven perdre les eleccions l’any següent.
De  la  mateixa  manera  l’any  2012  unes  pressions
similars  van  forçar  Mariano  Rajoy  a  acceptar  el
desmantellament  de  Bankia  i  altres  entitats,  tot  i
saber  que  podien  significar  l’empresonament  de
companys  de  partit  com  Rodrigo  Rato  i  altres
directius de Caixes d’Estalvis. 

Tanmateix  les  principals  potències
europees  són  contràries  a  qualsevol  alteració  de
l’statu quo, en especial les fronteres, i per tant a la
independència de Catalunya. Els governs europeus
no  volen  la  República  Catalana  per  la  delicada
situació en que quedaria el Regne d’Espanya sense
el nostre país que representa més d’una quarta part
de les seves exportacions. L’Estat espanyol deu més
d’un bilió d’euros, més del 100% del seu PIB, un
40% del qual és en mans del Banc Central Europeu.
Sense Catalunya la solvència del Regne d’Espanya
es  deteriora  considerablement.  Tot  i  que  sostenen
que el conflicte català és un afer intern espanyol, els
governants europeus estan preocupats pel conflicte
perquè pot desestabilitzar el quart  país i  la  quarta
economia  de  la  zona  euro.  Ho  va  reflectir,  entre
d’altres  el  president  del  Bundestag,  Wolfgang
Schäuble, antic ministre d’Economia alemany, quan
va recomanar una estratègia de «desinflamació» del
conflicte, línia d’actuació que pretén portar a terme
Pedro Sánchez. 

L’oposició europea  a  la  independència  de
Catalunya  per  interessos  econòmics,  ignorant  els
drets  inalienables  de  Catalunya,  multiplica  la
importància  d’instàncies  internacionals  com  les
Nacions  Unides  i  la  seva  Comissió  de  Drets
Humans que només han de tenir present els tractats
internacionals  sobre  drets  polítics  i  civils.  El  seu
pronunciament  condicionarà  les  decisions  dels
governs europeus. També caldrà buscar mediacions 

més enllà de la Unió Europea. Seria molt important
comptar amb l’interès del President Clinton en el cas
català pel seu paper determinant en la resolució dels
conflictes de l’antiga Iugoslàvia i d’Irlanda del Nord.

Els governs de la Unió Europea no seran la
protecció activa a la que la part feble del conflicte té
dret; no actuaran com els bombers. Però han entrat
en  acció  els  elements  de  protecció  passiva,
l’equivalent als extintors o les sortides d’emergència.
Quatre  justícies  europees  ja  han  defensat  els
dirigents exiliats i han obligat el Tribunal Suprem a
retirar  les  euroordres.  Amb  aquest  antecedent  les
condemnes  per  rebel·lió  acabaran  anul·lades  pel
Tribunal  Europeu  de  Drets  Humans.  Aquesta
protecció passiva no canviarà els governs instal·lats
en la més crua «realpolitik», com es demostra en el
tema dels refugiats o en el deute exterior de Grècia.
Però  constituirà  una  contradicció  molt  aguda,  una
infàmia, que ja ha afectat l’opinió pública europea.
Les pallisses policials i l’empresonament a Espanya
de líders democràtics per càrrecs de rebel·lió que els
jutges alemanys, belgues, britànics i suïssos neguen,
han  canviat  l’anterior  imatge  d’una  regió  rica  i
egoista que es vol independitzar per motius egoistes. 

La  percepció  com  a  minoria  pacífica
agredida  combatrà  la  idea  d’un  moviment  que  se
salta per caprici la Constitució i les lleis espanyoles.
L’existència  del  Consell  de  la  República  a  l’exili,
presidit  pel  President  de  la  Generalitat  cessat  amb
una aplicació anticonstitucional de l’article 155 de la
C.E, assenyala Espanya com un Estat autoritari, amb
importants restes de la dictadura franquista, que va
iniciar el conflicte amb la sentència contra l’Estatut
del Tribunal Constitucional. Una Espanya que s’ha
negat  a  cap  tipus  de  negociació  per  resoldre  el
conflicte  constitucional.  L’abús  de  la  majoria
espanyola sobre la minoria catalana no li ha deixat
altre recurs que la via unilateral de la desobediència
civil  i  la  legitimitat  democràtica  guanyada  a  les
urnes. 

No  és  el  mateix  demanar  la  mediació  per
unes negociacions que portin a un Acord de Pau que
el  reconeixement  d’un nou Estat.  La  petició  d’una
mediació  internacional  per  un  Acord  de  Pau  no
necessita haver superat el 50% dels vots; només el 
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conflicte entre una majoria molt àmplia que demana
un referèndum i un Estat que es nega a concedir-lo.
La via unilateral de característiques gandhianes no
només agreujarà les contradiccions entre legitimitat
democràtica  i  legalitat  constitucional  a  Espanya,
sinó també l’antagonisme els principis del Tractats
de  la  Unió  Europea  i  la  «realpolitik»  dels  seus
governs. A més la cronificació del conflicte català
pot portar el Regne d’Espanya un bloqueig polític
com el que va patir la IV República francesa amb la
guerra de la independència d’Algèria, com veurem
en  un  altre  apartat.  Mentre  govern  espanyol  i
oposició es  barallen per  futileses i  s’insulten amb
Catalunya com excusa no s’afronten els problemes
de  fons  com  el  finançament  de  les  pensions,  la
precarietat  laboral,  els  gravíssims  problemes  de
l’habitatge, la caiguda de la natalitat, les inversions
en  noves  tecnologies,  la  lluita  contra  el  canvi
climàtic, entre d’altres. 

Els  governs  europeus  no  comprenen
l’absència de converses entre el Govern espanyol i
la majoria independentista els vuit anys de conflicte.
En una roda de premsa de Pedro Sánchez a Berlín,
amb  Angela  Merkel  al  costat,  el  President  de
Govern espanyol  va reafirmar la  seva voluntat  de
diàleg.  Aquesta  declaració  revela  una  pressió
europea en l’àmbit privat  per  resoldre el conflicte
políticament;  el  govern  socialista  aparenta  fer-ne
cas.  Tanmateix en els  mesos vinents  els  dirigents
europeus s’adonaran que ni un govern del PSOE, ni
un del PP no estan en condicions de fer una oferta
amb  continguts  reals.  Constataran  que  els  partits
espanyols  no  podran  tallar  la  dinàmica  judicial
espanyola  amb  els  presos  polítics;  no  podran
reformar la Constitució; ni tan sols podran oferir un
sistema de finançament propi a Catalunya, perquè
les altres autonomies se’ls esvalotaran. Constataran
que  el  règim  monàrquic  ha  creat  un  ambient
catalanofòbic  entre  la  població  espanyola  que  fa
impossible la  convivència  en un mateix Estat i  la
resolució del conflicte sense la intervenció europea. 
 

En aquestes condicions la via unilateral de
la desobediència civil ha de demostrar que l’Acord
de  Pau  és  el  més  just  i  el  millor  per  a  la  Unió
Europea, amb menys costos que la cronificació del
conflicte.  Els  seus dirigents  han de ser  conscients
que  sense  negociacions  sobre  l’exercici  de
l’autodeterminació, la majoria del poble català es 

veurà abocada, com últim recurs, a continuar la via
gandhiana. Espanya es veurà obligada a omplir les
seves  presons  de  dirigents  elegits  a  les  urnes  i  de
ciutadans  per  imposar  un  Estatut  que  no  ha  estat
votat pel catalans. Els països europeus han callat de
manera vergonyosa davant la repressió policial i la
destitució i  dissolució d’un Govern i  un Parlament
democràtics. Segurament perquè el Govern Rajoy els
va assegurar que serien seguides per unes eleccions
que  serien  guanyades  pels  constitucionalistes.  Ara
tenen  al  davant  la  perspectiva  d’un  llarg  conflicte
que pot desestabilitzar en profunditat el quart Estat
de  la  Unió.  En  canvi  un  Acord  de  Pau  en  que
s’estableixin  clarament  les  condicions  de  futur
garantirà  millor  la  estabilitat  de  Catalunya,
d’Espanya i d’Europa. Pel que fa a la part financera
Catalunya  pot  oferir  un  esforç  per  contribuir  al
pagament del deute de l’Estat espanyol tal com va
fer  la  República  Federal  Alemanya per  aconseguir
l’autodeterminació  de  la  República  Democràtica
Alemanya.   La  garantia  catalana  de  contribuir  al
pagament de la part que ens correspongui del deute
espanyol, si la ciutadania opta per la República, ha
de  comporta  la  continuació  del  nostre  país  en  el
mercat  i  de  la  moneda  única  i  la  total  seguretat
jurídica per a les empreses establertes a casa nostra.
Aquesta  perspectiva  de  continuar  en  la  Unió
Monetària  facilitarà  la  victòria  en  unes  corts
constituents o un referèndum pactats.   

Encara que els governs europeus excloguin
d’entrada  la  possibilitat  d’independència  caldrà
entrar  en  unes  negociacions  patrocinades  per  ells.
Perquè,  com  en  els  Acords  de  Divendres  Sant  a
Irlanda  del  Nord,  al  final  s’imposen  els  principis
democràtics  i  la  resolució  del  conflicte  es  va
fonamentar sobre el consentiment de la població de
l’Ulster.  Aquest  consentiment  va  exigir  anul·lar  la
britànica Llei del Govern d’Irlanda de 1920, canviar
la  Constitució  de  la  República  d’Irlanda  i  fer  un
referèndum a l’Ulster. En el cas català també ha de
fonamentar-se en els principis democràtics i no pas
en la Constitució espanyola de 1978, que va quedar
obsoleta  des  del  moment  que  el  Tribunal
Constitucional  va  modificar  l’Estatut  votat  en
referèndum vulnerant el seu article 152.2. 
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5. Pactes polítics, relacions administratives i negociacions de pau

Per arribar a un Acord de Pau la negociació
és tant imprescindible com la desobediència civil,
guanyar eleccions o la pressió internacional. La
via  unilateral  de  la  desobediència  civil  no  ha
d’oblidar  el  que  assenyala  el  filòsof  Daniel
Innerarity  assenyala  que  una  forma  subtil  de
menyspreu  “La qüestió no és si hi haurà pacte o
no,  sinó  com  preparar-se  per  un  joc  en  el  que
perdrà  el  que  aparegui  com  el  culpable  de  no
haver-lo  assolit”.  Nelson  Mandela,  que  des  de la
presó va ser capaç d’entaular diàleg amb el govern
de  l’apartheid,  és  un  exemple  del  potencial  de  la
negociació.  Evidentment  sense  la  pressió
internacional  que Oliver  Tambo va organitzar  des
del  seu  exili  a  Lusaka  la  negociació  no  hauria
prosperat. Mandela va mantenir la fermesa del seu
objectiu final i va refusar tots els oferiments que no
respectaven  la  democràcia  d’una  persona  un  vot,
sense  distincions  racials.  Al  costat  d’aquesta
integritat  va  aprendre  la  llengua  dels  boers  per
entendre el seu pensament i els seus temors. 

