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Presentació

I

La marxa vers la República Catalana no és una final sinó una
lliga de molts partits.  En els  darrers mesos el conflicte entre
Catalunya  i  el  Regne  d’Espanya  ha  assolit  la  fase  de
confrontació més aguda. D’acord amb la teoria de les tres fases
dels conflictes democràtics l’etapa següent a la primera és la
fase de propostes concretes per les parts en conflicte, que tot
just s’està iniciant amb la moció de censura contra el President
Rajoy. Aquest estadi pot ser breu o es pot allargar anys si tenim
present altres exemples històrics més greus que el nostre com
el  d’Irlanda  del  Nord  o  el  de  Sudàfrica  de  l’apartheid.  Però
encara no és la fase final de negociacions pròpiament dites, que
és  posterior.  En  la  segona fase  en  que es  llencen propostes
mentre es dialoga cada part ha de tenir molt clar el quadre de
negociació, que inclou els seus objectius, el seu relat, el suport
electoral, els possibles aliats, entre d’altres. 

Cal ser conscients de que el conflicte no es guanya en un sol
partit,  sinó  en  una  llarga  competició.  Després  de  cada
enfrontament cal preparar-se per a la següent jornada i per fer-
ho és imprescindible repassar els encerts i els errors al llarg de
la temporada. Amb aquest objectiu he recopilat els articles que
he publicat al meu bloc a In.directe.cat que vaig obrir el juliol de
2017.  En  l’any  que  ha  passat  he  seguit  els  extraordinaris

esdeveniments  d’aquests  mesos  amb  la  perspectiva  de  la
desobediència civil com a culminació inevitable de l’estratègia
de  la  Declaració  Unilateral  d’Independència.  Vaig  tenir  una
participació  destacada  en  l’elaboració  d’aquest  marc  que  va
aparèixer  per  primera  vegada  a  la  ponència  alternativa  que
Reagrupament  va  presentar  a  la  Conferència  Nacional
d'Esquerra  Republicana de  2007.  El  vaig  desenvolupar  en  el
llibre  “Declaració Unilateral d’Independència” publicat el gener
de 2010. 

De manera del tot inesperada per a mi, l’estratègia unilateral es
va confondre amb l’assoliment exprés de la independència. Per
contrarestar aquesta interpretació en el capítol darrer d’aquesta
obra  que  l’Estat  espanyol  tindria  una  resposta  contundent
contra  la  Declaració  d’Independència  (el  reprodueixo  al  final
d’aquesta recopilació). Per a superar-la caldria recòrrer a una
desobediència civil  inspirada en la lluita de Mahatma Gandhi
contra el domini de l’Imperi Britànic de l’Índia. 

No  és  estrany,  per  tant,  que  en  la  primera  entrada  al  blog
compari  la  “marxa  de  la  sal”  de  Gandhi  amb el  referèndum
d’autodeterminació  sobre  la  independència  previst  per  a  la
tardor, la primera acció de desobediència civil que va portar a
la independència de l’Índia. Van passar 16 anys fins l’assoliment
de l’objectiu  del  moviment  de resistència pacífica.  També he
vist sempre la marxa vers la independència com un procés a
mig termini. L’any 2010 esmentava dues o tres legislatures de
quatre anys per assolir la majoria social i electoral necessària.
El procés es va accelerar. 
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No  creia  possible  seguir  el  model  de  desconnexió  fins  la
independència dels països bàltics a casa nostra. Segons aquest
exemple n’hi havia prou amb que la Generalitat desenvolupés
“estructures d’Estat” per controlar el territori  i  aconseguís un
prestec  d’inversors  internacionals  de  centenars  de  milers  de
milions  d’euros  per  resistir  durant  uns  quants  mesos  fins  el
reconeixement  de  la  resta  d’Estats  de  tot  el  món.  Aquesta
desconnexió havia funcionat a la caiguda de la URSS perquè
aquestes nacions ja eren repúbliques amb totes les estructures
d’Estat necessàries, començant amb el poder judicial. En canvi
Catalunya era, i és, una comunitat autònoma com Kosovo. A la
vegada  el  Regne  d’Espanya  no  ha  arribat  a  l’estat  de
descomposició  i  deslegitimació  internacional  de  la  Unió
Soviètica.  Al  contrari  ha  tingut  un  suport  pràcticament
incondicional de les potències internacionals i del Estats Units. 

La meva previsió d’una resposta violenta de l’Estat espanyol es
va accentuar amb la formació de la coalició de Junts pel Si amb
un programa de Declaració Unilateral  d’Independència.  El  15
d’octubre de 2015,  aniversari  de l’afusellament del  President
Companys,  pocs dies  després de la  victòria sobiranista a  les
eleccions  plebiscitàries  de  setembre  vaig  publicar  a  la
publicació digital  “Público” un treball titulat “¿Encarcelarán los
representantes  de  Cataluña  en  tu  nombre?.  El  precedia un
article  de  Joan  Tardà  que  resumia  la  meva  tesi  de  que  ens
endisavem en una fase molt més dura en la que la dialèctica de
la  desobediència  civil  posaria  en  marxa  l’engranatge  de  la
justícia  espanyola  amb els  seus processaments,  imputacions,
multes i finalment la presó (també he afegit aquest treball en
aquesta  recopilació).  A  les  sessions  d’investidura  de  Pedro

Sánchez i de Mariano Rajoy, Joan Tardà va espetar amb la seva
vehemència  característica  que  el  conflicte  amb  Catalunya
retornaria  els  presos  polítics.  “¿Todos  a  la  cárcel?  els  va  dir
evocant la famosa pel·lícula. Els constitucionalistes no poden dir
que  hem  enganyat  a  la  nostra  gent,  perquè  sabíem  les
conseqüències dels nostres actes.  

En els escrits d’aquests no he cregut mai que el moviment per
la República anes de “farol” en el pòker, ni de “órdago” en una
partida  de  mus.  He  defensat  que  el  moviment  per  la
independència  havia  de  seguir  el  passos  de  la  desconnexió
unilateral  encara  que  aquesta  no  fos  possible.  Era  la  única
sortida  que  el  Regne  d’Espanya  havia  deixat  a  un  poble
indefens com el català. Els passos vers la desconnexió no eren
una insurrecció, sinó una resistència no-violenta, gandhiana. En
conseqüència  havíem  d’estar  disposats  a  assumir  les
conseqüències  de  la  nostra  insubmissió.  Perquè  aquesta
capacitat de sacrifici, mantinguda el temps que faci falta, fins
que la consciència de l’opinió pública internacional i espanyola
es desperti, serà la que ens portarà a la victòria.        

Des del punt de vista de la desconnexió unilateral els fets són
contundents: no ha estat possible controlar el territori i no hi
hagut cap mena de reconeixement internacional. En canvi des
de la  perspectiva de la  desobediència  civil  l’avenç assolit  és
extraordinari.
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Malgrat les amenaces del Tribunal Constitucional, les accions de
la  fiscalia,  dels  jutges  i  del  filibusterisme  dels  partits
constitucionalistes el Parlament de Catalunya va aprovar la llei
del referèndum d’autodeterminació i  de transitorietat política.
Malgrat  el  desplegament  i  persecució  de  10.000  polícies  i
guàrdies civils l’u d’octubre hi va haver urnes, paperetes, cens,
taules i  milers de ciutadans defensant els col·legis electorals.
Les  brutals  càrregues  policials  van  provocar  l’efecte  que
anunciava l’article de la marxa de la sal del juliol: la pèrdua de
tota esperança en una reconciliació amb el Regne d’Espanya.
També van provocar  el  daltabaix  més  gran imaginable  de la
reputació democràtica de l’Estat espanyol arreu d’Europa i de la
resta  del  món.  Un  desprestigi  que  es  va  accentuar  amb
l’empresonament  de  Jordi  Sànchez  i  Jordi  Cuixart,  seguit  de
l’exili  i  l’empresonament  del  President  i  vicepresident  de  la
Generalitat i de la resta del seu Govern i de la Mesa i de les
portaveus del Parlament. 

Des de la perspectiva de la desobediència civil el fets d’octubre
no són el final d’un procés, sinó el seu punt de partida, com ho
va ser la Marxa de la Sal a l’Índia. Els seguidors de Gandhi van
necessitar  16  anys  i  130.000  presos  per  assolir-la.  Com  la
caminada de 1930 vers el mar, el referèndum i la proclamació
de  la  República  han  marcat  el  punt  de  no  retorn  vers  la
independència.  

II

La proclamació de la República Catalana i la intervenció de la
Generalitat van implicar un punt d’inflexió en els meus articles.
La tarda del 27 d’octubre no vaig celebrar la proclamació de la
República  al  carrer  sinó  que  em  vaig  tancar  davant  de
l’ordinador. Necessita preveure que calia fer en la nova etapa
que sense cap mena de dubte s’iniciava.  En tots els  articles
d’aquesta recopilació l’anàlisi va acompanyada d’estratègies i
de  propostes  d’acció.  Aquesta  part  propositiva  crec  que
diferencia  els  meus  articles  dels  que  es  limiten  a  analitzar,
comentar o criticar. 

 El dia 28 d’octubre publicava l’article “Candidatura unitària per
la llibertat dels presos polítics”.  Hi defensava participar a les
eleccions convocades per Mariano Rajoy usurpant les funcions
del  President  de  la  Generalitat.  La  resposta  més  efectiva  a
l’atac  sense  precedents  de  l’Estat  espanyol  era  convertir
aquella  convocatòria  en  unes  noves  eleccions  plebiscitàries
contra  la  repressió.  Em  provocava  una  angoixosa  basarda
pensar que una part dels independentistes refusés participar i
que la seva abstenció impliqués l’arribada d’Inés Arrimada a la
Presidència de la Generalitat.  

Des de la proclamació de la República els meus escrits s’han
centrat  en  elaborar  una  nova  estratègia  que  aprofités  els
colossals avenços aconseguits amb els “fets d’octubre” com les
desenes de milers de persones que van defensar el  col·legis
electorals, la repercussió internacional de la brutalitat pollicial,
els  empresonaments  per  rebel·lió  militar  i  les  eurordres.  He
anomenat  “resolució democràtica del conflicte”,  la  nova
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fase  de  l’estratègia  unilateral.   La  desconnexió  unilateral
inspirada  les  repúbliques  bàltiques  no  és  l’únic  model  per
assolir  la  independència.  L’Índia  va  assolir-la  després  d’una
negociació del  Congrés hindú i  els  germans musulmans amb
l’Imperi Britànic. Els Acords d’Evian van permetre l’alliberament
d’Algèria  respecte  la  República  francesa.  El  procés  de  pau
d’Irlanda del Nord que va culminar en els  Acords de Divendres
Sants  són  un  altre  exemple  de  resolució  democràtica  d’un
conflicte molt més sanguinari que el català. Nelson Mandela des
de la presó i Oliver Tambo des de l’exili van dirigir la resistència
contra el cruel règim de l’apartheid que també va culminar amb
un pacte sobre unes eleccions constituents.  

La  majoria  d’articles  posteriors  al  27  d’octubre  han
desenvolupat  aspectes  conceptuals,  estratègics,  tàctics,  de
relat,  de  la  estratègia  de  la  “Resolució  Democràtica  del
Conflicte”.  És  a  dir  com  el  poble  català  pot  aconseguir  fer
asseure el Regne d’Espanya a una taula de negociacions per
acordar unes eleccions constituents o un referèndum sobre la
independència que sigui vinculant per les dues parts. Com en la
majoria  de  casos,  en  especial  el  d’Irlanda  del  Nord  i  el  de
Sudàfrica, sense una pressió i una mediació internacional no es
podrà assolir  que Espanya accepti  una resolució democràtica
del  conflicte.  En  aquest  cas  aniriem  a  una  cronificació  del
conflicte,  perquè  ni  l’Estat  espanyol  farà  desaparèixer  el
moviment per la independència, ni la majoria del poble català
podrà imposar una desconnexió unilateral. 

La teoria de les tres fases dels conflictes democràtics és
una aportació  interessant dins  de l’estratègia  de la resolució

democràtica del conflicte. El va explicar un antic ministre suec
d’energia que va implantar les centrals nuclears i va tenir greus
enfrontaments entre partidaris i detractors de l’ús de la força
atòmica per generar electricitat. Ens ajuda a compendre la fase
segona, la de contrast de propostes concretes, que segueix a la
inicial de confrontació ideològica i emocional, i que precedeix a
la fase de negociació i acords. Potser és la que s’ha iniciat amb
la moció de censura que ha desallotjat Mariano Rajoy i el PP del
poder.  És una etapa de gran complexitat  en la que cal  tenir
clars els objectius i la manera d’assolir-los. 

La Unió Europea és l’única que té la influència necessària
per  induir  el  Regne  d’Espanya  a  la  negociació.  Però  les
principals  potències  europees  són  contràries  a  qualsevol
alteració de l’statu quo actual. Només la nostra desobediència
civil,  la  nostra disposició a omplir  les presons espanyoles  de
dirigents electes convencerà els dirigents europeus a pressionar
l’Estat  espanyol  per  a  una  resolució  negociada  del  conflicte.
L’Imperi britànic va arribar a empresonar 130.000 seguidors de
Gandhi. Quants presos polítics a Espanya podrà resistir la Unió
Europea  abans  de  trencar  la  seva  còmoda  posició  de  no
intervenir?  Cent?  Mil?  Deu  mil?.  Quants  catalans  estem
disposats a passar uns anys de la nostre vida a la presó per
assolir la independència?
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Referèndum i desconnexió: 

la nostra marxa de la sal

27 de juliol de 2017

Una  de  les  escenes  més  impactants  de  la  pel·lícula
«Gandhi» mostra com els policies britànics van donant cops de
pal als manifestants pacifistes hindús que cauen estesos a terra
per  intentar  accedir  al  mar  per  extreure’n  la  sal.  El  director
Richard  Attenborough  explica  els  fets  del  Dharasana
Satyagraah de 1931 que el periodista Miller va descriure:  «en
dos  o  tres  minuts  el  terra  estava  farcit  de  cossos...els
supervivents, sense trencar-se, en silenci i obstinadament van
avançar fins que van acabar». Els operadors britànics no van
permetre telegrafiar el seu text, però finalment va superar la
censura  i  1350  diaris  de  tot  el  món  la  van  reproduir  i  va
provocar un fort impacte.

Gandhi havia estat detingut i el seu successor, el jutge
Abbas Tyabji, també. Una poetessa, Saojini Naidu va prendre el
relleu i va donar la consigna als lluitadors no-violents:  «seràs
colpejat, però no has de resistir; ni tan sols has d’aixecar les

mans  per  evitar  els  cops".  A  l’Índia  encara  hi  havia  moltes
persones que havien format part de les institucions britàniques
que  creien  possible  l’autogovern  dins  de  l’Imperi  Britànic.
Vithalbhai Patel, que havia estat president de l'Assemblea de
l’Índia,  una  institució  imperial,  després  de  contemplar  les
pallisses,  va  anunciar:  "tota  esperança  de  reconciliar  l'Índia
amb l'Imperi Britànic s’ha perdut per sempre".  La marxa de la
sal va representar l’inici de la desobediència civil del moviment
de  Gandhi  i  la  repressió  del  molt  democràtic  Regne Unit  va
marcar el punt de no-retorn, encara que la independència de
l’Índia no es va assolir fins a 1946.

A la segona quinzena d’agost el Parlament de Catalunya
iniciarà una particular «marxa de la sal» amb l’aprovació de la
llei  del  referèndum,  que  se  celebrarà  el  dia  1  d’octubre.  La
majoria  social  que,  des  de  2010,  hem  protagonitzat  les
manifestacions pacífiques més importants d’Europa, que hem
guanyat les eleccions al Parlament de 2012 i 2015, hem d’estar
preparats a rebre les garrotades que tenen a punt el Govern
espanyol, el Tribunal Constitucional i la resta de tribunals i de
fiscalies,  que,  en  el  cas  català,  actuen  amb  la  mateixa
mentalitat que els britànics a l’Índia. Com en el cas de l’Índia ha
estat l’absoluta indefensió del poble català davant la vulneració
de drets inalienables la que ens ha fet emprendre el dolorós
camí de la desobediència civil, la satyagraah gandhiana.

Quan patim les esterrecades dels poders espanyols no
hem d’oblidar que els pobles indefensos només tenim la força
moral  que prové d’estar  disposat  al  sofriment per evidenciar
que la llei que s’aplica és injusta. La forta determinació a lluitar
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pacíficament pels nostres drets inalienables ha d’estar unida de
manera indestriable d’una actitud de dignitat que té les seves
arrels en els evangelis: quan et peguin en una galta, presentar
l’altra. No desafiem a cap poder: fem patent que assumim les
conseqüències  penals  de  la  nostra  desobediència  per  fer-li
patent  que  les  seves  disposicions  són  contràries  als  drets
humans. No fem el fatxenda encara que tenim la seguretat que,
al  segle  XXI,  en  el  marc  de  l’Europa  democràtica,  el  Regne
d’Espanya no podrà retenir Catalunya contra la voluntat de la
majoria dels seus ciutadans. No desqualifiquem a les persones i
grups que reconeixen el nostre dret a l’autodeterminació, però
que  pontifiquen  contra  la  desobediència  civil  i  s’arrengleren
amb  l’estratègia  repressiva  de  l’Estat  espanyol  perquè  la
història ja els desqualificarà.

Tota  la  campanya  pel  sí  al  referèndum  s’ha  d’imbuir
d’aquesta  apel·lació  a  la  força  moral  de  la  insubmissió  dels
febles contra els abusos dels poderosos disfressats d’Estat de
Dret. A Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat, segurament a
altres poblacions, s’han iniciat les «caminades pel sí»: un grup
d’unes  quinze  persones  camina  en  silenci  per  aquestes
poblacions  del  Baix  Llobregat  de  manera  silenciosa  i  digne
reclamant a l’hora el si a la celebració del referèndum i el si a la
república catalana. De manera senzilla evoquen tant la marxa
per la sal de Gandhi com les marxes contra la segregació racial
de Martin Luther King en els democràtics Estats Units.

L’Estat espanyol no ha permès que debatéssim sobre els
avantatges  i  inconvenients  de  la  independència  com  varen
poder fer els escocesos. La culpa no és nostra, sinó del règim

de 78 que, no només s’ha negat en rodó a totes les nostres
demandes  catalanes,  sinó  que ens insulta  cada dia  als  seus
mitjans  de  comunicació.  Quan  les  fuetades  de  l’estat
envesteixin  els  nostres  dirigents  democràtics,  milers  de
voluntaris  haurem  de  vestir  les  nostres  poblacions  amb
pancartes,  domassos,  cartells  cridant  a  la  participació  en  el
referèndum d’autodeterminació. Hem d’evitar que recordin les
campanyes  de  la  mercadotècnia  publicitària  tradicional.  Al
contrari els nostres actes i les nostres imatges han d’evidenciar
que formen part d’una campanya de desobediència civil  d’un
poble indefens davant dels abusos d’un Estat espanyol incapaç
d’una  sortida  democràtica  al  conflicte  homologable  a  la  de
països com Canadà, Regne Unit o Bèlgica.
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La dignitat de no indignar-se amb els
indignes

20 d’agost de 2017

(després dels atemptats de la Rambla i Salou)

“The  New  Yorker”  va  comparar  les  observacions  del
President  dels  Estats  Units  sobre  els  atemptats  d’agost  i  les
paraules del President de la Generalitat. Directe.cat se’n va fer-
ressò de la comparació. Ressaltava que mentre Donald Trump
fomentava l'extremisme advocant per executar els  terroristes
islamistes  amb  bales  banyades  en  sang  de  porc,  Carles
Puigdemont enaltia la democràcia i els valors intrínsecs de la
llibertat.  Jon Lee Anderson hi deia literalment: “La declaració
del govern català és la classe de declaracions que els anteriors
Presidents  americans  haurien  fet,  sensibles  al  seu  paper  de
guies morals i protectors de tots els seus ciutadans”.

Ian Moore Wilson, canadenc, va ser una de les víctimes
de la matança de les Rambles. La seva filla Fiona, policia de
Vancouver,  ha  escrit  aquestes  belles  paraules:  «en  mig
d’aquesta tragèdia el meu pare hauria volgut que tots els del
seu  voltant  poséssim  el  focus  en  els  extraordinaris  actes
d’humanitat  que  la  nostra  família  ha  experimentat  en  els
darrers dies» i dóna les gràcies  «als primers responsables de
Catalunya que han arriscat les seves vides per la seguretat dels

altres».  Aquests  testimonis  evidencien  que  els  medis
internacionals s’han adonat que la catalana és una societat que
s'autogoverna  de  manera  natural  en  les  condicions  més
dramàtiques.

L'oligarquia  política  i  mediàtica  espanyola  no  ho  pot
suportar. No poden admetre que els Mossos d'Esquadra actuïn
amb  el  mateix  nivell  d'eficiència  professional  que  la
gendarmeria  francesa,  l'Scotland  Yard  britànica  o  la  policia
belga, sense esperar les seves instruccions. Els exaspera que
les  ambulàncies,  els  metges,  els  hospitals  assisteixin  les
víctimes amb la mateixa competència que a París, Berlín o les
altres  ciutats  europees.  Els  desconcerta  que  els  barcelonins
reaccionin amb el mateix pànic inicial i amb el mateix civisme i
la mateixa solidaritat amb les víctimes després que a la resta
d’urbs  europees  assaltades  pel  fanatisme.  Els  irrita  que  la
multitud de la Plaça de Catalunya adopti la frase que Joan Tardà
va espetegar a Mariano Rajoy a la sessió d'investidura de juny
de 2016: “no els tenim por”.

L'oligarquia  espanyola  no admet  que els  ciutadans  de
Catalunya siguin majors d'edat, no els necessiti i hagin decidit
emancipar-se del Regne d'Espanya. No suporta que el guiatge
moral  dels  nostres  dirigents  s’inscrigui  en  la  normalitat  dels
països  de  tradició  democràtica.  La  dignitat  de  Barcelona  i
Catalunya  sencera  davant  dels  atacs  vils  dels  fanàtics  del
Daesh els exaspera perquè els posa en evidència. No hi ha cap
classe dirigent,  ni  cap conjunt de mitjans de comunicació de
cap  país  de  tradició  democràtica  que  hagi  tractat  les
reivindicacions catalanes amb la vilesa amb què ens han tractat
els  dirigents  polítics,  institucionals  i  mediàtics  espanyols.
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Només  cal  comparar  el  tractament  de  les  institucions  i
reivindicacions escoceses fet  pels  mitjans de comunicació de
Londres amb el portat a terme pels periodistes de Madrid.

En  els  dies  i  setmanes  vinents  els  mitjans  de
comunicació espanyols manipularan la desolació criminal que
s'ha abatut sobre Barcelona i  Cambrils per dirigir-la contra el
procés vers el referèndum. Ho han fet des de l'hora zero i la
fúria de la “Brunete” mediàtica s'incrementarà a mesura que el
Parlament i el Govern acompleixin el seu mandat democràtic.
Repetiran  la  campanya d'intoxicació  que  van portar  a  terme
després dels atacs terroristes de l'11 de març de 2004, quan,
contra tota evidència van sostenir que ETA havia participat en
la matança de l'estació d'Atocha i la resta de trens, durant anys.
La Brunete mediàtica les dirà de l'alçada d'un campanar.

Cal mantenir la dignitat que hem demostrat davant de
tot  el  món.  Cal  defensar  els  nostres  drets  i  les  nostres
conviccions  amb  la  màxima  fermesa.  Però  no  paga  la  pena
indignar-se amb els indignes. No paga la pena indignar-se amb
els que barrejaran els crims horrorosos d'aquest agost amb les
aspiracions més nobles d'un poble.
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El dilema del règim del 78: 

o referèndum, o presos polítics

10 de setembre de 2017

La  negativa  a  un  referèndum  d’autodeterminació  de
totes les institucions espanyoles, amb la col·laboració del PSC,
C’s i  PP catalans, no ens ha deixat altre camí que la ruptura
amb la legalitat del règim del 78. El nostre Parlament ha seguit
l'exemple  del  de  Noruega  el  1905,  el  de  Letònia,  Estònia  i
Lituània el 1990, el d’Eslovènia i Croàcia el 2004. El 80% dels
ciutadans de Catalunya volíem un debat al Parlament i després
un  referèndum com el  que  es  va  celebrar  a  Escòcia:  sense
amenaces d’inhabilitació,  confiscació i  presó,  sense insults  ni
desqualificacions,  sense  clavegueres  de  l’Estat.  Volíem  una
campanya electoral de joc net.

La inaudita hostilitat del règim monàrquic és el resultat
de l’accés al poder l’any 1996 del partit fundat pel ministre del
general  Franco,  Manuel  Fraga  Iribarne.  Els  hereus  del
franquisme van privatitzar  les  grans empreses públiques i  hi
van posar  al  capdavant els  seus coreligionaris.  Van controlar
també  els  mitjans  de  comunicació  públics  i  privats  i  van
desplegar  la  seva xarxa clientelar  per  totes  les  institucions i

autonomies.  Van  intentar  ressuscitar  el  nacionalcatolicisme,
però la societat espanyola estava massa avançada per retornar
al catolicisme ranci. Aleshores el Partit Popular va focalitzar-se
en la primera vessant del nacionalcatolicisme: l'exaltació de la
unitat d'Espanya. Va néixer el nacional-constitucionalisme. Des
de 1996 el règim del 78 ha estat vampiritzat pels hereus del
franquisme.

La gestió d’aquesta oligarquia ha estat  desastrosa.  Ha
estat  incapaç  d'adaptar  productivament  i  tecnològicament
l’economia a la nova divisió mundial del treball creada per la
globalització i l'entrada a l'euro. És incapaç d’oferir cap projecte
de futur com ho demostra considerar superada la Gran Recessió
quan encara hi ha 4 milions d'aturats. Aquest miratge només es
possible  que  l’atur  va  afectar  6.300.000  de  persones  l’any
2013. La situació és tan greu que tant el 2015 com el 2016 hi
hagut més defuncions que naixements a Espanya, fet que no
s'havia produït des de la Guerra Civil. Els joves, amb els treballs
precaris i els alts preus de l'habitatge, no poden formar noves
famílies i no tenen cap esperança amb el règim vigent.

El cas Gurtel, els sobres plens d'euros i els 39 milions de
Luis  Bárcenas,  les  corrupcions  a  totes  les  comunitats
autònomes,  a  la  federació  de  futbol,  a  la  SGAE,  etc.,  etc.,
mostren el caràcter estructural de la corrupció. Aquests casos
representen  la  seva  caça  menor,  portada  a  terme  per
personatges subalterns del règim. La caça major és legal i se la
reparteixen  els  grans  magnats  de  l’IBEX:  els  1.300  milions
pagats a Florentino Pérez, els milers de milions de crèdits fiscals
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a les grans empreses per suposades pèrdues, o l'administració
dels  50.000  milions  de  pisos  i  locals  de  la  SAREB,  el  banc
dolent,  amb  vendes  dubtoses  a  grans  fons  immobiliaris
especuladors.

La  crisi  política  amb el  final  del  bipartidisme del  PP  i
PSOE  és  un  altra  front  de  la  desastre  del  règim  del  78.  La
irrupció  de  Podemos  i  Ciudadanos  va  obligar  a  repetir  les
eleccions espanyoles l'any 2016. El corrupte Mariano Rajoy ha
aconseguit  presidir  el  Govern  espanyol  amb  vuit  milions  de
vots,  quan 16 milions  de  ciutadans  havien  votat  partits  que
s'havien compromès a no votar-lo en cap circumstància. S'ha
aferrat a la Moncloa perquè podria anar a la presó si perdia la
protecció  judicial  i  mediàtica  que  el  poder  proporciona.  Per
mantenir-se al govern ha aguditzat el conflicte amb Catalunya,
que ell mateix va engegar en la discussió de l'Estatut de 2006.

Apel·la  a  la  «unidad  de  la  nación  española»,  amb  un
termes  que  recorden  els  discursos  de  Hitler  sobre  la  nació
alemanya  per  legitimar  l'«anschluss»  (l’annexió)  d’Àustria.
Aquesta retòrica és als antípodes de la democràcia basada en el
consentiment i el pacte social. Només cal recordar la campanya
de David Cameron per seduir els escocesos a romandre dins de
la «família de nacions» del Regne Unit. La «unidad de España»
garanteix a Rajoy el suport incondicional d'Albert Rivera i Pedro
Sánchez.

El preu és un bloqueig polític total, un govern incapaç de

tirar endavant cap llei; només aprova els pressupostos gràcies a
fer grans concessions a bascos i canaris. Aquest búnquer polític
anuncia el col·lapse del règim de 1978. N'hem viscut el primer
pas  amb  l’aprovació  de  les  llei  del  Referèndum  i  de  la
Transitorietat. La seva virulenta reacció repeteix la incapacitat
del  IV  República  francesa  per  afrontar  la  independència
d'Algèria. França sostenia que Algèria era la França d’Ultramar.
Per mantenir aquesta ficció va practicar les pitjors tècniques de
tortures militars, com va descriure gràficament la pel·lícula «La
batalla d’Alger». De 1952 a 1960, en un règim democràtic, la
premsa  francesa  va  ocultar  aquestes  pràctiques  a  l’opinió
pública. La situació va esdevenir  insostenible i  el General De
Gaulle va fer un Cop d’Estat, va proclamar la V República i va
reconéixer la independència d’Algèria.

L’estratègia repressiva de l’Estat espanyol se li girarà en
contra.  Convertir  el  Tribunal  Constitucional  en  un  jutjat  de
guàrdia, la suspensió de lleis, les querelles contra el President
de la Generalitat, presidenta del Parlament i  desenes d'altres
diputats i alts càrrecs, acompanyades en advertiments a milers
d'alcaldes no impediran que milions de catalans vagin a votar
l'1  d'octubre.  La  Guàrdia  civil  busca  desesperadament
paperetes  i  urnes  arreu  de  Catalunya.  A  Valls  la  gent  ja  ha
començat  a  reaccionar.  L'Onze  de  Setembre  viurem  la
manifestació  més  gran  de  la  història.  No  podran  impedir  el
referèndum.

Ens preocupem molt  pel  2  d’octubre a Catalunya i  no
mirem a Madrid. Aquell dia Mariano Rajoy veurà perillar el seu
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càrrec.  Milions  de  catalans  votarem i  no  haurà  volgut  ni  ha
sabut buscar una solució democràtica al conflicte; també haurà
fracassat amb la seva estratègia repressiva. Al final un règim
corrupte  i  bloquejat  es  trobarà  en  un  dilema  terrible:  o  bé
negociar el trànsit més civilitzat a la República Catalana, o bé el
retorn  dels  presos  polítics  a  Espanya  amb  l’empresonament
dels representants democràtics del poble català i la suspensió
de l'autonomia. Tant la primera opció com la segona seran la
tomba del règim de 1978. La primera de manera immediata, la
segona només allargarà el nostre patiment i la seva agonia.
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Multipliquem les «Caminades pel Sí»

19 de setembre de 2017

Dimecres dia 13 una cinquantena de persones-anunci i
samarretes del Si van protagonitzar la primera «Caminada pel
Sí» de Cornellà que va tenir un fort impacte. Tothom es girava
per contemplar l’alegre comitiva, molta gent va fer-ne fotos i
alguns cotxes van fer sonar el clàxon per animar-la. Dos dies
més  tard  la  brigada  municipal  de  Cornellà  va  començar  a
confiscar  algunes  pancartes  del  referèndum
d’autodeterminació. Atemptaven contra la llibertat d’expressió
per complir les instruccions de la Fiscalia General del Estado,
convertida  en  la  nova  «brigada  político-social»  pel  Partit
Popular; aquestes instruccions no tenen l’aval de cap jutge com
en temps del franquisme.

La resposta de l’ANC, Òmnium i totes les organitzacions i
persones que donen suport a l’1 d’octubre va ser fer cada dia la
passejada que en principi era setmanal. La caminada pel Sí ja
no és només un acte de propaganda, és un acte de protesta
contra  l’estat  d’excepció  instaurat  per  la  monarquia
postfranquista per impedir que el poble català voti el pròxim dia
1 d’octubre.

Les «Caminades pel Sí», més denúncia de l’opressió que
publicitat, poden tenir un gran impacte. Les televisions i d’altres
mitjans  de  comunicació  espanyols  presenten  els
independentistes com perillosos fanàtics, radicals i abduïts per
la més terrible de les follies; passejar-nos tranquil·lament com
persones-anunci és una gran resposta. Hem de multiplicar-les.
Els militants de Cornellà ens farem notar pel Barri  Riera, per
Almeda,  per  Gavarra,  per  Sant  Ildefons,  pel  Pedrò,  per  la
Fontsanta,  pel  centre  de  Cornellà.  Invitem  al  conjunt  del
moviment sobiranista a caminar per Bellvitge i Pubilla Casas de
l’Hospitalet; per Les Planes i Torreblanca de Sant Joan Despí; per
La Pau, La Salut i Llefià de Badalona; pel Fondo i el Singuerlín
de Santa Coloma de Gramanet; per Canyelles i Ciutat Meridiana
de Barcelona; en definitiva per tants i tants barris de les àrees
metropolitanes de tot Catalunya. Només s’han d’enganxar els
cartells grans en dues bases de cartró, unir-les amb cinta de
persiana i posar-se-les.

Amb la nostra presència al carrer els catalans que
s’informen  mitjançant  les  televisions  madrilenyes  ens
reconeixeran com a veïns, com a companys de treball, com a
conciutadans.  Tot  el  contrari  d’aquells  éssers  extraterrestres
que ofereixen els canals de la Brunete mediàtica. Percebran la
nostra determinació pacífica encara que diferim en l’opció de
futur  de  Catalunya  i  amb  la  nostra  dignitat  denunciarem la
repressió de drets fonamentals com la llibertat d’expressió. El
règim del 78 va començar negant el dret a l’autodeterminació,
ha seguit prohibint el referèndum i acabarà amb empresonant
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de càrrecs elegits democràticament. La senzillesa i l’autenticitat
de les persones de carn i ossos valen més que mil cartells.

Si  multipliquem  les  «Caminades  pel  Sí»  a  totes  les
poblacions de Catalunya recordarem les marxes dels seguidors
de Martin Luther King pels drets polítics i civils dels negres als
Estats Units de 1950 i 1960. També evocarem les llargues cues
de treballadors que tornaven caminant a peu a les vagues dels
tramvies de Barcelona de 1951, en protesta de l’augment del
preu del bitllet. Va ser el primer desafiament de masses contra
el franquisme i va durar dues setmanes. Tot i el seu caràcter
pacífic  la  repressió  del  Governador  Civil  va  provocar  morts.
Finalment  la  dignitat  i  el  sacrifici  de  milers  de  treballadors
tornant a casa a peu va doblegar al règim franquista: va retirar
la  pujada  de  la  tarifa  i  va  substituir  el  governador  civil  de
Barcelona.  L’exemple dels treballadors catalans en les pitjors
condicions possibles ens ha d’animar a organitzar «passejades
pel Sí». Tenim la seguretat que tornarem a doblegar el Govern
espanyol.
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Paralitzar. Continuar la campanya. 

Votar. Proclamar la república. 

No retornar a l’autonomia.

20 de setembre de 2017 

Concentració davant de la Conselleria de Finances de la Generalitat

El President de la Generalitat, amb el vicepresident i tot
el Govern al darrere, ha marcat el camí a seguir per respondre a
l’escomesa  contra  les  institucions  catalanes  perpetrada  pel
Regne d’Espanya. Es concreten en els següents punts:

1.  Paralitzar  pacíficament  Barcelona.  És  la  crida  del
President quan reitera la resposta pacífica al carrer d’acord amb
les entitats civils de Catalunya. Aquest matí la concentració a la
Rambla ha tallat la Gran Via i el carrer Diputació; és previsible
que arribi al carrer Aragó. Comissions Obreres han ocupat la Via
Laietana i els estudiants de la Universitat han tallat al trànsit a
la  Diagonal.  És  previsible  que  les  concentracions  pacífiques
acabin paralitzant Barcelona com l’Estat espanyol ha paralitzat
la Generalitat.

2.  Continuar  la  campanya  electoral.  És  la  conseqüència
lògica de la instrucció de mantenir «la fermesa i la serenor» fins
al  dia  del  referèndum  d’autodeterminació.  Cal  mantenir  els
actes,  penjar  les  pancartes,  enganxar  els  cartells,  fer  les
caminades  que  estaven  previstes,  sempre  que  no  calgui
participar a les concentracions que es convoquin.

3. Votar el  dia 1 d’octubre.  El President ha dit:  «el dia 1
sortirem de casa, portarem una papereta i la farem servir», és a
dir es manté el referèndum d’autodeterminació. Encara que no
es pugui fer amb les condicions que estaven previstes, donada
la repressió de l’Estat espanyol.

De collita pròpia, no són paraules del President, afegeixo
que  aquesta  previsió  obliga,  en  l’actual  situació,  a  les
institucions  fins  on  els  sigui  possible,  als  partits  i  les
associacions  soberanistes  (ANC,  Òmnium,  altres)  a  assegurar
com a mínim el dispositiu del 9-N-2015. La Generalitat fins on
pugui,  els  Ajuntaments  compromesos  i  els  voluntaris  han de
preparar meses i els seus components, imprimir butlletes, tenir
a punt un sistema informàtic per evitar duplicitats en el vot com
fa dos anys als mateixos llocs que es va votar el 9-N de 2015.
D’aquesta  manera  les  cues  davant  aquestes  meses
demostraran a l’opinió  pública mundial  que hi  ha milions de
ciutadans  disposats  a  votar  malgrat  la  repressió  de  l’Estat
espanyol.  Si  a  causa  de  la  repressió  no  es  pot  fer  dins  els
mateixos locals, caldrà posar les meses amb tendals als carrers.
També cal assegurar la cobertura mediàtica de TV3 si no està
intervinguda i  de les  televisions  locals,  començant  per la  de
Barcelona, tant al llarg del dia com a l’hora del recompte de
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vots  i  dels  resultats  finals.  Al  referèndum  de  l’Estatut
d’Autonomia  de  2006  van  votar  25.594.167  ciutadans;  estic
segur que superarem aquesta xifra i guanyarà el si.

4. Proclamar la República Catalana a primers d’octubre.
És la conseqüència del compromís presidencial de ver valer el
mandat democràtic de les eleccions del 27 de setembre i de fer
prevaldre la legitimitat guanyada a les urnes. L’Estat espanyol,
quan  el  seu  Tribunal  Constitucional  va  modificar  l’Estatut
aprovat en referèndum pels ciutadans de Catalunya va trencar
unilateralment el pacte constitucional de 1978. Després no ha
fet  cas  ni  de  les  manifestacions  democràtiques  més  grans
d’Europa  des  de  2010,  ha  menyspreat  els  resultats  de  les
eleccions de 2012 i 2015 i ha fet l’assalt actual a les nostres
institucions,  saltant-se  la  seva  pròpia  legalitat.  Davant
d’aquesta indefensió no ens ha deixat altre camí que seguir la
legalitat emanada del Parlament de Catalunya i  proclamar la
República  Catalana  tal  com  preveu  la  Llei  de  Transitorietat
Jurídica.

5.  No  retornar  a  l’autonomia.  Ha  dit  el  President  «No
acceptarem el retorn a les èpoques passades». Aquest punt és
molt important: A no ser que guanyi el «no» a la independència,
fet  altament  improbable,  no  es  convocaran  eleccions
autonòmiques. Ha de clar que hem arribat a un punt de no-
retorn.  Si  el  Senat  espanyol  aplica  l’article  155  i  suspèn  la
Generalitat  no  es  convocaran  eleccions  autonòmiques  i  es
mantindrà el mandat electoral del 27/S, com la Generalitat a
l’exili  va  preservar  els  diputats  elegits  a  les  eleccions

republicanes anteriors a la invasió franquista. De cap manera es
pot  retornar  a  l’autonomia;  és  preferible  un  Parlament  i  una
Generalitat  a  l’exili  que  deslegitimi  qualsevol  institució  que
pugui crear la monarquia postfranquista.

Hi ha un sisè punt que també afegeixo pel meu compte,
però que és evident: defensar la República Catalana amb la
resistència civil  si  el  Regne d’Espanya suspèn l’autonomia,
com és previsible. Caldrà fer les més grans concentracions fetes
mai davant del Palau de la Generalitat i del Parlament. I també
defensar-la políticament  si la situació s’allarga fins a unes
noves  eleccions  espanyoles  perquè  la  situació  de  Mariano
Rajoy,  que  només  té  una  mica  més  del  30%  dels  vots,
esdevindrà insostenible. En aquest cas, amb alguna les nostres
autoritats  democràtiques  encausades  o  a  la  presó,  serà
imprescindible una candidatura unitària a favor de l’amnistia i
el referèndum d’autodeterminació, per aplegar tots els partits
de tradició democràtica contra els partits constitucionalistes. 
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Sang, suor i llàgrimes, 

però al final la República 

6 d’octubre de 2017

El  discurs  de  Felipe  VI  del  dia  3  d’octubre  representa  una
declaració  de  guerra  contra  les  institucions  catalanes  i  els
representants democràtics del poble català, com les que van fer
els seus antecessors Felipe IV amb la Guerra dels Segadors i
Felipe  V  amb  la  Guerra  de  1714.  Davant  la  victòria
independentista  del  27  de  setembre  de  2015  el  Regne
d’Espanya tenia una alternativa:

a) la via democràtica respondre del Govern britànic que
va  pactar  un  referèndum  sobre  la  independència
d’Escòcia després de la victòria pel  44% dels  vots  del
Scotish National Party l’any 2011.

b) la via repressiva del president de Iugoslàvia, Slobodan
Milosevich,  davant  el  triomf  dels  independentistes
eslovens a les primeres eleccions lliures a Eslovènia, el
1990, que va desencadenar la Guerra dels Balcans.

