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Catalans!

Si no ens alliberem
del domini espanyol aviat,
el nostre futur serà el passat.

D’IN

Pla

El Pla D’INdependència Nacional
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A vosaltres, catalans amb anhel de llibertat
que junt amb mi vau tenir el privilegi de viure
aquell heroic 1 d’octubre i la satisfacció de
mostrar al món l’autoritat del poble català.
I a vosaltres, els que no vau tenir l’oportunitat
de votar perquè encara éreu menors d’edat,
també va dedicat aquest assaig sobre el Pla
de la nostra Independència Nacional.
Carles Lladó i Badia, Igualada, Anoia, 1931
A disposició de tot aquell o de tota entitat
que cregui que el Pla té possibilitats d’èxit i
tingui empenta per engegar-lo.

***
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El Pla D’INdependència Nacional
amb força possibilitat d’èxit i abans de gaire!

PROEMI. AMB DUES PREMISSES BÀSIQUES

La primera

1. CATALUNYA, TERRA DE PAS i ACOLLIDA
La bona acollida dels europeus que temps enllà, des dels grecs per
exemple, van passar per l’actual territori català i, perquè els va
agradar s’hi van quedar de bon grat, no sols va anar enriquint la
cultura i el saber dels nostres avantpassats sinó que va ser una
permanent font de vitalitat gràcies a la mescla de sangs diverses, molt
allunyada de les tares que generava la promiscuïtat i la consanguinitat
en territoris més reclosos en ells mateixos. Però en canvi, pot passar
i passa freqüentment que l’arribada de nombrosa gent aliena a un
territori, en comptes de cosa sana es converteixi en una invasió
territorial hostil tal com ha ocorregut a col·lectius similars al nostre,
molts d’ells ja desapareguts. És una mala experiència que els
catalans hem de tenir sempre ben present. Per altra banda i alhora,
hem de considerar i celebrar l’immens privilegi que representa la
puixança amb què Catalunya ha pogut resistir al llarg dels segles els
embats i l’acarnissament amb què, amb l’objectiu genocida de fer-nos
desaparèixer del món, Castilla i Espanya ens han escomès fins ara.
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La segona premissa bàsica

2. L’AUTORITAT DEL POBLE CATALÀ
Sense el poble, els polítics no són res.
Catalans! La història de Catalunya, amb la nostra llengua, la nostra cultura i
un dret i un tarannà propis, confereix a la nostra nació una personalitat i una
autoritat que, si bé a causa de les limitacions territorials i de població no
poden ser comparables a les grans potències mundials, són uns valors que
queden encara més enaltits precisament per aquesta limitació. I quan la
personalitat i l’autoritat catalanes es manifesten amb tot el seu potencial
unitari, tal com va succeir l’1 d’octubre del 17, i salta a la vista del món el
cívic ardiment del nostre poble, es converteixen en uns factors vitals de cara
a la defensa de la llibertat i de l’exercici dels nostres drets fonamentals. I ara,
en ple segle XXI, si els partits independentistes no volen o no saben aprofitar
l’autoritat del poble de Catalunya, els catalans amb l’anhel de llibertat estem
obligats a agafar les regnes del nostre alliberament nacional per substanciarlos. I en les circumstàncies actuals, una bona possibilitat per poder exercir
els nostres drets amb plena autoritat pot ser la creació d’un col·lectiu d’unitat
integral de l’independentisme català que pot ser molt bé, per exemple, la

Una entitat privada d’unitat nacional, sense egos ni interessos personals o
partidistes i sense cap possible excusa perquè no hi siguin tots els que hi
han de ser i, a més, lluny del risc de les més que possibles agressions
revengistes de l’Estat espanyol. La Federació Sobiranista és un objectiu ben
a l’abast de l’ingent nombre d’entitats catalanistes que, com a primera fase
del Pla D’INdependència Nacional aquí suggerit, pot fer real l’empoderament
de tots els federats i que, a manca de cap altra proposta coneguda, molt
possiblement és l’única via factible i amb possibilitats d’èxit a curt termini.
El primer que cal considerar de la proposta és el factor tècnic del Pla i
seguidament els antecedents i les causes de la tràgica dissort, permanent
fins ara, de continuar ,fins quan?, sotmesos al domini espanyol. Tot un repte!
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3. LA CLAU DE LA D’IN
Atès que els espanyols estan encantats de ser com
són i no voldran canviar pas mai, la tècnica del pla és:

L’estratègia del Pla es basa en la tècnica del judo
que aprofita l’embat del contrincant per sotmetre’l.
I aquesta pot ser la clau que ens obri de cop la porta
del nostre alliberament nacional.
El Pla consta de tres etapes.
Amb dos tràmits bàsics en cada una d‘elles.
Primera etapa. La Federació i empoderament dels catalans.
Segona. Ardit per fer caure al parany i gestió internacional.
Tercera. DUI i petició de reconeixement als estats del món.
Tot i així, com que ja es veu que la cosa no es presenta gens fàcil,
per aconseguir un objectiu tan anhelat caldrà considerar primer
els antecedents que ens han portat a l’insostenible context
nacional que estem vivint i, per tant, caldrà anar a pams. Però:

Nota per als que optin per no anar-hi, a pams. Després d’haver donat una ullada
al sumari poden passar directament als capítols 27 i següents, pàgina 116, on hi
queda exposat el Pla amb el planteig, la resolució i la clau legitimadora de la DUI.
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4. LA
La ingent autoritat i el poder dels catalans amb anhel de
llibertat són els factors bàsics per poder alliberar-nos del
domini espanyol amb l’objectiu d’arribar a assolir
definitivament el ple exercici dels nostres drets fonamentals.
I a continuació podrem considerar els antecedents dels
greuges que autentifiquen els nostres drets, des del
Compromís de Casp fins al judici de la infàmia.