El  conflicte  entre  Catalunya  i  el  Regne
d’Espanya  no  té  la  duresa,  ni  la  claredat  de  la
confrontació  entre  la  majoria  negra  i  el  règim de
l’apartheid o entre una colònia i la seva metròpoli.
Catalunya és un país annexionat que com a tal envia
diputats i senadors a les Corts espanyoles com era el
cas d’Irlanda  amb representants  a  la  Cambra  dels
Comuns,  abans  de  la  independència.  En  el  cas
irlandès  el  Regne  Unit  mai  va  reconèixer  un
parlament autònom abans de la seva independència,
a  diferència  del  cas  català.  La  nostre  situació
implica  una  complexitat  que  pot  portar  a
confusió si no es tenen objectius ben definits.  

La moció de censura contra el govern del
PP,  suportada  pels  diputats  independentistes  a
Madrid,  és  una mostra  d’aquesta  complexitat.  Fer
fora a Mariano Rajoy implicava situar el PSOE a la
Moncloa  amb  només  84  diputats,  que,  en  teoria
havia de convocar eleccions a continuació. Però ara
el President espanyol vol esgotar la legislatura i
necessita  els  vots  independentistes.  Per  obtenir
aquest suport ha portat a terme una política de
«distensió» amb mesures com el trasllat dels presos
polítics  a  Catalunya,  la  reunió  de  comissions
bilaterals previstes a l’Estatut que feia molts anys    

que no es reunien, una reunió amb el President de la
Generalitat,  etc.  És  un  intent  de  «normalitzar»
l’Estatut d’Autonomia establert per la sentència
prevaricadora  del  Tribunal  Constitucional,
retornar a les relacions administratives, com si no hi
haguessin passat tots els fets de la tardor de 2017,
com si no hi haguessin presos i  exiliats polítics. A
una  reunió  amb  els  bancs  i  fons  d’inversió  més
importants  dels  Estats  Units,  Pedro  Sánchez  va
caricaturitzar  el  conflicte  català:  el  President  de la
Generalitat s’havia comportat com un governador de
Nova  York  que  declarés  la  seva  independència
desobeint el Tribunal Suprem i, davant la detenció,
hagués  fugit  al  Quebec.  Va  callar  l’origen  del
conflicte, la prevaricació del Tribunal Constitucional
en la sentència de l’Estatut vulnerant la Constitució
de  1978,  i  la  resposta  repressiva  espanyola  a  les
protestes catalanes al llarg de 8 anys. A la vegada
estava segur de continuar a la Moncloa fins al 2020,
fet que comporta comptar amb els nostres diputats.   

       També va  repetir  que  buscava  una solució
política al conflicte, però la centrava en un diàleg a
Catalunya  entre  republicans  i  monàrquics.  El
President Torra  ja  ha proposat  una taula  de diàleg
entre  els  partits  catalans,  però  aquest  no  és  el
conflicte principal.

Es necessita una estratègia negociadora per
respondre  a  aquest  relat  i  aquest  plantejament  de
l’Estat  espanyol.  I  també  una  especial  cura  en  el
discurs amb els representants del Regne d’Espanya.
La  periodista  Bea  Talegón  en  un  article  recent
recordava  les  normes  tota  negociació,  una  de  les
quals  és  evitar  la  prepotència  i  el  menyspreu  de
l’adversari,  no  establir  barreres  emocionals,  xerrar
tranquil·lament  amb  el  teu  interlocutor,  establir-hi
vincles de confiança. 

     En  aquest  sentit  cal  tenir  present  que  els
conflictes  polítics  tenen  tres  fases:  una primera de
confrontació  màxima  en  que  s’exposen  tots  els
retrets;  una  segona  en  que  les  parts  presenten
propostes; la tercera són les negociacions pròpiament
dites.  La  distensió  del  govern  del  PSOE  pretén
passar de la confrontació a les propostes, però sense
realment  aportar-ne  cap  de  concreta.  No  surt  de
l’enfrontament perquè manté els presos polítics.   La 
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seva  proposta  consisteix  en  una  normalització  de
relacions  administratives  que  implica  acatar  la
sentència del Tribunal Constitucional. 

       Si fóssim la part forta del conflicte podríem
trencar aquest diàleg amb les peticions de la fiscalia
per  al  judici  de  la  vergonya.  Però  com  a  part
indefensa hem de continuar apel·lant a la negociació
i  al  reconeixement  dels  nostres  drets.  Hem  de
recordar al Presidente Sánchez el seu reconeixement
de que Catalunya no es regeix per l’Estatut que van
votar  els  seus  ciutadans.  Hem de fer-li  veure que
aquesta situació antidemocràtica i anticonstitucional
és el nucli del conflicte. Reconèixer que Catalunya
no es regeix per l’Estatut votat pels seus ciutadans
és admetre que el T.C. va vulnerar l’article 152.2.
de  la  Constitució  i  que  hi  ha  un  trencament
unilateral del pacte de la transició. A partir d’aquest
punt s’arriba a la conclusió que el conflicte no es
pot resoldre en el marc constitucional. Només es pot
resoldre  en  el  marc  de  la  Carta  de  les  Nacions
Unides, del Pacte Internacional sobre Drets Polítics
i  Civils  i  la  resta  de  pactes  internacionals  que  el
Regne d’Espanya ha subscrit. 

L’experiència  de  40  anys  d’abusos  de  la
majoria espanyola fa que la majoria del poble català
no  admeti  els  marcs  constitucionals  i  estatutaris.
Amb  l’Estatut  de  2006  Catalunya  va  seguir
estrictament la legalitat vigent i s’ha trobat en una
situació pitjor que el punt de partida. Demanar que
torni  a elaborar  un Estatut  és  inacceptable  perquè
s’hauria d’emmarcar en les pautes de la  sentència
del Tribunal Constitucional de 2010. Només la part
espanyola  pot  corregir  aquesta  doctrina  del  T.C.
amb una reforma de la Constitució que permetés els
aspectes  de  l’Estatut  de  2006  modificats  pel
Tribunal  Constitucional,  com  el  poder  judicial,
l’equiparació de l’espanyol i el català, les relacions
fiscals  bilaterals.  Però  una  reforma  constitucional
d’aquest tipus no comptaria amb els vots del Partit
Popular i Ciudadanos, imprescindibles per a portar-
la  a  terme.  La  nostra  estratègia  de  diàleg  ha
d’evidenciar a l’opinió pública internacional que no
és possible una resolució democràtica del conflicte
en  el  marc  d’una  Constitució  reinterpretada  pel
Tribunal  Constitucional.  D’aquí  sorgeix  la
necessitat  d’un  «Acord  de  Pau»  basat  en  els
principis democràtics  general com va passar en els 

Acords de Divendres Sant d’Irlanda del Nord,  que
van obligar a canviar la Constitució de la República
irlandesa i la llei britànica que regia l’Ulster. 

El  President  Sánchez  insisteix  en  la
necessitat de converses a Catalunya entre republicans
i  monàrquics.  Pretén projectar  la  imatge de que el
conflicte és entre catalans i no entre Catalunya i el
Regne d’Espanya. Cal recordar que si a la primavera
de 2014 el Congrés de Diputats hagués acceptat un
referèndum sobre la independència com el d’Escòcia
hi hauria hagut un debat intens i  una votació final
sobre  els  avantatges  i  inconvenients  de  crear  la
República Catalana o continuar amb l’Estatut. Tan si
hagués guanyat el «si» com el «no» s’hauria acceptat
el resultat i la convivència hauria continuat com va
passar  a  Escòcia  on  no  hi  ha  fractura  entre
independentistes i  unionistes.  Han estat  els  mitjans
de  comunicació,  en  especial  les  televisions,  de
Madrid  els  que  han  intentat  trencar  la  societat
catalana. Només cal comparar com s’ha comportat la
premsa  i  la  televisió  de  Londres  amb  els  seus
equivalents espanyols per evidenciar la voluntat de
provocar enfrontaments dins la societat catalana. 

El President Torra ja ha proposat  una taula
de diàleg  a  Catalunya.  Catalunya es regeix  per  un
Estatut  anticonstitucional  perquè  no  és  el  que  van
aprovar els  ciutadans de Catalunya en referèndum.
Els partits constitucionalistes no reconeixen aquesta
realitat indiscutible. Afecta el nucli de la democràcia:
el  respecte  a  la  voluntat  popular  expressada  a  les
urnes. Un diàleg democràtic a Catalunya arribarà a la
mateixa conclusió la  sentència  que va vulnerar  els
resultats  del  referèndum  de  2006  només  es  pot
superar  amb un nou referèndum que ha d’incloure
l’opció  de  la  independència.  No  té  perquè  ser  un
referèndum binari; es pot pactar incloure les quatre
opcions presents  al  Parlament:  l’Estatut  retallat del
Tribunal Constitucional (PP i C’s), una reforma de la
Constitució  que  garantís  més  autonomia  (PSC-
PSOE), la República Federal Espanyola (Comuns) i
la  República  Catalana.  Com  a  resultat  d’aquest
diàleg el Parlament de Catalunya haurà de presentar
una  nova  proposició  de  llei  al  Congreso  de  los
Diputados per  celebrar  aquest  referèndum. Com el
2014, la  negativa  espanyola  desencadenarà un nou
cicle de desobediència civil. 
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6. El PP ha mutat la Constitució del 78 imposant les concepcions del franquista Fraga

 La  via  unilateral  vers  la  república  ve
determinada per la incapacitat invencible de la dreta
espanyola  per  dessacralitzar  la  unitat  d’Espanya.
Aquesta  actitud  dogmàtica  fa  impossible  una
resolució democràtica del conflicte en el marc de la
Constitució  de  1978.  L’elaboració  de  l’Estatut  de
2006 ensenya que el Partit Popular marca els límits
de  les  relacions  entre  Catalunya  i  el  Regne
d’Espanya.  No  hi  fa  res  el  80% dels  diputats  del
nostre  Parlament  pactin  un  Estatut  i  que  després
arribin  a  un  acord  al  Congrés  del  Diputats  amb
majoria  del  PSOE,  amb  una  forta  retallada.
Finalment la dreta imposa la seva doctrina. 