El règim del 78 va triar l’opció autoritària de Milosevich, feta
amb mitjans jurídics i policials en comptes de militars. Aquest
camí va començar l’any 2014 quan PP i  PSOE van refusar la

proposició de llei del Parlament de Catalunya d’un referèndum
pactat.  Aquesta  negativa  va  posar  el  poble  català  en  una
disjuntiva: o resignar-se a la castració de l’autonomia efectuada
amb  la  sentència  del  T.C.  contra  l’Estatut;  o  emprendre  el
costerut camí de la desobediència civil. Va triar aquesta darrera
estratègia i des de 2010 ha combinat la mobilització al carrer
amb  la  legitimació  democràtica  a  les  institucions.  Fruit
d’aquesta  sinergia  el  6  i  7  de  setembre  el  Parlament  de
Catalunya va infantar una nova legalitat catalana amb les lleis
del  Referèndum d’Autodeterminació  i  la  Llei  de  Transitorietat
Jurídica i fundacional de la República.

L’opció  per  la  via  repressiva  ha  portat  l’Estat  espanyol,  de
manera inevitable, a introduir la violència en un procés que el
poble català ha portat de manera pacífica durant set anys. La
violència  d’Estat  va irrompre  el  20  de setembre  amb les  14
detencions  de  responsables  de  la  Generalitat.  La  suma d’un
poble  determinat  a  votar  i  uns  representants  democràtics
disposats a acomplir el mandat democràtic de les eleccions va
superar  totes  les  barreres  posades  pel  Regne  d’Espanya.
Aquest, el dia 1 d’octubre va constatar atònit com s’obrien els
col·legis electorals, amb urnes i paperetes i la ràbia d’aquesta
impotència  els  va  despullar  de  la  seva  màscara  liberal,
mostrant la seva cara més fosca a tot el món.

La  irrupció  de  la  brutalitat  d’Estat  ha  indignat  capes  més
àmplies de la població: les detencions del dia 20 van despertar
el moviment d’estudiants que fins aleshores no s’havien sentit
protagonistes  del  procés  independentista.  Les  càrregues
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policials  contra  les  tranquil·les  cues  de  votants  del  primer
diumenge d’octubre van portar  molts  ciutadans indignats  als
col·legis  electorals.  Ho  vaig  comprovar  personalment  com a
vocal d’una taula al CAP Sant Ildefons de Cornellà.

L’aturada  general  de  país  del  3  d’octubre  va  produir  la
confluència del moviment obrer amb el moviment sobiranista,
fet d’una importància social i històrica de primera magnitud. A
les grans manifestacions de masses s’hi  van veure banderes
republicanes  espanyoles,  enarborades  per  demòcrates  que
lluiten per una República Catalana integrada en la III República
espanyola,  però  que  són  contràries  a  la  repressió  de  la
monarquia  postfranquista.  Aquestes  persones,  que  votarien
«no» en circumstàncies normals tenen enormes dificultats per
fer sentir la seva veu perquè la repressió de l’Estat espanyol fa
que  siguin  assimilades  al  bàndol  que  prohibeix  votar  i
persegueix  als  que  intenten  fer-ho.  El  moviment  per  la
República Catalana no pot marginar aquest gran segment de la
població;  al  contrari  l’ha de sumar i  tenir-lo en compte en la
seva estratègia,  perquè és fonamental  per mantenir-nos com
«un sol  poble» en les  setmanes o  mesos  de  tensió  que ens
esperen.

L’u  d’octubre  el  «si»  a  la  república  Catalana  ha  guanyat
moralment  el  plebiscit.  La  persecució  judicial  i  policial
espanyola  ha  impedit  que  se  celebrés  amb  normalitat.  Les
llargues cues per culpa de la guerra cibernètica de la Guàrdia
Civil i la brutalitat de les forces de seguretat, el tancament de
col·legis  i  el  segrest  d’urnes  ha  impedit  que  la  participació
superés  els  2.250.000  vots,  el  42%.  En  una  situació  normal

representa  una  participació  baixa,  amb  poques  garanties
formals com han assenyalat els observadors internacionals. En
les condicions hostilitat extrema del Regne d’Espanya suposa
una gesta extraordinària.  Ara d’acord amb l’article 4.4.  de la
Llei  del  Referèndum cal  «efectuar  la  declaració  formal  de  la
independència de Catalunya, els seus efectes i  acordar l’inici
del procés constituent».

El conseller Santi Vila proposa ajornar uns mesos la declaració
d’independència per donar una oportunitat a un hipotètic diàleg
i evitar la intervenció de la Generalitat i la detenció dels més
alts  representants  del  Govern  i  del  Parlament.  Seria  un
gravíssim error. Ensopegaríem altra vegada en la mateixa pedra
que  va  impedir  convocar  eleccions  plebiscitàries
immediatament després de la consulta del  9-N de 2014 i  va
ajornar la  decisió fins la  formació de Junts pel  Sí  el  juliol  de
2015. El Regne d’Espanya està determinat a doblegar el poble
català i el discurs del rei del dia 3 demostra que la decisió ja
està presa i només espera el moment més oportú per aplicar la
repressió  més  ferotge  sobre  les  institucions  catalanes  i  els
nostres representants democràtics.  Incomplir la nova legalitat
catalana que invoca els més alts principis de la Carta de les
Nacions Unides i dels Pactes Internacionals sobre Drets Humans
i que el Parlament va votar fa només trenta dies representaria
el descrèdit més gran per al nostre poble i els nostres dirigents.

No reforçaria la nostra posició negociadora sinó que l’afebliria,
per dues raons. La més important és la pèrdua de la força moral
que hem guanyat a pols milions de catalans amb els nostres set
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anys de resistència a la castració química que va representar la
sentència del Tribunal Constitucional de 2010. La segona raó és
l’actitud espanyola davant de la feblesa, la frase que han fet
seva  de  «Roma  no  paga  traidores».  De  manera  inevitable
percebrien l’ajornament com a feblesa, com a vertigen davant
de  la  pèrdua  d’una  autonomia  que  en  realitat  ja  està
intervinguda.

És  imperatiu  procedir  a  la  declaració  formal  de  la
independència;  el  Regne  d’Espanya  i  les  grans  potències
mundials ens ha de percebre determinats a culminar el procés
que  l’any  2010  va  començar  unilateralment  l’Estat  espanyol
trencant el pacte constitucional de 1978 amb la sentència del
Tribunal Constitucional. La declaració d’independència deixarà
clar  a  l’Estat  espanyol  i  a  la  comunitat  internacional  que
Catalunya no es regeix per la Constitució espanyola, sinó per la
pròpia legalitat.

També és imperatiu concretar amb gran precisió els «efectes»
d’aquesta declaració per tal de mantenir la transversalitat del
moviment i les noves incorporacions. Aquestes especificacions
han de tenir presents, per un costat, les dificultats operatives
de  posar  en  pràctica  la  desconnexió  prevista  a  la  Llei  de
Transitorietat en una Generalitat intervinguda financerament. I
per l’altra el dret de les persones que subratllen les condicions
anormals  en  que  s’ha  celebrat  el  referèndum
d’autodeterminació, en especial els defensors d’una República
Catalana que formi part de la III República espanyola. S’ha de
deixar oberta la porta a la mediació per la celebració d’un nou

referèndum pactat i amb supervisió internacional que garanteixi
un comportament democràtic de les televisions espanyoles que
tenen un alt percentatge d’audiència a casa nostra. Encertar en
l’equilibri entre la declaració d’independència i els seus efectes
és crític per mantenir el camí ascendent del moviment emprès
fa set anys.

Al  conseller  Santi  Vila  li  fa  por  l’espiral  de  mobilitzacions  i
conflictes al carrer. La por és comprensible i  inevitable en un
moviment  de  desobediència  civil  com  el  que  ha  emprès  la
majoria del poble català seguint l’exemple de Gandhi en la seva
lluita per la independència de l’Índia. Hem de contraposar-hi el
coratge. L’espiral és inevitable perquè com ja he assenyalat a
partir del discurs de Felip VI la decisió ja està presa.

Hem  de  ser  conscients  que  el  Regne  d’Espanya  no  ha
reaccionat com la Unió Soviètica davant la proclamació de la
independència de les repúbliques bàltiques. La relativa facilitat
amb que es van emancipar de Moscú Estònia, Letònia i Lituània
no  significa  que  el  procés  sigui  fàcil.  Perquè  aquests  països
tenien  totes  les  estructures  d’un  Estat,  amb  els  poders
legislatiu, judicial i executiu, amb fiscalitat pròpia, etc. El control
de  Moscú s’exercia  mitjançant  el  Partit  Comunista  de  l’URSS
que  nomenava  els  seus  dirigents.  La  celebració  d’eleccions
lliures va eliminar aquell domini i el Secretari General del PCUS,
Gorbatchev  només  tenia  el  recurs  d’una  intervenció  militar.
Gràcies a les estructures d’Estat aquestes repúbliques va portar
a  terme  una  «desconnexió»  unilateral  i  van  poder  esperar
durant mesos el reconeixement diplomàtic internacional.
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Espanya  ha  actuat  en  el  conflicte  català  amb  el  patró
intel·lectual-emocional  de  Milosevich  davant  la  Declaració
d’independència de Kosovo de l’any 1990. Perquè és un Estat
de tradició autoritària legitimada pel dogma de la «Unidad de
España» de la mateixa manera que la Iugoslàvia de Milosevich
es  recolzava  en  el  dogma  de  la  «Gran  Sèrbia».  L’aplicació
pràctica  d’aquesta  ideologia  no  té  la  dimensió  bèl·lica  de
Iugoslàvia per formar part de la Unió Europea. Però el quadre
mental  de  Felipe  VI  davant  Catalunya  i  Milosevich  davant
Kosovo té importants coincidències.

La situació econòmica i social de Catalunya és molt distant a la
de  Kosovo,  però  hi  ha  importants  semblances  polítiques.
Catalunya  i  Kosovo  no  eren  repúbliques,  sinó  regions
autònomes  sense  estructures  d’Estat.  Així,  per  exemple
Catalunya no té sistema judicial propi, ni cobra els impostos.
L’any 1989 Milosevich va abolir l’autonomia de Kosovo i l’any
següent la Lliga Democràtica, dirigida per Ibrahim Rugova, va
declarar la seva independència, que només va ser reconeguda
per  Albània.  Va  fer  esclatar  el  conflicte  kosovar  que  va  ser
ignorat totalment per les potències mundials. Fins al punt que
als Acords de Dayton de 1995 que van acabar amb la guerra
entre  serbis,  bosnians  i  croates  ni  el  van  mencionar.  La
Iugoslàvia  sèrbia  ho  va  interpretar  com  una  carta  blanca
internacional per desencadenar la terrible neteja ètnica que va
horroritzar el món. La situació va esdevenir tan insostenible que
va provocar la intervenció de l’OTAN i de les Nacions Unides.
Sota l’administració d’aquestes es van celebrar eleccions i  el

febrer  de  2008  el  parlament  kosovar  va  fer  una  segona
Declaració d’Independència que ha estat reconeguda per molts
Estats, però no per Espanya.

De manera anàloga la sentència del Tribunal Constitucional de
2010,  que  va  castrar  químicament  l’Estatut  aprovat  en
referèndum,  va  ser  el  tret  de  sortida  del  conflicte  entre
Catalunya i Espanya i l’inici de la mobilització al carrer i a les
urnes  del  poble  català.  La  combinació  de  les  grans
manifestacions amb la legitimitat democràtica guanyada a les
eleccions  ens  ha  permès  arribar  al  referèndum
d’autodeterminació. A l’hora de fixar els efectes de la declaració
formal  d’independència  prevista  a  l’article  4.4  de  la  Llei  del
Referèndum  no  podem  seguir  el  model  de  les  repúbliques
bàltiques o Eslovènia, perquè no tenim les estructures d’Estat
necessàries per a controlar el territori.  Un simple decret d’un
ministre  pot  intervenir  les  finances  de  la  Generalitat  i  una
disposició  d’un  fiscal  o  d’una  jutgessa  pot  posar  els  Mossos
d’Esquadra  a  les  ordres  d’un  coronel  de  la  Guàrdia  Civil.  A
causa de la nostra determinació de tirar endavant el procés i la
repressió  de  l’Estat  espanyol  hem aconseguit  que Catalunya
ocupi les portades dels mitjans de comunicació de tot el món i
que el conflicte amb l’Estat espanyol hagi entrat a l’agenda dels
problemes internacionals. Però les grans potències mantenen el
seu  suport  al  Regne  d’Espanya  i  no  podem  esperar  el
reconeixement internacional. La mediació internacional i la seva
acceptació  per  part  d’Espanya  arribarà,  com  en  el  cas  de
Kosovo, quan la conflictivitat elevi la seva temperatura i arribi a
nivells  absolutament  incompatibles  amb  els  principis
democràtics de la Unió Europea.
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La feblesa de les nostres estructures d’Estats obliguen a centrar
els efectes de la Declaració d’Independència en alló que depèn
només de les nostres forces: el procés constituent. El govern
espanyol  estava  convençut  que  el  referèndum
d’autodeterminació  no es  realitzaria  i  2.250.000 vots  es  van
poder  comptar  diumenge  malgrat  el  tancament  d’alguns
col·legis electorals, les càrregues policials i el segrest d’urnes.
La mateixa dinàmica es pot repetir si encertem la definició i el
relat de proclamació de la independència. No podem pretendre
una  desconnexió  anàloga  a  la  de  les  repúbliques  bàltiques.
Podem fer una Declaració com la de Kosovo de 1990 que ens
permeti continuar amb la dinàmica de la desobediència civil i
legitimació  democràtica  que  ha  sacsejat  la  societat  catalana
des de 2010 i que ens ha portat fins aquí.

En aquesta dinàmica la reacció de l’Estat espanyol mai ens ha
fallat. El discurs del rei ha estat el preàmbul de la intervenció de
la  Generalitat  i  del  Parlament,  que  anirà  seguit,  amb  alta
probabilitat, de la detenció del President de la Generalitat, el
Vicepresident  i  els  seus  principals  membres,  així  com  la
Presidenta del  Parlament i  de membres de la  seva Mesa.  La
suspensió de l’autonomia anirà acompanyada amb l’intent de
desvertebrar  el  moviment  popular  amb  el  processament  per
sedició dels Presidents de l’ANC i Òmnium Cultural.

Davant d’aquesta previsible ofensiva del Règim del 78 la nostra
única opció és continuar amb la desobediència civil a l’escala

més àmplia possible. Pel que fa a mobilitzacions segurament les
entitats  sobiranistes  ens  cridaran  a  defensar  el  Palau  de  la
Generalitat, el Parlament i les altres institucions catalanes amb
ocupacions permanents. Pel que fa a acció institucional, la resta
de representants democràtics, com els batlles i regidors seran
el relleu natural del Parlament segrestat i tindran un paper clau
en la legitimació del moviment de resistència pacífica. Després
vindran  eleccions  espanyoles,  municipals  i  europees  en  les
quals la llibertat, l’amnistia i la república hauran d’aglutinar les
coalicions electorals.

El Regne d’Espanya ha triat el quadre mental de Milosevich per
afrontar el conflicte amb Catalunya i ens esperen mesos molt
durs. Els hem d’afrontar amb coratge i  sense desviar-nos del
model  de  Gandhi  de  no-violència.  Desobeir  les  lleis  injustes
implica la disposició a patir en pròpia carn les conseqüències
del  desacatament,  encara  que  signifiqui  rebre  garrotades
policials, processaments, detencions i empresonaments.

La  força  de  la  resistència  pacífica  d’un  poble  desarmat  i
indefens  prové  dels  sentiments  que  genera en  els  cors  dels
ciutadans de tot  el  món.  Els  governs,  per  interessos d’Estat,
poden restar impassibles davant del patiment de tot un poble
decidit  a  fer  prevaldre  els  seus  drets  inalienables.  Com van
menystenir els patiments de Kosovo als acords de Dayton de
1995. L’Estat espanyol interpreta el suport internacional que té
ara  com  una  carta  blanca  per  implantar  els  seus  plans
repressius  contra  el  poble  català.  Però  l'opinió  pública
internacional  no  assistirà  impassible  a  la  repressió  que
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desencadenaran  i  a  la  nostra  resistència  no-violenta  i
pressionarà els seus governants.

Davant les setmanes i mesos dolorosos que ens esperen hem
de fer nostres les paraules de Winston Churchill a l’inici de la II
Guerra Mundial  «només puc prometre sang, suor i  llàgrimes,
però al final la victòria». La nostra victòria serà la república.

Disposats a patir 

les conseqüències dels nostres actes

9 d’octubre de 2017

El dia 1 d'octubre no hi va haver només 2.200.000 votants; van
ser, sobretot, 2.200.000 resistents pacífics. Un practicant de no-
violència es distingeix d’un delinqüent perquè aquest intenta
escapar de la policia i la justícia, mentre que el resistent pacífic
assumeix les conseqüències penals dels seus actes. Mahatma
Gandhi ressaltava que la no-violència era sobretot “insistència
en  la  veritat”,  obstinació  en  la  justícia  que  intenta  fer  a
l'opressor, vulnerable al poder de l’ètica. La resistència pacífica
implica la disposició a patir en pròpia carn les conseqüències de
defensar la veritat i no reaccionar amb violència.

El  primer  diumenge  d’octubre  dos  milions  dos-cents  mil
catalans van exercir el seu dret a l’autodeterminació patint les
conseqüències  de  votar:  la  logística  del  referèndum
transportant urnes, paperetes i sobres; constituint meses; fent
les actes d’escrutini, les hores i hores de defensa dels col·legis
electorals, la brutalitat policial, les llarguíssimes cues en alerta
per la possible arribada de la policia.  La seva resistència a les
càrregues de la policia i la guàrdia civil va obrir a tot el món els
telenotícies, les portades dels diaris, les pàgines web. La seva
desobediència,  combinada  amb  la  repressió  espanyola,  va
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posar  el  conflicte  entre  Catalunya  i  el  Regne  d’Espanya  al
centre  de  l’agenda  política  internacional,  a  una  escala  mai
assolida.

El  dia 3 d’octubre  milions de resistents  van fer  una aturada
general  de país que va paralitzar Catalunya i  va convertir  el
conflicte intern espanyol en un problema global. Els inversors
internacionals  van  començar  a  retirar  els  fons  invertits  a  la
borsa  espanyola.  El  valor  d’aquestes  va  caure  en  milers  de
milions  d’euros,  castigant  de  manera  específica  a  les  set
empreses catalanes que cotitzen a l’IBEX, entre elles Caixabank
i Banc Sabadell. Aquestes i altres empreses van decidir canviar
el seu domicili social fora de Catalunya. Aquesta fugida té pocs
efectes pràctics i només té una finalitat: crear inquietud i, fins i
tot, un cert pànic. És comprensible que el conseller d’empresa
s’alarmi. Però és una conseqüència bastant menys dolorosa que
una bastonada o una detenció i que els resistents pacífics estan
disposats suportar per assolir el seu dret a l’autodeterminació.
L’any 2009 ja vaig predir aquesta situació al  capítol final del
llibre «Declaració Unilateral d’Independència».

Els milions de resistents de diumenge i dimarts estan a punt per
a  assumir  les  conseqüències  de  la  proclamació  de  la
independència. Sabem que aquesta no suposarà la desconnexió
unilateral  de  l’Estat  espanyol  perquè  no  tenim la  força  per
imposar  un  sistema  judicial  propi,  un  sistema  fiscal  i  de
pensions  propis,  ni  les  altres  estructures d’Estat  necessàries.
Som conscients que el Parlament només pot proclamar davant
la resta del món que no formem part del Regne d’Espanya de

manera voluntària, sense fer-ho efectiu. Només podrem portar a
terme  el  que  depèn  de  nosaltres  mateixos,  el  procés
constituent.

La declaració d’independència no portarà a la desconnexió, sinó
que  desencadenarà,  de  manera  ineluctable,  la  repressió
espanyola  que ja  tenen preparada.  Uns  atacs  que també es
produirian  de totes  formes.  La  majoria  del  poble  català  està
disposada  a  patir  totes  les  conseqüències  d’aquesta
desobediència  feta  pels  nostres  representants.  Per  un  costat
l’Estat  espanyol  intervindrà  les  institucions  catalanes  amb la
suspensió del Parlament i afectarà els mitjans de comunicació
públics  (TV3,  Catalunya  Ràdio,  etc.),  els  Mossos  d’Esquadra,
l’ensenyament,  la  suspensió del  Parlament,  etc.  Per  l’altre  el
Regne d’Espanya  haurà de  suspendre  drets  fonamentals  i  el
processament, i probable detenció, del President i vicepresident
de la Generalitat i altres membres del Govern, la Presidenta del
Parlament, acompanyada de la Mesa i els diputats de la majoria
independentista.

La  majoria  del  poble  català  haurà  de  respondre  a  aquesta
agressió amb grans moviments de no-violència que commoguin
l’opinió pública europea, que al seu torn haurà d’impel·lir  els
dirigents  dels  seus  Estats  a  actuar.  La  Unió  Europea  té  la
capacitat per forçar l’Estat espanyol a acceptar una mediació
internacional o directament un referèndum d’autodeterminació
vinculant  per  a  Espanya,  supervisat  internacionalment.
Recordem que una simple carta del Banc Central Europeu va
ser  suficient  perquè  el  maig  de  2010  el  President  Zapatero
adoptés un conjunt de retallades socials que sabia que li ferien
perdre les eleccions de 2011. No oblidem que l’any 2012 unes
pressions  similars  van  forçar  Mariano  Rajoy  a  acceptar  el
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desmantellament  de  Bankia  i  altres  entitats,  tot  i  saber  que
podien significar  pressió per a Rodrigo Rato i  altres directius
d’antigues Caixes d’Estalvis. Però les grans potències europees
no faran res si més de dos milions de resistents catalans fan
ingovernable  el  nostre  país  i  posen  en  risc  l’estabilitat  del
Regne d’Espanya.

L’any 2009 vaig escriure en el capítol 14 del llibre citat:  «La
seva estratègia (de l’Estat espanyol) serà allargar el procés i
esperar que l'entusiasme popular es refredi i l'atenció mundial
deixi d'enfocar Catalunya. Només desistirà d'aquesta actitud si
comprèn que el temps treballa contra els seus interessos. És a
dir, si es convenç que Catalunya esdevindrà ingovernable si no
se li retorna la sobirania i s'acata la seva voluntat democràtica.
Només  una  mobilització  ben  travada  del  poble  català
convencerà  Espanya  que  li  convé  una  resolució  ràpida  del
contenciós.  Ha  d'arribar  a  la  conclusió  que  perllongar  la
paralització de Catalunya a causa de la seva resistència passiva
posarà  en  qüestió  el  seu  creixement  econòmic,  la  seva
recaptació  fiscal,  el  seu  crèdit  i  les  seves  relacions
internacionals». (El capítol es reprodueix en un annex).

Només  portant  el  conflicte  entre  Catalunya  i  Espanya  a  les
seves més altes cotes serà possible l’autodeterminació. Hi ha
més de dos milions de persones disposades a fer-ho.
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El fals dilema

13 d’octubre de 2017

Tres dies després de la suspensió de la proclamació de la República
Catalana

El  requeriment  del  Govern  espanyol  al  President  de  la
Generalitat és un ultimàtum: si abans de les 10 hores del 19
d’octubre no s’anul·len tots els actes del mandat democràtic del
27-S-2015 (des de la declaració del 9-N-2015 fins al referèndum
d’autodeterminació) s’intervindrà el Parlament i  la Generalitat
d’acord amb l’article 155 de la C.E. La confirmació, abans del
dilluns 16, sobre si s’ha declarat o no la independència és una
maniobra  de  distracció.  La  proclamació  i  suspensió  de  la
independència  només  va  ajornar  l’opció  entre  proclamar  la
independència, o evitar la intervenció de l’autonomia.

L’ajornament  ha  evidenciat  la  negativa  frontal  del  Govern
espanyol a tota mena de diàleg i mediació i ha fet aparèixer el
poble  català  i  els  seus  representants  com  a  actors  polítics
racionals.  La  realitat  és  que,  abans  del  19  d’octubre,  no
apareixerà  cap  mediador  amb  la  capacitat  de  pressió
necessària per forçar el Regne d’Espanya a iniciar converses.

Només  hi  ha  dues  alternatives.  La  primera:  el  Govern  i  el
Parlament constaten la negativa de l’Estat espanyol a cap tipus
de mediació, proclamen la independència i, juntament amb la
majoria del poble català, preparen la resistència a la intervenció
i a les detencions dels seus dirigents. La segona: es retracten
de tots  els  passos fets  per  evitar  l’aplicació  de l’article  155,
retornen a  la  «normalitat»  constitucional  i  acaben convocant
eleccions autonòmiques.

Aquest  és  un  fals  dilema  perquè  la  Generalitat  ja  està
intervinguda de facto: aquest mes l’Estat pagarà les nòmines
dels funcionaris; una ordre del fiscal general de l’Estat va posar
els Mossos d’Esquadra sota el comandament d’un coronel de la
Guàrdia  Civil.  El  Parlament  és  una  carcassa  buida  com  ho
demostra  l’anul·lació  de  18  lleis  socials  pel  Tribunal
Constitucional. Evitar intervenció només permetrà:

a)  continuar  a  l’actual  direcció  dels  mitjans  de
comunicació de la Generalitat;

b)  mantenir  l’actual  nivell  d’immersió  lingüística  a  les
escoles ja sentenciada per ordres judicials que imposen
el 25% de classes en espanyol;

c)  preservar  durant  un  temps  les  delegacions  de  la
Generalitat a l’exterior.

Són pèrdues greus, però no compensen els efectes de resignar-
se  a  la  castració  química  de  l’autonomia,  d’esporuguir-se
davant les grans manifestacions d’odi contra Catalunya i davant
del xantatge dels grans poders econòmics catalans. El retorn a
la  «normalitat  constitucional  i  estatutària»  desemboca,  de
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manera  ineluctable,  en  una  dinàmica  de  residualització,  de
provincianització del poble català.

No és la  primera vegada que una mobilització catalanista es
talla  en sec.  El  gran moviment de la  Solidaritat  Catalana de
1905 amb els  extraordinaris  resultats  electorals  de 1907,  va
acabar de manera abrupta amb la Setmana Tràgica de 1909.
L’agitació  es  reprèn  l’any  1917  amb  l’Assemblea  de
Parlamentaris de 1917 i la campanya per l’Estatut d’Autonomia
de  1918.  Va  tornar  a  ser  finiquitada  per  la  vaga  de  la
Canadenca de 1919, que va portar a Francesc Cambó a formar
part del govern d’Antonio Maura. Aquesta maniobra va trencar
la  Lliga  Regionalista  amb  l’escissió  d’Acció  Catalana,  que
liderada per Rovira i Virgili va guanyar les eleccions de l’estiu
de 1923. Poc després el capità general  de Catalunya, Miguel
Primo  de  Rivera,  va  fer  un  cop  d’Estat  i  imposar  la  seva
dictadura militar. Quan Alfons XIII, el rei perjur, va voler retornar
a  la  «normalitat»  de  la  Constitució  de  1876,  la  seva
deslegitimació era tan gran que la monarquia va col·lapsar el 14
d’abril  de  1931.  Recordar  les  seqüències  històriques  és
important.

A la majoria del poble català només li queda l’altra alternativa:
continuar la lluita pacífica que ha portat al referèndum del dia 1
d’octubre  i  a  l’aturada general  de país  del  dia 3.  Milions de
persones van defensar els col·legis, van transportar les urnes,
van aguantar hores per votar i van patir la brutalitat policial. El
seu sacrifici  va posar el  conflicte  entre Catalunya i  el  Regne
d’Espanya a totes les portades dels mitjans de comunicació del

món, a totes les cancelleries i a les altes finances mundials. Va
fer caure la cotització de l’euro, trontollar la borsa espanyola i
forçar la resposta de les empreses catalanes que formen part
de l’oligarquia espanyola. També va generar el tancament de
files de les grans potències al voltant de Mariano Rajoy i del
Regne d’Espanya. Han ignorat la campanya d’odi que el Partit
Popular i els seus mitjans de comunicació han atiat contra els
catalans. El diputat Pablo Casado va anunciar que el President
Puigdemont acabaria com el President Companys, que va ser
afusellat  el  15  d’octubre.  Els  estats  europeus  repeteixen  la
ignomínia dels Acords de Dayton de 1995 que van posar fi a la
guerra dels Balcans, però van deixar Kosovo en mans de l’odi
de Sèrbia, considerant aquella regió autònoma un afer intern de
Iugoslàvia. Els assassinats i la neteja ètnica que Milosevich va
desencadenar va acabar provocant la intervenció de l’OTAN i de
les Nacions Unides.

El vertigen de perdre el control de la Generalitat, i de sentir-nos
sols,  no  ens  pot  portar  a  dilapidar  l’enorme  capital  polític
acumulat  en  els  set  anys  de  lluita  contra  la  sentència  del
Tribunal Constitucional contra l’Estatut. No podem dir ara que
era una «falsa ruta».

El President Puigdemont i els 72 diputats de Junts pel Sí i la CUP
han de convocar un ple del Parlament abans de ser intervinguts
i  proclamar-hi  la  independència.  Com  la  Declaració
d’Independència dels Estats Units l’han de justificar davant del
món.  Han  de  recordar  que  la  primera  acció  unilateral  la  va
efectuar  el  Tribunal  Constitucional  que  no  només  va  retallar
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l’Estatut, sinó que, sobretot, va prevaricar al vulnerar l’article
152.2. de seva pròpia constitució que no permet modificar un
Estatut  aprovat  en  referèndum.  Han  de  fer  veure  a  la  Unió
Europea que no usar la seva influència suposa deixar Catalunya
sola com Kosovo, en mans d’un Estat inflamat per l’odi contra la
majoria dels seus habitants; en mans d’un país que enalteix els
guàrdies civils i els policies que ataquen brutalment a pacífics
ciutadans  i  es  nega  a  investigar  els  fets  com  demanen
organitzacions com Human Rights Watch. Ha d’explicar que el
règim constitucional s’ha negat a acordar un referèndum com el
d’Escòcia.

En  declarar  la  independència  els  diputats  han  de  tenir
consciència clara que el seu acte accelerarà la intervenció del
Parlament i  la  Generalitat  i  la  quasi  segura detenció del  seu
President i Vicepresident i membres del govern, de la Presidenta
del Parlament i de la seva Mesa. Però la indignació pel retorn
dels  presos  polítics  a  l’Estat  espanyol  i  pel  retrocés  en  les
llibertats  nacionals  provocarà  una  reacció  d’enormes
dimensions en defensa de les nostres institucions i els nostres
representants. I una resistència al llarg d’un o dos anys fins al
cicle  electoral  vinent,  que com a molt  tard  començarà a  les
eleccions municipals de maig de 2019.

La incapacitat manifesta dels buròcrates espanyols per dirigir
els serveis públics catalans, sumada a la no-col·laboració i  la
resistència  passiva  dels  mestres  i  professors,  dels  mossos
d’esquadra, dels periodistes dels mitjans de la Generalitat, dels
funcionaris  i  de  la  població  en  general  portarà  al  caos.  La

incompetència del delegat del Govern, Enric Millo, i del coronel
de  la  Guàrdia  Civil,  Pérez  de  los  Cobos,  per  impedir  el
referèndum i organitzar la seva repressió mostra la ineptitud del
Partit Popular per intervenir la Generalitat. Es multiplicaran els
conflictes i les vagues i la reacció espanyola serà incrementar la
repressió,  que  generarà  més  mobilització.  A  més  els  joves
comprovaran  que  la  precarietat  laboral  és  permanent  i  que
l’oligarquia  espanyola  és  incapaç  d’oferir  un  futur  de  treball
digne  i  estable  que  els  permeti  emancipar-se  i  formar  una
família si  volen. El desprestigi del domini estatal a Catalunya
assolirà les més altes cotes, a casa nostra,  a Espanya i  a la
resta de països.

Després de la vulneració dels drets  humans elementals,  dels
desordres administratius i  els  enfrontaments socials,  amb els
nostres representants democràtics empresonats,  en el  proper
cicle electoral la demanda de «llibertat, amnistia i  república»
obtindrà un triomf esclatant. Es podrà repetir l’èxit de les forces
integrades a l’Assemblea de Catalunya que van obtenir el 80%
dels vots.  Aleshores el  Regne d’Espanya entrarà en una crisi
profundíssima  i  no  tindrà  altra  alternativa  que  reconèixer  la
República  Catalana  proclamada  el  2017  o  bé  acceptar  un
referèndum  d’autodeterminació  vinculant  amb  supervisió
internacional.  S’acompliran  les  paraules  del  President
Companys: «tornarem a lluitar,  tornarem a sofrir,  tornarem a
vèncer».   
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Crida a la consciència de la justícia 

19 d’octubre de 2017

tres dies després de l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

Les «Madres de la plaza de Mayo» que cada dijous reclamaven
a  la  dictadura  militar  argentina  on  eren  els  seus  fills
desapareguts  són  un  bon  exemple  de  què  podem  fer  per
reclamar  la  llibertat  de  Jordi  Sánchez  i  Jordi  Cuixart.  Ens
hauríem de  concentrar  davant  dels  jutjats  de  cada  població
catalana ens podem un dia a la setmana, de manera silenciosa,
per protestar pel seu empresonament.

No es tracta de pressionar a cap jutge, sinó de denunciar la
dependència política de la justícia, en especial els nivells més
alts de la judicatura i del Consell General del Poder Judicial. La
manipulació i politització de l’administració de justícia, és una
pràctica  sistèmica  a  l’Estat  espanyol,  portada  a  terme  de
manera aguditzada per part del Partit Popular.

L’origen del conflicte recent entre Catalunya és la prevaricació
del  Tribunal  Constitucional  en  la  sentència  que  va  modificar
l’Estatut d’Autonomia aprovat en referèndum pels ciutadans de
Catalunya. Aquesta modificació no només retallava l’Estatut. El
més greu és que vulnerava la mateixa constitució espanyola
que en el seu article 152.2 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  l’Estatut;
només podien ordenar que es repetís tot el procediment, que
culminava en un nou Estatut.

Aquest perjuri del més alt Tribunal va ser el resultat de quatre
anys  de  manipulacions  polítiques  com  la  recusació  del
magistrat Pablo Pérez Tremps a instàncies del Partit Popular o
com la negativa d’aquest mateix grup a renovar els membres
del Tribunal amb el mandat caducat. Des d’aleshores l’autoritat
moral d’aquest Tribunal és nul·la per als catalans.

L’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart és la darrera
mostra del control del govern del PP sobre el funcionament de
la justícia. El portaveu del Gobierno de España va començar a
crear  el  suposat  delicte  de  sedició  quan  va  descriure  les
manifestacions  de  protestes  contra  la  detenció  de  14  alts
càrrecs de la Generalitat com a «tumultos». A continuació la
fiscalia de l’Estat va tipificar les concentracions pacífiques com
a sedició, però no va presentar la seva denúncia davant el seu
jutge  natural,  a  Barcelona,  com  estableix  la  Constitució
espanyola. Ho va fer davant la «Audiencia Nacional», a Madrid,
davant  d’un  tribunal  que  no  és  competent  pels  delictes  de
sedició, tal com va sentenciar el Tribunal Suprem en ocasió de
l’intent del jutge Garzón d’investigar el franquisme per sedició i
rebel·lió.  Només  a  Madrid  on  els  mitjans  de  comunicació
espanyols  controlats  pel  PP  han  creat  un  ambient  d’odi  a
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Catalunya i  han deshumanitzat  els  catalans independentistes
presentant-los com a bojos,  fanàtics,  extremistes,  etc.  es pot
construir un delicte com ho ha fet la Fiscalia de l’Estat.

Cap persona que visqui a Catalunya es pot creure la tesi del
fiscal i la jutgessa de l’antic «Tribunal de Orden Público» segons
la  qual  una  conxorxa  sediciosa  ha  mobilitzat  milions  de
persones  des  de  la  primera  manifestació  de  juliol  de  2010
contra  la  sentència  del  Tribunal  Constitucional.  Un moviment
que ha tret al carrer a centenars de milers de persones any rere
any des de 2012, encapçalat per l’ANC. No pot ser sedició un
moviment que guanya les eleccions al Parlament de 2012 amb
la  demanda  d’un  referèndum  com  el  celebrat  a  Escòcia.
Proclamar la República Catalana no és sedició sinó un mandat
democràtic  atorgat  pels  ciutadans  de  Catalunya  als  seus
representants  a  les  eleccions  al  Parlament  de  Catalunya  de
setembre de 2015.

Tot  aquest  procés ha estat  pacífic  i  democràtic.  Els  guàrdies
civils  que van escorcollar el Departament d’Economia es van
deixar les seves armes als seus cotxes i ningú les va tocar. No
hi ha cap prova més concloent de què es tractava d’un acte de
protesta pacífic i no una sedició. Ha estat la fiscalia i la justícia
espanyola les que han introduït la violència a Catalunya, primer
amb  les  detencions  del  20  de  setembre,  amb  la  brutalitat
policial de l’u d’octubre després, amb l’empresonament de Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart finalment.

Seguir l’exemple de les «Madres de Mayo» davant dels jutjats
fins a assolir la llibertat dels «Jordis» ha d’apel·lar la consciència
dels jutges. Els ha d’instar a indignar-se amb la manipulació de
la justícia feta pels governs de torn, en especial del presidit per
Mariano Rajoy, que ha tingut conseqüències tan nefastes com
el retorn dels presos polítics a l’Estat espanyol.
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Candidatura unitària 

per la llibertat dels presos polítics

dia 28 d’octubre de 2017 
L’endemà de l’aplicació de l’article 155 i de la convocatòria d’eleccions

Les eleccions autonòmiques convocades pel President espanyol
per al dia 21 de desembre representen un problema greu per a
la  República  Catalana.  La  millor  resposta  pot  ser  una
candidatura  unitària  per  la  llibertat  dels  presos  polítics,
encapçalada  per  Jordi  Sánchez  i  Jordi  Cuixart.  La  primera
reacció  a  l’abús  de  Mariano  Rajoy  usurpant  el  paper  del
President de la Generalitat és el boicot. Des de la lògica d’un
país independent és una aberració participar en unes eleccions
autonòmiques  convocades  pel  Govern  del  país  veí.  Els
arguments a favor d’ignorar aquesta confrontació a les urnes es
poden multiplicar. Però els fets són molt durs i cal afrontar la
nostra feble capacitat de control del territori des del més amarg
realisme.

La  República  que  acabem  d’infantar  no  té  encara  el  poder
efectiu  suficient  per  desbaratar  la  convocatòria  de  l'Estat
espanyol d’eleccions autonòmiques a casa nostra. El nou Estat
només compta amb els Ajuntaments per la independència per

negar  el  suport  administratiu  que  les  urnes  necessiten.  Es
podria suplir  aquesta falta de poder estatal  amb una crida a
l’abstenció per part del moviment independentista. Tanmateix
el perill rau en què la participació assolida dels partits que hi
concorrin,  des  del  PP  a  Catalunya  en  Comú,  superi  l’ha
aconseguida al referèndum de l’u d’octubre. L’anorreament que
busca  l’aplicació  de  l’article  155  no  s’assoliria  de  manera
repressiva,  sinó  mitjançant  quatre  anys  de  legislatura  sense
diputats independentistes i amb un Govern català presidit per
Inés  Arrimadas.  La  nova  República,  que  necessita  les
estructures de la Generalitat per a començar a caminar, com la
Generalitat provisional del President Terradelles va necessitar la
Diputació de Barcelona, es quedaria sense cap poder efectiu.

No tenim la força ni la legitimació necessàries per oposar-nos a
les eleccions del desembre se celebrin. Després d’estar exigint
«volem votar» no podem trair la nostra trajectòria democràtica
posant entrebancs als nostres veïns disposats a posar la seva
papereta  a  les  urnes.  Representaria,  a  més,  un  desprestigi
internacional  extraordinari  per  al  moviment  per  la
independència.

És la primera vegada que Mariano Rajoy fa un moviment polític,
diferent dels judicials i policials, en el conflicte català-espanyol i
l’ha  fet  amb  una  intel·ligència  que  suggereix  assessorament
internacional.  Els  mitjans  de  comunicació  espanyols  ja  han
començat la campanya electoral presentant l’independentisme
com  el  causant  d’una  suposada  situació  catastròfica,
caracteritzada per la fugida de milers d’empreses, la fractura de
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la  convivència,  la inseguretat jurídica,  la inestabilitat política.
Tot el que l’Estat espanyol ha provocat com els abusos judicials,
les  detencions,  la  brutalitat  policial  contra  el  referèndum,  la
campanya contra els mossos és presentat com a responsabilitat
dels  «secessionistes».  Des  dels  atemptats  terroristes  del  17
d’agost  hi  ha  una  tensió  ambiental  altíssima  a  la  societat
catalana que és  presentada per  la  Brunete  Mediàtica  com a
resultat dels «deliris independentistes». Aquest missatge pot fer
forat  en  aquest  ambient  col·lectiu  altament  estressat  i  pot
portar a una alta mobilització constitucionalista.

La millor manera de contrarestar aquest relat és mostrar que el
moviment per la República és la víctima i el Govern de Mariano
Rajoy  el  botxí.  La  presó  de  Jordi  Sánchez  i  Jordi  Cuixart  és
l’evidència  d’aquest  fet  i  cal  convertir-lo  en  l’eix  d’una
candidatura unitària que pot assolir la seva llibertat si surten
elegits. Perquè quan surtin elegits seran aforats i la seva causa
passarà  automàticament  al  Tribunal  Superior  de  Justícia  de
Catalunya on és impossible sostenir el delicte de sedició que ha
construït la fiscalia general de l’Estat. A més posar la llibertat
dels  presos  polítics  en  el  centre  de  les  eleccions  tindrà  un
efecte dissuasiu per al Govern Rajoy i la seva fiscalia que ja té
preparades querelles contra el President i Vicepresident de la
Generalitat,  membres  del  Govern  i  la  Mesa  del  Parlament.
Continuar creant delictes falsos com la rebel·lió els perjudicaria
molt a les urnes. Totes les accions de resistència solidària que
cal  fer  a  favor  dels  presos  polítics  formarien  part  de  la
campanya.