Rostre i mà de l’estàtua del cismàtic Papa Lluna,
artífex de la tupinada del Compromís de Casp,
esca de la tràgica dissort del domini espanyol.
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5. “THE GREATEST NATION IN THE WORLD”
“Catalunya va ser la més gran nació del món!” Així ho va proclamar el català universal
Pau Casals a la seu de les Nacions Unides el 1971. I amb un “us diré per què” va evocar que
Catalunya havia tingut el primer parlament molt abans que Anglaterra i, ja al segle XI, va tenir
també les primeres Nacions Unides, per parlar de pau al món.”
Antecedents del litigi entre Catalunya i Castilla i, des del 1716, amb Espanya.
El Compromís de Casp, 1412, i el Decret de nova Planta, 1716, van ser la tràgica dissort dels
dos infortunis més nocius de la història de Catalunya i, per si hi ha algú que potser no en sap
gran cosa, deixem-hi aquí una breu ressenya. Entre conxorxes, suborns, xantatges i
violència, el Compromís de Casp va ser una tupinada perpetrada per l’intrigant i cismàtic
aragonès anomenat papa Luna, a causa de la qual van ser imposats monarques castellans
als Països Catalans ja que, en comptes del més legítim aspirant que era el català Joan
d’Urgell, el primer d’ells va ser Fernando de Antequera, un dels bastards de la família dels
Tratámara que, amb ràtzies de l’exercit castellà ja estava envaint Aragó i València i
amenaçava amb provocar la guerra.
Així i tot, encara que Catalunya hagués de compartir monarques amb el reyno de Castilla,
cal tenir ben present que la unió no va ser pas política sinó exclusivament monàrquica ja que
cada territori va conservar els seus propis furs i institucions. Però cal ser ben conscients que
els reis castellans no van complir mai els juraments de fidelitat fets als drets de Catalunya i
dels altres Països Catalans. I des d’aquella tupinada castellana-caspolina es van anar
succeint sense treva fets tan ultratjants contra Catalunya com, per exemple, va palesar aquell
del rancuniós Francisco de Quevedo que el 1570 va dir allò de “Son los catalanes aborto
monstruoso de la política. Y en tanto que en Cataluña quedase algun solo catalán y piedras
en los campos desiertos hemos de tener enemigo y guerra”. I entre perjuris i insults i més
agressions castellanes, el 1714 va arribar el final de la Guerra de Successió i el rei castellà
Felipe V –el rana li deien perquè es pensava que era una granota i que, a més, tenia el
costum de no canviar-se gairebé mai de vestimenta– va imposar a Catalunya el Decret de
Nova Planta, el 1716, amb aquesta argüició: “He juzgado por conveniente reducir todos mis
reinos a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres de las leyes de Castilla“ [...]
“por justo derecho de conquista”. I per aquell bord “derecho”, Castilla va ser convertida en
España i el Felipe V, antecessor del VI, va dissoldre totes les institucions catalanes, entre
elles el Consell de Cent amb més de cinc segles d’història. I a més d’ordenar que fossin
cremats en públic tots els exemplars de les constitucions de Catalunya a les quals havia jurat
fidelitat, va abolir tots els drets històrics de la nostra nació i va imposar uns impostos de
reducció a la misèria integral de totes les famílies catalanes.
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6. LA GUERRA i LA DICTADURA DEL FRANCO
Després de 126 anys d’estar patint el domini espanyol a causa d’aquell Decret
de mal averany i Planta va ser quan, per resoldre tots els problemes d’Espanya,
el general Espartero va declarar la conveniència de “bombardear Barcelona una
vez cada 50 años.” Posteriorment, mentre amb la independència de les últimes
colònies d’ultramar Espanya perdia també una de les seves principals fonts
econòmiques, de seguida va arribar la dictadura del Primo de Rivera i la guerra
del Franco i el milió de morts.* Una guerra que el general Queipo de Llano, també
amb el propòsit de resoldre tots els problemes d’Espanya, veia de “resolución
facilísima: ¡Se exterminan a todos los catalanes! Y convertir Madrid en un vergel