Aquesta és una diferència crítica respecte a
la  transició,  que  el  PSC-PSOE  amaga
deliberadament. En la redacció de la Constitució de
1978 el nou règim va arribar a un pacte amb amb
l’Assemblea  de  Parlamentaris  que  reconeixia
Catalunya com a nacionalitat.  Es va refusar el  vot
particular al títol VIII de la Constitució presentat per
Manuel Fraga,  exministre  del dictador Franco,  que
argumentava:  «Alianza  Popular  rechaza,  una  vez
más, con toda energía y con plena conciencia de la
trascendencia histórica de su gesto, la introducción
de  la  expresión  «nacionalidades»  en  la
Constitución.  Para  nosotros  no  existe  más  nación
que la española».  També es va rebutjar la proposta
d’A.P. d’habilitar el Govern espanyol per cessar el
Govern  d’una  Comunitat  Autònoma  gràcies  a
l’article 155 de la Constitució. 

El  conflicte  entre  Catalunya  i  el  Regne
d’Espanya serà dur i llarg perquè els plantejaments
de Fraga i d’Alianza Popular, refusats a la Transició,
ara  dominen  a  l’opinió  pública  espanyola,  als
principals  mitjans  de  comunicació,  a  l’exèrcit,  al
poder judicial,  als  alts  cossos de l’administració, a
les cúpules de les grans empreses espanyoles, a les
sentències  del  Tribunal  Constitucional.  La  unitat
d’Espanya no és concebuda com la unió de tots els
ciutadans de l’Estat acceptant-los tal com són, sinó
com  la  imposició  d’un  patró  únic.  Espanya  es
continua  concebent-se  a  resultat  històric  de
reconquesta,  conquesta  d’Amèrica  i  unificació
ètnica.  La  primera  institució  comuna  als  diferents
regnes  dels  Reis  Catòlics  va  ser  la  Inquisició:  la
unitat no consistia en respectar la diversitat de jueus,

musulmans  i  cristians  sinó  en  imposar  la  religió
catòlica. Els jueus i els moriscos van ser expulsats,
els  conversos  discriminats,  els  heretges  protestants
perseguits. Després de la unitat religiosa d’Espanya
es va imposar la unitat política i lingüística. Espanya,
un  país  sense  enemics  exteriors,  ha  necessitat  un
enemic interior per galvanitzar el sentiment patriòtic.
Al segle XIX els catalans vàrem omplir el buit deixat
pels jueus en l’imaginari espanyol i vàrem esdevenir
l’enemic interior a les batalles entre proteccionistes
catalans i lliurecanvistes espanyols. La catalanofòbia
es  va  exacerbar  amb  la  humiliació  de  l’exèrcit
espanyol  al  «Desastre  de  Cuba»  que  va  coincidir
amb la irrupció del catalanisme polític. 

En els  darrers  quaranta  anys la  monarquia
parlamentària ha estat incapaç de conformar un tipus
alternatiu de ciutadania i per aquesta raó el sentiment
patriòtic  espanyol  esclata  contra  els  catalans  quan
aquests defensen els seus drets i omple els balcons
de banderes borbòniques contra els que considera els
seus  compatriotes.  Altres  països  han  evolucionat,
Espanya no, i aquesta falta d’adaptació és a l’origen
del conflicte. Per exemple l’any 1960, quan l’antic
Congo belga aconsegueix la independència, Bèlgica
era  un  Estat  centralista  i  monolingüe  francès.
Després  de  diverses  reformes  constitucionals  s’ha
transformat  en  un  Estat  federal  i  plurilingüe  amb
traducció  simultània  fins  i  tot  al  Consell  de
Ministres. En canvi a Espanya el Cop d’Estat del 23
de  febrer  de  1981  va  acabar  amb  la  «primavera
catalana»  de  la  Transició.  Poc  després  els  partits
catalans  i  bascos  van  ser  exclosos  del  «Pactos
Autonómicos»  signats  només  entre  partits  estatals.
D’aquests pactes en va sortir la LOAPA i l’evolució
posterior  de  l’estat  autonòmic  fins  que  el  Partit
Popular va accedir al poder. L’any 1996 José Maria
Aznar  no  tenia  majoria  absoluta  i  va  necessitar  el
Pacte del Majestic per formar govern. Aquest acord
podria fer pensar que el PP podria arribar a entaular
negociacions  de  pau  si  en  tingués  necessitat,  però
només  fortes  pressions  internacionals  ho
aconseguiran.   

El PP va pactar amb CiU i PNB per accedir
al poder, però un cop instal·lat a la Moncloa va fer
transformacions que han determinat  la  mutació del
«Règim del 78». El primer canvi estructural va 
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afectar  les  grans  empreses  públiques  heretades  del
franquisme, com Telefònica, Repsol, Argentària (que
acabaria  controlant  el  BBVA),  Endesa,  Iberia,
Tabacalera, etc. El vicepresident Rodrigo Rato hi va
situar amics i membres del PP, com a presidents i a
continuació  les  va  privatitzar,  de  manera  que  els
càrrecs nomenats  pel PP han esdevingut el veritable
poder  fàctic  d’Espanya.  El  segon  canvi  va  ser  la
compra de mitjans de comunicació en especial  les
televisions  privades  creades  poc  anys  abans;  els
diaris i revistes van continuar mediatitzades per les
seves  despeses  publicitàries  gegantines.  Aquest
control  mediàtic ha congelat  la  concepció nacional
espanyola heretada del  franquisme que ha penetrat
en sectors provinents de l’antifranquisme. La tercera
pota del canvi sistèmic va ser els canvis legislatius
per poder nomenar i promoure jutges i magistrats de
la ideologia del PP al Poder Judicial i als Tribunals
Constitucional,  Suprem  i  Audiència  Nacional.
L’última demostració del control dels poders fàctics
ha estat obligar el Tribunal Suprem a retractar-se de
la sentència sobre el pagament de l’impost AJD de
les hipoteques. 

Les  privatitzacions  de  les  empreses
públiques formava part d’una onada d’abast planetari
que també incloïa la desregulació financera. Algunes
grans  corporacions  espanyoles  es  van  globalitzar
comprant  a  l’exterior  bancs,  empreses  de
telecomunicacions,  aeroports,  etc.  D’altres  com
Ibèria,  Endesa  o  Tabacalera,  van  ser  venudes  a
multinacionals  europees.  Aquesta  obertura  al  món
d’una oligarquia de tendències autàrquiques no es va
fonamentar en una activitat productiva basada en la
innovació tecnològica, sinó amb grans empreses de
serveis  sense  departaments  de  recerca.  Aquest  fet,
com  veurem,  ha  aguditzat  l’antagonisme  amb
l’estructura  econòmica  catalana,  més  abocada  a  la
producció  industrial.  En  aquesta  projecció
internacional el Presidente Aznar es va aliar amb el
President George Bush a la guerra de l’Iraq, al costat
de l’anomenada «nova Europa» formada pel Regne
Unit,  Polònia,  Hongria,  etc.,  mentre  França  i
Alemanya  s’hi  oposaven  i  eren  titllats  de  «vella
Europa» des dels Estats Units. La Gran Bretanya està
avui  empantanegada  en  el  Brèxit  i  els  països  de
Visegrado  comparteixen  derives  autoritàries,
justificades amb la fòbia als refugiats i immigrants.
La guerra de l’Iraq va fer perdre el poder al PP arran
dels atemptats d’Atocha del març de 2004. A 

l’oposició els populars, dirigits per Rajoy, van trobar
en el nou Estatut de 2006 l’arma idònia per recuperar
el poder en uns anys d’eufòria econòmica, agitant la
catalanofòbia  que  a  Espanya  aixeca  més
animadversió que la prejudicis contra la immigració.

Formar part de la Unió monetària a partir de
2001 va suposar l’arribada de centenars de milers de
milions d’euros que van crear una fabulosa bombolla
especulativa  immobiliària  i  de  infraestructures
públiques que va durar fins a 2008. Es van fer grans
fortunes gràcies als preus disparats de l’habitatge, a
la  concessió  d’hipoteques  per  part  de  les  Caixes
d’Estalvis,  a  les  requalificacions  de terrenys,  a  les
adjudicacions  d’obra  pública.  En  aquest  ambient
d’eufòria van proliferar espesses xarxes de corrupció
que  van  afectar  tots  els  partits  amb  poder,  però
especialment  al  PP  i  al  PSOE.  Controlar  el  poder
judicial era fonamental per garantir la impunitat de
tants  «pelotazos»,  comissions,  targetes  «black»,
ERE’s fraudulents, etc. 

Aquestes pràctiques putrefactes i les portes
giratòries dels  dos grans partits  del  règim de 1978
han  creat  uns  interessos  compartits  en  els  poders
fàctics que expliquen les enormes pressions que va
rebre el secretari general del PSOE Pedro Sánchez
per permetre la investidura de Mariano Rajoy i per
evitar  una  majoria  amb  Podemos  i  els  grups
sobiranistes.  Sense  el  control  dels  mitjans  de
comunicació  per  part  del  P.P.  no  s’hauria  pogut
desenvolupar  una  campanya  tan  salvatge,  només
superada  per  la  dirigida  contra  els  partits
independentistes. Aquestes maniobres van culminar
amb  el  tempestuós  Comitè  Federal  del  PSOE  de
novembre  de  2016  en  el  que  va  dimitir  Pedro
Sánchez,  es va nomenar una gestora i  més tard es
van  convocar  unes  primàries  destinades  a  ser
guanyades  per  Susana  Díaz.  Per  sorpresa  el
triomfador  va  ser  l’antic  Secretari  General
defenestrat que amb la moció de censura de maig del
2018  va  aconseguir  una  coalició  negativa  contra
Mariano  Rajoy.  Però  el  domini  estructural  del  PP
sobre l’Estat i la divisió interna del PSOE pel que fa
al  conflicte  català  impedeixen  que  Pedro  Sánchez
pugui atreure una part de l’electorat català amb una
reforma  constitucional  com  va  fer  el  Canadà  al
Quebec,  ni  pactar  un  referèndum  sobre  la
independència amb la majoria independentista com
va fer el Regne Unit amb Escòcia.   
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7.  El procés constituent: Catalunya davant dels reptes del segle XXI

 En el títol VIII de la Llei de Transitorietat
jurídica  es  preveu  una  primera  fase  de  procés
participatiu per al qual el Govern de la Generalitat ha
creat el Fòrum Cívic i Social per al debat constituent.
Cal aconseguir que s’hi impliquin el màxim possible
d’organitzacions i entitats de la societat civil, des de
sindicats a col·legis professionals, d’associacions de
veïns a Consells escolars, o clubs esportius. Perquè
el  Fòrum  Constituent  ha  de  debatre  quines
institucions i quines estructures necessita Catalunya
per afrontar els grans reptes d’un segle XXI marcat
per grans dificultats. 