L’exigència  de la llibertat  dels  presos polítics  desmuntaria  la
campanya dels partits constitucionalistes amb fets evidents: ha
estat  el  Govern  Rajoy  el  que ha introduït  la  violència  en un
procés que havia  estat  pacífica  de manera exemplar.  Aquest
govern és  l’únic  responsable d’haver portar  10.000 policies  i
guàrdies civils, aclamats a la sortida amb el crit «a por ellos,
oé!,  a  por  ellos,  oé!».  El  govern  Rajoy  és  l’únic  responsable
d’haver  manat  a  les  forces  d’ordre  públic  carregar  amb
brutalitat  contra  ciutadans  pacífics  que  esperaven per  votar,
amb el resultat de més de mil ciutadans que van haver de rebre
assistència mèdica a causa de la brutalitat policial. Els mitjans
de comunicació constitucionalistes són els que han incitat l’odi
ancestral  contra  els  catalans  partidaris  de  la  independència,
deshumanitzant-los  en  titllar-los  d’abduïts,  bojos,  radicals,
enemics d’Espanya i altres insults. Aquestes campanyes d’odi i
deshumanització  han  aprofundit  la  barrera  psicològica  entre
catalans  i  espanyols,  alhora  que  ha  creat  una  falca  dins  la
població  catalana,  en  la  minoria  de  persones  que  només
s’informen mitjançant els canals de televisió espanyols.

Amb una candidatura unitària per la llibertat dels presos polítics
i una campanya centrada en tots els abusos de l’Estat espanyol
dels darrers anys, el 21 de desembre podem fer una golejada
als partits constitucionalistes tan gran com el que vàrem assolir
amb el referèndum del primer d’octubre. Des d’aquell dia estem
al centre de l’agenda mediàtica i política internacional. Podem
obtenir un resultat electoral superior al del 27 de setembre de
2015,  victòria  que  revalidaria  de  manera  irrefutable  la
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proclamació de la  República  Catalana.  Podem crear una crisi
política d’enorme magnitud a Espanya, perquè Mariano Rajoy
es veuria  obligat  a  convocar  eleccions anticipades,  amb una
alta  probabilitat  d’unes  Corts  espanyoles  ingovernables.  En
aquestes condicions la  consolidació  de la República Catalana
avançaria a passos de gegant i l’Estat espanyol hauria d’entrar
en  negociacions,  com  s’ha  arribat  a  tots  els  processos
d’independència.  En  situacions  molt  més  greus,  com  en  el
conflicte  entre  la  República  Francesa  i  Algèria,  a  final  hi  ha
negociacions  com  els  Acords  d’Evian  que  van  reconèixer  la
independència dels algerians.
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Des del referèndum d’autodeterminació, 

Catalunya juga a la «Champions»!

31 d’octubre de 2017

La  proclamació  de  la  República  Catalana  no  és  el  punt
d'arribada, sinó l’ascens a una nova lliga en la qual entra en joc
la diplomàcia. El conflicte entre Catalunya i Espanya era un afer
intern que interessava, però no preocupava l’exterior. Ara és un
problema  sistèmic  per  a  la  Unió  Europea  i  per  les  finances
internacionals. Els fets de l’u i el tres d’octubre van enfonsar les
borses espanyoles i va incrementar la prima de risc del Regne
d’Espanya.  Fins  i  tot  la  cotització  de  l’euro  va  baixar
lleugerament. Des de l’1 d’octubre Catalunya juga a la màxima
competició  europea  perquè  hem  demostrat  al  món  la
determinació  d’assolir  la  independència  amb  milions  de
persones disposades a resistir la brutalitat policial per votar.

Per un equip indefens com el català cada partit és una final. La
intervenció de la Generalitat pel Govern espanyol hores després
de  la  Declaració  d’Independència  ens  ha  amargat  l’alegria
immensa del 27 d’octubre. L’agror no ens ha de fer oblidar que,
en  molt  pocs  anys,  l’independentisme ha  anat  ascendint  de

categoria  partint  de  les  lligues  inferiors:  primer  les
mobilitzacions més massives de la història, després la majoria
social  i  electoral,  a  continuació  acollir-nos  a  la  legalitat
internacional  per  celebrar  un  referèndum  i  proclamar  la
república. Ara juguem a la màxima competició, la que fa patir
més.

Els  governants  mundials  han descobert  que el  nostre  PIB  és
superior al de Grècia i que el conflicte català té una dimensió
sistèmica. Les potències internacionals han entrat en joc des de
l’ombra. No volen de cap manera la República Catalana, però
tampoc volen que es repeteixi la brutalitat policial del Govern
espanyol. La capacitat de pressió de la Unió Europea és molt
alta  gràcies  als  crèdits  del  Banc  Central  Europeu  al  Regne
d’Espanya;  però  volen  que  aquest  continuï  sent  solvent  i
aquesta  és  la  raó  principal  de  la  seva  oposició  a  la
independència catalana.

Les pressions ocultes expliquen moltes de les giragonses que la
setmana  passada  van  precedir  la  proclamació  de  la
independència. Les maniobres ens desconcerten i, alhora, ens
indiquen que la independència de Catalunya ha entrat en una
fase resolutiva. Ja és al circuit de la diplomàcia internacional en
el  qual  els  interessos  de  les  potències  prevalen  sobre  els
principis  democràtics.  Jugar  en  aquesta  competició  no  ha
desembocat  en  la  desconnexió  que  esperàvem  seguint
l’exemple de les repúbliques bàltiques o Eslovènia. Però aquest
no és l’únic model per assolir la independència.
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Cada  país  ha  assolit  la  plena  sobirania  amb  una  fase  final
diferent.  El  cas  de  Noruega  no  té  res  a  veure  amb  la
independència  d’Irlanda.  Gandhi  no  va  proclamar  mai  la
independència;  el  govern  britànic  es  va  retirar  pel  caos  que
s’havia instal·lat a l’Índia, amb lluites sagnants entre hinduistes
i  musulmans,  divisions  a  l’interior  del  Congrés  Nacional  Indi,
entre  molts  d’altres.  En  molts  casos  el  conflicte  per  la
independència ha provocat una crisi profunda a la metròpoli. Va
ser  el  cas  de  la  batalla  d’Algèria.  Els  abusos  comesos  per
l’exèrcit francès, com l’ús sistemàtic de la tortura, va degradar
tant la democràcia a França, amb censura i autocensura dels
diaris, que va acabar provocant el col·lapse de la IV República.
Va  ser  necessari  el  Cop  d’Estat  del  General  de  Gaulle  per
establir negociacions amb el FLN i arribar als acords d’Evian.
Les  repúbliques  bàltiques  van  aprofitar-se  del  conflicte  entre
Gorbatchov, que controlava la Unió Soviètica, amb Boris Ieltsin,
president de la Federació Russa, amb un Cop d’Estat pel mig.

L’entrada  del  conflicte  català  en  una  fase  amb  dimensió
internacional  entre  bambolines  també  afecta  els  passos  del
Govern espanyol. Mariano Rajoy no ha pogut portar a terme la
intervenció més dura de l’article 155 ja acordada en Consell de
Ministres. No ha pogut atacar la llibertat d’expressió apoderant-
se dels mitjans de comunicació de la Generalitat. Sobretot ha
hagut  de convocar  eleccions en 54 dies.  El  mandat  europeu
d’evitar l’ús de la força bruta ha portat a substituir el previst
assalt frontal a les institucions per la seva asfíxia, per retirar de

manera  progressiva  l'oxigen  administratiu  al  govern  i  el
Parlament.

La dimensió internacional  i  l’aplicació de l’article 155 ens ha
situat en una nova lliga i hem de canviar el xip ràpidament i
recuperar una nova resistència al carrer i a les urnes. Retorçant
novament  les  lleis  el  Fiscal  General  de  l’Estat  ha  presentat
querelles per rebel·lió contra tot el Govern de la Generalitat i
tota la  Mesa del  Parlament.  Si  van empresonar als  Jordis,  ho
tornaran a fer amb tots els querellats. Si Bèlgica els atorga l’asil
polític,  l’Estat  espanyol  haurà  de  mostrar  totes  les  seves
vergonyes  jurídiques  a  la  justícia  belga,  i  també  davant  del
Consell Europeu, tal com estableixen els tractats europeus quan
afecta  a ciutadans d’un altre  Estat  europeu.  La llibertat  dels
presos i  exiliats polítics ha de galvanitzar novament totes les
mobilitzacions i s’han de mantenir fins al seu alliberament.

A les eleccions de febrer de 1936 l’alliberament del President
Companys va ser el gran revulsiu que va portar a la victòria al
Front Popular. El clam per la llibertat dels presos polítics ha de
tornar a ser l’eix de la campanya electoral. Cal ressaltar que, tal
com ho planteja el Fiscal General de l’Estat, és el resultat final
de  la  criminalització  per  part  del  Govern  i  dels  Tribunals
espanyols de la victòria amb 48% dels vots a les eleccions del
27  de  setembre.  Cal  contrastar  davant  dels  ciutadans  la
resposta autoritària espanyola amb la resposta democràtica del
govern britànic quan l’Scottish National Party va obtenir el 44%
dels vots, l’any 2011.
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Els tribunals britànics no van declarar anticonstitucional la seva
proposta  d'independència,  sinó  que  David  Cameron  i  Alex
Salmond  van  pactar  la  pregunta  i  les  condicions  d’un
referèndum sobre la independència. No es va prohibir cap debat
al Parlament d’Escòcia, ni es va perseguir judicialment al seu
President,  com s’ha  fet  amb  Carme  Forcadell.  Els  partits  de
l’oposició escocesa no van recórrer al Tribunal Suprem britànic
les iniciatives per aplicar el mandat electoral que va guanyar
les eleccions.  Els  mitjans de comunicació de Londres no van
desencadenar la campanya de manipulacions i  odi contra els
independentistes escocesos que la premsa de Madrid ha dirigit
contra  els  independentistes  catalans.  David  Cameron  van
pregar  amb  sinceritat  als  escocesos  de  continuar  dins  «la
família  de  nacions  del  Regne  Unit»,  al  mateix  temps  que
prometia un increment substancial de l’autogovern.

Felip  VI  i  Mariano  Rajoy  només  han  sabut  criminalitzar  i
amenaçar amb l’aplicació de la llei als secessionistes apel·lant a
la «unitat d’Espanya». No ha fet cap oferta a Catalunya, sinó
que ha desplaçat milers de policies i guàrdies civils acomiadats
dels seus llocs d’origen al crit «a por ellos, oé, a por ellos, oé».
La colossal hostilitat contra la majoria dels catalans del Regne
d’Espanya fa impossible continuar formant part d’aquest Estat.

Hem de convertir les eleccions de Mariano Rajoy en un plebiscit
sobre  la  repressió  espanyola  com a  resposta  a  una  majoria
legítima per la independència. Hem de fer patent que no és una

resposta pròpia d’un país democràtic, sinó d’un règim que va
néixer en el franquisme. La majoria del poble català té la força
necessària perquè la convocatòria il·legal d’eleccions feta per
l’usurpador Rajoy se li giri en contra com un boomerang. Podem
repetir  el  que  vàrem aconseguir  amb el  referèndum que  no
havia d’existir i la brutalitat policial que va intentar reprimir-lo.
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21/D: només la unitat dels republicans 

vencerà la repressió constitucional

3 de novembre de 2017

La presó del Vicepresident Oriol Junqueras i dels consellers de
Jordi  Turull,  Raül  Romeva,  Josep  Rull,  Dolors  Bassa,  Joaquim
Forn,  Carles  Mundó  i  Meritxell  Borràs  indica  que  el  Regne
d’Espanya està disposat a tot per imposar-nos la seva voluntat.
Tot  i  així  s’ha vist  obligat  a convocar eleccions per al  21 de
desembre per dues raons: a) no provocar una alta resistència a
la suspensió de l’autonomia; b) mantenir les formes civilitzades
davant la comunitat internacional. L’ofensiva penal vaticina que
els  partits  constitucionalistes  faran  tot  el  que  calgui  per
guanyar a les urnes, tan si és legal com si és il·legal. Només
una  campanya  èpica  amb  una  mobilització  popular  tan
important com la campanya del referèndum podrà guanyar-los.
Només una candidatura unitària pot fer que desenes de milers
de  militants  organitzin  actes,  muntin  parades,  reparteixin
fulletons, siguin actius a les xarxes socials, enganxin cartells.

Unes  eleccions  convocades  pel  President  Mariano  Rajoy,
usurpant el poder atorgat pel poble català al  President de la
Generalitat,  Carles  Puigdemont,  no poden ser  unes eleccions
normals, «com sempre». Només hi podem participar com a via
per  guanyar  la  llibertat  dels  presos  i  exiliats  polítics  i  per
recuperar les institucions catalanes. No hi poden participar els
partits  polítics  com  si  no  fossin  unes  eleccions  il·legals  per
dirimir la seva quota de representació popular. Per aquesta raó
el  primer  compromís  d’una  Candidatura  Unitària  ha  de  ser
convocar unes eleccions d’acord amb la legalitat catalana en el
període més breu possible. D’aquí a uns mesos, restablerta la
normalitat  política,  els  partits  retornaran,  legítimament,  a  la
confrontació  ideològica  i  programàtica  que  els  és  pròpia.  De
cara al 21 de desembre la unitat de tots els defensors de la
República  Catalana  en  una  candidatura  és  la  manera  més
segura de vèncer la tremebunda campanya electoral que faran
els partits constitucionalistes.

La  unitat  dels  defensors  de  la  República  Catalana  s’ha  de
centrar en punts molt concrets. Podrien ésser aquests:

1)  Exigència  de  la  llibertat  presos  i  exiliats  polítics,
mitjançant la retirada de totes les querelles presentades
pel Fiscal General de l'Estat contra ells, contra més de
700 batlles, contra els 14 alts càrrecs detinguts el 20 de
setembre
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2)  Retorn  a  la  normalitat  del  Parlament  i  del  Govern
català  amb  l’anul·lació  de  la  intervenció  del  Govern
espanyol feta a l'empara de l'article 155 de la C.E.

3)  Confirmació  de  la  validesa  del  referèndum  del
referèndum  d’autodeterminació  de  l'u  d'octubre,  però
manifestant la disposició a celebrar-ne un de nou pactat
amb  l'Estat  espanyol  per  respecte  als  ciutadans  de
Catalunya que no hi van participar per falta de garanties,
causades  per  les  amenaces  i  persecució  que  l’Estat
espanyol.

4) Activació pel Parlament de la fase de participativa del
Procés  Constituent  previst  a  la  Llei  de  Transitorietat
Jurídica i fundacional de la nova república, amb la creació
del Fòrum Social Constituent i el Consell Assessor format
per  experts  acadèmics  per  debatre  els  grans  eixos
polítics,  econòmics,  socials,  culturals  i  mediambientals
de Catalunya.

5) Compromís del President de la Generalitat elegit  en
aquestes  eleccions  anòmales  de  convocar  de  noves
eleccions fetes d'acord amb la legalitat catalana en els
sis mesos del Procés Constituent, previstos a la Llei de
Transitorietat.

Aquesta  candidatura  permetria  aplegar  a  les  persones
d’Òmnium, l’ANC, elc CDR, PDCAT, ERC, CUP i tants d’altres que
hem treballat junts, sense tensions, per fer possible el gran èxit
del referèndum de l’u d’octubre. Només una campanya militant
d’aquesta naturalesa podrà enfrontar-se al desplegament sense

precedents  de  propaganda,  manipulació  informativa,
desqualificacions i insults, d'ús de les clavegueres de l'Estat que
faran  els  partits  constitucionalistes.  Repetiran,  corregit  i
augmentat, el que van fer a les eleccions plebiscitàries de fa
dos  anys:  registres  policials  a  seus  de  partits  polítics
independentistes, presència constant dels líders de Ciutadans,
del  PP  i  del  PSC-PSOE  a  les  televisions  de  Madrid,  cartes  a
pensionistes  advertint-los  que les  seves pensions estaven en
perill,  advertència  dels  principals  bancs  espanyols  i  catalans
sobre  un  possible  «corralito»  i  sobre  el  crèdit,  entre  moltes
d'altres.  Ara  serà  molt  pitjor.  Ja  tenen  els  números  fets:
necessiten incrementar en 200.000 els vots constitucionalistes i
faran  tot  el  possible  per  tal  que  el  mes  de  desembre  la
participació assoleixi el 80%.

El 27 de setembre de fa dos anys «Junts pel Si» i la CUP van
guanyar amb una participació del 75%, la més alta de totes les
eleccions  catalanes.  Ara  podem  tornar  a  vèncer.  Però  la
campanya heroica que necessitem no la poden fer els partits
polítics independentistes per separat, havent de marcar espai
per  diferenciar-se  els  uns  dels  altres.  Els  retrets  inevitables
desmoralitzaran la militància sobiranista que no està afiliada a
cap partit. De la mateixa manera seguiran els esquemes de la
mercadotècnia  tradicional,  un  camp  en  el  qual  no  podran
superar els pressupostos i les agències de publicitat dels partits
del règim, ni l’hostilitat dels mitjans de comunicació espanyols.
Les campanyes per separat dels partits apareixeran deslluïdes,
tristes i sense ressò mediàtic, sense l’escalf de la militància de
la gent no afiliada.
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Només una mobilització general del moviment per la República,
que  combini  la  solidaritat  amb els  presos  amb la  campanya
electoral, podrà mobilitzar més gent i celebrar el Nadal amb la
victòria. Les eleccions de desembre seran un plebiscit. Per un
costat  una  oligarquia  espanyola  de  tradició  autoritària,  de
cobdícia extractiva i  moral corrupte, per l’altre la democràcia
d’un poble mobilitzat que pacíficament defensa els seus drets
inalienables com a nació. Per un costat el règim del 78, hereu
del franquisme, disposat a tot per conservar el poder, fins i tot a
criminalitzar  els  resultats  de  les  eleccions  de  2015,
criminalització que és l’origen dels empresonaments d’aquests
dies. Per l’altra costat la majoria del poble català que ha portat
a terme el moviment democràtic i pacífic més extraordinari de
tot Europa per aconseguir un futur per a les noves generacions
que  no  siguin  les  condicions  precàries  de  treball,  els  sous
baixos,  les  retallades  de  l’Estat  del  Benestar,  la  degradació
mediambiental,  el  retrocés  cultural,  la  residualització  de  la
llengua catalana, etc.

Al costat dels plantejaments generals una candidatura unitària
té  unes  concrecions  que  cal  estudiar:  si  una  agrupació
d’electors que necessita recollir unes 60.000 signatures, o bé
una coalició de partits; la confecció de les llistes de candidats i
els equilibris entre orientacions ideològique, la possibilitat que
la  Junta  Electoral  impugni  algunes  candidatures,  les
responsabilitats  a  assumir  als  comitès  de  campanya,  els
pressupostos i  les  aportacions d’entitasts  i  partits,  els  espais

obligatoris a les televisions i ràdios públiques, la participació en
els debats de ràdio i televisió, etc. etc.

Tots aquests aspectes no són menors, sinó tot el contrari. Però,
si hi ha la coincidència fonamental de la necessitat de guanyar
als  partits  constitucionalistes,  totes  aquestes  qüestions  són
sempre solubles amb la bona voluntat que hem demostrat en
les terribles dificultats que hem hagut de viure. La unitat ens
portarà a la victòria.
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Avui l’Estat espanyol pot derrotar 

el procés per culpa nostra

7 de novembre de 2017

Avui a les 12 de la nit s’acaba el termini per fer coalicions de
cara  a  les  eleccions  del  21  de  desembre.  Si  no  hi  ha  una
candidatura  unitària,  s’acabarà  en  derrota  la  dinàmica  de
mobilització  política  i  popular  que  s’ha  anomenat  «procés».
Sense  ella  no  convertirem en  plebiscit  les  eleccions  il·legals
convocades  per  Rajoy,  perquè  es  perdrà  l’estratègia  que  ha
portat al referèndum i la proclamació de la República. Serà un
fracàs  encara  que  els  partits  independentistes  assoleixin  la
majoria absoluta per separat. A més sense candidatura unitària
el  supòsit  de majoria  electoral  independentista es  pot  esvair
ràpidament.  D’una banda,  per  la  campanya electoral  a  mort
que portaran a terme els partits constitucionalistes, amb tots
els  mitjans  financers  i  mediàtics  de  l’oligarquia  espanyola,  i
amb l’ús de les clavegueres de l’Estat si convé. De l’altra, la
manca d’unitat desanimarà les desenes de milers de persones
que van fer campanya pel referèndum de l’u d’octubre i  que

s’involucrarien en la candidatura unitària. A més, la desunió pot
provocar una ràbia aguda que es tradueixi en abstenció.

El poble català ha tornat a proclamar la República, com va fer el
President Macià, ha acaparat l’atenció mediàtica de tot el món i
ha  entrat  en  l’agenda  dels  problemes  mundials  gràcies  al
«procés» que es va iniciar amb la gran manifestació de l’Onze
de  Setembre  de  2012.  Va  ser  seguida  de  la  Declaració  de
Sobirania de gener de 2013, subscrita per CiU, ERC, Iniciativa i
amb un vot dels tres de la CUP, que va portar a la consulta amb
una doble pregunta sobre la independència de 9 de novembre
de  2014.  La  prohibició  d’aquesta  va  portar  a  les  eleccions
plebiscitàries de 27 de setembre de 2015 i a la formació de la
coalició  de  Junts  pel  Sí,  impulsada  per  CDC,  ERC,  l’ANC  i
Òmnium. Junts pel Si,  amb el suport de la CUP, va aprovar i
organitzar  el  referèndum d’autodeterminació  i  la  proclamació
de la República Catalana.

En aquests temps l’Estat espanyol no s’ha mogut un mil·límetre
de les seves posicions establertes a la sentència del Tribunal
Constitucional. Aquesta oposició pètria l’ha portat a la brutalitat
policial de l’u d’octubre i a l’empresonament dels Presidents de
l’ANC  i  Òmnium,  a  l’aplicació  de  l’article  155  i  a
l’empresonament  i  exili  dels  membres  del  Govern.  Aquesta
estratègia se li ha girat en contra a escala internacional i l’ha
forçat  a  la  primera  mesura  intel·ligent  des  de  2010,  la
convocatòria d’eleccions autonòmiques. Si aquestes trenquen el
bloc  cívic  i  polític  que  ha  demostrat  una  força  colossal  en
aquests anys, l’Estat espanyol i les forces internacionals que li
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donen suport hauran guanyat. Perquè la divisió s’aguditzarà en
els  passos  següents  que donarà per  dissoldre  el  bloc  per  la
República: una oferta d’increment de l’autonomia, atractiva a
curt termini, que serà retallada a l’hora d’aplicar-la, quan hagi
baixat el «souflé».

La mateixa tarda de la proclamació de la República es va posar
en  evidència  la  impossibilitat  de  la  «desconnexió  unilateral»
d’una  comunitat  autònoma  com  és  Catalunya,  seguint
l’exemple de les repúbliques bàltiques o Eslovènia, que tenien
com a tals les estructures d’Estat necessàries per resistir uns
mesos  abans  del  reconeixement  internacional.  Tanmateix
aquest  no és  l’únic model  que han seguit  altres  nacions per
assolir la independència. La realitat és que cal reformular amb
urgència l’estratègia per fer efectiva la República, de la mateixa
manera que durant dècades la Generalitat a l’exili no sabia com
retornaria a Catalunya.

En  aquestes  circumstàncies,  amb  una  probable  oferta
espanyola impulsada internacionalment, sense un horitzó clar
per implantar la República, sense una candidatura unitària,  a
l’hora  de  formar  el  nou  govern  sorgit  de  les  eleccions  es
desfermarà  la  diversitat  ideològica  i  social.  El  PDCAT  patirà
l’atracció del possibilisme i la tranquil·litat social. ERC es veurà
sotmesa a la temptació «tripartita» amb Catalunya en comú,
que amb l’excusa d’un referèndum pactat, ajornarà «sine die»
la implantació de la República.

En definitiva es retornarà al que l’Estat espanyol considera «la
normalitat»: negociar un govern de coalició que té escassíssims
poders  reals  per  afrontar  els  problemes  econòmics,  socials,
culturals i mediambientals del país. L’absència de poder efectiu

es dissimularà amb posicionaments ideològics generals sense
altra concreció pràctica que col·locar la clientela respectiva.   
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Del Cop d’Estat de Rajoy 

a les eleccions del 21 de desembre

12 de novembre de 2017

Mariano  Rajoy  va  convocar  les  eleccions  al  Parlament  per
legitimar  a  les  urnes  el  seu  Cop  d’Estat  contra  Catalunya.
Acusen el procés democràtic i pacífic de la majoria del poble
català de Cop d’Estat, quan són ells els que han portat a terme
el veritable Cop d’Estat amb les detencions del 20 de setembre,
la  brutalitat  policial  de  l’u  d’octubre,  l’empresonament  dels
Jordis,  el  cessament  del  Govern  de  la  Generalitat  i  el  seu
posterior  empresonament  i  exili.  Legitimar  o  no  aquesta
repressió  és  el  nucli  de  les  eleccions  del  mes  vinent.  Les
autèntiques preguntes de la campanya electoral són:

Creu  vostè  que  va  ser  assenyat  el  cessament  del  Govern
legítimament  elegit  de  la  Generalitat  i  la  dissolució  del
Parlament  de  Catalunya?  Voti  Partit  Socialista  de  Catalunya-
PSOE!!

Creu  vostè  que  els  catalans  estarem  més  units  gràcies  als
trenta anys de presó que demana el Fiscal per rebel·lió a Jordi
Sánchez,  Jordi  Cuixart,  al  Govern de Catalunya i  la  Mesa del
Parlament? Voti Ciutadans!!

Creu  vostè  que  el  retorn  a  la  normalitat  consisteix  en  la
brutalitat  policial  i  en  què  Mariano  Rajoy  s’hagi  usurpat  les
funcions del President de la Generalitat? Voti Partit Popular!!

Als debats electorals, a la campanya hem de recordar que va 
ser el Partit Popular i els seus escolanets els que han portat a 
terme un Cop d’Estat contra la voluntat democràtica de 
Catalunya que es va engegar amb la sentència del Tribunal 
Constitucional de 2010 contra l’Estatut aprovat en referèndum 
pels catalans. En el plebiscit de 2006 el PP va defensar el «no» i
va perdre. Com sempre no va encaixar la derrota i va moure els
fils entre els jutges postfranquistes que controlen el poder 
judicial. El catedràtic Javier Pérez Royo va qualificar la sentència
sobre l’Estatut de Cop d’Estat en aquell moment. El més 
important d’aquesta sentència no són les modificacions de 
l’Estatut, per doloroses que fossin, sinó la prevaricació d’aquells
magistrats que van vulnerar l’article 152.2. de la seva 
Constitució que estableix que un Estatut aprovat en referèndum
només pot ser modificat pel mateix procediment.

El moviment que els partits constitucionalistes consideren una
rebel·lió va ser la resposta de la majoria del poble català que no
es va resignar a la castració química de l’autonomia d’aquella
sentència.  Va  reaccionar  amb  les  manifestacions  més
multitudinàries i pacífiques de la història a favor d’un nou Estat
d’Europa.  El  referèndum sobre la independència d’Escòcia va
esdevenir la seva demanda i el dret a decidir va guanyar les
eleccions  de  2012.  Dues  terceres  parts  del  Parlament  de
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Catalunya van votar una proposició de llei per demanar permís
a les «Cortes españolas» per celebrar un referèndum com el
d’Escòcia

Els partits  constitucionalistes van avalar  el  Cop d’Estat de la
sentència contra l’Estatut quan el Congrés de Diputats es va
negar  a  prendre  en  consideració  la  proposició  del  llei  del
Parlament de Catalunya. No la van ni debatre; no van acceptar
la seva tramitació. En canvi la Cambra dels Comuns britànica
havia  cedit  la  seva  sobirania  davant  de  les  demandes
democràtiques  d’Escòcia.  Quan  el  Govern  i  el  Parlament  de
Catalunya  no  es  van  resignar  i  van  organitzar  el  procés
participatiu del 9 de novembre de 2014, els Tribunals espanyols,
van  condemnar  el  President  Artur  Mas  i  tres  dels  seus
Consellers per desobediència i prevaricació i els van reclamar
més de 5 milions d’euros.

La resposta repressiva del govern, dels jutges i dels mitjans de
comunicació  espanyols  controlats  pel  Partit  Popular  contra  la
democràcia catalana va pujar un graó a les eleccions del 27/S
de  2015.  Des  del  començament,  abans  de  l’elecció  del  nou
President de la Generalitat, van criminalitzar la victòria electoral
de Junts pel Si i la CUP (47’8% dels vots i 72 escons) sobre el
39,7% dels vots i 52 escons dels partits constitucionalistes. El
Tribunal  Constitucional  va  criminalitzar  la  resolució  del  9  de
novembre de 2015 que reflectia el mandat democràtic de crear
un estat  català  independent  en  forma de república.  Aquesta
sentència va ser usada pel PSC, Ciutadans i PP per impedir tots
els  tràmits  parlamentaris  destinats  a  aprovar  la  llei  del

referèndum i de transitorietat política. I els Tribunals espanyols
van  encausar  per  desobediència  a  aquella  sentència  la
Presidenta  i  la  Mesa  del  Parlament  per  haver  permès  la
celebració de debats sobre el tema.

El Cop d’Estat del Regne d’Espanya es va accelerar el 6 i el 7 de
setembre  amb  l’aprovació  de  la  llei  del  referèndum
d’autodeterminació  i  de  transitorietat  política.  Van  traslladar
10.000 policies i  guàrdies civils.  La seva ràbia acumulada va
esclatar en forma de violència contra els pacífics votants que
feien  cues  als  col·legis  electorals  quan  van  constatar  la
celebració d’un referèndum que no havia d’existir. Els diaris, les
ràdios  i  les  televisions  espanyoles  van  embogir  en  els  seus
insults, les seves mentides, el seu sectarisme contra la majoria
del poble català. La unitat d’Espanya va destil·lar l’odi que se
sintetitza en el clam «A por ellos, oé!». Van culminar el seu Cop
d’Estat amb les citacions als 700 alcaldes, amb les detencions
del 20 de setembre, amb els empresonaments per rebel·lió i
sedició dels presidents de l’ANC i Òmnium, amb el cessament
del  govern  de  la  Generalitat  i  del  Parlament,  amb
l’empresonament  de  vuit  dels  seus  membres  i  l’exili  del
President  Puigdemont  i  de  la  resta  del  Govern,  amb
l’empresonament de la Presidenta del  Parlament i  la  llibertat
condicional de la seva Mesa.

La dreta espanyola té una llarga tradició de mentir i tergiversar
els fets.  El  juliol  de 1936 el  primer que van fer els  oficials  i
generals  insurrectes,  encapçalats  pel  General  Franco,  va  ser
jutjar  els  seus  companys  d’armes  fidels  a  la  República  de
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rebel·lió militar i afusellar-los. Ara els partits constitucionalistes,
PSC-PSOE, Ciutadans i PP, volen que la seva tergiversació sobre
el Cop d’Estat sigui legitimada pel poble català a les urnes. Ells,
i  només ells,  són els  que han introduït  la  violència  i  l’odi  al
nostre país en nom de la «Unidad de España». Ells i només ells
són els  responsables de la incapacitat del  règim de 1978 de
resoldre de manera democràtica el conflicte entre Catalunya i el
Regne d’Espanya com ho van fer Escòcia i el Regne Unit. Tots
els demòcrates tenim l’imperatiu moral de fer el que estigui a
les seves mans per impedir els  constitucionalistes imposin el
seu fals relat i guanyin el 21 de desembre.
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L’estratègia unilateral, un èxit
inqüestionable.

 La repressió condemnada al fracàs

19 de novembre de 2017

L’estratègia unilateral ens ha portat més lluny que mai en els
darrers  segles  amb  el  referèndum  d’autodeterminació  i  la
proclamació de la República. El  conflicte entre Catalunya i  el
Regne  d’Espanya  ocupa  les  planes  de  capçalera  de  tots  els
mitjans  internacionals  i  ha  entrat  a  l’agenda dels  problemes
sistèmics  mundials.  No  hem  fracassat,  ni  hem  enganyat  a
ningú,  com  els  partits  constitucionalistes  s’esgargamellen  a
proclamar.  Tot  el  contrari,  estem més a  prop  que mai  de  la
independència.

En canvi l’estratègia repressiva espanyola porta a la seva fallida
de  manera  inexorable.  La  intervenció  de  les  institucions
catalanes i la detenció i l’exili del Govern de la Generalitat i la
Mesa  del  Parlament  no  ha  acabat  amb  la  marxa  cap  a  la
independència, sinó que ha infós una resiliència inèdita a una
massa enorme de gent. El milió i mig de manifestants de l’11
de novembre  han tornat  a  demostrar  la  força formidable  de
l’estratègia  de  combinar  la  mobilització  al  carrer  amb  la
legitimació a les urnes.

El camí unilateral s’ha imposat perquè és l’únic recurs possible
davant  la  resposta  autoritària  del  Regne d’Espanya als  drets
nacionals i socials de Catalunya. Cal recordar que l’estratègia
de la Declaració Unilateral d’Independència va ser proposada, i

refusada, per primera vegada a la Conferència Nacional d’ERC
de 2007 contra la via gradualista basada en l’acció de govern.
Aquesta si que ha fracassat com ho demostra l’Estatut de 2006
que ha resultat ser un retrocés en comptes d’un avenç.

No és  estrany  que  en  la  trajectòria  rupturista  hi  hagi  hagut
errors tàctics greus, però no hem de fer cas de les exigències
d’autocrítica  sobre  l’estratègia  unilateral  que  provenen  de
mitjans  com  La  Vanguardia,  sinó  continuar  endavant  amb
determinació. Hi va haver tensions a l’estiu de 2014 quan va
perillar la consulta del 9-N o a la investidura de la Presidència
de la Generalitat de 2015 i en l’aprovació dels pressupostos de
2016. Per tant no ha de sorprendre que l’amenaça de violència
extrema per part de l’Estat espanyol generés contradiccions els
dies anteriors a la proclamació de la República, el 27 d’octubre.
Finalment els diputats van culminar el mandat del referèndum
del  dia  1  i  l’Estat  espanyol  va  suspendre  el  Parlament  i  va
intervenir  la  Generalitat.  Va  seguir  un  alarmant  silenci  dels
nostres dirigents que va fer perillar els deu anys d’estratègia
unilateral.

Tanmateix la repressió espanyola va tornar a donar la raó a la
marxa unilateral vers la independència, que, en definitiva, és la
solució d’últim recurs com admet el dret internacional. L’exili i
l’empresonament  del  President,  vicepresident  i  la  resta  de
membres del Govern de la Generalitat ha tornat a mobilitzar la
majoria  del  poble  català  per  la  llibertat  dels  presos  polítics.
Aquestes accions inèdites a la Unió Europea tornen a demostrar
que el Regne d’Espanya és incapaç de negociar un referèndum
pactat com va fer el Canadà amb el Quebec o el Regne Unit
amb  Escòcia.  Aquests  empresonaments  demostren  que
Espanya només té una resposta,  la  repressió,  i  aquesta està
inexorablement condemnada a fracassar al segle XXI.

L’estratègia  repressiva  de  l’Estat  Espanyol  ha  tornat  a
evidenciar  l’encert  de  les  decisions  d’aquests  dies.  Si  el
President  de  la  Generalitat  hagués  convocat  eleccions  sense
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proclamar la República avui la decepció i la divisió hauria ferit
de mort el moviment independentista. La meravellosa imatge
d’un  milió  i  mig  de  telèfons  il·luminant  el  carrer  Marina
demostren la resiliència del moviment sobiranista. Una victòria
independentista  el  mes  de  desembre  tindrà  un  impacte  tan
gran a favor de la nostra causa com la va tenir la brutalitat de
l’u d’octubre. L’endemà de les eleccions haurem de mantenir
l’estratègia unilateral de mobilització i legitimació democràtica
que ens ha portat tan a prop de la independència.

Aquests dies he participat en el dejuni col·lectiu rotatori per la
llibertat  dels  presos  polítics  que  es  porta  a  terme  al  Casal
Parroquial  de Santa Maria de Cornellà,  organitzat  per  l’ANC i
Òmnium de Cornellà seguint la crida de  Fam de Llibertat. En
aquestes  48  hores  he  parlat  amb  molta  gent,  tots  amb  la
incògnita  del  que  cal  fer  a  partir  d’ara.  A  la  vegada  m’ha
proporcionat temps per a reflexionar i  se  m’han fet evidents
dues dades.

En  primer  lloc  l’enorme  resiliència  del  moviment  per  la
República. La viquipèdia defineix la resiliència psicològica com
la capacitat de resistir i superar agressions continuades. Afegeix
que s’incrementa quan compta amb bones relacions afectives
amb altres persones. En els primers dies del dejuni pels presos
polítics  els  lligams emotius  amb gent  que no coneixia  s’han
aprofundit.  Aquest  ha  estat  un  dels  efectes  de  les
manifestacions  dels  darrers  anys:  augmentar  la  resiliència
davant les dificultats.

En segon lloc que la lluita per la República no es resoldrà per
K.O.  com  alguns  es  pensaven  gràcies  a  una  «desconnexió»
màgica.  L’estratègia  pacifista  d’un  poble  indefens  no  pot
noquejar un Estat espanyol disposat a matar. A la vegada, a la
Unió Europea,  l’estratègia repressiva espanyola té uns límits,
com ho  demostra  la  convocatòria  immediata  d’eleccions  per
Mariano Rajoy. Una setmana abans el Consell de Ministres havia
aprovat  celebrar-les  sis  mesos  més  tard  i  el  canvi  només

s’explica  per les  pressions internacionals.  Per  tant  el  combat
entre  Catalunya  i  Espanya  no  es  resoldrà  per  K.O.  sinó  per
punts després de molts assalts. Les eleccions són un d’aquests
episodis i guanyar-les té la màxima prioritat. Però en properes
entrades  a  aquest  blog,  analitzarem  els  passos  a  fer  per
implantar  la  República proclamada i  no retornar  a la  política
gradualista que vàrem abandonar una dècada enrere perquè no
porta enlloc.
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Per una resolució democràtica del
conflicte 

entre Catalunya i el Regne d'Espanya

26 de novembre de 2017

En  un  país  de  la  Unió  Europea  el  conflicte  que  enfronta
Catalunya i el Regne d'Espanya, que ha arribat a l'estadi previ a
l'enfrontament mortal, s'ha de resoldre en el marc dels Pactes
Internacionals  sobre  els  Drets  Polítics  i  Civils,  dels  Principis
democràtics dels Tractats Europeus i d’una interpretació de la
Constitució Espanyola que no contradigui aquests Principis.

A) El conflicte català ha assolit el màxim nivell, previ a
l’enfrontament mortal

1. Ho  revela  l'empresonament  i  l'exili  del  Govern  de  la
Generalitat  i  dels  presidents  de  dues  entitats  cíviques
com  ANC  i  Òmnium  Cultural  i  de  la  Presidenta  del
Parlament.  Tots  ells  han  estat  acusats  de  rebel·lió  per
acomplir de manera pacífica el mandat democràtic que
va guanyar les eleccions del 27 de setembre de 2015 o
per  organitzar  manifestacions  no-violentes.  També  ho
revela que la policia vagi atacar amb violència inaudita a
pacífics  ciutadans  que  feien  cua  per  votar  en  el

referèndum de l’u d’octubre. Igualment és revelador el
processament de més de 700 alcaldes per donar suport a
aquest mateix referèndum. Aquesta no és una situació
congruent amb les pràctiques democràtiques de la Unió
Europea

2. També  ho  revela  el  clima  d'hostilitat  a  la  majoria
independentista  creat  per  la  majoria  de  mitjans  de
comunicació  que  defensen  la  unitat  d'Espanya  i  que
representen  la  quasi  totalitat  de  periòdics  i  emissores
amb seu a Madrid. L'opció política per la independència
no és acceptada com una posició democràtica legítima
sinó  com  una  ofensa.  Els  seus  protagonistes  són
difamats i insultats i els seus arguments i representants
són  marginats  i  vetats  especialment  als  mitjans  de
titularitat pública.

3. La majoria partidària de la República Catalana ha portat
a  terme  el  seu  programa  electoral  fins  a  celebrar  el
referèndum d’autodeterminació i la proclamació política
de la república malgrat l’oposició de l’Estat espanyol. Ho
ha fet perquè es troba en una situació d’indefensió des
de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol que
va infringir l'article 152.2 de la mateixa Constitució de
1978. De manera sistemàtica aquesta ha estat aplicada
d'acord  els  plantejaments  sobre  les  nacionalitats  del
partit  fundat  per  Manuel  Fraga,  exministre  de  Franco.
Aquestes posicions van ser refusades en el debat de la
Constitució de 1978 i per aquesta raó va ser aprovada
pels ciutadans de Catalunya en el referèndum.
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4. D'acord  amb  les  paraules  del  President  del  Consell
Donald Tusk que instaven a usar la força de la raó i no la
raó de la força, la majoria independentista va proclamar
la república, però no la va implantar el 27 d'octubre per
evitar una forta reacció del Govern espanyol que hauria
pogut provocar enfrontaments violents amb resultat de
morts.