y Barcelona en un immenso solar.” I a aquesta execrable viltat, hi va afegir que
només era ”una cuestión de tiempo." “¿Cuestión de tiempo”? I en tot aquell
temps, tant l’hostilitat com l’odi espanyols contra tots nosaltres van quedar
reflectits en nombrosos llibres com, per exemple, l’intitulat L’Holocaust Espanyol.
Odi i extermini durant la Guerra Civil i després on l’historiador anglès Dr. Paul
Preston exposa que “els presoners republicans identificats com a catalans eren
executats sense judici” i que des de la trona de la catedral de Tarragona el
canonge salmantí José Artero va cridar “Perros catalanes! No sois dignos del sol
que os alumbra.” I el Dr. Preston explica també que a les tropes de Navarra “se’ls
va concedir aquest honor [el d’encapçalar la invasió de Barcelona] perquè, quan
l’objecte del seu odi era Catalunya o els catalans, odiaven millor.” I exposa a més
que, quan els franquistes van entrar a Catalunya, els assassinats foren a milers.
I al cap de més de 39 anys de la guerra i la dictadura del Franco i de proclames
d’esgarrifança terrorífica com que “la única solución és matar catalanes”, quan va
arribar el moment en què tots els catalans encara vius vam pensar que mort el
gos, morta la ràbia, vam tenir la trista dissort de comprovar que estàvem del tot
equivocats. La ràbia persistia.
*El terrorisme perpetrat per la Rússia del Putin contra els ucraïnesos,
a ple març del 2022, porta a la memòria els bombardejos amb l’ànima
aterrida i la gana i els assassinats i l’èxode a peu cap a l’exili de
famílies senceres durant la terrífica guerra del Franco. Encara que
amb una notable diferència ja que un és el terrorisme d’un estat contra
un altre estat i el d’Espanya va ser el terrorisme del Franco contra els
ciutadans que eren considerats del mateix estat.
Barcelona, cada 50 anys
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Les pitjors dictadures europees del segle XX, rees de crims contra la humanitat.
Junt amb la dictadura d’Adolf Hitler a l’Alemanya nazi, amb milions d’assassinats, i la italiana
del feixista Benito Mussolini, amb més de 300.000 morts, també s’hi troba l’espanyola del
Francisco Franco. I sabeu com van acabar cada un dels criminals?
–A Alemanya, en perdre la guerra que ell mateix havia promogut, l’Adolf Hitler diuen que es
va suïcidar i dotze dels seus principals còmplices van ser condemnats a pena de mort, un
per penjament. I seguidament Alemanya es va anar recuperant fins a tornar a ser la potència
europea que havia estat.
–A Itàlia, el Mussolini va ser executat i el seu cos fou exhibit, penjat cap per avall amb quatre
dels seus còmplices, a la plaça Loreto de Milà. I la Itàlia feixista es va anar refent.
–I a Espanya, com va acabar la dictadura del Franco? Aquell criminal colpista que va
desencadenar la guerra del 1936 i el milió de morts, al cap de 39 anys va morir, al llit, i per
a la seva major exaltació i glòria va ser enterrat amb grans honors al gegantí mausoleu
geològic del Valle de los Caídos, construït per esclaus de guerra sota la benedicció
benedictina. I els seus col·laboracionistes de dictadura van continuar manant. I d’acabament,
res, ja que d’aquell “atado y bien atado” franquista encara n’estem patint les nefastes
conseqüències. Així doncs, dels tres dictadors reus de delictes contra la humanitat, dos van
morir de manera infamant i la mort de l’altre, en canvi, va ser també de gran infàmia, no pas
per a ell sinó per totes les seves víctimes mortals i els seus familiars i per a tots els que vam
tenir la desgràcia de sofrir la seva guerra i la manca de llibertat de la seva dictadura, com jo.
–I en no acabar el Franco com havia de ser de justícia, com va acabar la dictadura
espanyola? –Doncs va acabar com si el Franco s’hagués reencarnat en un franquisme
postfranquista que encara no ha acabat i que quedarà ben clar de seguida.
Tot i així, de moment i amb la finalitat de desembalbir l’ànim entre tanta misèria hispànica, si
hi ha algú que vol escoltar, que escolti i miri com va ser la mort d’aquell homo antecesor,
pare polític del Juan Carlos primer rei franquista.