A les dècades passades l’espècie humana ha
patit  les  transformacions  més  profundes  des  de  la
seva història.  Així  la  població mundial  que era  de
3.000 milions l’any 1960 es va doblar fins els 6.000
milions l’any 2000 i ha augmentat fins els 7.500 en
el que portem de mil·lenni. Aquest augment ha estat
molt  desequilibrat  entre  països  rics  i  pobres,
provocant  grans  migracions,  entre  elles  les
intercontinentals.  La globalització ha multiplicat  la
producció i el consum planetari i ha creat una nova
divisió mundial del treball amb deslocalitzacions i el
paper  determinant  de  la  tecnologia.  S’ha  disparat
l’impacte de l’espècie humana en la Biosfera, amb la
contaminació,  les  deixalles,  l’extinció  massiva
d’espècies  i  el  canvi  climàtic.  Els  mitjans  de
comunicació audiovisuals i Internet han provocat un
canvi cultural tan important o més que l’aparició de
la impremta, que afecta de manera vital a les petites
nacions.  

Catalunya  ha  representat  l’u  per  mil
d’aquestes  transformacions.  L’any  1960  tenia  tres
milions d’habitants que es van doblar en 15 anys i
després es va estabilitzar de manera que l’any 2000
érem els famosos sis milions. En pocs anys, fins a la
Gran Recessió, es van convertir en set milions i mig.
La globalització i  formar part de la zona euro van
desencadenar  a  la  primera  dècada  del  segle  un
creixement basat en una bombolla de la construcció i
el consum gràcies a l’entrada de desenes de milers de
milions  d’euros  en  forma  de  crèdits  dels  països
centrals d’Europa. Punxada la bombolla especulativa
el 2008, la situació es va agreujar a causa de la crisi
de l’euro de 2012, que va aguditzar la divisió entre
els països centrals i els perifèrics de la Unió 

Europea.  La crisi  a l’Estat  espanyol va ser  la  més
greu del continent després de la de Grècia, amb una
taxa d’atur que l’any 2013 va assolir el 26% de la
població activa. 

La raó és clara: a la fase ascendent s’havien
malbaratat  els  recursos  amb  un  endeutament
salvatge, perquè l’oligarquia espanyola, especulativa,
havia estat incapaç d’adaptar l’estructura productiva
i tecnològica a la competència global. Passada una
dècada  els  poders  fàctics  espanyols  anomenen
«recuperació»  una  situació  econòmica,  social  i
política  desoladora:  salaris  baixos  i  les  feines
precàries sobretot els joves, un terç de la població en
la pobresa, retallades en educació, sanitat, pensions i
ajudes a la dependència, habitatge inaccessible que
fa quasi impossible formar noves famílies, retrocés
en les llibertats bàsiques amb persecució de cantants
i  artistes,  absència  de  política  mediambiental  i  de
lluita  contra  el  canvi  climàtic,  etc.  Des  dels  seus
privilegis les elits espanyoles creuen inevitable que
la  majoria  de  la  població  s’ha  de  resignar  a  les
mediocres  condicions  de  país  perifèric  de  la  Unió
Europea. 
 

Els ciutadans de Catalunya no acceptem ser
la  perifèria  autonòmica  de  la  perifèria  europea.
Aquesta ha de ser la convicció de partida del Fòrum
Cívic  Constituent.  Gràcies  a  la  seva  economia
productiva, al seu esperit democràtic, als seus valors
i al seu amor a la natura pot aspirar a equiparar-se als
petits països del centre i el nord d’Europa, els més
avançats,  justos,  lliures  i  cultes  de  la  Humanitat.
Catalunya  és  una  terra  muntanyosa  sense  grans
recursos  naturals,  ni  extenses  planes  agrícoles,  ni
jaciments minerals. Tot i així ha demostrat al llarg de
la  història  una aptitud econòmica per  proporcionar
un nivell de vida digne als seus habitants. Aquesta
aptitud  prové  de  la  seva  estructura  igualitària
aconseguida  fa  500  anys  amb  la  revolta  remença
contra  els  senyors  feudals  i  de  la  seva  mentalitat
productiva  que  forma  part  indestriable  de  la  seva
identitat.  Només  des  d’aquesta  ferma  constatació
històrica, només evitant la seva provincianització i la
residualització de la seva identitat  Catalunya podrà
afrontar els colossals reptes del segle XXI.   

La globalització, formar part de la Unió 
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monetària  i,  sobretot,  la  Gran  Recessió  de  2008  i
2012  han  extremat  l’antagonisme  entre  les
estructures  econòmiques  i  socials  del  Regne
d’Espanya i de Catalunya. Durant els segles XIX i
XX, des de la pèrdua dels mercats hispanoamericans,
Catalunya  havia  quedat  tancada  en  el  mercat
espanyol  i  el  seu  Estat  va  actuar  de  protector
aranzelari. Avui la producció catalana torna a estar
oberta  al  món  i  necessita  un  Estat  impulsor,  que
formi  els  seus  joves,  que  incentivi  la  recerca  i  la
innovació, amb una legislació laboral alhora justa i
flexible; un Estat que proporcioni un prestigi de país.
Des  de  l’esclat  de  la  Gran  Recessió  les  empreses
catalanes han portat a terme una revolució silenciosa
obrint nous mercats a Europa i arreu del món. Ho ha
fet,  no en les  industries  tradicionals  com el  tèxtil,
sinó en sectors  avançats  i  amb innovació.  Ho han
aconseguit  en  les  condicions  més  adverses,  sense
ajudes  d’un  Estat  desaparegut,  sense  facilitats
financeres.  Han  convertit  Catalunya  en  una
economia  industrial  exportadora,  les  vendes  a
l’exterior  de la  qual  representen  més  d’una  quarta
part del total espanyol. 

El procés participatiu és la primera fase del
procés  constituent  i  no  ha  de  redactar  una
Constitució, tasca reservada als representants elegits
a les eleccions constituent. La seva tasca és establir
els gran temes que han de transformar Catalunya en
un  país  similar  als  del  centre  i  el  nord  d’Europa.
L’amplitud  de  les  problemàtiques  a  tractar  és
extrema.  A  més  dels  drets  i  les  llibertats
fonamentals,  la  separació  de  poders  i  la  resta  de
principis  que  caracteritzen  les  constitucions  dels
països democràticament avançats hi ha alguns punts
que  necessiten  el  consens  màxim,  entre  els  quals
sobresurten: 
 

1. Preservar la convivència i la unitat civil, el
que  Josep  Benet  va  sintetitzar  en  «un sol
poble». La futura república no ha d’imposar
la  nacionalitat  catalana  a  ningú  i  ha  de
preveure negociar amb el Regne d’Espanya
la  doble  nacionalitat  per  a  tots  els  que
vulguin continuar sent espanyols.
 

2. Ampliar la mentalitat cívica que caracteritza
les relacions entre els  ciutadans i  les  lleis,
institucions i  administracions als  països de
tradició democràtica del centre i el nord 

3. d’Europa,  lluny  del  cercle  viciós  de
corrupció i picaresca que té atrapa el Regne
d’Espanya  i  els  països  de  baixa  qualitat
democràtica.   

4. Establir un sistema electoral i de partits que
no permeti  que  el  poder  al  seu interior  es
concentri en una nomenclatura que ofega el
debat intern i la participació de la ciutadania
en  les  institucions  i  administracions,  com
passa en el sistema espanyol de partits.  

5. Impedir  l’existència  de  poders  fàctics  que
condicionin  el  Govern  i  el  Parlament
catalans  i  que monopolitzin els  mitjans de
comunicació, com passa al règim de 1978.

Cal  implicar  el  màxim  possible
d’organitzacions i entitats que creuen en la dinàmica
històrica pròpia de Catalunya per afrontar els reptes
del segle XXI. En aquest debat els republicans hem
de mostrar que l’oligarquia espanyola és incapaç de
situar  el  nostre  país  en  un  lloc  digne  en  la  nova
divisió mundial del treball per satisfer les necessitats
i  aspiracions  dels  ciutadans.  Aquesta  tasca  farà  el
mateix  efecte  en  l’ampliació  de  la  base  social  de
l’independentisme  que  fa  25  anys  va  exercir  la
denuncia de l’espoli fiscal.  Aleshores es va posar el
desequilibri fiscal a l’agenda política catalana amb la
seva  campanya  pel  Concert  Econòmic  que  va
culminar amb el Concert pel Concert al Parc de la
Ciutadella que va aplegar 100.000  persones amb la
participació  de  Lluís  Llach.  En  el  segle  de  la
globalització i el canvi climàtic no es tracta només
del dèficit en finançament i inversions públiques; ara
necessitem  un  nou  Estat  que  asseguri  a  tots  els
ciutadans de Catalunya una societat avançada, amb
el  grau  més  elevat  de  justícia  social,  amb  un  alt
nivell educatiu i cultural, amb un Estat del Benestar
sense  retallades,  amb  polítiques  ecològiques  que
lluitin  contra  el  canvi  climàtic  i  la  degradació
mediambiental.  El  Fòrum constituent  ha de definir
els grans consensos sobre les estructures polítiques,
territorials,  socials,  econòmiques,  educatives,
culturals,  sanitàries,  mediambientals  i  tantes  altres
que  han de  permetre  que Catalunya,  la  mil·lèsima
part de la Humanitat, hi trobi el seu lloc, reforçant la
cohesió social que forma part de la seva identitat. 
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8. El «judici de la vergonya»

El judici per rebel·lió contra els Presidents
d’ANC i Òmnium Cultural, del Govern i  Parlament
de  Catalunya  ha  de  convèncer  les  potències
internacionals que el Regne d’Espanya està dominat
per unes elits, entre les que sobresurten les judicials,
amb una hostilitat  tan aguda contra  Catalunya que
només una mediació internacional  pot  fer  possible
una  resolució  democràtica  del  conflicte.  Molts
mitjans de comunicació europeus se n’han fet ressò
del pas al judici oral, el que revela que l’interès pel
conflicte català no disminueix i hi haurà centenars de
periodistes al judici. Però els primers titulars, tipus
«judici als secessionistes», són neutres i  deixen de
costat que s’acusa de rebel·lió violenta en un procés
farcit d’irregularitats a dirigents elegits a  les urnes
que han actuat de manera pacífica. Cal que també hi
assisteixin  observadors  de  les  principals
organitzacions  internacionals  de  drets  humans.  El
moviment  republicà  ha  d’estar  preparat  per
contrarestar  la  informació  que  transmetrà  l’Estat
espanyol i  demostrar  que tota  la  instrucció  i,  amb
alta probabilitat, el judici serà una vergonya per a la
Unió Europea. 
 