5. Les institucions espanyoles,  amb el  suport  dels  partits
constitucionalistes, van aprovar una suspensió total del
Govern  de  la  Generalitat  i  es  van  atribuir  el  dret  a
convocar  eleccions,  interpretant  de  manera  abusiva
l'article 155 de la Constitució, que només preveu dictar
instruccions  a  les  autoritats  autonòmiques,  no la  seva
destitució.  Tot  i  així  formar  part  de  la  Unió  Europea
també  va  inclinar  el  Govern  espanyol  a  convocar  de
manera  immediata  d’unes  eleccions  que  segons  els
acords del  Consell  de Ministres s'havien de celebrar al
cap de 6 mesos.

Tot  i  la  convocatòria  anticonstitucional  i  antiestatutària
d'aquestes  eleccions  els  partits  defensors  del  procés
d'independència participem en elles per renovar la majoria del
nostre poble i per mostrar el seu refús a l'empresonament del
Govern  legítim  i  la  suspensió  de  les  institucions  catalanes.
Després  de  l’altíssim  nivell  del  conflicte,  esperem  que
l'assoliment  de  la  majoria  al  Parlament  de  Catalunya  ens
legitimarà  per  arribar  a  la  solució  democràtica  del  conflicte.
Aquest  que té  un origen remot  en el  Cop d'Estat  del  23 de

Febrer de 1981, tal com es resumeix en l'apartat B. I un origen
recent  a  partir  de  la  sentència  de  l'any  2010  del  Tribunal
Constitucional  sobre  l'Estatut  d'Autonomia,  com  s'exposa  a
l'apartat  C.  La  profunditat  del  conflicte  entre  Catalunya  i
Espanya, posterior al final de la dictadura del General Franco
indica que la solució democràtica ha d'estar d’acord amb els
pactes internacionals sobre conflictes polítics i  nacionals i  no
amb una  Constitució  espanyola  que  és  interpretada  per  uns
Tribunals que són jutge i part.

B)  La  insatisfacció  catalana  amb  l’Estat  de  les
Autonomies va portar a l’Estatut de 2006

1. L’oposició  catalana  antifranquista  aplegada  en
l’Assemblea de Catalunya exigia en el seu tercer punt el
restabliment de les institucions i principis configurats a
l’Estatut  de  1932  com  a  expressió  del  principi
d’autodeterminació de Catalunya. Aquell Estatut establia
una  relació  bilateral  entre  les  institucions  catalanes  i
l’Estat. A l’Estatut de 1979 es va reconèixer Catalunya
com  a  nacionalitat  amb  l’oposició  frontal  de  Manuel
Fraga, amb el seu reconeixement implícit com a subjecte
històric  en  establir  la  ratificació  en  referèndum  dels
pactes entre la part espanyola i la catalana.

2. L’intent de cop d’Estat de 23 de febrer de 1981 va tenir
un  dany  col·lateral:  va  posar  fi  a  la  participació  dels
partits catalans i bascos en el consens constitucional de
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1978. Setmanes després d’aquest cop els partits d’àmbit
espanyol  van portar a terme els «pactes autonòmics»,
dels quals es van excloure els partits catalans i bascos.
Les lleis orgàniques que van desplegar la constitució van
forçar  el  pas  d’una  relació  bilateral  institucions
catalanes-  institucions  espanyoles  a  una  situació
multilateral  de  17  comunitats  autònomes.  En  aquesta
Catalunya  sempre  estava  en  minoria  en  indefensió
permanent,  desprotegida  davant  de  la  majoria,  la
situació que l’autonomia tenia l’objectiu d’evitar.

3. La insatisfacció amb el desenvolupament de l’autonomia
de 1979 va portar el Parlament de Catalunya a proposar
un  nou  Estatut  l’any  2005.  Es  va  seguir  de  manera
estricta  el  procediment  legal  previst;  es  van  acceptar
retallades  molt  importants  en  la  negociació  feta  al
Congrés dels Diputats i finalment l’Estatut d’Autonomia
de 2006 va ser ratificat en referèndum pels ciutadans de
Catalunya.

4. Però  el  Partit  Popular  i  altres  institucions,  com  el
Defensor del  Poble,  van  impugnar  l’Estatut  davant  del
Tribunal  Constitucional.  Durant  quatre  anys  de  debat
entre  els  seus  magistrats  es  van  multiplicar  les
maniobres  contra  la  seva  independència,  com  la
reprovació  d’alguns  magistrats,  la  no-renovació  de
mandats caducats en el seu termini legal, campanyes de
premsa, entre d’altres.

C)  La  sentència  de  l’Estatut  de  2010  ha  forçat  la
desobediència com a últim recurs del poble català.

1. La sentència  del  Tribunal  Constitucional  sobre l'Estatut
de Catalunya és l'origen immediat del conflicte. A més
de retallar l’Estatut, va infringir la Constitució Espanyola
que  en  el  seu  article  152.2  estableix  que  un  Estatut
aprovat  en  referèndum  només  pot  ser  modificat  pel
mateix procediment. A més va rebaixar l’status jurídic de
l'Estatut  al  considerar-la  una  llei  orgànica  malgrat  ser
aprovada en referèndum. Per tant pot ser modificada per
les Corts espanyoles en les quals Catalunya sempre serà
minoria i queda en indefensió perpetua.

2. Només  en  casos  excepcionals  es  pot  accepta  la
desobediència civil de la legalitat constitucional. S’hi va
veure  obligat  Gandhi  davant  la  negativa  de  l’Imperi
Britànic  a  reconèixer  el  dret  a  la  independència  de
l’Índia. Martin Luther King va haver de combatre amb la
desobediència  civil  la  Constitució  d’Alabama  que
consagrava  la  discriminació  racial.  La  sentència  del
Tribunal Constitucional contra l’Estatut infringit la pròpia
Constitució,  seguida  de  la  negativa  del  Congrés  de
Diputats  a  accedir  a  un  referèndum  sobre  la
independència,  ha  obligat  el  poble  català  a  la
desobediència  civil  com últim  recurs  per  defensar  els
seus drets inalienables.

3. A  més  el  govern  espanyol  ha  ignorat  i  menyspreat
repetides  manifestacions  de  milions  de  persones  a
Catalunya per reclamar un referèndum com el que es va
celebrar a Escòcia. La independència no s’ha considerat
una opció democràtica legítima sinó com una agressió.
Els  defensors  de  la  unitat  d’Espanya  consideren  que
tenen  el  dret  a  obligar  per  la  força  a  Catalunya  a
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continuar al Regne d’Espanya al que va ser annexionada
l’any 1714 per dret de conquesta.

4. L’any  2015  les  forces  independentistes  catalanes  van
guanyar amb el 47,8% dels vots. La resposta d’un Estat
de  tradició  democràtica  hauria  estat  entaular
negociacions  com va  fer  el  Govern  britànic  davant  la
victòria del SNP, l’any 2011, amb el 44% dels sufragis.
En  canvi  el  Govern  i  els  tribunals  espanyols  van
respondre amb la criminalització dels resultats electorals.
Es va prohibir al Parlament de Catalunya el debat de les
lleis  del  referèndum  i  de  transitorietat  a  la
independència. Una enorme quantitat de processos s’han
basat  en  el  suposat  delicte  de  desobediència,  fins  a
culminar en els  empresonaments que converteixen les
eleccions  al  Parlament  de  setembre  de  2015  en  una
rebel·lió contra la Constitució. Perquè segons la legislació
espanyola convocar un referèndum no és delicte.

D)  Creació  d'un  marc  previ  per  a  la  resolució
democràtica del conflicte:

1. Retirada per part de la Fiscalia General de l'Estat de totes
les denúncies contra els  dirigents catalans, començant
pels presos

2. Final  de  la  suspensió  i  intervenció  de  les  institucions
catalanes en el marc de l'aplicació de l'article 155

3. Reconeixement dels resultats de les eleccions del 21 de
desembre

4. Eliminació  de  l'ambient  d'odi  contra  l'opció  majoritària
dels  catalans  des  de  mitjans  públics  com  Televisió
Espanyola.

5. Revertir les campanyes contra l'economia catalana

6. Reconèixer el marc legal que el Parlament de Catalunya
ha dotat a l'escola catalana i la dignitat i professionalitat
dels seus docents enfront de les campanyes calumnioses
que ha patit.

E)  Negociació  amb  Espanya  en  el  marc  de  la  Unió
Europea

1. Reconeixement  de  Catalunya  com  a  subjecte  polític
d'acord amb el reconeixement implícit que hi havia a la
Constitució espanyola abans de la sentència del Tribunal
Constitucional,  però  també  d’acord  amb  el  Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics que forma part de
l'ordenament jurídic espanyol.

2. La  solució  democràtica  al  conflicte  de  Catalunya  s'ha
d'emmarcar en els principis generals de la democràcia
com  va  fer  la  Cort  Suprema  del  Canadà  davant  els
plantejaments secessionistes del Québec. La Constitució
espanyola  ha  d'interpretar-se  en  funció  d'aquests
principis  internacionals.  No  pot  ser  un  text  aïllat  i
autoreferent  com  els  «Principios  Fundamentales  del
Movimiento» del franquisme.

3. La mateixa Constitució estableix, en el seu article 96.1.
que els tractats Internacionals, un cop aprovats, formen
part  de  l'ordenament  intern  espanyol.  El  Regne
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d'Espanya  ha  signat  el  Pacte  Internacional  dels  Drets
Polítics  i  Civils,  el  primer  article  del  qual  és  el  dret  a
l'autodeterminació dels pobles. S'hi preveu una Comissió
Especial  de  Conciliació,  depenent del  Comitè de Drets
Humans. El conflicte català és un clar exemple de cóm el
no-reconeixement  del  dret  a  l'autodeterminació  deriva
en la  infracció  dels  drets  civils  i  polítics  i  acaba  amb
presos polítics.

4. Negociació  per  establir  els  passos  necessaris  perquè
Catalunya  pugui  exercir  el  dret  a  l'autodeterminació
reconegut  en aquest  Pacte,  sense  renúncia  a  la  plena
independència i l'articulació de la República Catalana 
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Només una resistència gandhiana 

possibilitarà una negociació trilateral

26 de novembre de 2017

La  impossibilitat  d’implementar  la  República  Catalana,
l’aplicació immediata de l’article 155, l’exili  i  empresonament
del Govern de la Generalitat i la convocatòria il·legal d’eleccions
al  Parlament  han  provocat  un  desconcert  estratègic  en
l’independentisme. No ha estat possible crear les estructures
d’Estat que tenien les repúbliques bàltiques o Eslovènia perquè
som una regió autònoma com Kosovo. La desconnexió unilateral
no  és  l’únic  desenllaç  possible  d’un  procés  d’independència.
Molts  conflictes  nacionals,  fins  i  tot  armats,  ha  acabat  en
negociacions, com les que van durar anys abans de posar fi al
conflicte d’Irlanda del Nord. Fins i tot un conflicte armat com el
d’Algèria  va  acabar  amb  els  Acords  d’Evian  entre  els
representants  de  França  i  els  del  Govern  Provisional  de  la
República Algeriana.

La  brutal  repressió  del  referèndum  d’autodeterminació  i
l'acusació de rebel·lió al govern i la mesa del Parlament electes
i  el  seu  empresonament  és  tan  contrària  a  les  pràctiques

democràtiques  que  han  projectat  el  conflicte  català  com  a
problema europeu.  Aquesta  notorietat  ens  pot  situar  en  una
posició negociadora sòlida davant de l'Estat Espanyol si hi ha
una victòria independentista el mes de desembre. Enric Juliana
ha explicat com el Govern espanyol es va oposar rotundament
a  la  mediació  europea  que  va  sol·licitar  el  President  de  la
Generalitat  després  de  l’u  d’octubre.  Tot  i  així  una dinàmica
internacional implícita va forçar Mariano Rajoy a la convocatòria
immediata  d'eleccions,  fet  contrari  als  plans,  aprovats  en
Consell de Ministres, de sis mesos de suspensió i control de les
institucions catalanes.

Aquesta la mateixa dinàmica pressionarà el Govern espanyol a
presentar alguna mena d'iniciativa negociadora per a resoldre
el  conflicte  amb  Catalunya  si  l’independentisme  guanya  les
eleccions  del  21/D.  La  negativa  espanyola  a  reconèixer
l’autodeterminació de Catalunya continuarà i es negarà a parlar
amb el  nou Govern de la  Generalitat  si  aquest  és  republicà.
Tanmateix la Unió Europea té la força necessària per induir el
Govern  espanyol  a  seure  a  una  taula  de  negociacions.  Però
només ho farà si la determinació del nostre poble a continuar la
resistència gandhiana dels darrers anys i si aquesta és capaç de
continuar desestabilitzant l’Estat espanyol.

Fa  dos  anys  el  programa  de  «Junts  pel  Si»  consistia  en  un
procés constituent, la proclamació de la República Catalana i un
procés de transitorietat per a implantar-la. Tot i no formar part
de la mateixa candidatura la CUP va donar suport a aquesta
estratègia.  La  impossibilitat  d’implantar  el  nou  Estat  per  les
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amenaces  de  violència  extrema  de  l’Estat  espanyol  fa
imprescindible  un  nou  horitzó  estratègic  compartit  que  sigui
compartit per les tres candidatures que defensen la República.
Sense un full de ruta compartit la força internacional assolida
l’u i  tres 3 d’octubre i amb els empresonaments s’esvairà en
poc temps.

Tanmateix el comú denominador de les tres candidatures que
van proclamar la República el 27 d’octubre no es pot reduir als
9  punts  que  s’han  filtrat;  no  es  pot  limitar  a  exigències
elementals  com l'alliberament  dels  presos,  la  defensa de  les
institucions contra l'article 155 o el compromís de respectar els
resultats de les eleccions de desembre. Limitar-se a demanar el
retorn a la situació anterior a les eleccions plebiscitàries de fa
dos anys és donar la raó al Govern espanyol que assegura que
la  intervenció  de  la  Generalitat  representa  el  retorn  a  la
normalitat. O als partits constitucionalistes que proclamen que
les  mobilitzacions  i  sacrificis  de  tots  aquests  mesos  no  han
servit  de  res  i  només  han  aconseguit  empitjorar  la  situació
econòmica de Catalunya.

El  relat  independentista  ha  de  recordar  que  tota  la
responsabilitat  recau  en  Mariano  Rajoy  que  va  forçar  la
sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut per castrar
l’autonomia. Va ser Mariano Rajoy, amb el suport dels partits
constitucionalistes,  el  que  ha  estat  incapaç  d’una  resposta
democràtica  com  la  britànica  davant  les  demandes  d’un
referèndum sobre la independència. Ha estat Rajoy el que va
impulsar la criminalització dels resultats electorals del 27/S que

ha  portat  a  la  brutalitat  policial  de  l’u  d’octubre,  a  les
detencions  i  als  empresonaments,  el  que  ha  fracturat  a  la
societat  catalana, mentre que a Escòcia la  independència no
crea divisió social.

El document conjunt de les forces independentistes hauria de
combinar  aquest  relat  del  conflicte  amb una nova estratègia
que aprofiti  l’acumulació de forces i  la  projecció mundial  del
conflicte  català  i  assenyali  un  camí  per  la  seva  resolució.  El
poble català ha demostrat una enorme capacitat de resistència
portant el conflicte fins al punt previ a patir morts violentes per
part de l’Estat. Aquesta nova estratègia no pot basar-se en una
negociació bilateral amb el Govern espanyol, que converteix el
conflicte  català  en un afer  intern sotmès a la  legalitat  de la
Constitució de 1978, interpretada per membres del PP. Aquest
marc és el que es va utilitzar per l’aprovació de l’Estatut de
2006  i  ha  significat  un  retrocés  extraordinari.  Només  una
negociació internacional pot portar a l’exercici efectiu del dret a
l’autodeterminació  de  Catalunya.  Només  una  negociació
trilateral (Catalunya, Espanya, Unió Europea) pot evitar que la
part espanyola no sigui jutge i part i que els nostres drets siguin
considerats  d’acord  als  pactes  internacionals  sobre  drets
polítics i civil.

L’estratègia de la negociació trilateral implica continuar amb les
mobilitzacions pacífiques (resistència gandhiana) i la legitimitat
guanyada  a  les  urnes.  Perquè,  com  hem  repetit,  l’Estat
espanyol no reconeix Catalunya com a subjecte polític i no vol
negociar. Per mantenir la combinació de protestes al carrer amb
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majories  democràtiques,  les  forces  independentistes  haurien
d’acordar  un  «marc  per  a  la  solució  democràtica  del
conflicte català». Aquest marc hauria de recordar la gravetat
dels esdeveniments i el seu origen, fet que indica que es tracta
d’un conflicte nacional  que ha de ser tractat d’acord amb la
legalitat internacional sobre aquestes confrontacions. En aquest
context els set punts de l’acord que s’està negociant i que s’ha
filtrat  a  la  premsa  serien  la  condició  prèvia,  de  normalitat
democràtica, necessària per abordar la resolució democràtica
del conflicte.

Per iniciativa pròpia, sense que ningú m’ho hagi demanat, he
redactat un esborrany d’un possible  «marc per a la solució
democràtica  del  conflicte  català»  que  ofereixo  a  les  tres
candidatures independentistes. El publico en la següent entrada
al bloc. 

«Convertir tot aquest dolor viscut 

en un nou actiu social»

5 de desembre de 2017

Negar-se a constituir el Parlament mentre hi hagi presos i 
exiliats polítics mostraria a l’Estat espanyol i al món sencer que 
el procés continua. Acceptar la convocatòria de la sessió 
constitutiva per al dia 17 de gener, feta per Mariano Rajoy, 
mostrarà el retorn a la rutina política, a la falsa normalitat, 
reduir el conflicte català en un afer intern espanyol. Aquest 
plantejament deixa Catalunya en una absoluta indefensió 
davant l’hostilitat extrema de les institucions i els mitjans de 
comunicació espanyols. En canvi un dejuni de 40 dies de 
parlamentaris i voluntaris a la presó Model representaria l’inici 
d’una nova fase del full de ruta vers la república que culminaria 
amb l’Assemblea Constituent prevista a la llei de Transitorietat.

Al març de 2012 l’ANC va establ  ir   el full de ruta que ens ha 
portat fins a la proclamació de la República del 27 d’octubre. En
aquell moment només hi havia 14 diputats independentistes 
(els 10 d’ERC i els 4 de Solidaritat) i el govern de CiU pactava 
amb el PSC o el PP de manera alternativa. En només cinc anys 
vertiginosos, de manifestacions extraordinàries i aturades de 
país més tres eleccions al Parlament, de la consulta del 9-N i el 

54

https://assemblea.cat/?q=fullderutaANC
https://assemblea.cat/?q=fullderutaANC
https://assemblea.cat/?q=fullderutaANC
https://assemblea.cat/?q=fullderutaANC
https://assemblea.cat/?q=fullderutaANC


referèndum de l’u d’octubre, s’han assolit les condicions i les 
fases per a la independència que s’hi van establir: l’hegemonia 
social, majoria política i situar-se en l’agenda internacional.

El 27 d’octubre el Parlament i la Generalitat no van implantar la 
República a causa de l’alta probabilitat de què el Govern 
espanyol respongués, l’endemà, amb un «dissabte sagnant» 
amb morts, repetició del que l’exèrcit britànic va provocar a 
Irlanda del Nord el gener de 1972. Els dirigents catalans van 
optar per la no-violència, per la «satyagrha» defensada per 
Mahatma Gandhi, i van preferir exiliar-se o deixar-se 
empresonar. Sense aquest sacrifici avui el moviment per la 
república no tindria la resiliència que ha demostrat al carrer i a 
les urnes.

La no implantació de la República ens ha introduït en una fase 
imprevista del full de ruta de l’ANC. Aquest estava inspirat en la
desconnexió unilateral portada a terme pels països bàltics que 
eren repúbliques amb totes les estructures d’Estat, excepte 
l’exèrcit. Estaven controlades mitjançant el Partit Comunista de 
l’URSS que nomenava tots els seus alts càrrecs. Quan amb la 
perestroika es van convocar eleccions lliures, van sorgir nous 
representants i la Unió Soviètica en va perdre el control. Els fets
han evidenciat que Catalunya és una regió autònoma com 
Kosovo, sense poder judicial, ni administració tributària.

L’aspecte determinant de la nova fase del full de ruta és un 
desenllaç diferent de la desconnexió unilateral, impossible 

sense estructures d’Estat. Hi ha altres finals dels conflictes 
nacionals. El conflicte d’Irlanda del Nord va acabar amb 
els «Acords del Divendres Sant» de 1998 amb un paper 
destacat de mediadors internacionals. El conflicte havia 
començat trenta anys abans amb campanyes pacífiques pels 
drets civils dels catòlics de l’Ulster. La intolerància i violència 
dels «unionistes» va induir tres dècades d’activitat terrorista de 
l’IRA. Només la pèrdua del poder de la intransigent Margaret 
Tatcher i John Major i la seva substitució per Tony Blair, més la 
intervenció del President dels Estats Units Bill Clinton, va fer 
possible la «resolució democràtica del conflicte». Les 
distàncies entre el conflicte català i el d’Irlanda del Nord són 
abismals. Sortosament no hi ha hagut els més de 3.500 morts 
de l’Ulster, ni la fractura social entre catòlics i protestants. A 
Catalunya no hi havia violència fins que la va introduir l’Estat 
espanyol, ni fractura social tot i que la fomenten els mitjans de 
comunicació espanyols.

El dolor sofert ha col·locat el conflicte català a l’agenda europea
i aquest patiment ha de ser la palanca que de la nova fase del 
full de ruta. Hem de demanar diàleg al govern espanyol però 
serà una demanda inútil si no mantenim una tensió a les 
institucions i al carrer que inquieti la comunitat internacional. 
Les institucions espanyoles no cessaran la seva persecució 
judicial i repetiran les frases buides sobre el diàleg sota l’imperi 
de la llei. No voldran reconèixer que està discussió és la 
Constitució de 1978. Només la mediació internacional 
aconseguirà asseure l’Estat espanyol a unes negociacions 
d’acord amb els pactes internacionals que ha signat.
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Arran dels resultats del 21-D la República Federal Alemanya ha 
expressat la seva esperança de superar la divisió i de trobar un 
futur comú. És una frase diplomàtica que no compromet, però 
tampoc és habitual. Els països europeus comencen a entendre 
que el conflicte entre Catalunya i Espanya no és un afer intern 
espanyol. La criminalització de l’independentisme pot repetir la 
deriva del conflicte de l’Ulster que va començar de manera 
pacífica el 1966 i es va radicalitzar per la intransigència dels 
unionistes protestants per mantenir els seus privilegis. Per un 
costat la ulsterització de Catalunya agreujaria les infraccions 
dels principis fundacionals de la Unió Europea ja portades a 
terme per l’Estat espanyol. Per l’altra la nostra desestabilització
comportaria riscos per la zona euro, perquè Catalunya té un PIB
més gran que el de Grècia.

L’Assemblea General de l’ANC del mes de febrer vinent hauria 
de tenir present que hem entrat en una fase imprevista del full 
de ruta cap a la República. No només per adaptar el seu final, 
unes eleccions constituents pactades amb mediació 
internacional, sinó totes les condicions que han de permetre 
arribar-hi i superar el 50% dels vots, com l’ampliació de la 
majoria social, les mobilitzacions, les conteses electorals 
vinents com les municipals i espanyoles, la internacionalització, 
entre d’altres. En nous articles presentaré els meus 
plantejaments.
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El Regne d’Espanya confessa 

la persecució política i judicial

18 de desembre de 2017

Dimecres de la setmana passada al Congrés de Diputats Joan
Tardà va evocar el famós «J’acusse» que Emile Zola va dirigir a
la societat francesa per l’empresonament de Dreyfus, el militar
jueu  acusat  de  traïció.  El  representant  d’ERC  va  acusar  al
Govern  d’Espanya,  als  partits  polítics  del  club  del  155,  a  la
fiscalia, a l’Audiència Nacional, al Tribunal Suprem, en definitiva
a tot l’Estat espanyol, d’organitzar la persecució política de la
majoria  política  de  Catalunya.  Va  acusar-los  de  presentar
manifestacions  pacífiques  i  votacions  democràtiques  com
delictes de rebel·lió, que en el Codi Penal vigent exigeixen l’ús
de  violència.  Aquest  cap  de  setmana  la  vicepresidenta  del
Govern espanyol ha confessat.

Soraya Saenz de Santamaria s’ha enorgullit  d’haver escapçat
els caps del Govern català i del moviment sobiranista i d’haver-
los posat a la presó mitjançant l’Audiencia Nacional i el Tribunal
Suprem.  Ha  confessat  sense  penediment,  al  contrari
vanagloriant-se.  Ha  confessat  com si  reprimir  brutalment  els
votants del  referèndum del 1 d’octubre no hagués estat una
vergonya  davant  l’opinió  pública  internacional.  Ha  confessat
com  si  empresonar  tots  els  membres  d’un  govern  elegit

democràticament no fos la més rotunda constatació del fracàs
històric de la monarquia postfranquista per integrar Catalunya
en el seu règim.

La  senyora  Soraya  Saez  de  Santamaria  no  és  l’única
representant de l’Estat espanyol que ha confessat. El jutge del
Tribunal  Suprem Pablo  Llanera també va confessar el  mateix
amb la retirada de l'euroorde de detenció i entrega contra el
president  de  la  Generalitat  i  quatre  dels  seus  consellers
domiciliats a Bèlgica. Amb aquesta retirada va confessar que no
podia provar davant d'una justícia imparcial com la belga que
els actes polítics del Parlament, les manifestacions pacífiques,
l'organització d'un referèndum fossin un delicte de rebel·lió.

Amb la retirada de l'euroorde l'Estat espanyol va confessar que
no  pot  haver-hi  a  Espanya  un  judici  just  per  als  Jordis  i  els
membres del Govern català, un judici d'acord amb els principis i
els  procediments  democràtics  propis  dels  països  de  la  Unió
Europea. Va confessar que els més alts representants del Regne
d’Espanya, inclòs el monarca, no han respectat la presumpció
d'innocència.  Va  confessar  que  no  s'ha  respectat  el  jutge
natural  predeterminat  per  la  llei.  Va  confessar  que  no  es
respecta el principi de “cosa jutjada” perquè la mateixa jutge
Lamela havia resolt un any abans, en querelles presentades per
acusacions particulars, que els fets imputats no eren rebel·lió.
Va confessar que no s’ha procedit a la “individualització” de les
responsabilitats de cada un dels acusats.

Amb la retirada de l'euroorde l'Estat espanyol va confessar el
retorn  als  foscos  temps  dels  presos  polítics.  Va  confessar  la
tornada al “delicte contra la forma de govern”  del codi penal
franquista. Perquè en definitiva aquest és el delicte que Carmen
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Lamela i Pablo Llanera acusen els membres del Govern de la
Generalitat  i  a  la  Mesa  del  Parlament  de  Catalunya.  Jordi
Sánchez,  Jordi  Cuixart,  Oriol  Joncs  i  Joaquim Forn són presos
polítics encara que la presó provisional haja estat dictada per
un jutge.  També eren  jutges  els  que  condemnaven  militants
antifranquistes.

El  Regne  d’Espanya  ha  triat  l'estratègia  repressiva  en  el
conflicte de Catalunya. Ha optat per equiparar la desobediència
pacífica amb la rebel·lió, amb penes superiors al terrorisme. El
jutge Llanera, passades les eleccions ampliarà els nombre de
querellats atribuint-lis els delictes inventats que és incapaç de
demostrar davant d'una justícia imparcial com la belga.

Tanmateix  l'estratègia  repressiva  està  condemnada al  fracàs.
Arribarà  un  dia  els  espanyols  s'avergonyiran  de  la  brutalitat
policial  de  l'1  d'octubre  contra  pacífics  ciutadans,  com  els
francesos  s’avergonyeixen de les  atrocitats  que van cometre
contra els independentistes vietnamites o algerians. Arribarà un
dia que s'avergonyiran del  cessament i  l'empresonament del
Govern de la Generalitat i de la Taula del Parlament. Arribarà un
dia que s'avergonyiran del processament de 700 alcaldes, del
tancament de pàgines web,  dels assalts policials  a periòdics.
Arribarà el dia en què la societat espanyola s'avergonyirà de la
banda del 155 per haver abusat del seu poder i no haver estat
capaços de resoldre el conflicte català d'acord amb la legalitat
internacional sobre drets polítics i civils. Dijous votem opcions
independentistes i farem que aquest dia sigui molt aviat.

Sense la llibertat dels presos

 no es pot constituir el Parlament  

26 de desembre de 2017

Negar-se  a  constituir  el  Parlament  mentre  hi  hagi  presos  i
exiliats polítics mostraria a l’Estat espanyol i al món sencer que
el  procés  continua.  Acceptar  la  convocatòria  de  la  sessió
constitutiva  per  al  dia  17 de  gener,  feta  per  Mariano Rajoy,
mostrarà  el  retorn  a  la  rutina  política,  a  la  falsa  normalitat,
reduir  el  conflicte  català  en  un  afer  intern  espanyol.  Aquest
plantejament  deixa  Catalunya  en  una  absoluta  indefensió
davant l’hostilitat extrema de les institucions i els mitjans de
comunicació  espanyols.  En  canvi  un  dejuni  de  40  dies  de
parlamentaris i voluntaris a la presó Model representaria l’inici
d’una nova fase del full de ruta vers la república que culminaria
amb l’Assemblea Constituent prevista a la llei de Transitorietat.

Al març de 2012 l’ANC va establ  ir   el full  de ruta que ens ha
portat fins a la proclamació de la República del 27 d’octubre. En
aquell  moment  només hi  havia  14 diputats  independentistes
(els 10 d’ERC i els 4 de Solidaritat) i el govern de CiU pactava
amb el PSC o el PP de manera alternativa. En només cinc anys
vertiginosos,  de  manifestacions  extraordinàries  i  aturades  de
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país més tres eleccions al Parlament, de la consulta del 9-N i el
referèndum de l’u d’octubre, s’han assolit les condicions i les
fases per a la independència que s’hi van establir: l’hegemonia
social, majoria política i situar-se en l’agenda internacional.

El 27 d’octubre el Parlament i la Generalitat no van implantar la
República  a  causa  de  l’alta  probabilitat  de  què  el  Govern
espanyol  respongués,  l’endemà,  amb  un  «dissabte  sagnant»
amb morts,  repetició del  que l’exèrcit  britànic  va provocar  a
Irlanda del Nord el gener de 1972. Els dirigents catalans van
optar  per  la  no-violència,  per  la  «satyagrha»  defensada  per
Mahatma  Gandhi,  i  van  preferir  exiliar-se  o  deixar-se
empresonar.  Sense  aquest  sacrifici  avui  el  moviment  per  la
república no tindria la resiliència que ha demostrat al carrer i a
les urnes.

La no implantació de la República ens ha introduït en una fase
imprevista del full de ruta de l’ANC. Aquest estava inspirat en la
desconnexió unilateral portada a terme pels països bàltics que
eren  repúbliques  amb  totes  les  estructures  d’Estat,  excepte
l’exèrcit. Estaven controlades mitjançant el Partit Comunista de
l’URSS que nomenava tots els seus alts càrrecs. Quan amb la
perestroika es van convocar eleccions lliures, van sorgir nous
representants i la Unió Soviètica en va perdre el control. Els fets
han  evidenciat  que  Catalunya  és  una  regió  autònoma  com
Kosovo, sense poder judicial, ni administració tributària.

L’aspecte determinant de la nova fase del  full  de ruta és un
desenllaç  diferent  de  la  desconnexió  unilateral,  impossible
sense  estructures  d’Estat.  Hi  ha  altres  finals  dels  conflictes
nacionals.  El  conflicte  d’Irlanda  del  Nord  va  acabar  amb
els «Acords  del  Divendres  Sant» de  1998  amb  un  paper
destacat  de  mediadors  internacionals.  El  conflicte  havia
començat trenta anys abans amb campanyes pacífiques pels
drets civils dels catòlics de l’Ulster. La intolerància i violència
dels «unionistes» va induir tres dècades d’activitat terrorista de
l’IRA. Només la pèrdua del poder de la intransigent Margaret
Tatcher i John Major i la seva substitució per Tony Blair, més la
intervenció del  President dels Estats Units Bill  Clinton,  va fer
possible  la «resolució  democràtica  del  conflicte».  Les
distàncies entre el conflicte català i el d’Irlanda del Nord són
abismals. Sortosament no hi ha hagut els més de 3.500 morts
de l’Ulster, ni la fractura social entre catòlics i  protestants. A
Catalunya no hi havia violència fins que la va introduir l’Estat
espanyol, ni fractura social tot i que la fomenten els mitjans de
comunicació espanyols.

El dolor sofert ha col·locat el conflicte català a l’agenda europea
i aquest patiment ha de ser la palanca que de la nova fase del
full de ruta. Hem de demanar diàleg al govern espanyol però
serà  una  demanda  inútil  si  no  mantenim  una  tensió  a  les
institucions i  al  carrer que inquieti  la comunitat internacional.
Les  institucions  espanyoles  no  cessaran  la  seva  persecució
judicial i repetiran les frases buides sobre el diàleg sota l’imperi
de  la  llei.  No  voldran  reconèixer  que  està  discussió  és  la
Constitució  de  1978.  Només  la  mediació  internacional
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aconseguirà  asseure  l’Estat  espanyol  a  unes  negociacions
d’acord amb els pactes internacionals que ha signat.

Arran dels resultats del 21-D la República Federal Alemanya ha
expressat la seva esperança de superar la divisió i de trobar un
futur comú. És una frase diplomàtica que no compromet, però
tampoc és habitual. Els països europeus comencen a entendre
que el conflicte entre Catalunya i Espanya no és un afer intern
espanyol. La criminalització de l’independentisme pot repetir la
deriva  del  conflicte  de  l’Ulster  que  va  començar  de  manera
pacífica el 1966 i es va radicalitzar per la intransigència dels
unionistes protestants per mantenir els seus privilegis. Per un
costat  la  ulsterització  de Catalunya agreujaria  les  infraccions
dels  principis  fundacionals  de la  Unió  Europea ja  portades  a
terme per l’Estat espanyol. Per l’altra la nostra desestabilització
comportaria riscos per la zona euro, perquè Catalunya té un PIB
més gran que el de Grècia.

L’Assemblea General de l’ANC del mes de febrer vinent hauria
de tenir present que hem entrat en una fase imprevista del full
de ruta cap a la República. No només per adaptar el seu final,
unes  eleccions  constituents  pactades  amb  mediació
internacional,  sinó totes  les  condicions  que han de permetre
arribar-hi  i  superar  el  50% dels  vots,  com l’ampliació  de  la
majoria  social,  les  mobilitzacions,  les  conteses  electorals
vinents com les municipals i espanyoles, la internacionalització,
entre  d’altres.  En  nous  articles  presentaré  els  meus
plantejaments.

Resistim davant de tot el món

 als abusos de poder de la justícia
espanyola

29 de desembre de 2017

El Consell de Ministres ha convocat la constitució del Parlament
de Catalunya per al dia 17 de gener a la que no podran assistir
els elegits que són a la presó o l’exili. El 16 farà tres mesos que
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart van entrar a la presó. Aquell dia els
diputats contraris als presos polítics no haurien d’assistir a la
primera sessió del  Parlament i  constituir-se en Assemblea de
Parlamentaris a la presó Model de Barcelona. Aquell mateix dia,
diputats disposats a fer-ho i  voluntaris  de tot el país haurien
d’iniciar a les antigues cel·les del presidi un dejuni rotatori de
quaranta dies  seguint  les  pautes marcades  pel  grup Fam de
Llibertat. Les assemblees locals d’ANC i Òmnium de Cornellà de
Llobregat ja en vàrem efectuar un entre el 10 de novembre i el
20 de desembre en solidaritat amb els presos polítics. Va tenir
una  gran  organització,  un  gran  impacte  local  i  una  notable
repercussió mediàtica.

La finalitat d’aquesta negativa a constituir el Parlament sense la
llibertat dels presos i  exiliats polítics seria denunciar a tot el
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món la persecució política disfressada de procés penal que el
Regne  d’Espanya  ha  desencadenat  contra  el  Govern  de  la
Generalitat,  la Mesa del  Parlament,  més de 700 alcaldes,  els
presidents de l’ANC i d’Òmnium, entre moltes altres persones.
Posaria el focus sobre l’enorme quantitat de fets que la defensa
dels  exiliats  va  presentar  davant  de  la  justícia  belga.  Els
arguments i actes provats van ser tan contundents que el jutge
del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llanera es va veure obligat
a retirar l’euroordre contra el President Puigdemont i els quatre
consellers  residents  a  Bèlgica.  En  una contradicció  flagrant  i
injustificable va renunciar a perseguir als membres del Govern
de la Generalitat residents a Brussel·les,  mentre mantenia el
vicepresident Junqueras, al conseller Forn i als Jordis a la presó. 

Els  quaranta  dies  de  dejuni  rotatori  a  la  presó  Model  que
haurien de seguir a l’Assemblea ajudarien a difondre les raons
de la negativa a constituir el nou Parlament. Amb 20 diputats
voluntaris que passessin dos dies a la Model sense menjar es
cobririen  els  40  dies  previstos  i  estarien  acompanyats  per
moltes més persones disposades a dejunar al seu costat. Serien
un símbol de lluita gandhiana, de combat d’un poble indefens
davant l’abús de poder. Cada dia de les sis setmanes que els
dejunants de Cornellà van passar a les antigues escoles de la
Parròquia  de  Santa  Maria  es  van  celebrar  actes  diferents:
concerts  de  corals,  conferències  sobre  les  temàtiques  més
variades,  tallers  per  tricotar  bufandes  de  color  groc,
competicions de jocs de taula. La llista de vulneracions de drets
fonamentals per part de l’Estat espanyol és tan llarga que cada
dia  es  podria  fer  una  conferència  sobre  una  d’elles:  la
criminalització d’actes parlamentaris que vulnera la immunitat i

la  inviolabilitat  dels  diputats;  l’aplicació  anticonstitucional  de
l’article 155 per destituir el Govern i dissoldre el Parlament; la
vulneració  de  la  directiva  europea  sobre  presumpció
d’innocència feta per les autoritats espanyoles, des del fiscal
general  al  rei  Felip  VI;  la  infracció  del  jutge  competent
predeterminat  per  la  llei;  jutjar  per  segona vegada un fet  ja
jutjat, perquè la magistrada Lamela havia denegat el delicte de
rebel·lió i sedició en una denúncia feta un any abans; la creació
d’una causa general per manca d’individualització dels fets i les
responsabilitats de cada acusat; la impossibilitat d’un judici just
a Madrid, etc., etc. A Cornellà un dia va aparèixer una televisió
britànica interessada pel dejuni. Podem imaginar la quantitat de
mitjans internacionals que desplaçarien equips a la presó Model
per seguir el dejuni de diputats i voluntaris que es neguen a
constituir el Parlament fins que no hi puguin anar tots els que
han estat elegits.

Acabats  els  quaranta  dies  de  dejuni  es  podria  tancar  la
denúncia  de  l’abús  de  poder  de  la  justícia  espanyola  i  els
diputats  constituir  el  Parlament.  Al  marge de la seva reacció
favorable  o  contrària  a  la  llibertat  dels  innocents  perquè  no
seria una mesura de pressió sinó una protesta. No es pot deixar
de manera indefinida les institucions catalanes en mans d’un
partit, el PP, que només té quatre diputats a la nostra Cambra,
perquè  la  intervenció  de  la  Generalitat  es  finiquitarà  quan
prengui possessió el President de la Generalitat. Amb quaranta
dies  n’hi  ha  prou  per  evidenciar  davant  del  món  sencer  la
nostra indefensió enfront de la baixa qualitat democràtica del
Regne d’Espanya.
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Resolució democràtica del conflicte(1)

2 de gener de 2018

Negar-se  a  constituir  el  Parlament  mentre  hi  hagi  presos  i
exiliats polítics mostraria a l’Estat espanyol i al món sencer que
el  procés  continua.  Acceptar  la  convocatòria  de  la  sessió
constitutiva  per  al  dia  17 de  gener,  feta  per  Mariano  Rajoy,
mostrarà  el  retorn  a  la  rutina  política,  a  la  falsa  normalitat,
reduir  el  conflicte  català  en  un  afer  intern  espanyol.  Aquest
plantejament  deixa  Catalunya  en  una  absoluta  indefensió
davant l’hostilitat extrema de les institucions i  els mitjans de
comunicació espanyols. Com he exposat en l'article anterior un
dejuni de 40 dies de parlamentaris i voluntaris a la presó Model
representaria  l’inici  d’una  nova  fase  del  full  de  ruta  vers  la
república que hauria de culminar amb l’Assemblea Constituent
prevista a la llei de Transitorietat.

Al març de 2012 l’ANC va establ  ir   el full de ruta que ens ha
portat fins a la proclamació de la República del 27 d’octubre. En
aquell  moment  només hi  havia  14 diputats  independentistes
(els 10 d’ERC i els 4 de Solidaritat) i el govern de CiU pactava
amb el PSC o el PP de manera alternativa. En només cinc anys
vertiginosos,  de  manifestacions  extraordinàries  i  aturades  de
país més tres eleccions al Parlament, de la consulta del 9-N i el

referèndum de l’u d’octubre, s’han assolit les condicions i les
fases per a la independència que s’hi van establir: l’hegemonia
social, majoria política i situar-se en l’agenda internacional.

El 27 d’octubre el Parlament i la Generalitat no van implantar la
República  a  causa  de  l’alta  probabilitat  de  què  el  Govern
espanyol  respongués,  l’endemà,  amb  un  «dissabte  sagnant»
amb morts,  repetició  del  que l’exèrcit  britànic  va provocar a
Irlanda del Nord el gener de 1972. Els dirigents catalans van
optar  per  la  no-violència,  per  la  «satyagrha»  defensada  per
Mahatma  Gandhi,  i  van  preferir  exiliar-se  o  deixar-se
empresonar.  Sense  aquest  sacrifici  avui  el  moviment  per  la
república no tindria la resiliència que ha demostrat al carrer i a
les urnes.