En  primer  lloc  cal  evidenciar  que  ens
trobem en una persecució política que es presenta en
forma de procés penal. Caldria fer un dossier sobre
els fets esdevinguts en diversos idiomes que mostri
com s’ha desenvolupat la guerra judicial (lawfare).
Com  la  va  encetar  el portaveu  del  Gobierno  de
España el dia 22 de setembre de 2017 al descriure la
manifestació contra la detenció de 14 alts càrrecs de
la  Generalitat  com  a  «tumultosa»,  preparant
l’acusació  pel  delicte  de  sedició.  Com  va  ser
consensuada  pels  alts  càrrecs  civils  i  militars
assistents  al  «Palacio  Real»  del  12  d’octubre  de
2017,  tal  com  va  tuitejar  el  periodista  Arsenio
Escolar:  «En recepción Fiesta Nacional escucho en
distintos  corros  que  las  2  primeras  órdenes  de
prisión serán el lunes Audiencia Nacional, la 3ª más
dudosa». Com l’endemà el Fiscal General de l’Estat,
Sr.  Maza  va  presentar  la  querella  a  l’Audiencia
Nacional,  contra  Jordi  Sánchez,  Jordi  Cuixart  i  el
Major Trapero i tres dies més tard els dos primers
eren  empresonats.  Els  mitjans  de  comunicació
internacionals  comprovaran  que  assisteixen  al
«judici  de  la  vergonya»,  una  operació  d’Estat
destinada a «descabezar» els representants 

democràtics  de  Catalunya  com  va  assegurar  la
Vicepresidenta del Govern espanyol, planificada pel
seu Govern amb la col·laboració de la fiscalia, dels
serveis  secrets,  dels  Tribunals  Constitucional  i
Suprem i de l’Audiència Nacional. 

En  segon  lloc  hem  d’insistir  en  que  les
manifestacions  de  setembre,  el  referèndum  i  la
proclamació  de  la  República  van  ser  actes  de
desobediència  civil  pacífica  als  que  la  majoria
republicana de Catalunya va haver de recórrer com
últim recurs  per  defensar  els  drets  inalienables  de
Catalunya. La responsabilitat de la ruptura unilateral
del pacte constitucional de 1978 va ser del Tribunal
Constitucional  controlat  pel  Partit  Popular.  La
Constitució  de  1978  reconeixia  Catalunya  com  a
nacionalitat i establia que Catalunya s’havia de regir
per un Estatut pactat entre el Congrés de Diputats i el
Parlament  català  i  aprovat  en  referèndum  pels
ciutadans.  El  Regne  d’Espanya  ha  imposat  de
manera  unilateral  l’Estatut  modificat  pel  Tribunal
Constitucional i s’ha negat durant 8 anys a negociar
la  crisi  constitucional  amb  el  Govern  de  la
Generalitat i el Parlament de Catalunya. Al contrari
ha  acabat  engarjolant  o  obligant  a  exiliar-se  als
representants democràtics del poble català.  El judici
demostrarà  que  el  Regne  d’Espanya  no  actua  a
Catalunya com un Estat democràtic, sinó de manera
despòtica com ho feia el Regne Unit a Irlanda abans
de la seva independència. 

En tercer lloc hem d’explicar els gravíssims
atemptats contra els drets fonamentals comesos per
la justícia espanyola en tota la instrucció. L’exili del
President  de  la  Generalitat,  de  quatre  consellers  i
dues portaveus parlamentàries han projectat aquestes
irregularitats a l’opinió pública europea. Els abusos
de poder de la justícia espanyola es van evidenciar en
el  refús  de  les  seves  euro-ordres  per  les  justícies
belga,  alemanya,  escocesa  i  suïssa.  On  els  jutges
espanyoles  veien  rebel·lió  violenta,  els  jutges
alemanys  van  veure  exercici  del  dret  de
manifestació. L’opinió pública internacional  coneix
menys  la  parcialitat  del  jutge  instructor  en  les
vessants processal i política. En la part jurídica els
presos  polítics  no  seran  jutjats  pel  jutge
predeterminat  per  la  llei,  que  correspondria  al
Tribunal Superior de Catalunya. I dins del Tribunal
Suprem no corresponia a Pablo Llarena; es va alterar
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el  torn  de  jutges  per  atribuir-li  el  cas;  no  s’ha
respectat  la  presumpció  d'innocència;  s’han  negat
centenars de proves demanades per la defensa. En la
part  política  s’ha  interferit  greument  la  vida
democràtica del Parlament de Catalunya en impedir
que tres candidats electes poguessin ser President de
la  Generalitat.  En  el  cas  de  Jordi  Turull  va  ser
detingut  l’endemà  de  pronunciar  el  discurs
d’investidura. El jutge Llarena també ha impedit el
vot  dels  diputats  presos  aplicant-los  un  article
establert per a casos de terrorisme. 

La  justícia  espanyola  s’ha  comportat  de
manera més arbitrària que els magistrats del règim
de l’apartheid de Sud-àfrica en el judici de Rivònia,
de 1963, en el que es va condemnar Nelson Mandela
a  cadena  perpètua.  L’opressió  dels  negres  sud-
africans  era  molt  més  brutal  que  la  que  patim els
catalans; tanmateix la justícia de l’apartheid va oferir
més  garanties  processals  que  el  Tribunal  Suprem
espanyol.  Al  judici  de  Pretòria  destacava  que  els
jutges i  fiscals eren blancs, mentre que els acusats
eren negres. Al «judici de la vergonya» a Madrid els
jutges  i  fiscals  seran  espanyols,  mentre  que  els
acusats  seran  catalans.  Perquè  entre  els  més  de
setanta magistrats del Tribunal Suprem espanyol no
hi  ha  pràcticament  cap  jutge  català.  Al  «judici  de
Rivonia» el fiscal Percy Yutar va imputar Mandela i
onze  companys  d’actes  de  sabotatge  (fins  i  tot
d’alguns realitzats mentre Mandela estava detingut)
per  preparar  una  revolució  violenta  seguida  d’una
invasió  del  país.  Volia  justificar  la  pena  de  mort.
Tota  l’acusació  es  basava  en  judicis  d’intencions
polítics  en  el  mateix  estil  que  fa  servir  el  jutge
Llarena. La falta de proves era tan clamorosa que el
jutge blanc Quartus de Wet va etzivar al fiscal: «La
base  de  la  seva  argumentació,  tal  com  ho  veig,
senyor Yutar, és que vostè està convençut de que els
acusats  són  culpables».  El  jutge  sudafricà  va
desestimar el cas i va aixecar la sessió. Els jutges del
Tribunal Suprem espanyol no tindran aquest valor!.
Els membres de l’African National Congrés havien
de quedar lliures, però la policia sud-africana els va
tornar  a  detenir,  aplicant-los  una  nova  llei
antiterrorista.  La  injustícia  que patien  els  negres  a
Sud-àfrica  va  generar  actes  de  solidaritat  arreu  de
món, fins i tot a la Catedral de Sant Paul de Londres.
El  cas  ocupava  les  planes  de  tota  la  premsa
internacional  i  l’agenda  de  les  Nacions  Unides.
Finalment el líder africà es va lliurar de la pena de 

mort,  va ser  condemnat a  cadena  perpètua i  es  va
passar 27 anys a la presó. El Consell de Seguretat va
demanar  l’amnistia  per  a  Mandela  i  els  seus
companys; en la votació els Estats Units i  la Gran
Bretanya  es  van  abstenir,  per  la  seva  vergonya
perpètua.  En aquest  aspecte  hi  ha un paral·lelisme
amb el silenci dels països de la Unió Europea davant
les  càrregues  policials  contra  votants  i  davant
l’empresonament d’un govern  democràtic.  

El  cas  català  no  té  el  dramatisme  dels
centenars  i  milers  de  morts  per  la  policia  de
l’apartheid i no podem esperar la mateixa solidaritat
internacional.  Serien  molt  reconfortants  actes  a
ciutats espanyoles com Madrid, on hi va haver una
manifestació important  de protesta  per  la  brutalitat
policial de l’u d’octubre. A casa nostra el President
Torra  va  anunciar  marxes  pels  drets  civils  i
democràtics en record a les que va organitzar Martin
Luther  King  als  Estats  Units  en  la  lluita  per
l’abolició de la segregació racial a les constitucions
d’alguns Estats com Alabama. 

Fa un anys a Cornellà, a Montserrat i a altres
ciutats  de  Catalunya  es  van  organitzar  «dejunis
col·lectius»,  seguint  les  pautes  del  grup  «Fam  de
Llibertat»  en  solidaritat  amb  els  primers  presos
polítics. Les primeres vagues de fam es van portar a
terme a Irlanda quan pagesos que eren desnonats de
les seves terres per ordre judicial es plantaven fins a
morir en el camí de la casa del senyor que els havia
pres  el  seu  mitjà  de  supervivència.  Els  dejunis
col·lectius són vagues de fam de curta durada que els
relleus permeten allargar en el temps. Ressalten amb
fermesa  la  gravetat  de  la  injustícia,  són  actes  de
profunda  solidaritat  i  demostren  una  gran  voluntat
col·lectiva, una ferma determinació de continuar la
lluita  no-violenta.  La convocatòria  de centenars  de
dejunis al llarg dels mesos que duri el «judici de la
vergonya» seria una iniciativa que captaria l’atenció
dels mitjans de comunicació internacional. Assoliria
una  dimensió  extraordinària  si  se’n  celebressin  al
Parlament, al Palau de la Generalitat, a la Casa de la
República,  als  ajuntaments,  amb la  participació  de
càrrecs  electes.  Fins  i  tot  es  podria  organitzar  un
dejuni col·lectiu al Congreso de los Diputados amb
la  participació  de  diputats  i  senadors  que  es
volguessin  solidaritzar  amb  els  presos  polítics.
Projectaria al món una potent imatge gandhiana del
moviment  per  la  independència  de  Catalunya  que
ajudaria  molt  a  entendre  els  següents  passos  de
desobediència.
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9. Regeneració municipal i europea per la República

Les eleccions municipals i europees de maig
de 2019 són una avinentesa per fer un salt  vers la
independència, implicant-hi els centenars de milers
de ciutadans que s’han mobilitzat per la República.
Aquest  avenç  té  tres  dimensions.  La  primera,
incrementar  els  Ajuntaments  amb  majoria  per  la
República  per  demostrar  que  no  hem  tocat  sostre
electoral  i  podem  guanyar  ciutats  com  Barcelona,
Tarragona, Lleida i d’altres. La segona, impulsar la
regeneració  municipal,  implantant  les  alternatives
que  són  habituals  als  països  europeus,  com
habitatges  socials  municipals,  polítiques
mediambientals,  presència  en  les  polítiques
educatives, etc.  La tercera, els municipis com una de
les  «estructures  de  resistència»  per  mantenir  la
desobediència civil fins assolir un Acord de Pau.  