La no implantació de la República ens ha introduït en una fase
imprevista del full de ruta de l’ANC. Aquest estava inspirat en la
desconnexió unilateral portada a terme pels països bàltics que
eren  repúbliques  amb  totes  les  estructures  d’Estat,  excepte
l’exèrcit. Estaven controlades mitjançant el Partit Comunista de
l’URSS que nomenava tots els seus alts càrrecs. Quan amb la
perestroika es van convocar eleccions lliures, van sorgir nous
representants i la Unió Soviètica en va perdre el control. Els fets
han  evidenciat  que  Catalunya  és  una  regió  autònoma  com
Kosovo, sense poder judicial, ni administració tributària.

L’aspecte determinant de la nova fase del  full  de ruta és un
desenllaç  diferent  de  la  desconnexió  unilateral,  impossible
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sense  estructures  d’Estat.  Hi  ha  altres  finals  dels  conflictes
nacionals.  El  conflicte  d’Irlanda  del  Nord  va  acabar  amb els
«Acords  del  Divendres  Sant»  de  1998  amb  un  paper
destacat  de  mediadors  internacionals.  El  conflicte  havia
començat trenta anys abans amb campanyes pacífiques pels
drets civils dels catòlics de l’Ulster. La intolerància i  violència
dels «unionistes» va induir tres dècades d’activitat terrorista de
l’IRA. Només la pèrdua del  poder de la intransigent Margaret
Tatcher i John Major i la seva substitució per Tony Blair, més la
intervenció del  President dels Estats Units Bill  Clinton, va fer
possible  la  «resolució  democràtica  del  conflicte».  Les
distàncies entre el conflicte català i  el d’Irlanda del Nord són
abismals. Sortosament no hi ha hagut els més de 3.500 morts
de l’Ulster, ni la fractura social entre catòlics i protestants. A
Catalunya no hi havia violència fins que la va introduir l’Estat
espanyol, ni fractura social tot i que la fomenten els mitjans de
comunicació espanyols.

El dolor sofert ha col·locat el conflicte català a l’agenda europea
i aquest patiment ha de ser la palanca que de la nova fase del
full de ruta. Hem de demanar diàleg al govern espanyol però
serà  una  demanda  inútil  si  no  mantenim  una  tensió  a  les
institucions i  al  carrer que inquieti  la comunitat internacional.
Les  institucions  espanyoles  no  cessaran  la  seva  persecució
judicial i repetiran les frases buides sobre el diàleg sota l’imperi
de  la  llei.  No  voldran  reconèixer  que  està  discussió  és  la
Constitució  de  1978.  Només  la  mediació  internacional
aconseguirà  asseure  l’Estat  espanyol  a  unes  negociacions
d’acord amb els pactes internacionals que ha signat.

Arran dels resultats del 21-D la República Federal Alemanya ha
expressat la seva esperança de superar la divisió i de trobar un
futur comú. És una frase diplomàtica que no compromet, però
tampoc és habitual. Els països europeus comencen a entendre
que el conflicte entre Catalunya i Espanya no és un afer intern
espanyol. La criminalització de l’independentisme pot repetir la
deriva  del  conflicte  de  l’Ulster  que  va  començar  de  manera
pacífica el 1966 i es va radicalitzar per la intransigència dels
unionistes protestants per mantenir els seus privilegis. Per un
costat  la  ulsterització  de Catalunya agreujaria  les  infraccions
dels  principis  fundacionals  de  la  Unió  Europea  ja  portades  a
terme per l’Estat espanyol. Per l’altra la nostra desestabilització
comportaria riscos per la zona euro, perquè Catalunya té un PIB
més gran que el de Grècia.

L’Assemblea General de l’ANC del mes de febrer vinent hauria
de tenir present que hem entrat en una fase imprevista del full
de ruta cap a la República. No només per adaptar el seu final,
unes  eleccions  constituents  pactades  amb  mediació
internacional,  sinó  totes  les  condicions que han de permetre
arribar-hi  i  superar  el  50%  dels  vots,  com l’ampliació  de  la
majoria  social,  les  mobilitzacions,  les  conteses  electorals
vinents com les municipals i espanyoles, la internacionalització,
entre  d’altres.  En  nous  articles  presentaré  els  meus
plantejaments.
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Resolució democràtica del conflicte (2): 

Mantenir la tensió política i les
mobilitzacions

 8 de gener de 2018

La combinació de mobilitzacions i acció política des de l’11 de
setembre i les eleccions de 2012 ha estat la clau que ha portat
a la proclamació de la república del 27 d’octubre i continuarà
sent l’element essencial per assolir la resolució democràtica del
conflicte. Sense tensió política i mobilitzacions el conflicte amb
l’Estat  espanyol  no  ocuparà  les  portades  dels  mitjans  de
comunicació internacional i no hi haurà mai mediació europea.
L’auto del Tribunal Suprem espanyol que manté Oriol Junqueras
a la presó deixa molt clara la criminalització de qualsevol pas
vers la independència. Encara que sigui pacífic serà considerat
violent  perquè  provoca  la  violència  de  l’Estat.  Amb  aquest
plantejament la rutina política és una ignomínia.

La proposta d’anteriors articles de no constituir el Parlament el
dia 17 de gener i començar un dejuni col·lectiu de 40 dies a la
presó Model com el que es va realitzar a Cornellà deixaria clar a
l’opinió pública mundial  i  a  l’Estat  espanyol  que no hi  haurà
«normalitat» fins que no hi hagi una resolució democràtica del
conflicte. La nova fase del full de ruta de l’ANC ha de preveure

una llarga  etapa  de  confrontació  abans  que l’Estat  espanyol
canviï  el  plantejament  que  tracta  els  passos  vers  la
independència  com  passos  criminals.  Ha  demostrat  que  és
incapaç  de  respondre  a  les  demandes  catalanes  com  va
reaccionar el Canadà davant de les demandes del Québec o el
Regne  Unit  davant  les  d’Escòcia.  Hem  d’interioritzar  que
l’actitud  de  Mariano  Rajoy  i  dels  mitjans  de  comunicació
espanyols són més a prop de les de Slovodan Milosevich i  la
premsa sèrbia que no pas a la de David Cameron i la BBC i els
diaris britànics.

En aquesta  nova fase  del  full  de  ruta  de l’ANC l’objectiu  de
mantenir  viu  el  conflicte  al  carrer  hauria  de  tenir  diversos
vessants.  La  primera  és  la  defensa  dels  presos  polítics  i  la
denúncia dels abusos del poder judicial espanyol per considerar
criminals  actes  perfectament  legítims  com  acords
parlamentaris,  manifestacions,  etc.  En  aquest  sentit  caldria
intensificar  la  difusió  entre  les  entitats  internacionals  dels
atemptats contra els drets humans fonamentals portats a terme
per la justícia espanyola.  La retirada de l’euroordre contra el
President Puigdemont i la resta de consellers per part del jutge
Pablo Llanera és una prova clamorosa de què són incapaços de
defensar els seus arguments davant d’un tribunal imparcial com
era el jutge belga. Fa un segle hi va haver una gran campanya
internacional a favor de Ferrer i Guàrdia acusat falsament de
ser l’inductor de la crema d’esglésies de la Setmana Tràgica;
fins  i  tot  té  un  monument  a  Brussel·les.  En  canvi  el  ressò
internacional  de  l’actual  muntatge  judicial  contra  el  Govern
democràtic català és molt reduït.
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Un segon vessant de les mobilitzacions de la nova fase del full
de  ruta  de  l’ANC  hauria  d’impulsar  campanyes  de
reivindicacions  concretes.  La  denúncia  del  dèficit  fiscal  o  del
greuge  comparatiu  dels  peatges  va  preparar  l’esclat  de
l’independentisme a partir de 2012. El model de recuperació de
la «Gran Recessió» escollit per l’oligarquia ha deixat milions de
ciutadans  catalans  en  una  situació  desoladora:  precarietat
laboral de la majoria dels nostres joves, desenes de milers de
famílies desnonades, lloguers impossibles, milers de persones
sotmeses  a  la  pobresa  energètica,  retallades  de  l’Estat  del
Benestar com l’educació i la sanitat, entre d’altres. A l’anterior
legislatura  el  Parlament  de  Catalunya  va  aprovar  lleis  per
pal·liar aquests problemes que van ser anul·lades pel Tribunal
Constitucional. En l’actual haurien de tornar a ser presentades i
organitzar mobilitzacions en la seva defensa, fent notar que la
majoria d’aquestes mesures són corrents a la resta de països de
la  Unió  Europea;  i  que  han  estat  sentències  dels  Tribunals
europeus  els  que  han  obligat  a  canviar  les  lleis  espanyoles
sobre desnonaments o les clàusules abusives de les hipoteques.

Un tercer vessant de la tensió popular haurien de ser iniciatives
col·lectives per independitzar-nos de les  empreses bancàries,
energètiques,  elèctriques,  d’assegurances,  etc.  que
constitueixen  el  nucli  de  l’oligarquia  espanyola,  de  la  que
formen part els grans grups empresarials que han traslladat la
seva seu social  fora de Catalunya. De manera aïllada moltes
persones  ja  han  canviat  d’entitat  bancària  o  de  companyia
elèctrica,  però el  moviment hauria  de fer-se de manera més
organitzada  i  sistemàtica.  Hauria  d’anar  acompanyada  de  la
formació de cooperatives i  d’empreses com s’ha fet a països

europeus  per  raons  ecològiques.  Gandhi  va  fer  constants
campanyes contra els articles importats de la Gran Bretanya.
En el  nostre  cas caldria centrar-se en les grans corporacions
que constitueixen el nucli del règim monàrquic postfranquista.

No ha estat possible guanyar el combat per K.O. contra l’Estat
espanyol, com d’alguna manera preveia el full de ruta de 2012.
El Regne d’Espanya tampoc no ha pogut estabornir-nos amb la
seva repressió judicial i la seva guerra mediàtica. Ens trobem en
una  nova  fase  en  la  qual  el  triomf  es  decidirà  als  punts.
Mantenir la tensió política i mobilitzadora és imprescindible per
anar sumant assalts fins a la victòria. La rutina, la inèrcia i la
«normalitat»  política  és  perdre’ls  i  ens  portaria  a  la  derrota
final.
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Resolució democràtica del conflicte(3): 

Ampliar la majoria social

14 de gener de 2018 

Per arribar  a unes negociacions amb supervisió europea que
posin fi al conflicte amb l'Estat espanyol els 2.063.361 vots de
les darreres eleccions no poden ser el sostre de la majoria social
per  la  República  Catalana,  sinó  el  nou  punt  de  partida  de
l’independentisme.  Els  processos  socials,  com  els
d’aprenentatge, no segueixen una corba ascendent lineal, sinó
que  es  fan  a  salts  seguits  de  períodes  aparentment
estacionaris. L’esclat independentista de 2012 va ser preparat
per uns llargs anys en què es va difondre la problemàtica dels
dèficits  fiscals,  la  falta  d’inversions  en  infraestructures,  el
greuge  comparatiu  dels  peatges,  la  corrupció,  etc.  La  crisi
econòmica de 2008 i la sentència contra l’Estatut de 2010 i la
renovada crisi de 2012 van precipitar el malestar acumulat amb
l’esclat de l’independentisme a la gran manifestació de l’Onze
de setembre i les eleccions al Parlament de 2012.

El  moviment  per  la  República  no  ha  topat  amb  cap  sostre
perquè  es  manté  el  seu  motor  de  fons:  l’antagonisme
estructural  entre  Catalunya  i  el  Regne d’Espanya.  Aquest  ha
estat  incapaç  d’afrontar  la  nova  divisió  mundial  del  treball
derivada de la globalització. En aquesta només tenen un lloc
estable o bé els països avançats amb una forta base productiva
i  una  alta  tecnologia,  o  bé  països  amb  mà  d’obra  barata.
L’evolució de les darreres dècades d’Espanya i Corea del Sud
que  tenen  poblacions  semblants  i  han  sortit  de  dictadures
militars, mostra la inadaptació de la primera a la globalització.
En els anys dels Jocs Olímpics de Seul (1988) i Barcelona (1992)
Espanya, amb poblacions semblants, tenia un PIB un terç més
gran que el coreà. 25 anys més tard el PIB del país asiàtic és
superior a l’espanyol perquè ha fomentat les seves estructures
productives. Per exemple mantenint les seves drassanes i  alt
forns  mentre  aquí  es  tancaven  i  gràcies  a  empreses  d’alt
contingut tecnològic com Samsung, LG, Hiunday, etc. El resultat
és una taxa d’atur del 3%.

En  canvi  l’oligarquia  espanyola  va  destinar  els  centenars  de
milers de milions d’euros que li van arribar d’Europa a partir de
2001  a  l’especulació  immobiliària,  menyspreant  l’activitat
productiva, amb deslocalitzacions. També es va dedicar a una
expansió internacional basada en sectors no-productiu com la
banca  o  les  empreses  telefòniques.  Punxada  la  bombolla
especulativa amb la Gran Recessió que va durar entre 2008 i
2013, la classe dominant espanyola només ofereix als joves i
als  treballadors  el  que  anomena  recuperació  econòmica:  les
taxes d’atur més altes d’Europa, les condicions de treball més
precàries,  retallades  de  l’Estat  del  Benestar,  les  pensions
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congelades i amenaçades. Hi ha una prova punyent del caràcter
fallit  d’aquesta  recuperació:  els  anys  2015  i  2016,  tot  i  u
creixement del PIB superior al 3%, hi hagut més defuncions que
no pas naixements perquè la precarietat i el preu de l’habitatge
impedeix als joves formar noves famílies.

Els partits constitucionalistes han amagat el seu fracàs polític i
social  atiant  la  catalanofòbia.  Han  creat  un  estat  emocional
d’alt voltatge contra la majoria de catalans per dissimular els
seus casos de corrupció, les amenaces a les pensions, els atacs
a  les  llibertats,  etc.  Catalunya  ha  estat,  des  de  fa  segles,
l’enemic  interior  que  ha  cohesionat  Espanya,  un  país  sense
enemics  exteriors.  El  paper  que  en  el  passat  feia
l’antisemitisme  a  molts  països  europeus  i  que  avui  fa  la
islamofòbia  o  la  immigració  extraeuropea,  el  fa
l’anticatalanisme a Espanya. Els seus mitjans de comunicació
bombardegen  cada  dia  les  llars  catalanes  amb  notícies  i
comentaris per imposar el "marc mental" d’una Catalunya amb
dues comunitats identitàries enfrontades, on cada família posa
una bandera antagònica al balcó. Aquest canoneig hertzià ens
intenta convèncer que l’independentisme ha tocat sostre i que
s’ha despertat una suposada majoria que se sent espanyola. No
podem  caure  en  aquests  paràmetres  conceptuals.  La
confrontació entre el Regne d’Espanya i la República Catalana
no és un conflicte d’identitats, sinó de projectes de futur. Per
aquesta  raó  el  47,49% dels  vots  són  el  punt  de  partida  de
l’independentisme. Les darreres eleccions es van celebrar sota
la pressió identitària brutal fomentada per les televisions, les
ràdios, els diaris i les webs espanyoles.

A les eleccions municipals i europees de 2019 hem d’ampliar la
majoria social que hem obtingut el 21 de desembre. Per fer-ho
hem de demostrar amb fets que la República Catalana és un
projecte de futur que té sòlides bases. D’entrada té una sòlida
estructura  productiva  que  ja  no  està  tancada  al  mercat
espanyol, sinó que té una gran potència exportadora, és a dir
adaptada a la nova divisió mundial del treball marcada per la
globalització. A més, gràcies a la irrupció del moviment per la
república,  Catalunya ha deixat  enrere el  corrupte sistema de
partits de l’Estat espanyol. La prova irrefutable són els nostres
dirigents  disposats  a  patir  la  presó  i  l’exili  per  acomplir  el
mandat  democràtic  de  les  eleccions.  També  té  un  sistema
educatiu,  universitari  i  cultural  sòlid  que  pot  arribar  amb
facilitat  als  més  avançats  d’Europa  si  compta  amb un  Estat
propi que l’impulsi.

Per guanyar les eleccions municipals i  europees el moviment
per la República ha de retornar als aspectes concrets del nostre
conflicte  amb  l’Estat  espanyol.  D’una  manera  nova,  d’acord
amb les fites assolides entre el 6 de setembre i el 27 d’octubre,
cal  reprendre  la  pedagogia  dels  fets  quotidians  que  afecten
tothom sense distinció d’origen com es va fer en els anys de
preparació de l’esclat  de 2012 amb les campanyes contra el
dèficit fiscal, els peatges o la regeneració democràtica. Ara cal
denunciar  el  panorama  desolador  creat  per  la  recuperació
econòmica, com la precarietat laboral dels joves, els preus de
l’habitatge, o la pobresa energètica. Aquestes denúncies s’han
de  vehicular  amb  mobilitzacions  en  defensa  de  polítiques
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concretes,  com les  que  estaven  contingudes  en  les  lleis  del
Parlament  anul·lades  pel  Tribunal  Constitucional  com les  que
protegien contra pobresa energètica, contra els desnonaments,
etc.

Aquestes campanyes s’han d’inserir en la fase participativa del
procés  constituent  prevista  a  la  Llei  de  Transitorietat.  La
República  Catalana  ha  d’oferir  un  horitzó  de  futur  capaç
d’afrontar els grans reptes del difícil món del segle XXI, com la
globalització,  el  canvi  climàtic,  les  transformacions  socials  i
culturals  derivades  de  les  noves  tecnologies.  Aquests
problemes tenen diferents respostes per part de les diferents
ideologies  i  classes  socials.  Però  als  petits  països  del  nord
d’Europa  s’arriben  a  consensos  transversals  importants.  Per
exemple l’any 2012 el Parlament de Dinamarca va aprovar per
gran majoria un «Acord Verd» per arribar a una societat sense
energies fòssils l’any 2052. És evident que al llarg de quaranta
anys  la  dreta  i  l’esquerra  se  succeiran  al  poder  i  només  un
acord  transversal  pot  assegurar  la  continuïtat  de  la  transició
energètica. A Finlàndia hi ha un ampli acord sobre el sistema
educatiu  que  proporciona  uns  grans  resultats.  A  la  majoria
d’aquests  països  hi  ha  polítiques  d’habitatge  social  que
representa més d’una tercera part del parc d’edificis.

L'èmfasi  dels  defensors  de  la  República  catalana  en  els
problemes concrets i els grans reptes de la globalització posarà
en evidència el caràcter identitari del discurs de «la unidad de
España».  Els  partits  constitucionalistes  s’emboliquen  en  la
bandera perquè no tenen un projecte de futur per a Catalunya

per  als  ciutadans  de  totes  les  procedències  i  identitats.  El
moviment per la independència s’ha de mostrar, més que mai,
com la construcció d’un futur d’esperança, no com l’afirmació
d’identitats de procedència.
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Resolució democràtica del conflicte(4): 

denúncies a instàncies internacionals

22 de gener de 2018

Denunciar a les instàncies internacionals les vulneracions dels
drets  humans contra els  catalans és  una altra vessant de la
lluita  per  forçar  la  resolució  democràtica  del  conflicte  entre
Catalunya i el Regne d’Espanya. Les càrregues policials de l’u
d’octubre,  l’empresonament  dels  presidents  de  l’ANC  i
d’Òmnium, l’exili i la presó del Govern de la Generalitat mostren
que el conflicte ha entrat en la fase de vulneració dels drets
humans. L’Estat espanyol infringeix el Pacte Internacional pels
Drets Civils i Polítics i cal denunciar-ho a la Comissió de Drets
Humans de les Nacions Unides.

No és l’únic  Estat  democràtic  en el  seu conjunt  que vulnera
drets fonamentals en una de les seves parts. Abans de 1960 la
constitució de l’Estat d’Alabama establia la segregació racial,
tot i  que els Estats Units d’Amèrica eren un país democràtic.
L’Acta  del  Govern del  Nord  d’Irlanda de 1920 va privava de
drets polítics, econòmics i socials als nord-irlandesos catòlics, i
formava  part  d’un  estat  democràtic  com  el  Regne  Unit.
Aquestes  injustícies  van  generar,  el  1966,  el  moviment  pels

drets  civils  (NICRA),  origen  dels  trenta  anys  del  conflicte  de
l’Ulster amb milers de morts, que es va resoldre als acords de
«Divendres  Sant»  de  1998,  que  va  acabar  amb  les
discriminacions dels catòlics nord-irlandesos.

Hi  ha  base  jurídica  per  a  reclamar.  La  justícia  espanyola  ha
desencadenat  una  persecució  política  disfressada  de  procés
penal contra la majoria del poble català. Cal desemmascarar-la
el «¡a por ellos!» judicial amb un treball persistent i sistemàtic,
que  compti  amb  els  medis  personals  i  materials  necessaris.
Alfred  de  Zayas,  expert  de  les  Nacions  Unides  per  als  drets
humans, ha indicat que s’ha de comunicar el cas dels presos
polítics  catalans  al  Grup  de  Treball  sobre  les  Detencions
Arbitràries.  La retirada de l'euro-ordre de detenció contra els
exiliats a Bèlgica és una prova contundent d’abús de poder. El
jutge  Pablo  Llaneras  no  es  va  veure  capaç  de  defensar  les
acusacions de rebel·lió i sedició, ni de garantir un judici just a
Espanya davant d’un jutge imparcial com el belga, en canvi va
mantenir  a  la  presó  als  Jordis,  Junqueras  i  Forn.  L’advocat
Gonzalo  Boye,  defensor  dels  consellers  Comin  i  Serret,  ha
exposat en 4 articles (del 12-11-17 al 9-12-17)  al seu bloc els
atemptats contra els drets fonamentals comesos per la justícia
espanyola.

La persecució del moviment republicà ha portat el govern, la fiscalia i
els  jutges  espanyols  ha  trepitjar  les  llibertats  d’expressió,  reunió  i
manifestació, el dret a un judici just, a no ser empresonat de manera
arbitrària,  a  escollir  representants  i  a  exercir  aquesta  representació.
Totes les transgressions deriven de la primera i fonamental vulneració,
la del dret a l’autodeterminació, que és el primer proclamat pel Pacte
Internacional dels Drets Polítics i Civils. Quan no es respecta aquest
primer dret s’engega una dinàmica que porta a conculcar tota la resta.
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El  Regne  d’Espanya  va  cometre  el  primer  atemptat  amb  la
sentència del Tribunal Constitucional que va modificar l’Estatut
d’Autonomia  de  Catalunya  votat  en  referèndum  pels  seus
ciutadans.  Aquesta  sentència és la  violació  més explícita  del
dret a l’autodeterminació perquè anul·la la voluntat d’un poble
expressada  en  un  plebiscit,  la  fórmula  més  típica  del  seu
exercici.  A  més  va  suposar  una  prevaricació  perquè  va  ser
contrària  a  l’article  152.2  de  la  Constitució  espanyola  que
estableix que un Estatut aprovat en referèndum només pot ser
modificat pel mateix procediment.

La sentència del T.C. contra l’Estatut és el desencadenant de tot
el conflicte entre Catalunya i el Regne d’Espanya. La indefensió
davant del màxim tribunal espanyol va deixar el nostre poble
en la indefensió total. L’únic camí possible era la desobediència
civil seguint l’exemple de Mahatma Gandhi, Martin Luther King i
Nelson Mandela, tots els quals van infringir les lleis injustes i
van ser empresonats. Si les reclamacions democràtiques dels
catòlics  de  l’Ulster  de  la  dècada  de  1960  van  portar  al
desplegament  de  l’exèrcit  britànic  a  Irlanda  del  Nord,  les
nostres  mobilitzacions  pacífiques  i  les  nostres  victòries
electorals  han  portat  l’Estat  espanyol  a  desplegar  milers  de
policies  i  guàrdies  civils.  El  nostre  moviment  pacífic  i
profundament  democràtic  ha  estat  criminalitzat  i  els  seus
dirigents empresonats. Ara tot el món sap que hi ha un conflicte
d’alt voltatge entre la proclamada República Catalana i el Regne
d’Espanya.

Els efectes de les denúncies a la Comissió de Drets Humans i al
Grup de Treball  sobre Detencions Arbitràries, si són admeses,
tenen  efectes  morals,  limitats.  L’ONU  no  enviarà  els  cascos
blaus.  Però  desencadenen  uns  procediments  diplomàtics  i

jurídics en els quals els Estats han de demostrar que no han
infringit  els  pactes  que han  signat.  Els  atemptats  contra  els
drets polítics i civils consten en els informes anuals d’aquestes
instàncies.  No  es  poden  menystenir  les  repercussions
d’aquestes condemnes morals. Així una quarta dels detinguts
arbitràriament  són  alliberats  pels  governs  quan  el  Grup  de
Treball  sobre Detencions Arbitràries els demana que facin les
seves al·legacions. Sobretot aparèixer en els informes anuals de
les  Nacions  Unides  sobre  drets  humans  té  implicacions
diplomàtiques  i  d’imatge  per  als  Estats  infractors.  Aquesta
situació és més greu per un Estat membre de la Unió Europea
com tractarem en el proper article.
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Resolució democràtica del conflicte (5):

 la mediació europea

29 de gener de 2018

El  conflicte  català,  per  primera  vegada  a  la  història,  està  a
l’agenda  mediàtica  i  diplomàtica  europea  i  internacional.
Aquesta és la base per implicar els grans Estats d’Europa en la
seva  resolució  democràtica.  Fins  ara  els  nostres  esforços
d’internacionalització s’han enfocat en reclamar el nostre dret a
l’autodeterminació i  en el  reconeixement de la república que
anàvem a proclamar de manera unilateral. Davant les nostres
demandes  el  Regne  d’Espanya  es  presentava  com un  Estat
impecablement democràtic i ens retreia la desobediència a la
Constitució i les lleis. El seu plantejament ha tingut èxit perquè
cap govern europeu ha mostrat cap intenció de reconèixer la
República Catalana. La situació ha canviat a l’opinió pública i a
les cancelleries perquè la brutalitat policial, els presos polítics i
les  maniobres  per  impedir  la  investidura  del  President
Puigdemont han desemmascarat el fals Estat de Dret espanyol.

Hem  de  ser  conscients  que  els  països  de  la  Unió  Europea
s’oposen a la independència de Catalunya per la seva capacitat
de  desestabilització:  el  seu  PIB  és  superior  al  de  Grècia  i

representa el  25% de les exportacions espanyoles.  La nostra
continuïtat a un Estat espanyol que té un deute de més d’un
bilió d’euros, en un 40% a mans del BCE, és la garantia de la
seva solvència. Al mateix temps la dependència exterior és la
baula feble del Regne d’Espanya. El maig de 2010 una simple
carta del Banc Central Europeu va obligar al President Zapatero
a unes retallades que sabia que li farien perdre les eleccions. El
juliol de 2012 la mateixa pressió va portar el President Rajoy a
pujar l’IVA, noves retallades i el rescat bancari. Per aquesta raó
intentaran evitar una desestabilització crònica de Catalunya, el
principal motor productiu d’Espanya.

Els  dos  fets,  l’oposició  europea  a  la  independència  i
l’endeutament  exterior  espanyol,  es  contraresten  i  les
diplomàcies  dels  països  europeus  han  d’harmonitzar  els
interessos d’Estat amb els principis democràtics, fonament del
Tractat de Lisboa. El Regne d’Espanya no ha sabut respondre a
les grans mobilitzacions catalanes, no ens ha deixat altre recurs
que la desobediència civil i ara, per a reprimir-la, ha d’infringir
els drets fonamentals. La repressió policial i judicial ens permet
mostrar  als  nostres  conciutadans  europeus  que  la  reacció
espanyola prové d’una catalanofòbia històrica que ens utilitza
com  l’enemic  interior  per  a  enaltir  el  seu  patriotisme.  Els
constants insults dels dirigents i  la premsa espanyola en són
una prova. Aquest prejudici ancestral ens ha convertit en una
minoria indefensa davant de l’escalada d’abusos de la majoria
espanyola i fa impossible compartir un mateix Estat.

És  probable  una  pressió  de  governs  europeus,  en  especial
d’Alemanya  quan  Angela  Merkel  formi  nou  govern,  sobre  el
Regne d’Espanya a favor d’una solució negociada, però evitant
la independència. Tanmateix el règim espanyol està bloquejat
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per  la  crisi  catalana  i  no  es  pot  desdir  de  la  causa general
contra  la  suposada rebel·lió  violenta  catalana.  S’ha  creat  un
ambient d’exaltació patriòtica anticatalana que no els permet
rectificar.  Sumen  un  error  darrere  l’altra.  El  darrer  la
interlocutòria  del  Tribunal  Constitucional  contra  els  drets
fonamentals del President Puigdemont a ser investit. En l’estat
catatònic en què es troben les institucions espanyoles tornaran
a decebre novament a les cancelleries europees i el conflicte es
continuarà agreujant.

A finals d’aquest any la justícia espanyola té previst iniciar un
macrojudici contra l’anterior Govern de la Generalitat, la Mesa
del Parlament i els dirigents de l’ANC i Òmnium. Equipararà un
moviment  de  desobediència  civil  amb  una  rebel·lió  militar  i
demanarà 30 anys de presó, una pena que supera els anys que
Nelson Mandela es va passar a les presons sud-africanes per
actes  de  sabotatge.  Ni  l’Imperi  Britànic  amb  Gandhi,  ni  la
justícia  d’Alabama  amb  Martin  Luther  King  es  van  atrevir  a
plantejar penes tan greus. Des d’ara hem de preparar una gran
campanya  internacional  per  evidenciar  l’arbitrarietat  de  la
justícia espanyola. Caldrà repetir la campanya internacional que
es va portar a terme contra la condemna a mort de Francesc
Ferrer i Guàrdia, acusat de la crema d’esglésies de la Setmana
Tràgica en  la  què no hi  va  tenir  res  a  veure.  Precisament  a
Brussel·les hi té un monument fruit d’aquesta campanya.

La  suma  de  la  incapacitat  del  règim  espanyol  actual  per
afrontar les demandes catalanes i l’evidència d’una persecució
política disfressada de procés penal augmentarà la frustració de
les potències de la Unió Europea amb el règim espanyol. A més
passarem de demanar  el reconeixement d’una nova república,
a una mediació internacional per la resolució democràtica del

conflicte entre una nació annexionada i humiliada constantment
i  un  Estat  prepotent.  En  aquest  context  la  mediació
internacional  serà  més probable per  evitar  la  repetició  de la
conflictivitat  dels  darrers  mesos  amb  la  convocatòria  d’unes
eleccions constituents.
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Resolució democràtica del conflicte (6): 

Aguditzar les contradiccions espanyoles

4 de febrer de 2018

Aquesta setmana Esquerra instarà al Congrés de Diputats a 
entaular un diàleg bilateral amb el Govern espanyol. La 
resolució democràtica del conflicte ha d’insistir en aquesta via 
com va fer Gerry Adams des de 10 anys abans dels Acords de 
Divendres Sants sobre Irlanda del Nord. Hem de ser conscients 
que el Regne d’Espanya no farà cap cas d’aquesta demanda 
fins que no s’aguditzin les contradiccions polítiques, 
econòmiques i socials de la monarquia postfranquista. El règim 
del 78 necessita mantenir obert el conflicte català per amagar 
la crisi sistèmica que pateix. Cal recordar que fins que els 
laboristes no van substituir els conservadors de Margaret 
Tatcher no es va posar fi al conflicte d’Irlanda del Nord.

La corrupta oligarquia espanyola necessita controlar el  poder
executiu,  legislatiu  i  judicial  per  mantenir  els  seus  privilegis,
entre  ells  les  tarifes  elèctriques  més  altes  d’Europa,  els
beneficis  bancaris  desproporcionats,  els  contractes  d’obres
públiques més lucratius, el control dels mitjans de comunicació.
Van tenir beneficis extraordinaris amb la bombolla immobiliària
de  la  dècada  passada  i  van  provocar  la  gegantina  crisi  i  la

desastrosa  recuperació  actual.  Ara  els  és  imprescindible
continuar a La Moncloa per no acabar a la presó com els ha
passat  a  Jaume Mata,  Ignacio  González  o  el  mateix  Rodrigo
Rato. El govern espanyol mantindrà obert el conflicte català per
continuar al poder enardint el patriotisme del «a por ellos, oé,
oé».

Des  de  la  descomposició  del  bipartidisme  i  la  pèrdua  de  la
majoria absoluta del PP la crisi política és descomunal. Per a ser
elegit Mariano Rajoy va necessitar criminalitzar el suport dels
partits catalans a una alternativa del PSOE i Podemos, que tenia
els diputats necessaris per fer-lo fora. Després van provocar el
col·lapse dels socialistes amb la defenestració del seu Secretari
General,  Pedro Sánchez.  Fins i  tot  la  monarquia ha hagut de
perdre la seva neutralitat amb la intervenció televisiva de Felipe
VI a la nit del 3 d’octubre. El bloqueig de l’Estat ha estat total
en els dos anys de govern del PP en minoria. No s’ha aprovat
cap llei important, només els pressupostos de 2017 gràcies a
fortes concessions al PNB. Les classes dirigents espanyoles han
desaprofitat els vents de popa de l’economia mundial (preu baix
del petroli,  baixos tipus d’interès, expansió quantitativa, etc.)
per adaptar l’estructura productiva a la nova divisió mundial del
treball.  Tampoc  no  han  estat  capaços  de  reformar
l’administració central espanyola, ni tant sols d’acordar el nou
sistema de finançament autonòmic que havia d’estar enllestit
l’any 2014.

L’Estat espanyol mostra una síndrome catatònica que evoca la
que va patir la IV República Francesa amb motiu de la guerra
d’Algèria. L’orgull ferit de l’exèrcit francès, derrotat al Vietnam,
es va traduir en massacres contra poblats, a tortures i altres
comportaments bàrbars.  L’opinió pública i  molts intel·lectuals
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no en van voler saber res. Els mitjans de comunicació francesos
ocultaven aquests crims. La successió de desastres provocava
la caiguda dels  governs republicans de manera cada vegada
més sovintejada, perquè no sabien com afrontar el problema. Al
final  el  General  De Gaulle va fer un cop d’Estat incruent,  va
implantar la  V República i  va negociar els  Acords d’Evian de
1962.

La  criminalització  política,  mediàtica  i  judicial  infligirà  grans
sofriments per al nostre poble i els seus dirigents. Però aquest
patiment  no  serà  inútil  perquè  acabarà  girant-se  contra  el
Regne  d’Espanya.  Mentre  la  internacionalització  de  la  nostra
causa  demanava  el  reconeixement  del  nostre  dret  a
l’autodeterminació els governs i la majoria de l’opinió pública
dels  països  de  la  Unió  Europea  han  donat  suport  al  govern
espanyol. Però ara estem en una situació de drets humans. La
brutalitat  policial,  la  hostilitat  extrema  dels  mitjans  de
comunicació espanyols i els presos polítics ens ha introduït en
un nou escenari internacional.

Ja ha començat a passar: El Tribunal Suprem espanyol ha hagut
de  retirar  l’euroordre  contra  el  President  Puigdemont  i  els
consellers  exiliats  a  Brussel·les.  El  manteniment  de  les
acusacions de rebel·lió i la petició de 30 anys de presó contra
un moviment pacífic com el català és tant desproporcionat que
ni el cruel Imperi Britànic es atrevir a imposar-lo contra Gandhi.
Les  peticions  de  penes  només  són  comparables  a  les  de  la
justícia de la Sud-àfrica de l’apartheid que va tenir 27 anys a la
presó  a  Nelson  Mandela.  Tanmateix,  des  de  Robben  Island,
Mandela va derrotar a un règim brutal que va tenir el suport
dels Estats Units i la Gran Bretanya fins que l’opinió pública dels
seus països va obligar els seus govern a aplicar sancions. Una

de les  tasques dels  propers  mesos  serà  conscienciar  l’opinió
pública mundial del vergonyós «judici de Madrid» que prepara
el jutge Pablo Llanera, només comparable al «judici de Rivonia»
que va condemnar Nelson Mandela.

La  profunda crisi  del  règim del  78  l’ha  abocat  a  l’estratègia
repressiva  contra  l’independentisme.  Però  aquesta  és
insostenible dins la Unió Europea i finalment acabarà provocant
una gravíssima crisi d’Estat.
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Resolució democràtica del conflicte
(conclusió):

 la victòria depèn de nosaltres

12 de febrer de 2018

El Regne d’Espanya se sent molt segur de la seva força; els 
seus polítics, jutges i mitjans de comunicació ens comminen a 
rendir-nos. Tot i així l’estratègia repressiva de l’Estat espanyol 
està condemnada al fracàs. La seva incapacitat de seguir el 
camí democràtic del Canadà en relació al Quebec és la seva 
feblesa. Fa quaranta anys Pierre Trudeau va redactar una nova 
constitució que reconeixia anglòfons i francòfons com a pobles 
fundadors de Canadà i feia oficial el francès i l’anglès a tot 
l’Estat canadenc. De manera progressiva el Partit Quebequois 
ha anat perdent suport social.

L’Estat espanyol es va negar a autoritzar un referèndum com el
d’Escòcia perquè considerava impensable la independència. Les
grans  potències  i  les  agències  de  ràting  internacional  ens
ignoraven.  Creien  que  les  grandioses  mobilitzacions  i  les
victòries electorals eren un suflé. A partir de les eleccions de
setembre de 2015 els milions de manifestants s’ha transformat
en un formidable moviment de desobediència civil. Ara si que

l’Estat  espanyol  i  les  institucions  internacionals  temen  la
possibilitat  de la independència i  la  cronificació del  conflicte.
Aquesta  raó  és  la  raó  de  la  hostilitat  extrema  de  l’Estat
espanyol que ens ha declarat la guerra jurídica i ha transformat
la Constitució i les lleis en armes de guerra.

Som un moviment de desobediència civil,  no una insurrecció,
que  aplega  grandioses  mobilitzacions  amb  la  legitimitat
democràtica de les urnes. Aquesta combinació és imbatible en
el marc de la Unió Europea. Aquesta és contrària a la nostra
independència, però ens proporciona la protecció passiva dels
seus tractats basats en els principis democràtics. Necessitarem
desmuntar la reputació democràtica de l’Estat espanyol en el
seu  tracte  a  Catalunya,  demostrar  que  respon  a  prejudicis
anàlegs  a  l’antisemitisme.  Necessitarem  ampliar  la  majoria
social a les eleccions municipals i europees de maig de l’any
vinent.  Necessitarem demostrar que estem disposat a repetir
els  fets  d’octubre  de  cara  a  les  eleccions  constituents  de  la
República. Finalment aconseguirem una mediació europea per a
la  resolució  democràtica  del  conflicte  que  faci  vinculant  el
procés constituent.

Els diferents aspectes de l’estratègia vers la República exposats
en els articles anteriors han de convergir en uns mesos i anys
plens d’activisme.

Cal continuar la denúncia i la solidaritat amb els presos polítics i
convertir el macrojudici que prepara el Tribunal Suprem en un
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boomerang que es giri  contra ell  buscant una gran projecció
internacional.  Aquest  és  un  tret  de  la  desobediència  civil:
assumir els costos penals de desobeir lleis injustes per tal que
l’opinió pública sigui conscient del dolor que causa la injustícia.
El futur «judici de Madrid» ha de ser l’equivalent al judici de
Rivonia que va condemnar Nelson Mandela a cadena perpètua.
Des  de  la  presó  de  Robben  Island  va  derrotar  el  règim  de
l’apartheid.  La  seva  alçada  moral  va  impressionar  l’opinió
pública internacional que va forçar els seus governs a retirar el
suport  al  règim  dels  blancs  sud-africans  i  va  imposar  unes
eleccions constituents.

Les eleccions municipals i europees de maig de 2019 seran una
prova del progrés de la majoria social  independentista. Per a
ampliar-la  cal  centrar-se  en  la  denuncia  de  la  dura  realitat
quotidiana  de  precarietat  laboral,  baixos  salaris  i  habitatge
inassequible que l’oligarquia espanyola presenta com la gran
recuperació econòmica. La fase d’explicar els avantatges de la
República, om la d’ «Un País en Construcció» ja l’hem feta. Ara
caldrà  combinar  l’elaboració  de  lleis,  per  exemple  sobre
l’habitatge, amb campanyes explicatives mentre es tramiten i
mobilitzacions si són suspeses pel Tribunal Constitucional.

Els abusos constants de poder de l’Estat espanyol només poden
ser  respostos  amb  la  dignitat  de  la  desobediència  civil.  No
podem retrocedir  davant de les amenaces de presó; hem de
forçar-lo  a  complir-se  per  destruir  la  seva  reputació  d’Estat
democràtic. A l’octubre convocar eleccions sense proclamar la
República per evitar el 155 hauria estat un incompliment del
mandat  democràtic  del  27/S i  una submissió al  xantatge del

govern de Mariano Rajoy. La decepció hauria portat a la derrota
a les eleccions de desembre. El  mateix dilema se’ns torna a
presentar.  No  investir  el  President  Puigdemont  per  por  a  les
conseqüències  a  desobeir  un  Tribunal  Constitucional  que  se
salta la llei quan li convé ens fa perdre la força moral. Obligar a
l’Estat espanyol a que destitueixi el President que té el suport
de  la  majoria  democràtica  posa  en  evidència  l’opressió  que
practica amb el poble català i augmenta el seu desprestigi com
a Estat democràtic. Hem d’estar disposats a anar a la presó.
L’any 1943 quan els presos per seguir a Gandhi van superar la
xifra  de  130.000  l’Imperi  Britànic  va  comprendre  que  la
independència de l’Índia era inevitable.