Els representants de l’oligarquia espanyola a
Catalunya també plantegen les eleccions municipals
com  una  batalla  estratègica  per  revertir  la  seva
derrota  a  les  eleccions  del  21  de  desembre.
Afrontaran  les  eleccions  de  Barcelona  com  una
«operació  d’Estat»  amb la  candidatura  de  Manuel
Valls, ex-Primer Ministre de la República Francesa,
Manuel Valls. El règim del 78 posarà al seu servei
tota  la  parafernàlia  de  gabinets  demoscòpics,  de
mitjans  de  comunicació,  d’agències  publicitàries,
sense  oblidar  la  guerra  bruta.  Els  mitjans  afins  ja
preparen el discurs de la por i la repressió que van
caracteritzar la política de  Manuel Valls a França i
repetiran el  model a  totes  les  ciutats  que els  sigui
possible.  Manuel  Valls  és  un  exemple  de
«democràcia  corporativa»,  d’executiu  que  es
transforma de  socialista  republicà  francès  a  liberal
monàrquic  espanyol,  que  posa  les  institucions
democràtiques  al  servei  de  les  grans  corporacions
empresarials, amb les portes giratòries com a sortida
professional. 
 

El moviment per la República Catalana no
ha de tenir  por a  aquesta  «operació d’Estat»,  però
tampoc l’ha de menystenir. L’alcaldia de Barcelona i
el  de  moltes  altres  ciutats  que  s’havien  resistit  al
republicanisme  ara  són  al  seu  abast.  Per  a  assolir
aquest  objectiu  han  d’exposar  el  seu  projecte  de
ciutat, el seu projecte metropolità, el seu projecte de
país, inserit  en un model d’Estat que va de baix a
dalt. Les eleccions municipals són una altra gran 

avinentesa  per  demostrar  que  les  preocupacions
socials són el gran motor de l’independentisme; que
la República no és un objectiu identitari d’una part
de  la  ciutadania,  sinó,  tot  el  contrari,  l’instrument
imprescindible  per  implantar  un  nou  projecte  de
ciutat per a tots els veïns. Enfront de la «democràcia
corporativa»  dels  partits  monàrquics,  el  moviment
per  la  independència  s’ha  d’alçar  com  la
«democràcia de la gent», de la gent dels barris, de la
gent  de  les  ciutats  i  dels  pobles.  Aquesta
«democràcia  de  la  gent»  ha  empès  els  nostres
dirigents a acomplir el mandat democràtic fins al seu
màxim compromís: la presó i l’exili. 

La «democràcia de la gent» ha de combatre
la  rutina  administrativa  que  imposen  les
nomenclatures dels  partits.  Aquest  objectiu  exigeix
primàries  obertes,  amb molts  debats  sobre  tots  els
problemes dels ciutadans, amb molts candidats, amb
la  participació  de  desenes  de  milers  de  ciutadans.
Contrarestar «l’operació d’Estat» de les municipals
exigeix  candidatures  republicanes  unitàries  i
transversals.  Perquè la unitat  no només suma, sinó
que multiplica. La unitat permet incorporar els milers
de persones que no pertanyen a cap partit però que
s’han  mobilitzat  i  que  són  imprescindibles  per
plantar cara a les candidatures tipus Manuel Valls, i
també  per  plantar  cara  als  cacics  dels  partits  del
règim  que  porten  dècades  controlant  alguns
Ajuntaments gràcies a les seves xarxes clientelars.  

Les  primàries  per  formar  una  candidatura
unitària són una gran avinentesa per trencar amb el
model  de  partits  que  hem  heretat  de  la  transició
espanyola.  Uns  partits  tancats,  controlats  per  una
nomenclatura reduïda, on el debat d’idees i propostes
sobre les  ciutats  i  el  país  és  mínim,  en el  que  les
direccions elaboren les llistes primant la fidelitat a la
capacitat.  És  l’oportunitat  de  dinamitar  l’esquema
d’elaboració de candidatures que Alfonso Guerra va
retratar amb la frase: «el que se mueve, no sale en la
foto»,  és  a  dir  en  el  cartell  electoral.  Si  no  som
capaços  de  capgirar  aquest  model  de  partit  i  de
confecció de llistes les promeses sobre la democràcia
i  el  benestar  de  la  futura  República  perdran
credibilitat i els ciutadans pensaran que «les mateixes
causes, els mateixos partits,  produiran els mateixos
efectes».
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Trencar les nomenclatures, les mentalitats i
els interessos personals dels partits tradicionals no és
fàcil, i necessita temps. Potser a aquestes eleccions
no serà possible una candidatura unitària. Però, com
a  mínim,  cada  força  republicana  ha  de  fer
autèntiques  primàries  seguint  el  models  del  Estats
Units o de França. Les primàries obertes són la pedra
de  toc  que  diferencia  la  vella  política  de  la  nova.
Com a mínim una formació ha de portar-les a terme,
amb una gran participació,  amb tots els debats als
barris  i  sectorials.  Com ha  passat  en  altres  països
sempre  ha  començat  una  força  a  fer  primàries
obertes i el seu exemple ha obligat les altres forces a
seguir-lo a les eleccions següents. 

Les  eleccions  europees  són  una  altra
oportunitat  per  reafirmar  la  majoria  per  la
independència.  A  la  Unió  Europea  el  paper  del
Parlament  és  subsidiari,  perquè  el  poder  real
continua en mans del Consell de la  Unió, per  tant
dels Estats. A més en ell,  els eurodiputats catalans
només hi podran fer un paper testimonial perquè els
grans  corrents  ideològics  europeus  tradicionals
(conservadors,  democristians,  liberals  i
socialdemòcrates)  són  intercanviables  i  estan
estretament  lligats  als  interessos  dels  Estats  i  dels
lobbys empresarials. Els partits espanyols afiliats a
aquestes  famílies  polítiques  van  donar  suport  a  la
intervenció del  155. Tot i  així  el moviment per  la
República  ha  de  fer  sentir  la  seva  veu  al  cor
d’Europa.  

La  Unió  Europea  travessa  una  gravíssima
crisi que té múltiples facetes: el Brexit, la crisi dels
refugiats de la Guerra de Síria i dels migrants que es
juguen  la  vida  al  Mediterrani,  les  tensions  amb
Rússia  a  causa  de  Ucraïna  i  Crimea,  la  situació
política  i  pressupostària  d’Itàlia,  els  antagonismes
estructurals entre els països centrals i els perifèrics
de la zona euro, les amenaces a la democràcia dels
governs d’Hongria i  Polònia. La inhibició absoluta
de la Unió Europea davant de les càrregues policials
contra  els  votants  de  l’u  d’octubre,  davant
l’existència de presos i  exiliats  polítics i  davant la
destitució  d’un  Govern  i  un  Parlament  elegits
democràticament  és  una  infàmia  més  d’aquesta
paràlisi europea. Mostra l’esgotament del projecte de
futur de les famílies polítiques europees tradicionals
i de la generació actual de dirigents integrats en la
«democràcia corporativa» europea. Jean Claude 

Juncker, el president de la Comissió Europea, és una
figura emblemàtica de baix nivell polític i de lligam
amb  els  interessos  empresarials:  com  a  Primer
Ministre  de  Luxemburg  va  facilitar  que  les
multinacionals només paguessin l’1% dels beneficis
al  seu país.  Aquest  absència  d’un  horitzó  de futur
dels quatre grans grups polítics europeus ha facilitat
l’ascens  de  la  ultradreta  xenòfoba  a  la  majoria  de
països europeus, que es traduirà en un pes més gran
d’aquests grups a la propera legislatura. 

Al  fons  d’aquesta  degradació  política  s’hi
troba  la  incomprensió  del  paper  d’Europa  en  els
grans reptes de la Humanitat del segle XXI que hem
apuntat  en  parlar  del  procés  constituent:  el
desequilibrat  creixement  demogràfic  mundial,  la
globalització  feta  d’acord  amb  els  dogmes
neoliberals,  l’impacte  de  l’activitat  humana  en  la
biosfera,  etc.  Europa  dubta d’ella  mateixa,  titubeja
del model democràtic i social que representa per a
tota la Humanitat. Té enorme mancances i dèficits,
però  tot  i  així  encara  és  el  continent  amb  la
democràcia  més  consolidada,  amb  un  formidable
desenvolupament  econòmic,  amb  la  major  justícia
social, amb l’Estat de Benestar amb transferència de
rendes  més  gran  de  tota  la  Humanitat,  amb  les
polítiques  mediambientals  més  avançades,  amb els
nivells educatius i culturals més elevats. És un model
que,  amb  els  perfeccionaments  que  encara  falten,
s’hauria d’exportar amb orgull a la resta del món. En
canvi la governança corporativa europe no creu en
les  pròpies  realitzacions.  Vol  retallar  l’Estat  del
Benestar  perquè tem perdre  la  competitivitat  en el
mercat global, en comptes d’exigir la implantació de
la nostra protecció social i mediambiental a la resta
de  països  del  món.  Proclama  els  grans  principis
democràtics,  però  no  els  exigeix  a  països  com
Turquia o Aràbia Saudita. Al seu interior permet que
el Regne d’Espanya abusi de la seva força contra un
poble indefens com el català. 