Només depèn de nosaltres portar a terme aquesta estratègia en
els mesos i anys que vindran. S’aguditzaran les contradiccions
internes  espanyoles  i  es  farà  inevitable  una  mediació
internacional  per  la  resolució  democràtica  del  conflicte  entre
Catalunya i Espanya.
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«Un sol poble», deixeu 

que els nens continuïn jugant plegats!

18 de febrer de 2018

Quan el Ministeri d’Educació volia establir una casella sobre la llengua
vehicular a Catalunya

Dos dies a la setmana vaig a recollir els meus dos néts, de 7 i 4
anys,  a  una  escola  pública  a  Cornellà.  Ensortir  es  queden  a
jugar amb els seus companys en un descampat que hi ha a les
seves portes. Parlen entre ells i elles en castellà, fins i tot amb
els que tenen el català com a llengua materna. A les classes,
amb els mestres tots parlen en català amb la mestre. A cada
grup  hi  ha  els  típics  recels  de  si  aquelles  amigues  es
creuen més selectes i exclouen a d’altres del seu petit cenacle.
Però no hi ha cap mena de diferència, ni tensió, cap, per raons
d’idioma. Català a les aules, castellà al patí; no és una situació
òptima  per  a  una  llengua  minoritària,  però  no  és  un  mal
equilibri.

Ara un govern malvat,  abusant del seu poder,  vol  posar una
casella en els formularis d’inscripció del curs vinent per triar el
català o el castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament.
Aquest pas, d’aparença inòcua, pot deixar una pesada herència

a les generacions futures. Perquè portarà a separar els alumnes
en dues línies segons l’idioma. Després, de manera espontània,
al  pati  i  a  la  sortida  de  l’escola,  els  nens  jugaran  en  grups
separats. En una situació així els meus néts xerrarien en català
amb els seus amics. Però el preu seria massa alt.

L’estiu  de  2015  vaig  estar  Mostar,  una  preciosa  ciutat  de
Bòsnia-Hercegovina. Els turistes no noten res, però per sota hi
ha  una  societat  enfrontada  entre  croates  catòlics  i  bòsnis
musulmans que l’any 1992 van arribar a la guerra. El conflicte
no  va  néixer  entre  les  dues  comunitats,  sinó  que  va  ser
impulsada pels mitjans de comunicació de Belgrad, controlats
pel president serbi Slobodan Milosevich. Abans de les hostilitats
els  nens  de  Mostar  compartien  les  escoles.  En  canvi  ara  és
impossible que un noi i una noia de comunitats diferents surtin
junts.  La casella que Mariano Rajoy, el Milosevich de Madrid,
posarà a la inscripció per al curs vinent pot plantar la llavor que
porti  a  l’objectiu  de  José  Maria  Aznar:  «Antes  se  romperá
Cataluña que España»

Francesc de Carreras,  de Ciutadans,  blasmava el  consens de
«Catalunya és un sol  poble»  en un article a «El  País» (27-1-
2018).  No  li  preocupa  la  convivència  sinó  les  seves
conseqüències  devastadores  per  a  la  Constitució  de  1978.
Segons el fundador de Ciudadanos l’aspiració de constituir «un
sol poble» va ser una creació de Jordi Pujol destinada a assolir la
independència.  Insistint  en  la  mateixa  estratègia  José  Luis
Àlvarez,  professor  de  lideratge  a  França  i  els  Estats  Units,
propugna una «solució final» a l’article «’Els de casa’ frente ‘els
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de fora’» a El País (15-2-2018):  «Es la confrontación máxima,
concentrada,  final.  Esta  batalla  es  llevar  una  reforma
constitucional que cancele la inmersión lingüística educativa en
una sola lengua». Alvàrez també insisteix que tot plegat va ser
una creació de Jordi Pujol.

La  realitat  històrica  els  desmenteix.  Va  ser  Josep  Benet,
candidat del PSUC contra Jordi Pujol a les primeres eleccions al
Parlament (1980), qui va crear el concepte d’un «sol poble». Va
ser el 24 de març de 1968, el mes vinent farà 50 anys, a un
acte  d’homenatge  a  Pompeu  Fabra,  a  Badalona.  Allà  va  dir:
«Tots reclamem que l’ensenyament de l’idioma català sigui una
realitat per a tothom, perquè a Catalunya ningú es pugui sentir
discriminat per raó d’idioma. Perquè uns i altres, catalans de
llinatge  i  nous  catalans,  formem  un  sol  poble”.  A  l’estrada
l’acompanyaven Manuel Sacristán, professor, ideòleg i dirigent
del  PSUC,  i  Joaquim  Molas,  destacat  filòleg.  Estaven  allà,  a
diferència dels que sostenien que la defensa del català no era
una  cosa  del  poble  sinó  de  la  burgesia.  Les  forces
antifranquistes,  de  manera  destacada  Comissions  Obreres
hegemònica en el moviment obrer, van ser les defensores de la
unitat activa de tot el poble català. El lema «més que mai, un
sol poble»  centrava els cartells del PSUC per convocar la gran
manifestació de l’Onze de Setembre de 1977.

Catalunya l’any 1900 tenia dos milions d’habitants. Una primera
onada migratòria a la dècada de 1920 va fer augmentar la xifra
fins  a  2.800.000  de  persones.  L’any  1950  el  cens  era  de
3.200.000,  que es  converteixen  en  3.800.000 deu  anys  més
tard, en plena segona gran onada migratòria; s’arriben als sis

milions  l’any  1975.  Una  tercera  onada,  de  1997  a  2007  va
incrementar la població fins els 7.500.000. Tots els nouvinguts
sempre han arribat en condicions precàries, tant laborals com
d’habitatge. També per a la  societat  receptora la situació ha
estat dramàtica: amenaçada la supervivència de la llengua i la
identitat pel caràcter massiu de la immigració i per la repressió
de  l’Estat  espanyol  a  les  dues  primeres.  Perquè  l’onada
migratòria dels anys 20 i la dels anys 60 del segle passat es van
produir sota dictadures militars; Primo de Rivera, la primera i el
General Franco, la segona. El combat per la llibertat i la dignitat
contra aquells règims despòtics ens va agermanar.

Aquestes  lluites  compartides  van  ser  el  gresol  que  ens  van
fondre  en  la  voluntat  de  no  deixar  un  país  fragmentat  en
comunitats diferenciades es a les futures generacions. Aquest
és el sentit profund de l’escola catalana. Tots plegats, sigui quin
sigui  el  nostre  origen  i  la  nostra  llengua familiar,  no  podem
permetre que, aprofitant la intervenció de la Generalitat amb
l’article 155, una batalla política a Madrid, entre Ciudadanos i
Partido Popular, per veure qui esgarrapa més vots aprofitant els
prejudicis ancestrals contra Catalunya, separi els nostres fills i
néts per la seva llengua.
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La proclamació de la República 

va ser un acte de desobediència civil

26 de febrer de 2018

Arran de les declaracions dels presos polítics davant del jutge Llarena

Ni  la  proclamació  de  la  República  Catalana  al  Parlament  de
Catalunya, ni el referèndum de l’u d’octubre, no van ser actes
simbòlics  com  han  declarat  davant  del  jutge  alguns
protagonistes, entre ells l’expresident Artur Mas. Tampoc noes
va tractar d’una insurrecció, ni d’una rebel·lió; de fet ni tan sols
es va baixar  la  bandera borbònica de l’edifici  del  Parlament.
Tots aquests fets i d’altres van formar part d’un moviment de
desobediència  civil  a  la  legalitat  espanyola.  La  resistència
pacífica és l’únic recurs pacífic que queda a un poble indefens
com el català davant una legalitat injusta que no reconeix un
dret fonamental, el del poble català a l’autodeterminació.

La força de la no-violència és ètica; es basa en l’impacte en els
sentiments morals de l’opinió pública, la pròpia, la internacional
i  la  de  la  potència  agressora.  La  desobediència  civil  no  és
«saltar-se  la  llei»  com  fan  els  delinqüents  i  repeteixen  les
autoritats espanyoles, sinó la insubmissió a les lleis injustes. La
diferència amb els delinqüents i els corruptes rau en que els

lluitadors  no-violents  no  se'n  amaguen  i  accepten  les
conseqüències dels seus actes, siguin la presó o l’exili. El dolor
que  la  legislació  opressora  causa  en  persones  honestes  i
pacífiques ha de posar  de ressaltar  la  ignomínia del  sistema
legal.  Aquesta  força  moral  va  ser  l’arma  de  Gandhi,  Martin
Luther King o Mandela que van mobilitzar els seus compatriotes
i van sensibilitzar els demòcrates de tot el món.

Aconseguir  aquesta  autoritat  moral  i  la  solidaritat  que
desencadena  exigeix  ser  extremadament  precisos  sobre  la
naturalesa  dels  actes  de  desobediència.  No  podem  seguir
l’estratègia habitual dels advocats en processos penals normals
que se centren en obtenir  la llibertat provisional dels clients.
Ens trobem en una persecució política i les decisions judicials
no segueix la lògica processal sinó política. D’aquí uns mesos hi
haurà un macroprocés amb desenes d’inculpats als  quals els
poden caure llargues penes de presó.

Només des d’una enorme dignitat ètica, atorgant a la nostra
lluita una actitud gandhiana, podrem commoure els sentiments
morals  de  l’opinió  pública  europea, i  de  part  de  l’espanyola.
Hauran  de  ser  els  ciutadans  d’aquests  països  i  les  seves
organitzacions  de  drets  humans  les  que  pressionin  els  seus
governs. En aquest sentit el dejuni col·lectiu pels presos polítics,
seguint l’acció que es va fer a Cornellà, s’iniciarà aquest dilluns
als  Caputxins  de  Sarrià  i  que  continuarà  per  tot  Catalunya,
contribuirà  a  evocar  les  vagues  de  fam  de  Gandhi,  o  de
Xirinacs.
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La mateixa actitud  de  dignitat  cal  mantenir-la  en la  vessant
institucional del moviment de desobediència civil. La legitimitat
d’obtenir  la  majoria  parlamentària  en  unes  eleccions  és  una
característica específica del cas català de la que mai van poder
gaudir  Gandhi  o  Mandela.  Aquesta  dimensió  política
proporciona un impacte molt gran al moviment, però complica
saber quina és l’actuació correcta en cada moment i mantenir
una línia d’actuació d’alt nivell de noblesa. La disjuntiva entre
legitimitat i pragmatisme apareix a cada moment. Així, després
del  referèndum  d’autodeterminació,  calia  fer  honor  al  seu
caràcter vinculant per a les forces que l’havien convocat o bé
calia evitar la intervenció de la Generalitat amb l’article 155? Es
va imposar la dignitat i l’acompliment dels compromisos va ser
determinant  per  la  victòria  independentista  del  21  de
desembre, en les eleccions il·legítimes convocades per Mariano
Rajoy.  Si  s’hagues  cedit  a  les  pressions  la  desmoralització
hauria provocat una important abstenció independentista i avui
potser no hi hauria majoria republicana al Parlament.

El mateix dilema entre legitimitat i pragmatisme es reprodueix
en la investidura del President de la Generalitat. La dinàmica de
la  resistència  pacífica  no  permet  sotmetre’s  a  les  amenaces
dels  poders  espanyols  que volen impedir  que sigui  investida
President de la Generalitat la persona escollida pel bloc que va
guanyar  democràticament  les  eleccions.  Sabem  que  l’Estat
espanyol  té  la  força  necessària  per  destituir  el  President
Puigdemont  si  és  nomenat.  Sabem  que  el  seu  Tribunal
Constitucional s’ha saltat la seva pròpia llei per dictar mesures
cautelars.  Sabem que  el  poble  català  i  el  President  del  seu

Parlament està indefens davant d’aquest abús de poder. També
som conscients  de  la  necessitat  i  urgència  de  recuperar  les
institucions nacionals segrestades.

Però la no-violència ens impedeix sotmetre’ns a l’arbitrarietat
espanyola  per  por  a  les  conseqüències  legals.  La  resistència
passiva implica que l’Estat espanyol hagi d’acomplir les seves
amenaces, que destitueixi el nou President de la Generalitat per
la força i que afegeixi el President del Parlament a la llista de
persones processades. Aquest és l’únic camí per accelerar la
pèrdua de reputació democràtica del Regne d’Espanya.

A  mida  que  s’incrementin  el  nombre  de  representants
democràtics  processats,  empresonats  i  exiliats,  s’acumularan
les infraccions dels tractats fundacionals de la Unió Europea i la
desaprovació  de  l’opinió  pública  europea.  Al  final,  no  sabem
quan  de  temps,  la  situació  esdevindrà  insostenible  per  als
governs europeus que ara no s’impliquen en el conflicte entre
Catalunya  i  el  Regne d’Espanya.  En  el  cas  de  Sud-àfrica  les
potències  occidentals  durant  anys  no  van  fer  res  contra
l’apartheid.  Tot  i  així  l’acció  conjunta  de  dos  amics,  Nelson
Mandela  des  de  la  presó  i  Oliver  Tambo  des  de  l’exili,  van
mobilitzar  milions  de  persones  arreu  del  món,  que  van  fer
canviar la passivitat dels seus governs. Finalment van derrotar
l’apartheid de Sud-àfrica, un règim molt més ignominiós i brutal
que l’espanyol.
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Coratge i estratègia 

contra un Estat bunqueritzat

7 de març de 2018

Les  càrregues  policials  de  l’u  d’octubre  i  l’empresonament  i
l’exili del Govern i la Mesa del Parlament seguida ha despertat a
un nombre creixent de gent del somni dogmàtic segons el qual
el  Regne  d’Espanya  era  un  Estat  democràtic  pel  que  fa  a
Catalunya. El  Regne Unit era un país democràtic,  però no es
comportava com a tal a Irlanda. A la Sud-àfrica la democràcia
era reservada per als  blancs que tenien eleccions i  estat  de
dret,  però  oprimia  els  negres.  Des  de  que  el  Tribunal
Constitucional  van imposar  un Estatut  que no és el  que van
votar  els  ciutadans  de  Catalunya  no  hi  ha  democràcia  a
Catalunya.

Tenim al davant un règim bunqueritzat disposat a fer tot el que
calgui per retenir  Catalunya,  al  marge del  consentiment dels
catalans, al  marge de la seva pròpia legalitat,  al  marge dels
principis  democràtics.  Com  va  dir  l’antic  dirigent  del  PSOE
Alfredo Rubalcaba l’Estat espanyol està disposat a pagar el cost
que sigui per impedir, primer, la investidura del President Carles
Puigdemont  a  l’exili,  ara  la  de  Jordi  Sánchez,  a  la  presó.  La
mutació  del  Regne  d’Espanya  al  que  s’ha  denominat
«postdemocràcia»  és  accelerada  i  afecta  a  qualsevol
manifestació antimonàrquica, com ho mostra la persecució de
cantants de rap.

La  bunquerització  espanyola  provoca  dubtes  raonables  sobre
l’estratègia a seguir  contra un Estat  petri  com una roca i  fa
trontollar  un  moviment  unitari  que  aplega  molts  interessos  i
ideologies  diferents.  Va  passar  el  2014  davant  la  negativa
rotunda del Regne d’Espanya a celebrar un referèndum com el
d’Escòcia,  que  va  provocar  que  Iniciativa  per  Catalunya  es
despengés del procés participatiu del 9-N. Va ressorgir a l’hora
de fer una candidatura unitària a les eleccions plebiscitàries del
27-S-2015. Les diferències van continuar des de la investidura
fins a la proclamació de la República, passant per l’aprovació
dels  pressupostos.  Tot  i  aquestes  tensions  el  procés  per  la
independència,  des de 2012 fins ara,  és  el  moviment unitari
que més temps s’ha mantingut: Solidaritat Catalana va durar de
1906 a 1908; la unitat des de l’Assemblea de Parlamentaris de
1917  a  la  campanya  per  l’Estatut  d’autonomia  de  2018;
l’Assemblea de Catalunya de 1971 a les eleccions de 1977 en
les que va ser impossible fer una candidatura unitària al Senat.

Què cal fer davant d’un Estat bunqueritzat? D’entrada cal tenir
present  que  els  Estats  i  règims  bunqueritzats  es  poden
enfondrar: Irlanda va aconseguir la independència i el règim de
l’apartheid sud-africà va desaparèixer. La pressió internacional
va ser  determinant.  En  el  primer  la  Declaració  del  President
Wilson  a  favor  del  dret  a  l’autodeterminació  en  el  moment
d’entrar a la I Guerra Mundial al costat de la Gran Bretanya va
estar imposada per la minoria irlandesa dels Estats Units. Les
sancions  de  les  Nacions  Unides  i  l’aïllament  diplomàtic  van
trencar la resistència del règim de l’apartheid sud-africà. En tots
dos  casos  els  governs  de  les  potències  occidentals  eren
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còmplices dels Estats opressors i la pressió de l’opinió pública
els va obligar a canviar. Per aquesta raó erosionar i destruir la
reputació dels règims antidemocràtics és fonamental, tot i que
requereix temps.

No  rendir-se,  mantenir  el  conflicte  obert  i  intensificar-lo  és
fonamental. En primer lloc aguditza les contradiccions internes
dels règims bunqueritzats i els obliga a reprimir, infringint les
pròpies lleis. En segon lloc la repressió accelera la pèrdua de la
reputació democràtica i força els governs a actuar.

Agreujar  les  contradiccions  és  vital  perquè  la  bunquerització
acostuma  a  ser  senyal  de  debilitat.  En  el  cas  espanyol  és
evident:  el  govern  més  corrupte  d’Europa,  la  incapacitat
d’afrontar els gravíssims problemes acumulats com la situació
laboral dels joves i el seu accés a l’habitatge, el futur de les
pensions,  entre  molts  d’altres.  Tots  ells  són  tapats  per
l’exacerbació  del  conflicte  amb  Catalunya.  L’any  2016  hi  va
haver un govern en funcions per la repetició d’eleccions; l’any
2017 el govern del PP amb minoria només ha pogut aprovar els
pressupostos amb el caríssim suport del PNB i el 2018 no podrà
ni aprovar els comptes anuals. La paràlisi és total i no es pot
mantenir de manera indefinida.

Constatada  la  bunquerització  del  Regne  d’Espanya  no  tenim
altra remei que seguir l’exemple de Nelson Mandela, des de la
presó, i Oliver Tambo, des de l’exili. Van enderrocar un règim
que no tenia cap escrúpol en matar, torturar i empresonar. Van
tenir el coratge necessari i una estratègia a llarg termini que

combinava l’agitació a l’interior amb l’acció internacional. Dins
de la Unió Europea un moviment de desobediència civil com el
català pot derrotar un règim corrupte com l’actual amb menys
dolor i en menys temps. Només cal dignitat i resistència.
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El jutge Llarena és pitjor que el magistrat
racista que va condemnar Nelson Mandela

12 de març de 2018

La  interlocutòria  del  jutge  Pablo  Llanera,  que  denega  la
presència de Jordi  Sànchez al  Parlament de Catalunya per la
seva investidura, és el paradigma de la parcialitat, dels judicis
d’intencions  presentats  com a  proves,  d’atemptat  contra  els
principis elementals de la democràcia. Demostra que el jutge
del  Tribunal  Suprem  en  el  procés  contra  el  Govern  de  la
Generalitat i la Mesa del Parlament és més parcial i té menys
respecte  als  procediments  d’un  Estat  de  Dret  que no pas el
jutge Quartus de Wet que va presidir el judici sumaríssim contra
Nelson Mandela.

En el judici de Rivonia, a finals de 1963, el fiscal Percy Yutar va
imputar  Mandela  i  onze  companys  d’actes  de  sabotatge  per
preparar una revolució violenta que havia de ser seguida d’una
invasió armada del país.  Tota l’acusació es basava en judicis
d’intencions  polítics  en  el  mateix  estil  que  fa  servir  el  jutge
Llarena  en  la  interlocutòria  citada.  Formava  part  d’una
campanya  mediàtica  portada  a  terme  per  la  premsa  sud-
africana blanca que cada dia  titulava: «revolució  de caràcter
militar». Els mitjans de comunicació espanyols han la mateixa
tècnica que els periodistes racistes de Pretòria, perquè jutges i

redactors  comparteixen  una  mentalitat  supremacista.  Els
articulistes del apartheid estaven convençuts que la superioritat
de la raça blanca legitimava les persones d’origen europeu a
imposar la  legalitat  i  l’Estat  de Dret  de l’apartheid sobre els
negres,  als  que  negaven  el  dret  a  votar.  Els  periodistes
espanyols  estan  convençuts  que  la  Unitat  d’Espanya  els
legitima a imposar la seva sobirania als catalans sense el seu
consentiment,  sense  respectar  el  resultat  de  les  eleccions
catalanes.

En el primer judici després de la detenció de Mandela, Bram
Fischer, el seu advocat, va ressaltar que el fiscal Yutar acusava
al seu client de ser autor d’uns sabotatges realitzats mentre era
a la presó. El fiscal no va saber que contestar. El jutge Quartus
de Wet li va etzivar: «La base de la seva argumentació, tal com
ho veig, senyor Yutar, és que vostè està convençut de que els
acusats  són  culpables».  A  continuació  el  jutge,  blanc  i
segregacionista, va desestimar el cas i va aixecar la sessió. Els
membres de l’ANC (African National Congrés) havien de quedar
lliures,  però  la  policia  sud-africana  blanca  els  va  tornar  a
detenir, aplicant-los la llei antiterrorista.

Podríem  aplicar  les  paraules  del  jutge  de  l’apartheid  a  la
interlocutòria del Sr. Pablo Llarena contra Jordi Sánchez. Ell sap
que no té cap base de fets per sustentar el delicte de rebel·lió
perquè va retirar l'euro-ordre contra el President i els consellers
exiliats  a  Bèlgica.  Tampoc  no  es  va  atrevir  a  presentar-la  a
Dinamarca,  ni  a  Suïssa,  i,  amb  tota  probabilitat,  tampoc  la
presentarà al Regne Unit.
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Al cap d’uns mesos es va repetir el judici contra els dirigents de
l’ANC sud-africana. El mateix fiscal acusava el futur premi Nobel
de  la  Pau  d’alta  traïció  per  preparar  una  invasió  guerrillera,
delicte que comportava la pena de mort.  En aquesta segona
avinentesa Nelson Mandela, en contra dels consells dels seus
advocats, va optar per fer una declaració política per justificar
la  seva  resistència  passiva  primer,  i  el  seu  pas  a  actes  de
sabotatge sense víctimes personals davant l’absolut tancament
del  règim  de  l’apartheid.  Va  acabar  el  seu  al·legat  amb
aquestes paraules: «He dedicat tota la meva vida a la lluita del
poble africà...He acaronat l’ideal d’una societat democràtica i
lliure  en  el  que  totes  les  persones  convisquin  juntes  en
harmonia... Si és necessari és un ideal pel qual estic disposat a
morir».

La  sala  era  plena  del  judici  era  plena  d’observadors
internacionals, se celebraven 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. Quan la Unió Europea calla en el cas català, cal no
oblidar aquest antecedent.

El  Regne  d’Espanya  prepara  el  «judici  de  Madrid»  contra  el
Govern de la Generalitat i la Mesa del Parlament de Catalunya

per  aquesta  tardor.  Hem de  convertir-lo  en  una  reedició  del
«judici  de  Rivonia»  contra  Nelson  Mandela,  amb  la  gran
diferència que el procés català ha estat totalment pacífic i no hi
hagut cap delicte de rebel·lió. Al judici del Tribunal Suprem de
Pretòria destacava que els jutges i fiscals eren blancs, mentre
que els acusats eren negres. Al «judici de 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. Per ressaltar
aquest fet només cal que els acusats usin la seva llengua. Des
d’ara hem de preparar la repercussió internacional del judici del
Govern de la Generalitat i la Mesa del Parlament per posar de
manifest  que  la  brutalitat  judicial  és  la  continuació  de  la
brutalitat policial del u d’octubre.
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Ferrer i Guardia: afusellat 

per rebel·lió militar sense cap prova

21 de març de 2018

Amb l’acusació de rebel·lió i sedició al Govern i a la Mesa del
Parlament el Tribunal Suprem actua com el Consell de Guerra
contra  Francisco  Ferrer  i  Guardia  com  a  cap  de  la  rebel·lió
militar  de la Setmana Tràgica de juliol  de 1909.  Aleshores el
jutge  instructor  no  van  poder  aportar  cap  prova  de  la  seva
participació en la vaga general, en la crema d’esglésies o els
enfrontaments  amb  els  guàrdies  civils  i  les  tropes.  Se’l  va
acusar de conspiració, d’induir a d’altres a actuar, sense cap
evidència, sense fets concrets. Unes estructures profundes de
l’Espanya  borbònica  relliguen  la  «Causa  contra  Ferrer  y
Guardia»  de  1909  amb  la  causa  general  contra  els  càrrecs
electes catalans del jutge Pablo Llanera.

Ferrer  i  Guardia  va  ser  detingut  el  3  de  setembre  i
immediatament el Govern d’Antonio Maura va separar la seva
causa de la resta (uns 1800 processats) i va nomenar un jutge
instructor diferent, més dòcil als dictats dels superiors, que va
fonamentar  tota  la  seva  acusació  en  la  seva  «personalitat
revolucionària» que havia dedicat tota la seva vida a promoure
escoles i editorials destinades a promoure una revolució contra
la monarquia catòlica. El Consell de Guerra es va celebrar el 9
d’octubre i va ser afusellat el 13 del mateix mes.

     La Setmana Tràgica havia començat com una vaga general
contra el reclutament forçós de reservistes per anar a combatre
a la Guerra del Marroc, on els rebels del Rif havien atacat unes
inversions mineres espanyoles. La majoria d’aquests reservistes
eren  caps  de  família  que  quedaven  sense  cap  ingrés.  La
convocatòria va ser impulsada per un Comitè de Vaga en el que
predominaven  membres  de  Solidaritat  Obrera,  acabada  de
crear. Va tenir un èxit enorme i va paralitzar fàbriques, comerç i
transport de Barcelona i principals ciutats industrials. El Capità
General  va declarar l’Estat de Guerra, però no tenia efectius
suficients i va esperar dos dies a actuar, fins que no van arribar
reforços.  La  vaga  no  tenia  direcció  política  i  es  va  crear  un
enorme buit de poder. Mentrestant el ministre de Governació, el
reaccionari Juan de la Cierva, va assegurar que havia esclatat
una revolta separatista a Catalunya per impedir que la protesta
contra la guerra s’estengués fora del Principat.

     Dirigents locals del Partido Republicano Radical, que unien
l’anticlericalisme  i  l’anticatalanisme,  van  dirigir  la  protesta
contra la crema de convents. També es van atacar comissaries i
quan van arribar les tropes de reforç hi hagué molts morts i
milers de detinguts. Ferrer i Guàrdia vivia al Masnou; quan va
saber l’esclat de la vaga va baixar a Barcelona per contactar
amb els vaguistes i amb els radicals lerrouxistes per donar una
direcció revolucionària a la protesta. Però ni el Comitè de Vaga
ni els líders del Partido Repúblicano Radical en van voler saber
res. A la nit va tornar a casa seva a peu perquè els trens no
funcionaven.
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     El  Govern  espanyol  no  volia  castigar  els  «radicals»
d’Alejandro  Lerroux  perquè  havien  frenat  el  moviment  de
Solidaritat  Catalana,  assolint  la  majoria  a  l’Ajuntament  de
Barcelona. A més tenien moltes simpaties entre l’exèrcit pel seu
anticatalanisme. Amb aquesta finalitat la justícia va considerar
la  crema  d’esglésies  com  un  delicte  civil  de  danys  entre
particulars, que havien de jutjar els tribunals ordinaris. En canvi
les topades amb les forces armades van ser tractades com a
rebel·lió militar i jutjades en Consells de Guerra. Descartats els
líders lerrouxistes, Ferrer i Guardia va ser escollit com a víctima
propiciatòria, eliminant de passada l’impulsor de les «Escuelas
Modernas» que feies  la  competència  a l’ensenyament de les
ordres religioses.

     Les protestes contra l’afusellament de Ferrer i Guardia van
tenir una extraordinària dimensió internacional, amb r Comitès
de  Solidaritat  a  França,  Itàlia,  Bèlgica  i  altres  països.  A
Brussel·les es va erigir un monument, al qual la Universitat fa
una visita anual, entre d’altres símbols del pensament laic. A
Espanya també hi hagué una gran campanya, però no contra la
injustícia  feta  a  Ferrer  i  Guardia.  El  seu  cas  va  servir  per
combatre  el  President  del  Govern  espanyol,  amb  el  lema
«¡Maura, no!» i els liberals van aconseguir que Alfons XIII el fes
dimitir i substituir-lo al poder. L’absència d’una ètica jurídica i
política  als  dirigents  polítics  és  un  altre  característica
permanent  de  l’Espanya  borbònica.  Es  va  demostrar  a  la
transició: a Espanya els crims contra la Humanitat comesos pel
franquisme  van  quedar  impunes.  Tampoc  no  es  van  crear

Comissions de la Veritat com a la majoria de països que havien
patit  dictadures  militars.  Aquesta  mateixa  setmana  PP,
Ciudadanos  i  PSOE  han  refusat  canviar  la  llei  d’Amnistia  de
1977,  que va ser  la  llei  de la  impunitat  del  franquisme.Amb
l’acusació  de  rebel·lió  i  sedició  al  Govern  i  a  la  Mesa  del
Parlament el Tribunal Suprem actua com el Consell de Guerra
contra  Francisco  Ferrer  i  Guardia  com  a  cap  de  la  rebel·lió
militar de la Setmana Tràgica de juliol  de 1909. Aleshores el
jutge  instructor  no  van  poder  aportar  cap  prova  de  la  seva
participació en la vaga general, en la crema d’esglésies o els
enfrontaments  amb  els  guàrdies  civils  i  les  tropes.  Se’l  va
acusar de conspiració, d’induir a d’altres a actuar, sense cap
evidència, sense fets concrets. Unes estructures profundes de
l’Espanya  borbònica  relliguen  la  «Causa  contra  Ferrer  y
Guardia»  de  1909  amb  la  causa  general  contra  els  càrrecs
electes catalans del jutge Pablo Llanera.

     Ferrer  i  Guardia  va  ser  detingut  el  3  de  setembre  i
immediatament el Govern d’Antonio Maura va separar la seva
causa de la resta (uns 1800 processats) i va nomenar un jutge
instructor diferent, més dòcil als dictats dels superiors, que va
fonamentar  tota  la  seva  acusació  en  la  seva  «personalitat
revolucionària» que havia dedicat tota la seva vida a promoure
escoles i editorials destinades a promoure una revolució contra
la monarquia catòlica. El Consell de Guerra es va celebrar el 9
d’octubre i va ser afusellat el 13 del mateix mes.

     La Setmana Tràgica havia començat com una vaga general
contra el reclutament forçós de reservistes per anar a combatre
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a la Guerra del Marroc, on els rebels del Rif havien atacat unes
inversions mineres espanyoles. La majoria d’aquests reservistes
eren  caps  de  família  que  quedaven  sense  cap  ingrés.  La
convocatòria va ser impulsada per un Comitè de Vaga en el que
predominaven  membres  de  Solidaritat  Obrera,  acabada  de
crear. Va tenir un èxit enorme i va paralitzar fàbriques, comerç i
transport de Barcelona i principals ciutats industrials. El Capità
General  va declarar  l’Estat  de Guerra,  però no tenia efectius
suficients i va esperar dos dies a actuar, fins que no van arribar
reforços.  La  vaga  no tenia  direcció  política  i  es  va  crear  un
enorme buit de poder. Mentrestant el ministre de Governació, el
reaccionari Juan de la Cierva, va assegurar que havia esclatat
una revolta separatista a Catalunya per impedir que la protesta
contra la guerra s’estengués fora del Principat.

     Dirigents locals del Partido Republicano Radical, que unien
l’anticlericalisme  i  l’anticatalanisme,  van  dirigir  la  protesta
contra la crema de convents. També es van atacar comissaries i
quan van arribar les tropes de reforç hi  hagué molts morts i
milers de detinguts. Ferrer i Guàrdia vivia al Masnou; quan va
saber l’esclat de la vaga va baixar a Barcelona per contactar
amb els vaguistes i amb els radicals lerrouxistes per donar una
direcció revolucionària a la protesta. Però ni el Comitè de Vaga
ni els líders del Partido Repúblicano Radical en van voler saber
res. A la nit va tornar a casa seva a peu perquè els trens no
funcionaven.

     El  Govern  espanyol  no  volia  castigar  els  «radicals»
d’Alejandro  Lerroux  perquè  havien  frenat  el  moviment  de
Solidaritat  Catalana,  assolint  la  majoria  a  l’Ajuntament  de

Barcelona. A més tenien moltes simpaties entre l’exèrcit pel seu
anticatalanisme. Amb aquesta finalitat la justícia va considerar
la  crema  d’esglésies  com  un  delicte  civil  de  danys  entre
particulars, que havien de jutjar els tribunals ordinaris. En canvi
les topades amb les forces armades van ser tractades com a
rebel·lió militar i jutjades en Consells de Guerra. Descartats els
líders lerrouxistes, Ferrer i Guardia va ser escollit com a víctima
propiciatòria, eliminant de passada l’impulsor de les «Escuelas
Modernas» que feies  la  competència a l’ensenyament de les
ordres religioses.

     Les protestes contra l’afusellament de Ferrer i Guardia van
tenir una extraordinària dimensió internacional, amb r Comitès
de  Solidaritat  a  França,  Itàlia,  Bèlgica  i  altres  països.  A
Brussel·les es va erigir un monument, al qual la Universitat fa
una visita anual, entre d’altres símbols del pensament laic. A
Espanya també hi hagué una gran campanya, però no contra la
injustícia  feta  a  Ferrer  i  Guardia.  El  seu  cas  va  servir  per
combatre  el  President  del  Govern  espanyol,  amb  el  lema
«¡Maura, no!» i els liberals van aconseguir que Alfons XIII el fes
dimitir i substituir-lo al poder. L’absència d’una ètica jurídica i
política  als  dirigents  polítics  és  un  altre  característica
permanent  de  l’Espanya  borbònica.  Es  va  demostrar  a  la
transició: a Espanya els crims contra la Humanitat comesos pel
franquisme  van  quedar  impunes.  Tampoc  no  es  van  crear
Comissions de la Veritat com a la majoria de països que havien
patit  dictadures  militars.  Aquesta  mateixa  setmana  PP,
Ciudadanos  i  PSOE  han  refusat  canviar  la  llei  d’Amnistia  de
1977, que va ser la llei de la impunitat del franquisme. 
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El conflicte català ja és europeu; 

ha deixat de ser un afer intern espanyol

27 de març de 2018

Les  euroordres  de  detenció  pel  delicte  de  rebel·lió  han
proporcionat una dimensió europea al conflicte entre el Regne
d’Espanya  i  Catalunya.  Els  governs  del  continent  i  la  Unió
Europea  no  podran  sostenir  que  es  tracta  d’un  afer  intern
espanyol. No tindrem el suport actiu dels executius europeus al
dret  a  l’autodeterminació  de  Catalunya,  però  tindrem  la
protecció passiva de quatre justícies europees. S’ha posat en
marxa una dinàmica que portarà a la «resolució democràtica
del  conflicte»;  una  sortida  anàloga  a  la  que  va  portar  als
«Acords de Divendres Sant» d’Irlanda del Nord. Perquè el Regne
d’Espanya no pot retenir Catalunya per la força que genera una
escalada repressiva incompatible amb els Tractats de la Unió
Europea. Els seus països acabaran forçant el govern espanyol a
asseure en una taula de negociacions. No oblidem que Mariano
Rajoy va convocar eleccions immediates després de l’aprovació
de  l’article  155  per  la  pressió  implícita  dels  seus  socis
comunitaris.

El  Tribunal  Suprem  espanyol  serà  examinat  pels  sistemes
judicials d’Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa al marge de les
posicions dels seus governs. El portaveu del Govern alemany
s’ha afanyat a reafirmar la seva confiança en l’estat de dret
espanyol i a refusar la seva comparació amb Turquia. En canvi
el govern suís ja ha anunciat que no concedeix extradicions per
causes  polítiques.  Quan  jutges  independents  a  Brussel·les,
Edimburg,  Neumünster  i  Ginebra  examinin  amb detall  tot  el
procés judicial i els fets en que es basa l’acusació de rebel·lió,
l’Estat espanyol pot tenir una desagradable sorpresa majúscula.
El mateix jutge Llarena ja va retirar l’euroordre quan va veure
que la justícia belga denegaria el càrrec de rebel·lió i  ara no
s’aporten nous fets  ni  arguments.  Gonzalo Boye,  advocat  de
Comin  i  Serret,  està  convençut que Alemanya no accedirà  a
l’extradició.  Els  arguments  que  va  exposar  a  Brussel·les  són
d’una contundència irrefutable com es pot llegir en el seu blog
https://www.eldiario.es/contrapoder/Euroorden-quita-
pon_6_716088405.html o
https://www.eldiario.es/contrapoder/Euroorden-derechos-
fundamentales_6_716788322.html.  Si  cap  de  les  quatre
justícies  europees  no  concedeixen  l’extradició  per  rebel·lió,
Espanya es trobarà en una situació insostenible que li generarà
una crisis sistèmica.

La  bunquerització  de  l’Estat  espanyol  ha  fet  impossible  la
proclamació de la República seguint el model de les repúbliques
bàltiques. Tanmateix aquesta mateixa bunquerització el porta a
exigir  la  rendició,  en  forma  de  retorn  a  la  «normalitat»
constitucional i autonòmica; és a dir retorn a un Estatut que no
és el que van votar els catalans en referèndum.
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Ens trobem en un combat de boxa. El pacífic poble català no té
la capacitat de vèncer el Regne d’Espanya per K.O. Tanmateix
té la capacitat de resistència suficient per plantejar assalts l’un
darrera l’altra, i guanyar-los per punts, tot i entomar durs cops
de puny. L’assalt del referèndum de l’u d’octubre i la victòria a
les eleccions del  21-D en són dos bons exemples. El  combat
entre el búnquer i la resistència porta de manera necessària a
la  dinàmica  de  la  «resolució  democràtica  del  conflicte»  que
exigeix mantenir una tensió sostinguda en un seguit d’assalts
per aguditzar la crisi del corrupte règim espanyol i per forçar la
mediació europea. No es poden guanyar tots els assalts , però
l’important, la victòria final, és segura.

L’abús de poder de la justícia espanyola amb deu presos polítics
ha  provocat  una  indignació  que  més  enllà  de
l’independentisme. Ara seria una indignitat presentar un quart
candidat  després  de  que  els  poders  estatals  han  impedit  la
investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez i  Jordi Turull.
Per tant cal desobeir les anticonstitucionals mesures cautelars
dictades  pel  Tribunal  Constitucional,  encara  que  tingui
conseqüències  penals,  i  investir  Carles  Puigdemont,  si  no  és
inhabilitat,  o  Jordi  Sánchez,  avalats  per  les  resolucions  del
Comitè de Drets Humans de l’ONU. Amb tota probabilitat l’Estat
espanyol impedirà que el President pugui prendre possessió del
càrrec i que pugui nomenar govern. Haurà guanyat un assalt.

La convocatòria de noves eleccions serà inevitable i aquestes
seran un nova part del llarg combat. Cal preparar-les des d’ara
tenint  present  que  l’oligarquia  espanyola  no  podrà
desencadenar una guerra psicològica i econòmica com la que
va fer a la tardor, provocant el canvi de la seu social de tres mil
empreses  catalanes.  Les  estadístiques  oficials  han demostrat

que  totes  les  grans  calamitats  econòmiques  anunciades  han
estat falses. La participació serà menor i podem guanyar aquest
assalt com el del 21-D. I aprofitar per obrir el front democràtic i
antirepressiu  que  s’ha  esbossat  com  a  reacció  als
empresonaments.

Comprendre la dinàmica del xoc entre el búnquer espanyol i la
resistència catalana ens permet afrontar els propers assalts: el
macrojudici contra el Govern i la Mesa del Parlament a la tardor,
les eleccions municipals i europees d’aquí un any i poc després
les eleccions espanyoles anticipades. Si les forces republicanes,
al carrer i a les institucions, actuen unides i amb una estratègia
compartida,  farem seure  l’Estat  espanyol  a  una  taula  per  la
resolució democràtica del conflicte, amb mediació internacional
com a Irlanda del Nord.
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20 anys dels acords de «Divendres Sant» a
l’Ulster i la mediació europea al conflicte

català

9 d’abril de 2018

El  President  Puigdemont  ha  demanat  una  mediació
internacional  en  el  conflicte  entre  Catalunya  i  el  Regne
d’Espanya  després  de  ser  alliberat  de  la  presó  pel  tribunal
alemany. Aquesta petició ha coincidit  amb el  vintè aniversari
dels «Acords de Divendres Sant» que van posar fi al conflicte
d’Irlanda  del  Nord.  Tot  i  les  enormes  diferències  entre  el
conflicte de l’Ulster, amb més de tres mil morts, i el nostre, es
poden aprendre algunes lliçons dels 10 anys que van durar les
negociacions fins arribar als  pactes l’abril  de 1998. El  nostre
plet és menor per l’absència de violència i la Unió Europea ens
ha negat la seva protecció activa tractant-lo com un afer intern
espanyol. En un incendi la protecció activa són els bombers i la
protecció passiva són les sortides d’emergència, els materials
ignífugs, les proteccions dels quadres elèctrics, etc. La brutalitat
policial de l’u d’octubre i la brutalitat judicial dels presos polítics
i  les  euroordres  han  activat  la  protecció  passiva  de  la  Unió
Europea: els tribunals i l’opinió pública. Ara el conflicte català-
espanyol  ja és un conflicte europeu i  la mediació,  discreta o
pública, es posarà en marxa.