En  aquest  sentit  el  moviment  per  la
República,  amb  la  seva  enorme  capacitat  de
mobilització  i  amb la  seva  capacitat  de resistència
pacífica a l’opressió, esdevé un model a seguir arreu
del continent per implantar de nou la «democràcia de
la gent» enfront de la «democràcia corporativa que
s’ha apropiat de les institucions i els governs arreu
d’Europa. 
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10. Desencadenar un nou embat de desobediència civil per la República

La  majoria  del  poble  català  no  pot  estar
esperant  una  proposta  del  govern  espanyol  per  a
resoldre de manera democràtica el conflicte català,
perquè  no  arribarà  mai.  Per  desviar  l’atenció  el
president Pedro Sánchez insta a un diàleg entre totes
les  forces  polítiques  catalanes  per  consensuar  una
sortida.  El  president  Torra  també ha  proposat  una
taula de diàleg. Però la majoria del poble català no
pot ensopegar una altra  vegada amb la pedra d’un
Estatut  que hauria d’encaixar amb la  sentència del
Tribunal Constitucional que és l’origen del conflicte.
El consens majoritari a Catalunya és un referèndum
pactat  i  del  diàleg  català  només  en  pot  sortir  una
proposició  de  llei  del  Parlament  com la  que  Jordi
Turull, Marta Rovira i Joan Herrera van defensar al
Congrés de Diputats la primavera de 2014, amb el
suport de més de dues terceres parts dels diputats. La
negativa  de  les  Corts  espanyoles  d’aleshores  va
desencadenar el primer cicle de desobediència civil:
la  consulta  del  9-N,  les  eleccions  plebiscitàries  de
setembre de 2015, el referèndum de l’u d’octubre, la
proclamació de la República i la brutal resposta de
l’Estat  amb  les  càrregues  policials  i  els  presos
polítics. El Congrés dels Diputats havia refusat el pla
Ibarretxe  i  donava  per  suposat  que  Catalunya
acataria l’abús de poder de la majoria espanyola de
la mateixa manera que Euskadi.  

Cal  desencadenar un nou cicle d’exigència
democràtica  que  culminarà  en  un  nou  embat  de
desobediència civil si el Regne d’Espanya continua
negant-nos el dret inalienable a l’autodeterminació.
Cal afrontar el nou embat amb les lliçons apreses del
primer intent  d’arribar al cim. Ara la  República ja
està  proclamada  i  els  presos  i  exiliats  polítics  en
paguen  el  preu.  Ara  l’objectiu  és  posar  el  Regne
d’Espanya en una disjuntiva: o bé negociacions per
celebrar un referèndum pactat; o bé un nou cicle de
desobediència  civil  més  ben  preparat,  amb  la
campanya «deixeu Catalunya votar» que esbossarem
a  l’apartat  següent.  La  resposta  espanyola  més
probable  serà  la  mateixa:  Tribunal  Constitucional,
Tribunal Suprem, Audiència Nacional. Quedarà clar
per  a  l’opinió  pública  internacional  que  l’Estat
espanyol es nega a acceptar un referèndum com el
d’Escòcia de la mateixa manera que no va admetre
els resultats del referèndum de l’Estatut de 2006. Es
legitimarà la nova campanya de «satyagraha» 

gandhiana  i  la  repressió  que  la  seguirà  ha  de
commoure l’opinió pública internacional fins que la
seva solidaritat inclini els governs europeus a forçar
l’Estat espanyol a la negociació d’un Acord de Pau.  

La  presentació  pel  nostre  Parlament  d’una
proposició  de  llei  sobre  el  referèndum obligarà  el
govern  de  Pedro  Sánchez  a  pronunciar-se.  L’any
2014  totes  les  forces  que  van  votar  la  moció  de
censura  a  Mariano  Rajoy,  excepte  el  PSOE,  van
donar  suport  a  la  proposició  de  llei  catalana.  La
coalició  anti-PP que  va  portar  els  socialistes  a  La
Moncloa es trencarà i s’hauran de convocar eleccions
espanyoles anticipades.  En sortirà  un Congrés dels
Diputats  fracturat  com  l’any  2015  i  2016  que
aguditzarà  el  bloqueig  del  règim  de  la  monarquia
postfranquista perquè l’hegemonia de la ideologia de
Manuel  Fraga  l’impedeix  respondre  de  manera
democràtica.  Aquest  bloqueig  es  produirà  en  una
conjuntura econòmica més desfavorable que el 2016
i  2017 i  portarà  a  una crisi  del  règim,  que es  pot
convertir en crisi d’Estat.   

El  nou  cicle  del  conflicte  es  farà  en  unes
condicions  diferents  a  l’anterior.  El  Partit  Popular
tenia majoria absoluta quan el Parlament va demanar
al  Congrés  la  celebració  d’un  referèndum  com  el
d’Escòcia, quan es va celebrar la consulta del 9-N i a
les  eleccions  plebiscitàries  de  setembre  de  2015.
Davant la victòria de Junts pel Si i la CUP, Mariano
Rajoy va optar per criminalitzar l’independentisme,
perquè  sabia  que  perdria  la  majoria  absoluta.
L’oligarquia espanyola necessitava crear un «cordó
sanitari» envers el republicanisme català per impedir
que el PSOE pactés un govern amb Podemos i els
partits  sobiranistes.  Rajoy va forçar  la repetició de
les  eleccions  per  aconseguir  el  seu  objectiu  i
fracturar  el  PSOE  de  passada.  Els  poders  fàctics
d’aquest partit van defenestrar Pedro Sánchez en el
vergonyós Comitè Federal de novembre de 2016 per
tal  que  el  PP  pogués  formar  govern.  Aquest  va
governar en minoria fins a maig de 2018 sense poder
aprovar  pràcticament  cap  llei,  excepte  els
pressupostos de 2017 gràcies a fortes concessions al
PNB. Pedro Sánchez va ressuscitar  a  les  eleccions
internes  del  PSOE i  va  impedir  que   el  triomf de
Susana  Díaz,  desbaratant  els  plans  de  la
nomenclatura socialista. 
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Des de la pèrdua de la majoria absoluta del
PP  la  vida  política  i  institucional  espanyola  està
paralitzada. Les elits extractives necessiten controlar
el poder executiu, legislatiu i  judicial  per mantenir
els  seus  privilegis,  com les  tarifes  elèctriques  més
altes d’Europa, beneficis bancaris desproporcionats,
els  contractes  d’obres  públiques  més  lucratius,  el
control  dels  mitjans  de  comunicació.  La  causa  de
fons de la crisi del règim del 78 és la incapacitat de
l’oligarquia  espanyola  d’afrontar  la  nova  divisió
mundial  del  treball  creada per la  globalització i  la
Gran  Recessió.  Aquesta  va  causar  unes  ferides
socials  que van fer  esclatar  el  moviment 15-M de
2011, al caliu de la qual va néixer Podemos que va
donar la gran sorpresa a les  eleccions europees de
2014  i  a  les  municipals  i  autonòmiques  de  2015,
seguint l'estela de Syriza a Grècia per una catàstrofe
social semblant. La resposta de la dreta espanyola va
ser  impulsar  Ciudadanos  com  a  crossa  i  possible
recanvi d’un partit tan desprestigiat per la corrupció
com el PP. El bipartidisme es va fracturar en quatre
forces i  aquesta fragmentació es va  retroalimentar
amb  el  conflicte  de  Catalunya,  que  la  Brunete
mediàtica  va  exacerbar  amb  la  catalanofòbia  per
amagar la crisi sistèmica que pateix. 

No  s’esperaven  la  resiliència  del  poble
català i el conflicte ha provocat un estat catatònic al
Regne  d’Espanya,  anàleg  al  que  va  patir  la  IV
República  Francesa  amb  la  seva  incapacitat  de
reconèixer  la  independència  d’Algèria  a  la  que
anomenaven  la  França  d’Ultramar.  Durant  una
dècada l’orgull ferit de l’exèrcit francès, derrotat al
Vietnam, es va traduir en massacres contra poblats, a
tortures i altres barbaritats contra els algerians. Els
«democràtics» mitjans de comunicació francesos van
ocultar aquests crims; més endavant es va imposar la
censura  militar  sobre  la  guerra.  Fins  al  13  de
setembre  d’aquest  any  un  President  Emmanuel
Macron no ha reconegut que el matemàtic Maurice
Audin va ser mort per les tortures de l’exèrcit francès
a Algèria. La successió de desastres al nord d’Àfrica
provocava la caiguda dels governs republicans cada
pocs mesos per no saber com afrontar el problema.
Al final va esclatar la crisi de la IV República quan
el  General  Salan,  cap  de  l’exèrcit  a  Algèria,  va
enviar  una  carta  amenaçant  amb  una  intervenció
militar.  L’única sortida va ser  nomenar el  General
De  Gaulle  President  de  la  República,  que  des  del
poder va implantar la presidencialista V República.
Després, contra totes les seves posicions anteriors, va

negociar  la  independència  algeriana  als  Acords
d’Evian de 1962.  

Com la IV República francesa contra el dret
a l’autodeterminació, l’Estat espanyol ha sacralitzant
tant  la  unitat  d’Espanya,  ha  atiat  tant  la
catalonofòbia,  ha vulnerat tants drets democràtics a
Catalunya, ha devaluat tant els més alts tribunals que
no  pot  desviar-se  de  la  repressió  per  afrontar  el
conflicte català. Catalunya tapa la crisi del règim del
78 que afecta totes les institucions: la casa real; els
més  alts  tribunals  des  del  Constitucional  a
l’Audiència Nacional, passant pel Tribunal Suprem;
la policia corcada per clavegueres de l’Estat com la
del comissari Villarejo o de la operació Catalunya;
els principals partits polítics amb desenes de casos de
corrupció. La primera Restauració borbònica també
va  patir  un  bloqueig  similar  a  l’actual  que  va
desembocar  en  la  Dictadura  de  Primo  de  Rivera.
Aquesta  va durar  set  anys,  però va acabar amb la
monarquia i la proclamació de la II República. 

Avui es reprodueix la deriva espanyola vers
el totalitarisme anàloga a la dictadura de 1923 que
signifiquen Pablo Casado, Albert Rivera o Santiago
Abascal. Però aquesta direcció és incompatible amb
formar part de la Unió Europea i tenir l’euro com a
moneda, fet imprescindible per a les grans empreses
de  l’IBEX.  Al  mateix  temps  la  Restauració
borbònica de 1975 no té una alternativa republicana
com va tenir  la  primera.  L’holocaust  franquista  va
arrasar tots els ateneus i centres republicans, tota la
premsa  republicana,  etc.  Per  legalitzar  el  Partit
Comunista  Santiago  Carrillo  va  renunciar  a  la
bandera republicana i l’himne de Riego i va acatar la
bandera borbònica i la Marcha Real com a símbols
d’Espanya.  De  manera  poc  comprensible  el
moviment  del  15-M  que  va  fer  una  forta
desqualificació  del  «règim  del  78»  no  va  anar
acompanyada  d’una  estratègia  per  implantar  la  III
República espanyola, anàloga a la que ha seguit el
republicanisme  català.  Davant  el  conflicte
«Podemos», que defensa l’autodeterminació, podria
reivindicar que la República federal és l’única opció
per aconseguir que Catalunya continuï a Espanya de
manera  voluntària.  Un referèndum amb l’opció  de
República federal trauria molts vots a la República
catalana.  Sense  alternativa  de  règim,  la  crisi  del
règim  monàrquic  acabarà  provocant  una  crisi
d’Estat.
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11 : Convertir el Parlament en Constituent i la campanya «Deixeu votar Catalunya»

Si a la sessió d’investidura de la nova legislatura el
President  del  govern  espanyol  no  es  compromet  a
negociar un referèndum que inclogui l’opció de  la
independència, el President de la Generalitat haurà
de convocar eleccions al Parlament de Catalunya per
demanar  un  mandat  democràtic  per  convertir  el
Parlament  de Catalunya  en Assemblea  constituent.
Aquest serà un nou acte de desobediència civil a la
legalitat  espanyola  de  conseqüències  penals
gravíssimes  al  que  caldrà  recórrer  com  a  l’últim
recurs a disposició del poble català per fer prevaldre
els seus drets inalienables. Si els ciutadans atorguen
aquest mandat i la majoria de diputats necessària la
nova  Assemblea  haurà  d’elaborar  i  aprovar  la
Constitució de la República Catalana i convocar un
referèndum per a la seva ratificació, tal com preveu
la  llei  de  Transitorietat.  No  és  un  camí  estrany
perquè ja el van seguir les Corts espanyoles, l’any
1977:  van  ser  elegides  d’acord  amb  la  legalitat
franquista sense mandat constituent i, un cop elegits
diputats  i  senadors  van  decidir  redactar  una
Constitució, la de 1978. 