En les negociacions secretes irlandeses-britàniques els  actors
internacionals  van  ser  determinants,  en  concret  el
posicionament  dels  Estats  Units  d’Amèrica,  sobretot  amb  la
presidència de Bill Clinton. Des de la Primera Guerra Mundial els
Estats  Units  i  la  Gran  Bretanya  han  tingut  unes  relacions
diplomàtiques  estretíssimes  perquè milers  de  nord-americans
han  mort  defensant  el  Regne  Unit.  Bill  Clinton  va  haver
d’enfrontar-se a resistències molt fortes al Departament d’Estat,
fins i tot amb el senador Ted Kennedy, d’arrels irlandeses. Una
insistent  tasca  diplomàtica  de  la  República  d’Irlanda  va
contrarestar-la.  Només  els  Estats  Units  podien  doblegar  la
resistència del Partit Conservador, aliat dels partits unionistes
d’Irlanda  del  Nord.  Durant  una  dècada  Margaret  Tatcher  va
repetir  «El  Regne Unit  no  negocia  amb terroristes»  com ara
Mariano Rajoy assegura:  «no es pot negociar amb els qui se
salten la llei».  L’any 1994 el President Clinton va concedir un
visat a Gerry Adams per viatjar als USA; John Major es va posar
«incandescent de ràbia» i durant setmanes no va respondre les
trucades telefòniques de Clinton.

És inútil demanar diàleg bilateral al Govern Rajoy. El Parlament
de  Catalunya  hauria  de  fer  una  crida  als  governs  europeus
demanant la  seva mediació perquè són els  únics  que poden
vèncer la negativa del Regne d’Espanya a negociar. La majoria
independentista no té la força necessària per imposar les seves
resolucions.  Tanmateix  la  seva  desobediència  civil  d’aquesta
tardor i la legitimitat democràtica guanyada a les eleccions han
portat el conflicte a les portades dels mitjans, a les cancelleries
i  als  tribunals  de  tota  Europa.  I  continuarem amb  la  nostra
reivindicació de la república, que pot acabar desestabilitzant el
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règim monàrquic  espanyol,  el  que  més  temen  les  potències
europees. Catalunya sola no ho aconseguirà, però pot catalitzar
els  problemes  econòmics  i  socials  que  el  règim  actual  és
incapaç d’afrontar. Els dirigents europeus han de témer que la
inestabilitat  catalana,  sumada  a  la  social,  generi  una  crisi
política de gran profunditat, comparable a la «Crisi de Maig» de
1958 que va suposar el final de la IV República francesa, per la
seva  incapacitat  de  resoldre  la  guerra  d’Algèria,  i  el  retorn
forçat del General  De Gaulle al  poder.  La crisi  espanyola pot
iniciar-se  l’any  vinent  després  de  les  eleccions  municipals  i
europees, en les que el PP s’enfonsarà. Mariano Rajoy no podrà
mantenir  el  seu  govern  en  minoria  i  haurà  de  convocar
eleccions espanyoles, que proporcionaran un panorama encara
més fragmentat que l’actual.

El  candidat  a  la  Presidència  de  la  Generalitat,  en  la  sessió
d’investidura, hauria d’exposar un pla de mediació internacional
com un element central de la propera legislatura. Cal fer-ho tot i
saber  que  Alemanya,  França,  Itàlia,  etc  s’oposen  a  la
independència de Catalunya i tots els seus esforços seran per
evitar-la. S’esforçaran per tal que el Regne d’Espanya faci una
oferta  a  Catalunya  que  redueixi  de  manera  significativa
l’independentisme. Voldran reproduir el que Jacques Trudeau va
fer a Canadà quatre dècades enrere, amb una profunda reforma
constitucional  que,  a  llarg  termini,  ha  fet  retrocedir  el  Partit
Québequois. Però Espanya és incapaç d’afrontar un canvi polític
i  ideològic  d’aquesta  magnitud.  Com  ha  passat  amb  les
euroordres a mida que els països europeus que s’impliquin en el
conflicte s’adonaran de l’hostilitat irracional de l’Estat espanyol
contra  els  catalans,  la  catalanofòbia.  Si  plantegem  bé  el

conflicte,  sense  renúncies,  continuant  les  mobilitzacions  i  la
desobediència civil  fins  que no siguin  reconeguts  els  nostres
drets fonamentals, els potències mediadores i l’opinió pública
del continent arribarà a la mateixa conclusió que la majoria dels
ciutadans de Catalunya: no és possible compartir l’Estat amb
els que et consideren i et tracten com l’enemic interior que els
cohesiona nacionalment.

El llarg procés que va portar als Acords de Divendres Sant a
Irlanda  del  Nord  mostra  que  al  final  s’imposen  els  principis
democràtics. Encara que el problema central era el terrorisme,
al final la pau es va fonamentar sobre el reconeixement del dret
a l’autodeterminació de l’Ulster. Aquest reconeixement 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 la mediació internacional 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. No n’hi ha
prou amb crides abstractes a la negociació. Per obtenir aquests
resultats,  per  fer  possible  la  República  amb  reconeixement
internacional,  cal  elaborar  un  pla  per  a  la «resolució
democràtica del conflicte»  que tingui present els antecedents
històrics d’altres països.
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«Unidad de España», monarquia i
república

18 d’abril de 2018

Amb motiu del 14 d’abril, dia de la República

José Luis Ábalos, Secretari d’Organització del PSOE, s’ha oposat
al manifest «Avanzar es República» que les Joventuts Socialistes
han publicat amb motiu del 14 d’abril d’aquest any. Ábalos ha
assegurat  que  España  té  en  l’actualitat  problemes  més
importants que el model de Cap d’Estat. Aquest reduccionisme
és un insult a la tradició republicana dels socialistes espanyols
que significava una nova concepció de l’Estat i la societat. A
més el conflicte català és del més greus del Regne d’Espanya i
va estretament lligat a la concepció de la «Unidad de España»
de la monarquia. Aquesta unitat és l’antítesi de la «unió dels
espanyols»  de  la  tradició  republicana,  basada  en  els  llaços
voluntaris i en el respecte a la diversitat religiosa, identitària i
lingüística. La «Unidad de España» monàrquica, des dels Reis
Catòlics,  ha  significat  la  imposició  d’una  religió,  d’un  règim
autoritari, d’una llengua, d’una oligarquia. Una unió republicana
s’hauria fonamentat en la fraternitat, si els que han enarborat la
bandera borbònica no l’haguessin esclafada militarment.

Mariano  Rajoy  i  Felipe  González  sostenen  que  la  nació

espanyola va néixer cinc-cents anys enrera. En temps de Isabel
i Fernando l’única institució comuna a tots els regnes va ser la
Inquisición  española  cruelment  determinada  a  imposar  la
«unidad»  religiosa.  Amb  aquesta  finaliat  el  1492  es  van
expulsar els jueus i es va conquerir el Regne de Granada, l’únic
estat  musulmà de  la  Hispania  romana.  El  Sant  Ofici  va  ser
l’única institució espanyola perquè la reina Isabel mai va ser
reina d’Aragó ni comtessa de Barcelona; a la seva mort, Ferran
II  va  ser  expulsat  del  Regne de  Castella.  El  primer  monarca
comú a tots els  regnes va ser Carles V. En el  seu regnat va
esclatar la Reforma de Luter i la Inquisició va dirigir el seu zel
persecutori contra els protestants. El 1609 es va completar la
neteja  ètnica  amb  l’expulsió  dels  moriscs.  La  «unidad  de
España»  mai  es  va  plantejar  la  unió,  la  convivència  entre
cristians, musulmans i jueus.

Assolida la uniformitat religiosa, el Conde-duque de Olivares va
plantejar a Felip IV la «unidad política», és a dir l’annexió dels
seus  regnes  a  Castella:  «reducir  estos  reinos  de  que  se
compone  España  al  estilo  y  leyes  de  Castilla».  Aquesta
legislació era absolutista des de la derrota de «los comuneros»
davant  del  rei.  En  aquell  moment  Catalunya  i  Portugal  eren
regnes  amb  el  mateix  estatus  estatal  i  aquest  darrer  va
aprofitar la revolta catalana per a declarar-se independent. El
programa absolutista  de  la  «Unidad  de  España»  va  triomfar
amb la victòria de Felip V a la Guerra de Successió. Els «Decrets
de Nova Planta» van abolir totes les constitucions i institucions
parlamentàries  catalanes  i  van  annexionar  els  països  de  la
Corona  d’Aragó  al  Regne  de  Castella  apel·lant  al  dret  de
conquesta.
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La Constitució de Càdiz de 1812 per posar fi a l’absolutisme va
proclamar:  «España es la  reunión de todos los  españoles  de
ambos hemisferios». Va intentar substituir la «unidad» fruit de
la «conquista» per la unió voluntària entre iguals: argentins i
catalans,  mexicans  i  valencians,  peruans  i  gallecs.  Però
Fernando VII i la seva cort van rebutjar aquesta unió apel·lant a
la  seva  sobirania  per  continuar  rebent  la  plata  i  l’or  que
arribaven d’Amèrica. La imposició de la «unidad» borbónica va
fer  inevitable  el  naixement  de  les  repúbliques
hispanoamericanes i els espanyols de l’hemisferi occidental van
esdevenir hondurenys, colombians, ecuatorians, xilens, etc.

Al segle XIX, reduit el Regne d’Espanya a la península ibèrica,
menys Portugal, i les illes, la «unidad» es va concentrar en la
formació  d’un  Estat-nació  amb  una  única  religió,  una  única
llengua,  una  única  història,  una  identitat  i  una  bandera  (la
borbònica).  Després  de  vendre  a  preu  de  saldo  les  terres
comunals  i  les  de  l’Església  als  grans  latifundistes  amb  la
desamortització, la nova oligarquia, de mà del General Narvaez,
«el  espadón  de  Loja»,  van  establir  estructures  bàsiques  del
Regne  d’Espanya  contemporani:  la  divisió  en  províncies,  la
Guàrdia Civil, el Concordat de 1851, els plans d’estudi unificats
en llengua i continguts, etc.

El  republicanisme  espanyol  i  el  català  van  néixer  com
alternativa  a  aquest  sistema  polític,  social  i  ideològic.  La
Revolució de 1868 va intentar substituir Isabel II per Amadeu de
Savoia però va fracassar en l’intent.  La República Federal  va
plantejar una alternativa a la «unidad de España» substituïnt-la

per una unió voluntària,  a  partir  de la  visió  històrica de Pi  i
Margall  expressada  al  llibre  «Las  Nacionalidades»  (1877).  El
projecte de Constitució federal  de 1873,  a més d’admetre la
llibertat religiosa i ideològica, transformava els antics regnes en
Estats  federats  i  establia  tres  nivells  de  sobirania  (dels
municipis,  dels  Estats  i  de  la  Federació).  Les  forces
supremacistes  de  la  «Unidad  de  España»  van  considerar
insuportable aquesta perspectiva i el General Martínez-Campos
va donar un Cop d’Estat per establir la Restauració Borbònica.

Les guerres de Cuba per la seva independència van comportar
la sacralització de la «unidad de España». Abans la integritat de
les  fronteres  no  preocupava.  Ho  demostra  l’article  46  de  la
constitució de 1845 establia que el rei podia «enajenar, ceder o
permutar cualquier parte del territorio español», sempre que ho
autoritzes una llei. La irrupció del catalanisme polític a inicis del
segle XX va ser el nou revulsiu que inflamava el patriotisme de
la «unidad de España». La fòbia al catalanisme també servia
per  desviar  l’atenció  de  l’endarreriment  endèmic  del  Regne
d’Espanya.

La monarquia borbònica va ser incapaç de resoldre la demanda
d’un Estatut d’Autonomia per Catalunya. Fins al 14 d’abril de
1931,  el  dia  que  es  van  proclamar,  al  mateix  temps,  la
República Catalana i la República Espanyola. El senyor Ábalos,
de  manera  indigna,  intenta  ignorar  el  protagonisme  que  els
socialistes van tenir  en aquesta jornada històrica, que anava
molt més enllà de l’abdicació d’Alfons XIII, perquè significava,
per exemple la reforma agraria, o l’Estatut de Catalunya.
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El «ejército nacional» es va rebel·lar el 18 de juliol de 1936 i va
massacrar centenars de milers d’espanyols i catalans en nom
(quin sarcasme!) de la «unidad de España» i del catolicisme. Va
derrotar la república gràcies a l’ajuda militar del feixisme italià i
del nazisme alemany

A la mort de Franco, per un moment, va semblar que la «Unidad
de  España»  era  compatible  amb  el  reconeixement  de  les
«nacionalitats»  històriques.  Però  les  tesis  de  Fraga  Iribarne,
radicalment  oposat  a  aquest  reconeixement  el  1978,  van
triomfar amb la sentència del Tribunal Constitucional de 2010.
La victòria de la concepció borbònica i franquista de la «Unidad
de España» i la seva acceptació pel PSOE i Ciudadanos és el
nucli  del  conflicte  entre Catalunya i  el  Regne d’Espanya.  Per
aquesta raó, contra el que pensa el secretari d’organització del
PSOE, proclamar la República Catalana i la República espanyola
són els afers més importants en aquest moment de crisi de la
monarquia  postfranquista,  un  règim  corrumput  fins  a  la
mèdul·la, que utilitza la «Unidad de España» per legitimar una
deriva autoritària sense aturador.
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Les tres fases dels conflictes democràtics

 i el xoc Espanya-Catalunya

26 d’abril de 2018

Som  a  la  fase  de  confrontació  entre  el  Regne  d’Espanya  i
Catalunya,  la  primera  de  tots  els  conflictes.  En  ella  els  dos
bàndols exacerben l’antagonisme visceral  amb plantejaments
ideològics  i  emocionals.  En  els  països  democràtics  aquest
primer període és seguit  per  un segon temps en el  qual  les
parts  concreten  les  seves  posicions  i  detallen  les  seves
exigències per ampliar els seus respectius seguidors i crear una
perspectiva de negociació. La tercera part són les negociacions,
els acords i la seva aplicació. Un bon exemple d’aquestes fases
es va donar dècades enrere a diversos països amb motiu de la
instal·lació  de  centrals  nuclears:  en  primer  lloc  van  esclatar
protestes contra els  plans de construir-les;  a continuació van
aportar-se  argumentacions  amb  dades  sobre  les  necessitats
energètiques,  els  perills,  l'emmagatzemament  dels  residus
radioactius, etc; a la tercera part es van prendre decisions; en
uns països van guanyar les empreses elèctriques, d’altres els
moviments antinuclears.

El  conflicte  actual  entre  Catalunya  i  el  Regne  d’Espanya  va
començar amb la sentència de 2010 del Tribunal Constitucional
contra l’Estatut. Des de la primera gran manifestació de juny
d’aquell any s’ha seguit una escalada que ha arribat al nivell

màxim  de  confrontació:  per  un  costat  la  celebració  del
referèndum  d’autodeterminació  de  l’u  d’octubre  i  la
proclamació de la República Catalana del 27 del mateix mes.
Per la banda espanyola, la suspensió de facto de l’autonomia de
Catalunya  i  l’empresonament  i  l’exili  del  Govern  de  la
Generalitat i la Mesa del Parlament amb l’acusació de rebel·lió
violenta, penada amb 30 anys de presó. Amb aquesta grimpada
s’ha consolidat  una majoria social  per  la  independència molt
activa  i  resilient  i  el  conflicte  català-espanyol  ha  assolit  una
dimensió europea.

El  Regne  d’Espanya  no  esperava  la  fermesa  i  amplitud  del
moviment republicà. Primer van pensar que seria un suflé que
es  desinflaria  sol.  Després  van  creure  que  amb  la  repressió
salvatge  i  la  intervenció  de  les  institucions  autonòmiques  la
majoria de catalans suplicaria el retorn a l’autonomia. Mai van
calcular que el conflicte català penetraria en l’opinió pública i
els mitjans de comunicació dels Estats europeus i que la seva
reputació democràtica  cauria  tant  avall.  Ara comencen a  ser
conscients  que  la  perllongació  de  la  confrontació  afeblirà  el
suport de la resta d’Estats de la Unió Europea, que temen una
crisi perllongada en la quarta economia de l’eurozona.

L’etapa de confrontació durarà mesos i  anys perquè el  Partit
Popular i  la seva Brunete mediàtica ha estigmatitzant tant la
majoria social independentista que se’ls ha anat de les mans.
Ara és Ciudadanos el qui recull els beneficis de la catalanofòbia.
I al mateix temps s’ha posat en marxa una maquinària judicial
que no es  pot  parar.  A  Irlanda  del  Nord  el  pas  a  la  segona
negociadora no va ser possible fins que Margaret Tatcher i John
Major no van perdre el poder. És altament probable que no es
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pugui plantejar una desescalada del conflicte fins que Rajoy i
Rivera no desapareguin de la vida política espanyola.

En  plena  confrontació,  el  moviment  per  la  República  ha  de
prendre la iniciativa i fer propostes de resolució democràtica del
conflicte. Ho va fer Gerry Adams al conflicte de l’Ulster, quan
encara manava Tatcher, i Nelson Mandela, quan encara estava
empresonat pel règim de l’apartheid. Les propostes a fer han de
tenir dos objectius, un de cara al Govern Rajoy i l’altra de cada
als Estats europeus. Aquesta setmana Aitor Esteban, portaveu
del  PNB  a  Madrid,  ha  justificat  el  seu  vot  favorable  als
pressupostos  de  2018 pel  compromís  del  President  Rajoy  de
que aixecarà l’aplicació de l’article 155 quan es formi el Govern
de la Generalitat i que aleshores obrirà una «etapa de diàleg».
La proposta de negociació ha de tenir l’objectiu de contrarestar
davant dels governs europeus i  l’opinió pública el  que entén
Rajoy per diàleg: negociacions del sistema de finançament de
les autonomies, la sessió de presidents de les autonomies del
Senat, algunes inversions a Catalunya, etc, etc.

En contra d’aquesta concepció cal definir propostes clares per
posar fi a l’etapa de confrontació per la nostra part. A més de la
llibertat dels presos polítics i exiliats i d’un diàleg i negociació
bilateral (no multilateral amb la resta d’autonomies) cal exigir la
mediació internacional. No podem cenyir-nod a un nivell intern
espanyol  perquè  en  aquest  context  la  part  catalana  és  una
minoria  indefensa contra  una majoria  que ha demostrat  una
hostilitat  extrema.  La  nostra  referència  no  pot  ser  les
negociacions que van portar al fracassat Estatut de 2006 sinó

els  Acords de Divendres Sant  d’Irlanda del  Nord,  o  dels  que
l’ANC sud-africana, encapçalada per Nelson Mandela.

Aquestes propostes de diàleg i de negociació d’alt nivell haurien
de formar part del programa d’investidura del President de la
Generalitat, o bé el nucli del programa d’unes noves eleccions.
Cal elaborar-les amb rigor i acompanyar-les d’un relat sòlid. Tot i
així seran refusades per la part espanyola com a contràries a la
democràcia constitucional i al diàleg. Però el seu objectiu ha de
ser oferir a les potències europees una perspectiva, alhora, de
la determinació de la majoria social per la independència i dels
camins que preveu per a resoldre el conflicte.
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Memoràndum per a preparar la fase de
propostes del conflicte

2 de maig de 2018

Quan s’arriba a la fase de màxima confrontació en un conflicte
polític, hi ha un moment en el qual cal prendre la iniciativa per
passar  a  la  fase  següent,  la  de  propostes.  El  1985  la
confrontació entre la majoria negra de Sud-Àfrica i el règim de
l’apartheid estava en el seu punt més dramàtic. Oliver Tambo,
president  de  l’African  National  Congres,  havia  demanat  als
demòcrates sudafricans de fer ingovernable el país i ho estava
aconseguint.  Es  multiplicaven  els  sabotatges,  les  vagues
esclataven una darrera l’altra, hi havia una agitació permanent
als  suburbis  negres  com  Soweto.  En  paral·lel  la  campanya
internacional  contra  el  sistema  racista  era  cada  cop  més
intensa  fins  al  punt  que  les  Nacions  Unides  havien  decretat
sancions  internacionals  contra  Sudàfrica.  En  aquest  context
Nelson  Mandela,  que  va  refusar  la  llibertat  personal  si  no
s’alliberaven tots els presos polítics, va demanar privadament
diàleg al Govern opressor.

Havia constatat que la duríssima repressió del règim sudafricà
no havia pogut acabar amb la resistència negre. Tanmateix els
lluitadors  per  una  Sudàfrica  no-racista  no  podien  derrotar  el
Govern sudafricà per la seva superioritat militar. Aquest empat
es  podia  perllongar  indefinidament  i  Mandela  va  sentir  la

necessitat  de  preparar  una  fase  de  propostes.  El  President
Botha  posava  tres  condicions:  la  fi  a  la  lluita  armada,  el
trencament amb el Partit Comunista i la renúncia a un govern
de la majoria negre. Mandela sabia que els blancs tenien un
pànic  compulsiu  a  perdre  el  poder  i  esdevenir  una  minoria.
L’objectiu  de  les  converses  era  trencar  aquesta  angoixa
extrema  a  base  de  detallar  propostes  i  de  la  coneixença
personal.  Després  de  mesos  d’insistència  va  aconseguir  la
celebració de reunions secretes amb ministres del  govern, el
cap  del  serveis  secrets,  generals,  entre  d’altres,  sense
desencallar cap assumpte.

Finalment va aconseguir una trobada secreta amb el President
Botha. Li  va preparar un memoràndum que constava de tres
parts. En la primera exposava les raons que havien portat la
majoria negra a la desobediència civil i, fracassada aquesta, al
sabotatge. A continuació rebatia les tres principals demandes
del seu Govern.  A la  tercera part proposava negociacions en
dues  etapes.  Una  primera  per  crear  el  clima  apropiat  amb
l’alliberament  dels  presos,  el  cessament  de la  lluita  armada,
etc.  En  la  segona  etapa  per  abordar  l’establiment  d'una
democràcia  de  sufragi  universal  sense  distincions  de  races,
amb garanties de seguretat per a la minoria blanca. 

Afortunadament  el  conflicte  entre  Catalunya  i  el  Regne
d’Espanya és molt  lluny de la virulència del  sudafricà,  sense
morts, ni tortures, ni milers de detencions policials. Tot i així, el
referèndum  de  l’u  d’octubre  amb  la  brutalitat  policial,  la
posterior aplicació de l’article 155, l’exili i els presos polítics, els
abusos de poder dels Tribunals en les investidures, han portat el
xoc entre Catalunya i Espanya a la màxima tensió.
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En aquestes condicions el President Puigdemont des de l’exili, el
vicepresident  Junqueras  des  de  la  presó  i  el  Parlament  de
Catalunya haurien de presentar un memoràndum al President
del Govern espanyol per entaular converses. Seguint l’esquema
de  Mandela  en  una  primera  part  hauria  d’exposar  els
antecedents  del  conflicte  des  de  la  sentència  del  Tribunal
Constitucional contra l’Estatut aprovat en referèndum, explicant
com la negativa a un referèndum com el d’Escòcia no ens han
deixat altra via que la desobediència civil.

En una segona part hauria d’assenyalar que no hi haurà retorn
a “normalitat” entesa com a l’acatament d’un Estatut que no ha
estat votat pel poble català en referèndum. Hauria d’advertir
que la desobediència civil al carrer, a les institucions catalanes i
a les instàncies internacionals, continuarà mentre Catalunya no
pugui exercir el dret a l’autodeterminació, no siguin alliberats
els presos polítics i  anul·lada la causa de rebel·lió  contra els
exiliats  i  repressaliats.  La  intransigència  dels  partits
constitucionalistes  i  la  capacitat  de resistència  de  la  majoria
republicana fa preveure un conflicte de llarga durada. Aquesta
confrontació,  sumada  a  la  corrupció,  al  bloqueig  polític  i  la
degradació  del  sistema  judicial,  incrementa  el  risc  d’una
desestabilització profunda del règim del 78. Sobretot quan les
condicions econòmiques internacionals no siguin tan favorables.
Aquest  perill  d’inestabilitat  greu  a  la  quarta  economia  de  la
zona euro hauria d’incitar als Estats europeus a mediar en el
conflicte.

En  una  tercera  part  s’haurien  d’esbossar  les  qüestions  de
principi  a  resoldre,  els  protagonistes  per  una  i  altra  banda
d'unes possibles  negociacions,  els  procediments  per saber la
voluntat del poble de Catalunya, els interessos econòmics en

joc, la pertinença a la Unió Europea i els períodes de transició
per mantenir l’estabilitat de l’Estat espanyol i de la zona euro si
els electors reafirmen l’opció per la independència, etc.

La finalitat d’aquest memoràndum no és que Mariano Rajoy o
Albert Rivera que sembla el seu successor, l’acceptin, sinó fer
saber  al  “deep  state”,  als  poders  fàctics  espanyols,  les
condicions  de  la  part  catalana  per  a  la  solució  pactada  del
conflicte.  També  els  Estats  europeus,  ara  oposats  a  la
independència de Catalunya, puguin calibrar que proporciona
més  estabilitat  a  la  Unió  Europea:  el  suport  incondicional  al
Regne d’Espanya o els passos assenyalats al memoràndum per
la resolució democràtica del conflicte. 
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Esquerra Republicana: 

estratègia social, estratègia política

9 de maig de 2018

A l’esborrany de ponència política de la Conferència Nacional
d’ERC sorpren el contrast entre la clara estratègia social  que
s’hi presenta i una estratègia política en la que predomina el
distanciament sobre el procés que va portar aln referèndum i la
proclamació  de  la  República  sobre  les  propostes  polítiques
concretes per al futur.

En  el  primer  àmbit  es  proposa  eixamplar  la  base  social  de
l’independentisme per assolir una majoria sòlida i no efímera.
Per aconseguir  aquest  objectiu  es  preveu enfortir  els  lligams
amb els moviments socials progressistes,  aproximació que es
considera afavorida per la repressió venjativa desfermada per
l’Estat espanyol, la qual ha provocat una indignació que s’esten
més enllà de l’independentisme. L’ampliació dels sectors socials
s’aconseguirà,  també, amb unes polítiques de cohesió social,
fetes  des  de  totes  les  institucions.  Igualment  la  ponència
defensa el consens al voltant de constituir “un sol poble” forjat
a la lluita antifranquista, ara amenaçat per l’avenç electoral de
Ciutadans. A més amplia la voluntat integradora a la inmigració
provinent d’altres continents per tal  que la desigualtat no es

transmeti d’una generació a la següent com ha passat a molts
països europeus.

En  canvi  en  l’àmbit  polític,  tot  i  que  la  ponència  inicial  vol
“bastir  una  nova  estratègia,  realista,  valenta  i  eficaç”,  s’hi
destaquen  més  els  elements  negatius  que  no  pas  els
propositius.  Al  llarg  de  les  pàgines  s’evidencia  la  crítica  al
programa de “Junts pel Si” de 2015, basat en el full de ruta de
l’ANC. El xoc inicial amb el búnquer de l’Estat espanyol destil·la
un  estat  d’ànim  derrotista  amb  frases  com  “no  hem  estat
capaços de fer realitat la República Catalana”, o bé “avui en dia
l’independentisme  no  és  suficientment  poderós,  encara,  …
representa aproximadament un 50% de la població catalana”.
Els passos que es proposen no són nous, ni valents, ni eficaços.
Emfatitzar  que  “el  procés  cap  a  la  República  Catalana  serà
clarament multilateral, des del punt de vista social, econòmic,
polític  i  institucional”  és  pura  retòrica  si  no  es  concreta  en
proposta definides.

A  la  pràctica  s’esbossa  una  línia  política  que  consisteix  en
retornar a la “normalitat” d’un Estatut que no és el que va votar
el poble català en referèndum, a un Estatut que la militància
d’ERC es va oposar l’any 2006. Suposa retornar a la fracassada
demanda  del  “dret  a  decidir”,  a  la  proposició  de  llei  per
referèndum sobre la independència que Marta Rovira, en Joan
Herrera i en Jordi Turull van defensar al Congreso de Diputados
el dia 8 d’abril de 2014 i que aquest no ni tans sols admetre a
tràmit.  Va ser  el  fracàs  d’aquesta  via la  que va obligar  a  la
majoria  del  poble  català  a  emprendre  el  dur  camí  de  la
desobediència  civil.  Una  lluita  no-violenta  que  ha  estat

100



criminalitzada  per  l’Estat  espanyol  amb  el  resultat  de  nou
persones empresonades, sis a l’exili i una multitud d’encausats.
La  ponència  no  entèn  que  només  mantenint  la  resistència
pacífica i  internacionalitzant el  conflicte com s’ha fet  amb el
referèndum i la proclamació de la República s’aconseguirà “que
el govern de Madrid dialogui d’una vegada amb el sobiranisme
de cara a assolir una sortida a l’escocesa pel conflicte polític
català”.

La  clau  del  conflicte  amb  Espanya  és  la  negativa  taxativa
d’aquesta  a  aceptar  un  pacte  com  el  que  van  acordar  el
Parlament  britànic  i  el  Parlament  escocès  quan  el  SNP  va
obtenir el 44% dels vots. La brutalitat policial de l’u d’octubre i
la brutalitat judicial d’acusar de rebel·lió armada al Govern, al
Parlament  i  els  presidents  de les  entitats  sobiranistes  són  la
prova fefaent de fins on estan disposats a arribar el govern, el
parlament i la justícia espanyoles. Alhora són els motors de la
internacionalització  del  conflicte  entre  Catalunya  i  Espanya.
Estan  decidits  a  suportar  la  caiguda  de  la  seva  reputació
democràtica  internacional  abans  que  reconèixer  el  dret  del
poble  català  a  l’autodeterminació.  Tanmateix  la  dependència
internacional d’Espanya és la seva baula feble i la recerca d’una
mediació europea és la clau per a la resolució democràtica del
conflicte. Només si aquest es manté viu, en primera plana dels
mitjans  de  comunicació,  aconseguirem trencar  la  posició  de
“no-intervenció  en  assumptes  interns  espanayols”  de  les
potències europees.El realisme repetidament invocat ens ha de
portar  a  constatar  que  negada  l’aspiració  màxima  el  Regne
d’Espanya tampoc està en disposició a negociar cap dels grans
temes que el Tribunal Constitucional va modificar amb la seva

sentència:  el  reconeixement  de  Catalunya  com  a  subjecte
polític, ja que va ser reduida a subespècie; la creació d’un poder
judicial català; l’equiparació del dret i el deure de conèixer el
català i l’espanyol; un sistema de finançament bilateral.

El realisme ens fa constatar que el Regne d’Espanya només vol
la derrota total del sobiranisme. Ara no té capacitat política de
negociar  res  perquè  ha  enverinat  de  catalanofòbia  l’opinió
pública espanyola i, a prop de noves eleccions, només li val la
victòria  total.  No  té,  ni  tant  sols,  capacitat  econòmica  per
renovar  el  sistema  de  finançament  autonòmic  que  ja  havia
d’haver  efectuat  l’any  2014.  I  molt  menys  té  capacitat  per
reconduir  els  processos  judicials  oberts  contra
l’independentisme com s’ha vist en el refús del Tribunal Suprem
d’acceptar la petició de la Fiscalia General de l’Estat d’atorgar la
llibertat condicional a Joaquim Forn.

La  Conferència  Nacional  d’ERC  hauria  pogut  estar  una
avinentesa  solemne  per  confirmar  el  manteniment  de  la
desobediència civil al carrer i a les institucions fins que el Regne
d’Espanya s’avingués a una resolució democràtica del conflicte,
seguint el patró d’altres conflictes més greus, com per exemple
els Acords de Divendres Sant de 1998 d’Irlanda del Nord. La
Conferència del juliol podria ser l’escenari escaient per establir
les  condicions,  les  etapes  i  els  passos  d’una  resolució
democràtica del conflicte entre Catalunya i el Regne d’Espanya.
Caldria  que els  militants  d’ERC reaccionessin  com van fer  el
2006  quan  la  direcció  d’ERC  propugnava  el  “si  crític”  al
referèndum  de  l’Estatut  i  les  assemblees  territorials  van
imposar el “no”. 
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Desobediència gandhiana, 

diàleg constituent

16 de maig de 2018

La  brutalitat  policial,  la  persecució  judicial  han  amargat  la
revolució  dels  somriures  que  proclamava  l’enyorada  Muriel
Casals. Costa mantenir la cara riallera però no podem tancar-
nos en el búnquer de la ràbia, que és el que busca l’hostilitat
extrema del  Regne  d’Espanya.  El  moviment  per  la  república
només  vencerà  si  continua  com  la  revolució  de  l'empatia.
Dissabte  passat,  mentre  al  Parlament  hi  havia  el  debat
d’investidura, el periodista David Miró visitava Oriol Junqueras i
Raúl Romeva a la presó d’Estremeras on, assegura, “hi ha gent
que pensa en el llarg termini, amb mirada àmplia”. I recull les
paraules de Raúl Romeva que el vidre dels carcellers no van
poder  interceptar:  "La  República  no  és  una  trinxera.  Només
avançarem  si  sortim  de  la  trinxera".  "Mà  estesa  i  empatia,
màxim respecte per a tothom". "El que hi ha és por: els hem de
convèncer que la República no va contra ningú".  La mateixa
actitud  de  Nelson  Mandela  a  la  duríssima  presó  de  Robben
Island: només podia vèncer el règim de l’apartheid si arribava a
entendre  els  temors  dels  blancs  a  un  govern  de  la  majoria
negra.

El  mateix  dia  Daniel  Innerarity  publicava  “L’aliança  dels
neuròtics” a  La  Vanguardia  que  tractava  com  superar  els
conflictes  polítics  aguts,  aquells  en  els  quals  cada  part  està
segura que el contrincant busca no només guanyar, sinó la seva
destrucció. El títol de l’article prové del mecanisme que, segons
filòsof quebequés Charles Taylor, apassionat de la ressolució de
conflictes,  es  produeix  en  confrontacions  en  les  quals  “els
somnis d’uns són els malsons dels altres”. Aplicat al nostre cas
la  part  catalana  està  convençuda  que  l’Estat  espanyol  està
disposat a tot, des d’empresonar els dirigents electes inventant-
se delictes de rebel·lió a destruir la convivència, amb la finalitat
de  convertir  la  catalanitat  en  un  fet  residual  fins  a  la  seva
desaparició.  A  la  vegada  la  part  espanyola  considera  la
independència de Catalunya una mutilació, com si els tallessin
un  braç;  per  tant  no  la  reconeix  com  a  subjecte  polític  i
considera  que  té  dret  a  retenir-la  sense  necessitar  el
consentiment dels seus ciutadans.

Innerarity assenyala que mai és impossible el diàleg i que una
forma  subtil  de  menyspreu  de  l’adversari  consisteix  en
considerar-lo fora de l’abast de la persuasió política, despreci
que justifica la pròpia negativa a revisar la pròpia posició. En un
conflicte la fase de diàleg és més exigent que la confrontació
perquè obliga a oferir arguments quan en la fase anterior era
suficient una declaració de principis. Finalment adverteix: “La
questió 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”. Cal tenir molt present aquest avís perquè al
Québec l’independentisme ha perdut la majoria social perquè
va semblar menys dialogant que l’Estat canadenc, que va ser
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capaç de capgirar la seva Constitució per fer-la atractiva per la
majoria dels quebequesos.

El  Regne  d’Espanya  és  incapaç  d’una  resposta  com  la
canadenca  i  ha  optat  per  una  estratègia  repressiva  que  pot
causar  molt  de  dolor  durant  molt  de  temps,  però  està
condemanada al fracàs. Per això des de fa anys la majoria de
mitjans de comunicació espanyols segueixen el mandat de José
Maria Aznar de 2012:“Antes se romperá la unidad de Cataluña
que  la  de  España”  i  aboquen  les  seves  tergiversacions
periodístiques  sobre  les  llars  catalanes  on  les  televisions  de
Madrid tenen més de dues terceres parts d’audiència. Un dels
puntals  d’aquesta  ofensiva,  planificada des del  “Deep State”
espanyol,  és  presentar  el  moviment  republicà  com  una
insurrecció etnicista d’una meitat dels ciutadans de Catalunya
que es vol  imposar  a  l’altra  meitat  per  la  força.  Per  obtenir
aquest  objectiu  l’ideòleg  de  Ciudadanos  Francesc  Carreras
instava en un article a rebentar el consens “un sol poble”.

Per  afrontar  aquest  bombardeig  mediàtic  cal  ressaltar  la
naturalesa  pacífica,  democràtica,  gandhiana,  de  la
desobediència  civil  sobiranista.  Cal  recordar  el  caràcter
democràtic del republicanisme català que accepta el resultat de
les eleccions encara que perdi. Cal insistir que els abusos de
l’Estat  espanyol  no  ens  han  deixat  altre  camí  que  la
desobediència pacífica per defensar el dret a l’autodeterminació
de tots els ciutadans de Catalunya, no només d’una part. No
teniem cal  altra camí:  l’única alternativa a la  rendició era la
resistència pacífica.

En  la  nova  legislatura  el  procés  constituent  ha  de  ser  la
demostració que estem en la revolució de l’empatia, que una
part  no  vol  imposar-se  a  l’altra,  sinó  fundar  el  nostre  futur
comú.  Ja  s’han  engegat  diversos  intents  de  proveïr-nos
d’aquesta  visió  de  futur  ben  fonamentada,  com  el  Congrés
Catalunya i Futur. A partir del programa de govern de la nova
legislatura  caldria  organitzar  un  “diàleg  constituent” com un
pas previ al procés constituent i esforçar-nos en que hi participi
tota  la  ciutadania.  Preveure  milers  de  petites  trobades  de
persones que es coneixen perquè cada dia es veuen a l’escola,
treballen o estudien juntes per parlar de l’esdevenidor de tots.
Aquest  diàleg previ  a  la  fase constituent pròpiament dita  ha
d’estar  dissenyat  per  tal  que  tota  la  comunitat  educativa
participi en el futur de l’ensenyament; per tal que treballadors i
empresaris,  sindicats  i  patronals,  esbossin  el  futur  de  les
relacions  laborals;  per  tal  que  pagesos  estudiin  el  futur  de
l’agricultura;  perquè  metges  i  pacients  parlin  del  futur  del
sistema de  salut  català;  perquè  lloguaters  i  afectats  per  les
hipoteques debatin com resoldre un dels problemes més greus
del nostre país. I així en tota la resta d’àmbits, des de la cultura
a  l’energia,  des  de  la  preservació  de  la  natura  a  la  recerca
científica. 

Al llarg del “diàleg constituent” s’evidenciarà la confrontació del
poble  català  amb  les  elits  extractives  que  dominen  l’Estat
espanyol  gràcies  al  seu  control  del  mitjans  de  comunicació.
Tanmateix podem estar segur que els ciutadans espanyols no
estan  fora  de  l’abast  de  la  nostra  persuasió  política  com
tractaré en un altre article.
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Marc del diàleg, 

conflicte constitucional 

25 de maig de 2018

Establir el marc del diàleg

El President Torra ha demanat una entrevista al President Rajoy
per  intentar  un  diàleg  sobre  el  conflicte  amb  Catalunya.  Al
mateix  temps  ha  mantingut  la  tensió  amb  la  restitució  dels
consellers cessats. Aquests passos intenten obrir la nova etapa
de l’estratègia de “Declaració Unilateral d’Independència” que
fa  11  anys  va  llançar  Reagrupament.  Pere  Torra,  germà  del
President,  hi  era.  Aquest  dinàmica  encertada  ha  portat  el
conflicte amb Espanya a la màxima confrontació pacífica amb
els “fets d’octubre de 2017”. Amb ells ha assolit una dimensió
europea sense precedents a causa de les càrregues policials,
l’exili  i  els  presos  polítics.  Aquests  sacrificis  i  la
internacionalització  exigeixen  tornar  encertar  en  la  direcció
correcta  que,  al  meu parer,  és  la  “resolució  democràtica  del
conflicte” com he defensat en aquest bloc.

L’exPresident de Colombia Ernesto Samper ha ressaltat en una
entrevista a La Vanguardia (24-5-2018) que un conflicte passa a
ser  negociable  quan  es  considera  l’adversari  un  interlocutor
legítim. A Colòmbia aquest pas el va donar el President Santos

quan va començar les negociacions amb la guerrilla colombiana
després  de  40  anys  de  conflicte.  Aquest  és  el  primer  pas  a
assolir:  que  el  Govern  espanyol  deixi  de  criminalitzar  el
moviment independentista i la reconegui com a part legítima.

En aquesta etapa de propostes la part catalana ha de crear el
relat  i  el  marc  pel  diàleg.  Nelson Mandela  ho va fer  amb el
memoràndum que va enviar al President Botha des de la presó
(1988). Com a membre de la Unió Europea l’Estat espanyol es
troba sota la  pressió dels seus socis  per dialogar perquè els
resulta incomprensible que no ho hagi fet en 8 anys. El Govern
de  Mariano  Rajoy  farà  veure  que  parla  amb  el  nou  Govern
català  i  ja  ha  creat  el  seu  relat  i  el  seu  marc:  els
independentistes s’han saltat la llei  i  l’únic diàleg possible és
dins la llei espanyola.

El nostre relat i marc de diàleg s’ha de centrar en el “conflicte
constitucional”. Hem de ressaltar a l’opinió pública europea el
Tribunal Constitucional va ser el primer en saltar-se la llei a la
sentència de 2010 sobre l’Estatut va vulnerar l’article 152.2 de
la Constitució espanyola que estableix que un Estatut aprovat
en  referèndum  només  pot  ser  modificat  pel  mateix
procediment. La pèrdua de reputació democràtica d’Espanya fa
creïble que abans era inconcebible per als  països de tradició
democràtica. Des d’aquesta sentència el Regne d’Espanya s’ha
negat a tota negociació i ha imposat per la força un Estatut que
no és el que van votar els catalans. Davant aquesta situació
d’indefensió  la  majoria  del  poble  català  van  optar  per  la
desobediència civil, l’últim i únic recurs pacífic, que han seguit
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grans personatges històrics com Gandhi, Luther King o Nelson
Mandela.