En  el  moment  que  el  Parlament  es
constitueixi  en  assemblea  constituent  la  repressió
espanyola  es  tornarà  a  abatre’s  sobre  els  dirigents
democràtics  acabats  d’elegir.  A  diferència  de  la
tardor de 2017 el Govern, la majoria del Parlament i
la majoria del poble català han d’estar preparats per
resistir  fins assolir  un Acord de Pau gràcies a una
intervenció o una mediació internacional. Ara ja se
sap que el Regne d’Espanya reaccionarà de manera
repressiva  i  que  hi  haurà  presó,  suspensió  del
Parlament i intervenció de la Generalitat. Ara no ens
presentarem a l’Audiència Nacional quan ens citin,
ni marxarem a l’exili. Ara el Govern i els diputats
sobiranistes  s’hauran  de  quedar  al  Parlament  i  al
Palau  de  la  Generalitat,  dia  i  nit,  defensats  per
desenes de milers de ciutadans al seu voltant. S’hi
hauran  de  quedar  fins  que  o  bé  hi  hagi  una
intervenció  internacional  per  la  resolució
democràtica del conflicte; o bé hi hagi un assalt de
les forces espanyoles a les nostres institucions i les
desallotgin usant la força bruta. Un dels fets que més
va  sorprendre  a  la  periodista  Sandrine  Morel,  del
diari  «Le Monde»,  el  dia  de  la  proclamació  de la
República va ser que no hi hagués l’ocupació dels
edificis oficials i la gent s’en anés sense fer res. 
               També caldrà la resistència no-violenta

contra  la  intervenció  espanyola  de  la  Generalitat
aplicant  l’article  155  de  la  C.E,  perquè  serà  més
perllongada i no serà només un parèntesi i controls
administratius que només va afectar  els  consellers,
els seus assessors i el Diplocat. En el nou embat el
Govern  espanyol  voldrà  alterar  polítiques  pròpies
establertes  democràticament  pel  Parlament  català
com  l’ensenyament,  els  mitjans  públics  de
comunicació, les oficines a l’exterior o els Mossos
d’Esquadra, com a mínim. La poca autonomia real
que  proporciona  l’Estatut  fa  impossible  crear
«estructures  d’Estat»  a  partir  de  les  estructures
autonòmiques com va quedar demostrat fa un any.
La  mateixa  organització  del  referèndum  de  l’u
d’octubre es va haver de «privatitzar» amb la compra
d’urnes, la impressió de paperetes, el cens universal
informàtic.  Aquesta  organització  demostra  que  és
possible crear «estructures de resistència» per portar
donar  una  dimensió  grandiosa  a  la  desobediència
civil,  com  va  ser  els  milers  de  persones  que  van
defensar els col·legis electorals i van formar part de
les meses electorals, els quasi dos milions i mig de
ciutadans  que  van  votar,  les  desenes  d’informàtics
que van combatre cibernèticament la Guàrdia Civil.
  La preparació d’»estructures de resistència»
ha d’estar destinada a una campanya d’insubmissió
no-violenta  que  es  podria  anomenar  «Deixeu
Catalunya  votar»  evocant  la  de  «Quit  India»  que
l’any 1942 va engegar Gandhi. Aquesta aparentment
va  fracassar  perquè  va  ser  sufocada  per  l’Imperi
Britànic. Però va necessitar mesos per aconseguir-ho
perquè  es  van  establir  molts  governs  locals
independents i va haver-hi moltes vagues i boicots.
El  seu  exèrcit  va  haver  de  matar  centenars  de
manifestants,  fer  flagel·lacions  públiques,
empresonar  més  130.000  satyagrahas  i  imposar
milions de multes. La campanya no va aconseguir la
independència  de  l’Índia,  però  va  convèncer  els
britànics de que no podien controlar-la per la força,
en definitiva, va fer inevitable la independència un
cop acabada la II Guerra Mundial. La inspiració en
«Quit  India»  només  afecta  a  l’envergadura  i  la
determinació de l’embat, no als seus continguts que
s’han  d’adaptar  a  les  condicions  de  la  realitat
catalana,  espanyola  i  internacional  contemporània.
L’escriptor Albert Sánchez Piñol en un article a El
Nacional  de  30-9-2018  va  escriure:  «Gandhi  no
hauria dubtat com procedir: hauria enviat dotzenes
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de  milers  de  voluntaris,  pacífics  i  desarmats,  a
envoltar  els  edificis  dels  principals  organismes
estatals a Catalunya. Centenars de milers, si calia.
O més. I amb ell al capdavant. I hauria presentat un
ultimàtum: o el Govern convocava un referèndum o
les  multituds  ocuparien  pacíficament  els  edificis.
Això situaria el govern espanyol davant d’un dilema
tan previsible com insoluble. Només podria fer dues
coses: disparar, i causar així una matança horrible,
o  renunciar  al  control  del  territori  i  concedir  la
independència de facto. En ambdós casos perdia. I,
en realitat, és molt dubtós que Madrid obrís foc: a
l’Europa  del  segle  XXI,  la  sang  és  políticament
injustificable. Ni tot el furor nacionalista espanyol
justificaria  una  massacre  de  ciutadans  indefensos
que,  al  capdavall,  ni  tan  sols  demanaven  la
independència, només votar-la. Votar!»

No serà fàcil fer seure el Regne d’Espanya a
una  taula  per  negociar  l’exercici  del  dret  a
l’autodeterminació. Les potències internacionals no
s’implicaran en la mediació sense una forta pressió
de l’opinió pública dels respectius països. Tindrem el
coratge per afrontar un nou embat de desobediència
civil  que  infligirà  grans  sofriments  per  al  nostre
poble i els seus dirigents? La defensa de les urnes i
de  l’aturada  de  país  del  3  d’octubre,
l’empresonament i  l’exili  dels nostres dirigents ens
permeten estar segurs de posseir el tremp necessari.
A més no tenim alternativa: la rendició a l’operació
d’Estat  contra  el  moviment  per  la  República
encapçalada pel rei acceleraria el pendent que porta a
la provincialització de Catalunya, a  la pèrdua de la
seva empenta col·lectiva, a la incapacitat productiva
per trobar un lloc com a societat industrial avançada
en la nova divisió mundial del treball. El 8 d’agost
de  1942  Gandhi  va  defensar  la  campanya  «Quit
India» amb un discurs que va titular «fer o morir»
(«do  or  die»).  Sabia  que  seria  empresonat  si
engegava la campanya, però estava convençut que si
el  poble  indi  i  els  seus  dirigents  no  actuaven  en
aquell moment i  de manera enèrgica,  acceptant els
greus perills personals, mai podrien ser lliures. 

El dilema gandhià de «fer o morir» també
plana sobre el nostre futur col·lectiu. No ens podem
resignar a una autonomia castrada químicament com
la establerta pel Tribunal Constitucional. Tenim un
any  per  preparar  el  nostre  poble  nou  embat  de
desobediència  civil.  Quan  el  cor  se’ns  ompli  de
ràbiapel «judici de la vergonya» hem de seguir la

consigna  dels  anglesos  quan  l’aviació  nazi
bombardejava les seves ciutats: mantenir la calma i
empènyer  endavant  («keep  calm  and  carry  on»).
Hem  de  prendre  consciència  que  estem  en  una
«guerra freda» i que la indignació és inútil si no ens
empeny a preparar-nos per guanyar la propera batalla
treballant  en  cada  un  dels  passos  estratègics  que
tenim al davant: 

1. La  llibertat  dels  presos  i  exiliats: La
ignomínia de les acusacions dels fiscals i la
injustícia d’un Tribunal Suprem sectari han
de despertar la solidaritat de tots els nostres
conciutadans  demòcrates  i  de  l’opinió
pública internacional.

2. La  fase  participativa  del  procés
constituent: El màxim de catalans possible
s’han  de  convèncer  que  la  República
Catalana no és una aspiració identitària dels
independentistes  sinó  l’únic  projecte  de
futur que ofereix un lloc digne a les noves
generacions. 

3. La  nova  proposició  de  llei  per  un
referèndum  pactat:  serà  el  detonant  del
nou cicle per l’autodeterminació. 

4. Les  eleccions  municipals  i  europees  de
maig  de  2017: Una  victòria  republicana
incrementarà  la  legitimitat per  continuar el
nou embat i  convertirà els Ajuntaments en
estructures de resistència.   

5. Les  eleccions  espanyoles  anticipades: La
part  de  l’opinió  pública  espanyola  que
reconeix  el  dret  a  l’autodeterminació  de
Catalunya  ha  de  defensar  la  República
federal com l’única alternativa per mantenir
la  unitat  d’Espanya  sense  imposicions  i
precipitar la crisi del Règim del 78. 

6. Les  eleccions  constituents  catalanes:  La
conversió  del  Parlament  en  Assemblea
Constituent  i  l’aprovació  de la  Constitució
republicana  desencadenarà  una  nova
intervenció de l’autonomia  i  nous presos i
exiliats  polítics.  Però  aquesta  vegada
resistiran a les institucions.  

7. La campanya «Deixeu Catalunya votar»:
preparant  estructures  de  resistència  per  a
respondre  a  la  repressió  del  Regne
d’Espanya.  Resistència  fins  a  generar  una
mediació  internacional  que  faci  seure  el
Regne d’Espanya a un Acord de Pau. 
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