La conseqüència és clara: no podem dialogar sobre inversions
públiques,  ni  sobre  finançament,  ni  sobre  competències.  No
podem participar en una Comissió de Reforma de la Constitució
en la que els representants catalans seran inevitable minoria. El
“conflicte  constitucional”  requereix retornar  el  reconeixement
de Catalunya com a subjecte polític que va anular el Tribunal
Constitucional.  Aquesta  consideració  és  la  que  va  fer  Adolfo
Suàrez quan va restablir  la  Generalitat  republicana abans de
començar  a  debatre  la  Constitució  de  1978.  Aquest
reconeixement  comporta  que  els  ciutadans  de  Catalunya
puguin  optar  per  la  independència  en  unes  eleccions
constituents  o  en  un  nou  referèndum  amb  supervisió
internacional.

Mantenir la tensió del conflicte

El Govern espanyol no voldrà plantejar el contenciós en termes
d’un «conflicte constitucional» que parteix de l’existència d’un
«demos» català diferent de l’espanyol. No ens ha de paralitzar.
Van passar molts anys entre la primera petició de diàleg per
part  dels  líders  d’Irlanda  del  Nord  i  de  Sud-àfrica  fins  els
governs el van acceptar. De manera involuntària ho recordava
Miquel Roca i Junyent en una conferència al Cercle d’Economia
on  va  explicar  que  en  el  primer  dinar  entre  representants
britànics i nord-irlandesos, en els preliminars, no es van posar
d’acord  en  res  i  van  plantejar-se  no  asseure’s.  Però  com el

restaurant estava pagat van decidir entaular-se i aquest primer
contacte va permetre continuar el diàleg. Un dels ponents de la
Constitució de 1978 apel·lant als Acords de Divendres Sant de
1998 com antecedent d’una sortida al conflicte català actual!

El que Miquel Roca no va recordar va ser la importància de la
mediació  internacional  en  la  resolució  democràtica  dels
conflicte  constitucionals.  La  setmana  passada  Hillary  Hilton
evocava  la  seva  visita  a  Belfast  per  Nadal  de  1995  en  un
article  ,  fet  que  ressalta  la  importància  de  les  pressions  de
l’administració  Clinton  sobre  el  govern  britànic  en  l’inici  del
diàleg  i  en les  negociacions.  Potser  el  President  Torra  hauria
d’invitar Angela Merkel a Barcelona.

Tots els Estats posen com a condició prèvia a l’altra part del
conflicte  el  cessament  dels  actes  de  resistència.  Però  els
Governs  només  accedeixen  a  negociar  quan  arriben  a  la
conclusió que no poden imposar la seva voluntat. Quan no hi ha
tensió perden l’interès en les negociacions. La part catalana no
pot desescalar el conflicte sense garanties internacionals d’una
resolució basada en principis democràtics universals

El  Regne  d’Espanya  s’ha  de  convèncer  que  no  hi  haurà
normalitat  mentre  Catalunya es  regeixi  per  un  Estatut  i  una
Constitució que no tenen el consentiment dels seus ciutadans;
mentre hi hagi presos polítics i exiliats. Els governs europeus
s’han de convèncer que és millor pressionar ara pel diàleg que
esperar  la  degradació  de la situació  econòmica i  social  i  del
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bloqueig polític.  En pocs mesos la situació espanyola pot ser
similar  a  la  italiana,  però  agreujada  per  un  conflicte  com el
català, amb la majoria del poble català esperant el «moment»
propici  per  una  repetició  dels  «fets  d’Octubre»,  tal  com  ha
assenyalat el President Torra.
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A propòsit de Clara Ponsatí:

 credibilitat i estratègia

5 de juny de 2018

La consellera Clara Ponsatí ha assenyalat en una entrevista a
Vilaweb (1-6-2018) que el moviment per la independència ha
perdut  credibilitat  per  l’absència  d’una  estratègia  clara
posterior al referèndum i la proclamació de la República. Ponsatí
és  especialista  en  teoria  dels  jocs,  una  branca  de  les
matemàtiques que no té res de lúdica, que ajuda a pensar amb
rigor el conflicte entre Catalunya i el Regne d’Espanya. Aquesta
perspectiva la porta a lamentar  que Puigdemont no vagi ser
investit per la negativa del President del Parlament, i, també,
els posteriors intents fallits d’investidura de Sànchez i Turull, el
nomenament  no  reeixits  dels  consellers  a  la  presó  o  l’exili.
“Cada  vegada  que  volíem  pujar  un  esglaó  i  després
retrocedíem, era un esglaó de credibilitat que perdíem”. 

 

Clara Ponsatí reclama una estratègia que no sigui acceptar que
no podem fer res més sinó administrar l’autonomia i  esperar
temps millors. Entén que aquesta és la perspectiva d’ERC i de
PDcat. En un article anterior vaig assenyalar aquest era el pla

de la ponència presentada a la Conferència Nacional d’Esquerra
de finals de mes; tanmateix em consta que hi haurà esmenes.
Aquest  plantejament  no  portarà  mai  a  la  República.  La
consellera  expressa  amb  cruesa  la  seva  desconfiança  en  el
derrotisme: “Vas fer un referèndum, però vas ser incapaç de
resistir i t’han fotut una pallissa. Deixem-nos d’històries. Hem
perdut,  tornem  a  casa,  fem  veure  que  no  ha  passat  res  i
demanem perdó”. Aquesta no és la seva estratègia però no en
formula cap d’alternativa, excepte candidatures unitàries per a
cadascuna de les eleccions vinents.

En  aquest  blog  he  defensat  un  canvi  de  perspectiva:  tot  el
procés des de la consulta del 9-N de 2014 fins a la proclamació
unilateral  de  la  República  ha  estat  un  moviment  de
desobediència  civil  i  no  una  acció  insurreccional.  Aquesta
darrera  tindria  la  finalitat  de  doblegar  per  la  força  a  l’Estat
espanyol,  mentre  que  la  resistència  no-violenta  ha  intentat
aguditzar  les  contradiccions  de  l’Estat  al  negar  drets
fonamentals. I ho ha aconseguit amb una repercussió interna i
internacional  extraordinària.  Reconèixer  la  marxa  vers  la
república  com un  moviment  de  resistència  no-violenta  és  el
primer pas per establir  una estratègia clara de cara als seus
protagonistes,  de  cara  als  poders  espanyols  i  de  cara  la
comunitat internacional.

El procés de la desobediència civil obliga a establir l’horitzó final
diferent d’una desconnexió unilateral inspirada en el model dels
països bàltics.  Aquests  eren repúbliques amb tots  els  poders
excepte  l’exèrcit,  la  diplomàcia  i  la  moneda  i  estaven
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controlades mitjançant el Partit Comunista de la URSS, que va
perdre el seu domini amb les primeres eleccions lliures. No és el
cas de Catalunya que només és una comunitat autònoma com
Kosovo.

En la nova estratègia l’objectiu del moviment per la República
ha de ser forçar el Regne d’Espanya a unes negociacions com
les que van portar  als  acords  a  Irlanda del  Nord,  als  pactes
entre l’African National Congrés i  el govern de l’apartheid de
Sudàfrica o entre el govern i la guerrilla de Colòmbia. Per assolir
aquest  objectiu  cal  mantenir  la  credibilitat  que  prové  de  la
resiliència  demostrada pel  poble  català  i  per  la  capacitat  de
mantenir la insubmissió i de modular-ne la intensitat, fins que el
Regne  d’Espanya  s'avingui  a  negociar  l’exercici  del  dret  a
l’autodeterminació.  Aquest  s’hi  resistirà  a  mort  i  només  s’hi
resignarà per la situació internacional. Novament aquí entra en
acció  la  nostra  credibilitat:  no  podem  donar  sensació  ni  de
feblesa, ni de desorientació, ni de divisió. Perquè els governs
europeus  no  pressionaran  l’Estat  espanyol  si  a  les  seves
infraccions dels principis democràtics no s’hi suma el temor a
una desestabilització aguda de la quarta economia de la zona
euro.

L’accés  al  poder  de  Pedro  Sánchez  no  conduirà  a  unes
autèntiques  negociacions,  però  pot  escurçar-ne els  temps.  El
nou president espanyol no serà el Tony Blair que va fer possible
la pau a Irlanda del Nord. Encara no hi ha a Espanya una opinió
pública preparada per a reconèixer el dret de Catalunya a la
separació.  Podem passar de la rotunda negativa de Margaret

Tatcher  a  les  negociacions  amb  els  republicans  irlandesos  a
l’actitud desconcertada del seu successor John Major. En aquest
sentit  al  debat  de  la  setmana  passada  Pedro  Sánchez  va
reconèixer que Catalunya es regeix per un Estatut que no és el
que van votar els seus ciutadans. És un dels primers punts que
el  President  de  la  Generalitat  li  hauria  de  plantejar  quan
s’entrevistin.

Abans d’iniciar les converses cal definir-ne l’estratègia i el marc
general per posar final a la desobediència civil. Nelson Mandela
va establir una persona un vot al marge de la seva raça, com a
principi  irrenunciable  de  la  pau.  A  Irlanda  del  Nord  el
consentiment dels seus ciutadans d’Irlanda del Nord va ser el
fonament dels Acords de Divendres Sant. En el nostre cas el
principi  irrenunciable  és  l’exercici  de  l’autodeterminació
mitjançant eleccions constituents o un nou referèndum. Es pot
fer a partir  de l’article 10.2. de la Constitució espanyola que
estableix  que  les  normes  relatives  als  drets  fonamentals
s’interpretaran d’acord amb els tractats internacionals signats
pel  Regne  d’Espanya.  Acceptat  aquest  punt  nuclear  la  resta
serà fàcil.

La  majoria  independentista no pot  participar  en una reforma
constitucional espanyola, ni en la redacció d’un nou Estatut. El
PSC-PSOE ha de tenir clar que no arribarem a un acord primer
al  Parlament per després negociar-lo  al  Congrés de Diputats.
Aquest  procediment  ja  va  fracassar.  A  Madrid  els  partits
espanyols  poden  elaborar  una  disposició  addicional  a  la
Constitució  en  els  termes  que  ha  presentat  el  Cercle
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d’Economia.  Aquesta  proposta  es  pot  posar  a  votació  en  un
referèndum d’autodeterminació al costat de la independència i
de  l’opció  de  l’Estatut  retallat  vigent  si  PP  i  Ciutadans  la
defensen. La credibilitat guanyada amb els fets d’octubre i els
presos i exiliats ha de deixar clar a les institucions espanyoles i
europees que la desobediència civil no cessarà fins que l’opció
de la independència no sigui votada de manera vinculant pels
ciutadans de Catalunya.
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De la fase de confrontació 

a la fase de propostes

12 de juny de 2018

Amb  la  substitució  de  Mariano  Rajoy  per  Pedro  Sánchez,  la
constitució  del  Govern de la  Generalitat  i  l’aixecament  de la
seva  intervenció  per  l’article  155  el  conflicte  amb  Espanya
deixa enrere la fase més aguda de confrontació i  comença a
entrar en la fase de propostes.  L’enfrontament continua pels
presos  i  els  exiliats  i  per  la  negativa  a  l’exercici  del  dret  a
l’autodeterminació.  L’etapa  en  la  que  entrem  no  és  pot
confondre amb la de negociacions, d’acord amb la teoria de les
tres fases que ja vaig exposar.

El  “diàleg” és  un cristall  que  cada part  contempla de  colors
diferents. Per a les forces constitucionalistes “dialogar” significa
el  retorn  a  l’acatament  de  l’Estatut  imposat  pel  Tribunal
Constitucional i al regateix d’algunes concessions, com els 45
punts  que  el  President  Puigdemont  va  presentar  al  Govern
espanyols.  Tots  els  apartats  excepte el  nucli  del  conflicte,  el
referèndum sobre la independència que fa que no lluitem per
qui arregla i  paga les goteres, sinó per la propietat plena de
nostra llar.

L’objectiu d’aquesta etapa és portar l’Estat espanyol a negociar
el  referèndum sobre la  independència,  seguint  el  model  dels
acords entre Mandela i  el  govern de l’apartheid,  un escenari
que  el  Regne  d’Espanya  rebutja  de  manera  taxativa.  Per
aconseguir-ho  caldrà  mantenir  durant  molt  de  temps  les
mobilitzacions,  “ser  més”  a  les  urnes  com  a  reflex  de
l’ampliació de la base social i la internacionalització del procés.
Només mantenint el suport electoral i la disposició a repetir els
fets de la tardor de 2017 aconseguirem asseure l’Estat espanyol
a la taula de negociacions. Hi ha una pressió soterrada europea
per establir converses entre els Governs espanyol i català. La
repressió  extrema  de  l’Estat  espanyol  ha  fet  caure  la  seva
reputació  democràtica  davant  dels  seus  socis  europeus.  De
manera especial els governs de les potències continentals no
entenen la negativa del govern del PP a negociar.

De cara a l’opinió pública internacional cal un relat que ressalti
la  culpa  de  l’Estat  espanyol  en  l’esclat  del  conflicte  amb  la
sentència  del  Tribunal  Constitucional  sobre  l’Estatut.  Des
d’aleshores Catalunya es regeix per un Estatut que no és el que
van votar els  seus ciutadans en referèndum, fet que vulnera
directament l’article 152.2. de la C.E. Això és impensable a cap
país europeu, però és molt poc conegut. Hem insistit més en
grans principis que en les infraccions i corrupcions concretes.

A la moció de censura el candidat Pedro Sánchez va reconèixer
a  Joan  Tardà  que  la  sentència  del  Tribunal  Constitucional  va
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implicar  que  “Catalunya  tenga  un  estatuto  que  no  votó”.  El
diàleg  entre  el  President  Torra  i  el  President  Sánchez  ha  de
començar  per  aquí  i  ressaltar  les  conseqüències  d’aquesta
admisió.  Perquè  no  es  un  problema  d’unes  retallades  de
competències que es podrien revertir, ni un tema de diners. És
el  nucli  de  la  democràcia,  és  la  voladura  del  pacte
constitucional entre Catalunya i el Regne d’Espanya de 1978, és
la  pèrdua del  consentiment del  poble  català a  la  Constitució
espanyola.

Caldrà  recordar  al  President  Sànchez  que  Francisco  Rubio
Llorente,  exvicepresidente  del  Tribunal  Constitucional  va
anticipar  la  fase  més  aguda  del  conflicte  l’any  2013:  “la
negativa a convocar el referéndum no sólo genera también una
frustración,  sino  que puede dar lugar a la  búsqueda de vías
alternativas  de  efectos  impredecibles,  como  las  famosas
“elecciones plebiscitarias”. Aleshores el diputat Pedro Sànchez
va ser un dels 300 que van votar contra l’amisió a tràmit de la
proposició de llei  presentada pel Parlament de Catalunya per
celebrar  un  referèndum  pactat.  Ara  no  hauria  de  repetir  el
mateix error.

Si  el  repeteix  es  multiplicaran  els  efectes  imprevisibles  que
temia Rubio Llorente després de les eleccions plebiscitàries de
27 de setembre de 2015. S’ha obert un fossat emocional entre
Catalunya  i  Espanya  de  dimensions  oceàniques;  la
criminalització de la majoria independentista, la prohibició de
debats  al  Parlament per part  del  Tribunal  Constitucional,  l’ús
sistemàtic  de  les  clavegueres  de  l’Estat  contra  els  partits

catalans, la més esgarrifosa campanya de la Brunete mediàtica
contra el republicanisme, l’apallissament de desenes de milers
de  pacífics  ciutadans  per  policies  i  guàrdies  civils,
l’empresonament  i  l’exili  dels  nostres  dirigents  acusats  de
rebel·lió  militar,  la  guerra  econòmica  contra  les  empreses
catalanes perquè traslladessin la seva seu social, el cessament
del Govern català, la dissolució del Parlament i la convocatòria
de  noves  eleccions  aplicant  de  manera  manifestament
anticonstitucional l’article 155, l’invent de “mesures cautelars”
per part del Tribunal Constitucional en connivència reconeguda
amb el President del Govern espanyol per impedir la investidura
del President de la Generalitat. La destrossa dels fonaments de
la democràcia ha estat colossal.

Ara  cal  persuadir  la  part  espanyola  que  l’autodeterminació
continua sent el nucli del conflicte i només es pot resoldre a
partir dels principis democràtics i als tractats internacionals que
els regulen. La majoria independentista catalana pot negociar
amb  el  Govern  espanyol  com  celebrar  un  referèndum
d’autodeterminació. Pot acceptar que hi hagi altres propostes a
més de la independència; per exemple un nou Estatut lligat a
una reforma de la constitució si  les forces constitucionalistes
són capaces de posar-se d’acord. El moviment per la Republica
respectarà les forces polítiques i socials, catalanes i espanyoles,
que impulsin aquesta proposta. Però el Govern espanyol ha de
tenir  clar  que la  majoria  independentista  no pot  formar  part
d’unes  negociacions  d’aquest  tipus.  Seria  una  traïció  al
patiment  de  les  desenes  de  milers  de  persones  que  van
defensar les urnes i als presos i exiliats polítics.
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El Cercle d’Economia ha d’oferir la seva
proposta al PP i C’s, no als

independentistes

20 de juny de 2018

El  Cercle  d’Economia  s’equivoca  a  l’oferir  a  la  majoria
independentista  la  seva  proposta  d’“un  nou  Estatut  amb
naturalesa de veritable constitució catalana dins del marc de la
Constitució espanyola”. Ha de fer-ho al PP, Ciutadans i el PSOE.
L’any 2005 el Parlament de Catalunya ja va aprovar un Estatut
d’Autonomia. L’endemà el PSC-PSOE va presentar esmenes al
Congrés  i  el  Partit  Popular  i  els  magistrats  del  Tribunal
Constitucional el van fer fracassar. Van ser els primers a saltar-
se  la  llei  unilateralment.  El  Cercle  d’Economia  ha  perdut  la
perspectiva històrica que hauria de tenir una entitat fundada
per Jaume Vicens Vives. La seva darrera nota d’opinió analitza
la confrontació a partir de les sessions del Parlament de 7 i 8
del setembre passat. I la presenta com un enfrontament entre
catalans que cal resoldre a Catalunya, el relat dels partits del
155.

L’absència de visió històrica amaga l’origen del conflicte, que
no és altra que la sentència del Tribunal Constitucional de 2010
sobre l’Estatut. Aquesta sentència va trencar el pacte de 1978
entre els partits de l’Assemblea de Catalunya i de Parlamentaris

i  la  monarquia  restaurada pel  General  Franco.  El  tercer  punt
d’aquesta exigia el restabliment de les institucions i principis de
l’Estatut de 1932 com a via per arribar al ple exercici del dret
d’autodeterminació. A més del restabliment de la Generalitat,
un dels punts de la transacció va ser l’aprovació de l’Estatut en
referèndum i l’article 152.2 de la Constitució que estableix que
només pot  ser  modificat  per  referèndum. La prevaricació del
més alt Tribunal va deixar el poble català en la total indefensió.
Va  optar  per  les  manifestacions  més  grans  de  l’Europa
contemporània,  que  les  institucions  constitucionalistes  van
ignorar  totalment.  Aquest  menyspreu  va  deixar  la
desobediència civil com últim i únic recurs per reivindicar el seu
dret inalienable a l’autodeterminació; el camí que abans havien
seguit  Gandhi,  Luther  King  i  Mandela.  Tot  això  ho  amaga la
“nota d’opinió”. Com amaga la brutalitat dels cossos policials de
l’u d’octubre o l’empresonament i l’exili dels dirigents catalans
acusats  de  rebel·lió,  un  delicte  que  ni  les  justícies  belga,
alemanya, ni britànica admeten.

Si el Cercle d’Economia propugna un nou Estatut amb rang de
Constitució primer s’ha de dirigir als partits espanyols. La seva
proposta  exigeix  una  reforma  de  la  Constitució  espanyola
perquè  cap  dels  dos  procediments  previstos  en  ella  ho
permeten.  Fa  una  dècada  Catalunya  va  seguir  de  manera
escrupolosa els passos establerts a la Constitució de 1978. Ara
els empresaris i acadèmics que fan aquesta proposta exigeixen,
per un costat,  un respecte a  la  legalitat  vigent i,  per  l’altra,
proposen un camí que no està prevista a la Constitució i que no
serveix de res acordar a Catalunya.
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En una conferència en el Cercle sobre l’energia nuclear un antic
ministre  d’Energia  de  Suècia  va  exposar  que  els  conflictes
democràtics tenen tres fases. Després d’una primera fase de
confrontació ideològica i emocional s’enceta una segona en la
qual  les  parts  enfrontades  concreten  les  seves  posicions  en
propostes.  La  següent  etapa  és  la  negociació  d’aquestes
propostes  i  la  presa  de  decisions  finals.  La  confrontació
catalano-espanyola  entra  ara  en  la  segona  fase,  la  de
propostes.

El  conflicte  entre  Catalunya  i  el  Regne  d’Espanya  és
constitucional i no pot ser resolt dins d’una Constitució que ha
estat dinamitada pel Tribunal Constitucional espanyol pel que fa
a la relació amb Catalunya; des de la sentència sobre l’Estatut
de 2010 fins a les mesures cautelars per impedir la investidura
del  President  Puigdemont.  Per  aquesta  raó  la  ressolució
democràtica del conflicte s’ha de fonamentar en els principis
universals  de  la  democràcia,  com  d’altra  banda  estableix
l’article  10  de  la  C.E.  Tots  els  antecedents  internacionals
estableixen  el  referèndum  vinculant  com  a  el  procediment
adequat.  Aquesta era la  intenció del  Parlament de Catalunya
quan  l’abril  de  2014  va  defensar  una  proposició  de  llei  al
Congrés  de  Diputats  per  pactar  un  referèndum  sobre  la
independència seguint l’exemple del pacte entre la Cambra dels
Comuns i el Parlament d’Escòcia. A Escòcia i a la Gran Bretanya
no hi  hagut ni  càrregues policials,  ni  fractures socials,  ni  els
insults ni les mentides constants dels mitjans de comunicació
espanyols, ni presos i exiliats polítics.

En  el  referèndum  d’autodeterminació  pot  haver-hi  altres
opcions,  a més de la  independència.  Pot  presentar-se com a
segona possibilitat,  la  de l’Estatut-Constitució que defensa el
Cercle d’Economia, sempre que s’hagi previst com encaixar-la
en la legalitat espanyola, per exemple, en forma de Disposició
Addicional  a  la  Constitució  Espanyol.  Però  la  majoria
independentista  no  pot  participar  en  l’elaboració  d’una
alternativa que no és la seva. Igualment es pot incloure una
casella per mantenir l’Estatut del Tribunal Constitucional vigent
que  és  la  posició  de  PP  i  Ciutadans.  Tots  els  ciutadans  de
Catalunya  poden  tenir  l’absoluta  seguretat  que  els
independentistes  acatarem la  voluntat  dels  ciutadans  tan  si
guanyem com si perdem, com han fet l’Scotish National Party.
Però  mentre  l’Estat  espanyol  no  accepti  la  celebració  d’un
referèndum d’autodeterminació el conflicte es mantindrà obert i
la desobediència civil serà l’únic recurs pacífic per defensar el
nostre dret inalienable.
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El context europeu del 

"diàleg" Torra-Sánchez
26 de juny de 2018

Aquest dimarts els partits constitucionalistes, els del bloc del
155, han refusat  la resolució d’ERC que demanava un diàleg
bilateral sense condicions entre el govern espanyol i el català.
En  els  vuit  anys  de  conflicte  que  portem el  fet  que  menys
comprenen  els  governs  europeus  és  la  total  absència  de
converses  entre  el  Govern  espanyol  i  la  majoria
independentista. L’interès alemany per la resolució del conflicte
català no cessa per evitar que empitjori. Ho demostra la visita
de Michael Müller, president del Bundesrat i alcalde de Berlín a
Madrid on ha plantejat la qüestió catalana. Ahir en la roda de
premsa d’Angela Merkel i Pedro Sánchez el tema va tornar a
sortir. Per intentar recuperar la reputació democràtica a Europa
el  nou President de Govern espanyol  aparentava voluntat  de
diàleg. Avui amb el refús al diàleg ha quedat retratat!

Pedro Sánchez persegueix un diàleg per retornar el nostre país
a la “normalitat” constitucional i estatutària. La realitat és que
el  Govern  espanyol  no  pot  oferir  res.  Si  pot  renovar  un
finançament autonòmic que porta quatre anys caducat, no pot
afrontar reptes de més abast com una reforma constitucional. A
Berlín  va  declarar  que  "El  que  va  representar  l'1-O  és  una
pàgina que s'ha de deixar  enrere".  En contrast  a la  passada
moció de censura va reconèixer que Catalunya es regeix per un

Estatut que no és el que els seus ciutadans van votar. El poble
català  no  pot  oblidar  ni  la  defensa  pacífica  dels  col·legis
electorals, per un cantó, i la brutalitat policial,  per l’altre. No
podem retornar  a  la  Constitució  i  l’Estatut  anteriors  a  2010
perquè  el  pacte  de  1978  ha  estat  dinamitat  pel  Tribunal
Constitucional des de la seva sentència contra l’Estatut fins a
les  seves  mesures  cautelars  per  impedir  la  investidura  del
President Puigdemont.

En  aquest  context  l’entrevista  del  President  Torra  amb  el
President  Sánchez  ha  de  tenir  l’objectiu  de  convèncer  les
potències  europees  de  la  inevitabilitat  d'un  referèndum
vinculant sobre la independència. El règim espanyol es negarà
de manera  absoluta  a  la  seva celebració  i  només la  pressió
internacional  pot  doblegar-lo.  Per  aquesta  raó  cal  recordar
sense defallir a tota l’opinió pública internacional que el primer
que va «saltar-se la llei» va ser el Tribunal Constitucional quan
va  vulnerar  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”.  Davant  aquesta  vulneració  flagrant  dels
principis democràtics i de la mateixa constitució espanyola, el
poble  català  no  es  podia  resignar.  Després  d’organitzar  les
manifestacions més espectaculars de l’Europa actual a favor de
la  independència  i  de  la  victòria  a  les  eleccions  de  2012  el
Parlament  va presentar  una proposició  de  llei  al  Congrés  de
Diputats per pactar un referèndum com el d’Escòcia.
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L’abril de 2014 davant la proposta catalana el Regne d’Espanya
tenia dues possibilitats. La democràtica, la normal en un país de
la Unió Europea, era negociar la proposició de llei del Parlament
sobre el referèndum seguint l’exemple de David Cameron i Alex
Salmond. La segona era la sortida autoritària, la d’imposar la
voluntat de l’Estat contra una nació indefensa. Les institucions
espanyoles  van  seguir  l’exemple  de  la  Turquia  d’Erdogan en
relació amb els kurds. Els resultats han estat els mateixos: a
Turquia els  dos presidents  del  Partit  dels  Pobles  Democràtics
(HPD), Selahattin Demirtas i  Figen Yüksekdäg, són a la presó
acusats de terrorisme. A Espanya el govern de la Generalitat a
l’exili i la presó acusats de rebel·lió militar.

Davant l’autoritarisme espanyol, amb tots els poders d’un Estat,
la  majoria de Catalunya només tenia una sortida pacífica:  la
desobediència civil. És a dir seguir els passos de Gandhi davant
del  poder  absolut  de  l’Imperi  britànic;  els  passos  de  Martin
Luther  King  contra  la  Constitució  d’Alabama  que  establia  la
segregació racial; l’estratègia inicial de Nelson Mandela contra
el  règim  de  l’apartheid  sud-africà.  El  President  Torra  ha
d’aprofitar  la  trobada amb Pedro Sánchez per insistir  davant
periodistes  de  tot  el  món  que  l’u  d’octubre  no  va  ser  un
moviment insurreccional, sinó una desobediència com a últim
recurs en defensa del dret inalienable a l’autodeterminació.

És molt positiu que el President de la Generalitat deixi clar que
la  desobediència  civil  continua  i  que  estem  preparats  per
organitzar nous episodis d’insubmissió. Perquè tant el President
Sánchez com el seu ministre d’exteriors fan declaracions sobre
la necessitat de dècades per restablir el que ells entenen com a
normalitat. El President Torra, de manera encertada, vol donar
al  govern  espanyol  una  oportunitat  per  a  la  resolució
democràtica del conflicte. Però les potències internacionals no
pressionaran el Govern espanyol per una sortida democràtica al
conflicte  si  aquest  s’esvaeix.  Per  assolir  que  el  diàleg
desemboqui en unes negociacions com les d’Irlanda del Nord o
les  de  Sud-àfrica,  cal  estar  preparats  per  a  continuar  la
desobediència  civil  i  a  omplir,  si  és  necessari,  les  presons
espanyoles. Cal continuar guanyant eleccions, les municipals i
europees  de  l’any  vinent.  En  definitiva  per  negociar  cal  fer
patent la capacitat de Catalunya de desestabilitzar Espanya. 
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Primàries per la catarsi democràtica 

i la majoria republicana
9 de juliol de 2018

El passat 1 de juliol el Secretariat de l’ANC va decidir impulsar
eleccions  primàries  per  fer  candidatures  unitàries  per  la
República a totes les ciutats de més de 25.000 habitants a les
properes  eleccions  municipals.  Obtenir  el  major  nombre
possible  d’alcaldes  independentistes  és  un  pas  tan
transcendental  que  el  Secretariat  ha  decidit  convocar  una
consulta de tots els seus associats. És la segona vegada que
l’ANC pren posició en una convocatòria electoral. La primera va
ser en la formació de Junts pel Si per convertir en plebiscitàries
les eleccions de setembre de 2015. Van ser el punt de partida
del referèndum i  la proclamació de la república d’octubre de
2017, els  esdeveniments que han situat la independència de
Catalunya en un nou estadi, en el qual no hi havia estat mai.

Per començar hem irromput en l’agenda mediàtica i diplomàtica
internacional  com no  jo  havíem assolit  mai.  Aquesta  segona
intervenció pot tenir la mateixa transcendència si ho fem bé. No
és el mateix que hi participin quatre milions de persones com
les que van escollir en primàries al líder de la dreta, Fillon, a
França  que  només  vagin  a  votar  50.000  càrrecs  públics  i
empleats  del  partit  com  a  les  darreres  del  Partit  Popular  a
Espanya.

Per  esdevenir  un  salt  històric  vers  la  independència  les
primàries  han  de  comportar  una  catarsi  democràtica.  Han
d’implicar-hi  els  centenars  de  milers  de  ciutadans  que s’han
mobilitzat aquests darrers anys. Han de participar en els debats
i  d’ells  han  d’emergir  milers  de  nous  candidats,  disposats  a
liderar  les  nostres  ciutats.  Aquestes  primàries  són  la  gran
avinentesa per trencar amb el model de partit que hem heretat
de la transició espanyola. Un model de partit tancat, controlat
per una nomenclatura reduïda, on el debat d’idees i propostes
sobre la ciutat 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 totes les promeses sobre la democràcia i el
benestar de la futura República no seran creïbles. De manera
encertada  els  ciutadans  pensaran  «les  mateixes  causes
produiran els mateixos efectes».

Els partits independentistes hi tenen molt a guanyar amb unes
primàries unitàries. ERC va quedar-se només amb 10 diputats
l’any 2010 perquè la seva nomenclatura va imposar un segon
tripartit per tornar a donar feina als seus membres en càrrecs i
assessories. I es va recuperar gràcies a un independent, Oriol
Junqueras,  que  havia  guanyat  l’alcaldia  de  Sant  Vicent  dels
Horts,  una  ciutat  del  Baix  Llobregat  amb  més  de  25.000
habitants. A quantes poblacions d’arreu de Catalunya, però en
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especial  a  les  àrees  metropolitanes,  no  hi  ha  un  electorat
esperant  una  catarsi  com  aquesta?De  la  mateixa  manera,
gràcies a «Junts pel Si» ERC ha incorporat personalitats de gran
vàlua com Raül Romeva o Carme Forcadell.

Sense la llista unitària CDC, castigada pels casos de corrupció,
hauria patit un calvari amb pitjors resultats electorals, i per tant
més dolorós, en el seu trànsit a PDcat i  Junts per Catalunya.
S’ha  mantingut  per  la  seva  xarxa  de  batlles  i  regidors  que
surten elegits per la seva vàlua personal, reconeguda a nivell
local, no per les sigles qüestionades.

Si  les  primàries  obertes  desperten  una  multitud  de  noves
vocacions  polítiques  a  cada  municipi;  si  els  debats  són
interessants i s’omplen les sales de gent i toquen els aspectes
vitals de la vida ciutadana, si les xarxes socials bullen; aquesta
catarsi, iniciada a la tardor, esdevindrà a la primavera de 2019
la més fantàstica campanya electoral imaginable.  Com ho va
ser la campanya de les plebiscitàries de 2017, iniciades amb la
gran manifestació de l’Onze de Setembre.

Els batlles i regidors que tenen una bona trajectòria al darrera
no  han  de  patir  perquè  la  gent  que  votarà  a  les  primàries
valoraran  l’experiència.  Només ho tenen  més  magre  amb la
catarsi de les primàries els membres locals de la nomenclatura,
aquells que entren a les llistes no per la seva capacitat política,
sinó per la rutina o pels seus contactes clientelars.

Les  eleccions  municipals  són  una  gran  avinentesa  per
demostrar als nostres conciutadans que la independència no és
un objectiu identitari  dels catalanoparlants,  sinó un mitjà per
construir una societat catalana més justa i democràtica per a
tots.  No  aconseguirem  un  salt  endavant  recordant  cada
moment la fita gloriosa de l’u d’octubre. Tot el contrari, seria un
greu  error  centrar  el  nostre  discurs  en  temes  generals.  Ens
portaria al fracàs. Els programes locals obliguen a tractar els
grans problemes quotidians.

Per posar un exemple: el problema més urgent i  greu de les
nostres ciutats és l’habitatge i ha d’ocupar un lloc central en els
debats i els programes electorals. A totes les ciutats europees
els  ajuntaments  tenen importantíssims parcs  d’habitatges  de
lloguer.  Per  exemple  Viena  té  200.000  habitatges  socials,
mentre que Barcelona no arriba a 10.000. Fa poc a Cornellà una
persona  es  va  suïcidar  quan  l’anaven  a  desnonar:  aquests
desnonaments sense alternativa habitacional són impensables
a  la  majoria  de  països  europeus  perquè  la  legislació  no  els
permet.

Les  eleccions  municipals  són  idònies  per  demostrar  que  les
preocupacions socials són el gran motor de l’independentisme.
Amb les primàries unitàries podem aplegar catarsi democràtica,
unitat  republicana  i  justícia  social  en  els  grans  problemes
quotidians. Si ho fem, aconseguirem una victòria que no serà
només electoral,  sinó una nou salt  històric  vers  la  república,
només comparable al de l’u d’octubre. 
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Les mateixes causes provocaran

els mateixos efectes 

20 de juliol de 2018

Pedro Sánchez admet que Catalunya es regeix per un Estatut
que no és el que els ciutadans van votar. Aquest reconeixement
és una càrrega de profunditat que acabarà enfonsant el règim
de  1978.  És  una  confessió  de  que  la  sentència  del  Tribunal
Constitucional contra l’Estatut de Catalunya va infringir l’article
152.2.  de  la  constitució  vigent  que estableix  que un  Estatut
aprovat  en  referèndum  només  pot  ser  modificat  pel  mateix
procediment. El president espanyol creu que la prevaricació del
Tribunal Constitucional es pot arreglar amb la votació d’un nou
Estatut. 

A qui vol enredar Pedro Sánchez? Les mateixes causes que van
fer naufragar l’Estatut de 2006 (l’oposició del Partit Popular, de
l’oligarquia  i  dels  mitjans  de  comunicació  espanyols)
provocaran els mateixos efectes. Ara la situació a Espanya és
pitjor que fa deu anys: la pugna entre el  PP i  Ciudadanos fa
inviable tant la reforma de la Constitució com un nou Estatut. A
Catalunya la majoria ha quedat escaldada amb l’autonomia.

El Secretari General del PSOE no és conscient que la sentència
de l’Estatut va dinamitar l’article 2 de la Constitució espanyola.

Va  ser  un  pacte  entre  l’Assemblea  de  Parlamentaris  de
Catalunya,  per  un  costat,  que  recollia  el  tercer  punt  de  la
Assemblea de Catalunya, és a dir el restabliment dels principis i
institucions de l’Estatut d’Autonomia de 1932 com expressió del
dret a la autodeterminació. Per l’altra banda, els poders fàctics
de la monarquia que heretaven el concepte d’unitat d’Espanya
del General Franco. Al referèndum de 1978 el poble català va
donar el seu consentiment als dos paràgrafs de l’article segon
perquè  lliguen  de  manera  indestriable  la  unitat  de  la  Nació
espanyola  amb  el  reconeixement  i  la  garantia  del  dret  a
l’autonomia  de  les  nacionalitats.  Aquest  consentiment  va
esclatar  amb  la  sentència  de  2010:  no  hi  ha  pitjor  atac  al
reconeixement de Catalunya com a nacionalitat que el Tribunal
Constitucional modifiqui un Estatut aprovat pels seus ciutadans
en referèndum. No hi ha un atemptat major contra la garantia
del dret a la autonomia que infringir l’article de la constitució
que  prohibeix  la  modificació  de  l’Estatut  sense  referèndum.
Perquè els  catalans hem d’acatar  la  part  de l’article  2 de la
Constitució  que  estableix  la  unitat  d’Espanya  si  el  Tribunal
Constitucional tritura la part que reconeix el dret a l’autonomia
de les nacionalitats?

Rebentat  el  pacte  constitucional  de  manera  unilateral  per
l’Estat espanyol la majoria del poble català va passar a exigir
l’exercici  el  dret  a  l’autodeterminació.  L’abril  de  2014  el
Parlament de Catalunya va presentar una proposició de llei per
celebrar  un  referèndum  com  el  d’Escòcia  al  Congrés  de
Diputats. El PSOE es va alinear amb el Partit Popular per a ni
tant  sols  admetre-la tràmit.  L’antic  vicepresident del  Tribunal
Constitucional,  Francisco Rubio Llorente,  va defensar que era
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possible celebrar un referèndum consultiu.  Alhora va advertir
que  la  negativa  a  convocar-lo  portaria  a  vies  alternatives
d’efectes impredictibles, com les “eleccions plebiscitàries”. Joan
Tardà  li  ho  va  recordar  a  Pedro  Sánchez  en  la  seva
compareixença  al  Congrés  de  Diputats  d’aquest  dimarts.  Va
enumerar-li  les  terribles  conseqüències  de  les  «eleccions
plebiscitàries»: la brutalitat policials de l’u d’octubre, el retorn
dels presos i exiliats polítics al Regne d’Espanya, la caiguda de
la  seva  reputació  internacional,  l’aprofundiment  de  l’abisme
emocional entre catalans i espanyols, entre d’altres.

El representant d’ERC al Congrés va avisar: si com el 2014 els
partits  constitucionalistes  es  neguen  novament  a  un
referèndum  d’autodeterminació  la  història  es  repetirà.  «Les
mateixes causes tindran els mateixos efectes» va sentenciar. La
conculcació d’un dret inalienable portarà la majoria del poble
català  i  les  seves  institucions  democràtiques  a  repetir  la
desobediència  civil  que  va  començar  amb  les  eleccions  de
setembre  de  2015  i  va  culminar  amb  la  proclamació  de  la
República Catalana de l’octubre de 2017.

En un diàleg rutinari entre institucions espanyoles i catalanes
els poders executius, judicials, econòmics i mediàtics espanyol
no  admetran  mai  un  referèndum  sobre  la  independència.
Només s’aconseguirà després d’una desestabilització profunda
del règim monàrquic provocada pel conflicte català, fins a forçar
la intervenció oculta o amagada de les potències europees. Per
tant  el  camí  de  la  República  Catalana  comporta  mantenir  el
temps necessari les grans mobilitzacions, les campanyes contra

els interessos de les grans companyies de l’IBEX com les de
l’ANC, les victòries electorals per consolidar la legitimitat i els
poders administratius del sobiranisme.

En  aquesta  llarga  marxa  per  forçar  uns  acords  com  el  de
Divendres Sant a Irlanda del Nord és imprescindible assumir les
conseqüències penals de la desobediència civil. Com ho ha fet
Jordi  Sánchez i  Jordi  Cuixart  per  manifestacions pacífiques al
carrer i els dirigents democràtics que són a la presó o a l’exili.
L’experiència  dels  darrers  mesos  ha  corroborat  el  que  va
escriure Mahatma Gandhi sobre la insubmissió pacífica. El que
semblava una victòria del poder esdevé una derrota perquè la
persecució judicial, amb presos i exiliats, ha internacionalitzat el
conflicte entre Catalunya i  Espanya com mai fins ara s’havia
aconseguit. Mai no havíem arribat tant lluny com repeteix Joan
Tardà

Ara bé, tot el dolor acumulat fins ara en forma de presó i exili
haurà  estat  inútil  si  no  hi  ha  al  davant  del  nostre  poble
representants disposats a seguir l’exemple dels perseguits per
la justícia espanyola. Cal resistir de manera no-violenta davant
cada  interlocutòria  judicial  abusiva  com  a  única  manera  de
posar en evidència la injustícia de les lleis i dels tribunals que
les apliquen. Les potències europees no reaccionaran fins que
el  nombre  d’empresonats  per  defensar  el  dret  a
l’autodeterminació  esdevingui  insuportable  per  a  l’opinió
pública europea.
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