La fi del cagaelàstics
Tot el "bunker" s'esvalota
i ja no toquen pilota.

Tothom prepara el xampany
que està en fresc fa més d'un any.

Va i l'entuben i l'injecten,
i l'enxufen i el connecten.

Ens consola que ha patit
com pertoca a un mal parit.

I el sargeixen ben sargit
i el tornen a ficar al llit.

Vint de novembre gloriós
s'ha acabat el gran merdós.

I així els dies van passant
i la mòmia es va aguantant.

Aquests són els quatre fàstics
de la fi del cagaelàstics!

*
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Tal com relaten els rodolins d’aquest anònim, una mica abreujat, del segle XX, és ben veritat
que tot i que aquella va ser la fi del cagaelàstics no va ser pas la fi del franquisme ja que la
seva malèfica influència va perviure i encara dura –sí, encara dura– perquè el cas és que,
un cop mort el gos, no va anar pas tot tal com expliquen els historiadors i els polítics
espanyols. En comptes d’una gran possibilitat de canvi i millora aquella dictadura va acabar
amb una grotesca mutació, que van anomenar Transición, i que va anar de la dictadura del
Franco mort al franquisme del atado y bien atado ben viu i ben ple de privilegis per als fidels
a la dictadura sota la denominació de règim del 78.
Per tant, recopilem: “Bombardear Barcelona cada 50 años”, proclamat el 1842, “convertir
Barcelona en un immenso solar” i “matar catalanes,” el 1936, i molts altres malèvols desitjos
contra Catalunya expressats en veu alta per personalitats espanyoles van ser tot el que hi va
haver abans i després d’iniciada aquella dita Transición. I tot i que aquelles mostres
castellanes i espanyoles d’hostilitat i odi puguin semblar cosa del passat, encara n’hi ha dels
que les vam patir al cos i a l’ànima i que les continuem patint en ple segle XXI. I com que
molts del joves catalans actuals no en deuen saber res de les múltiples adversitats
provocades a l’inici de la maleïda Transición, en farem un recordatori, sense allunyar mai de
la memòria que tot això exposat aquí queda ben legitimat pel dret a dir el què pensa el que
això està escrivint a l’empara dels drets fonamentals que li han estat prohibits al llarg de la
seva vida i de les vides dels nostres avantpassats. I, tot i que ja sigui ben sabut per molts,
quedarà demostrat de seguida que Espanya és un estat fatxo-franquista enderiat en la seva
paranoia unitària des del seu naixement. I ara sí, anem per la tan mal dita Transición.
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7. LA TRANSICIÓN, LA MONARQUÍA y LA CONSTITUCIÓN
La Transición. Tal com estava previst des del 21 de juny del 1969, el dia en què el dictador
Franco va designar Juan Carlos de Borbón y Borbón com a successor seu a título de rey, el
22 de novembre del 1975, dos dies després de la mort del dictador, les Corts franquistes al
100 % van proclamar rei d’Espanya a aquell Borbón mig fill adoptiu del Franco que no feia
pas tant havia jurat “por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes
Fundamentales del reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento
Nacional” franquista. I la primera obra del govern del rei del Franco va ser deixar els sahrauís,
considerats oficialment ciutadans espanyols, a la gola del Marroc d’afany subjugador. I així
els va anar, als pobres i així va començar aquella transició d’arrel, tronc i branques
franquistes, liderada pels franquistes de tota la vida –“la màfia del règim del 78” segons el
diputat de la CUP Carles Riera– i el primer que van fer va ser perllongar el franquisme amb
un fet d’herència tan espúria com va ser la llei que es pot dir d’Autoamnistia borda del 1976.
Una llei contraria al dret internacional que diu que els crims de guerra, de lesa humanitat,
genocidi i tortura no són amnistiables ni prescriuen.
I aquella gent franquista no sols es van amnistiar de tots els crims comesos durant la
dictadura sinó que, cal recordar-ho ben explícitament, es van amnistiar fins i tot de crims
comesos després de la mort del dictador com, entre d’altres i per exemple, van ser els
assassinats de Montejurra i els de Vitória, amb Manuel Fraga com a ministre de Governació
i Rodolfo Martín Villa de Relacions Sindicals. Un individu, aquell Martín –imputat com a
criminal per la justícia argentina, però encara impune– que està tan cofoi dels seus crims
franquistes com per defensar aferrissadament i fins i tot judicialment la medalla d’or de la
Ciutat de Barcelona que se li exigeix que restitueixi. I quan la injustícia espanyola li va donar
la raó, hi va renunciar.
Un dels abominables crims espanyols perpetrat durant la dictadura i perllongat fins
el 1990 ja en democràcia dita plena, que fins i tot fan angúnia exposar, va ser la
institucionalització del negoci de tràfic de nadons robats d’hospitals públics per
metges i monges i venuts als que en pagaven més. Més de 300 mil casos sembla
que hi van haver. També impunes fins ara.
I com si res no hagués passat –ni la guerra, ni els assassinats, ni els exilis i la destrucció de
famílies, ni la corrupció desbocada a l’engròs, ni les prohibicions de tots els drets, ni la
dictadura– vam haver d’anar encaixant aquella mal dita Transición.
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I sobre el clam de “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”, que com aquella borda
autoamnistia, també va ser el 1976, cal recordar que la llibertat molt semblant a la de la
dictadura, quan les càrregues policials descarregaven garrotades contra tot allò que es movia
i les seves imatges, sense passar per Madrid, van donar la volta al món. Les meves vèrtebres
lumbars encara ho pateixen després de 46 anys. L’amnistia va ser molt més fàcil per als
criminals franquistes que per les seves víctimes que encara eren a la presó i el cas de
l’Estatut mereixerà capítol a part.
Per altra banda cal recordar també que el sucesor del dictador a título de rey va començar
a manar amb el nomenament a dit d’Adolfo Suárez com a president del govern d’Espanya i
amb l’aprovació d’una constitució redactada i aprovada sota soroll de sabres vora els caps
d’una ciutadania collada pel pànic i pensant que valia més tot aquell desgavell existent que
haver de tornar a patir una altra dictadura de 33 anys més.
Només des de l’aberrant irracionalitat política del moment i del més personal i col·lectiu
pànic, es pot comprendre ara com els que hi érem ens vam deixar ensarronar d’aquella tan
miserable manera. I aquí es pot rememorar el raonament d’algú més espavilat que els
catalans d’aquell moment que diuen que va dir que no s'entenia que els catalans no
haguéssim proclamar la independència després de la mort de Franco però, com que el que
va dir això no hi era, no podia saber el pa que s’hi donava. Amb el permanent pànic franquista
a l’ànima, així va anar i així ho estem patint.
I durant la presidència d’aquell Adolfo Suárez –Adolfo?, ves quin nom per algú nascut
el 1932– va arribar el 23F del 1981 amb l’assalt i el tiroteig al Congrés de Madrid, uns delictes
que encara estan emparats per la llei franquista de secrets oficials d’estat.
I amb l’oblit dels crims de la dictadura i amb munts de nazis campant lliurement per Espanya,
aquella transició va seguir amb la presidència del Felipe González durant la qual van ser
comesos altres delictes i crims d’estat com foren, per exemple, els assassinats de Lasa i
Zabala. Aquests presumptes etarres, tots dos de divuit anys, van ser segrestats el 1983 a
Baiona, País Basc francès, per membres del Grupo Antiterrorista de Liberación –el criminal
GAL del PSOE liderat pels senyors Gonzalez i Guerra, si no es demostra el contrari– i
després de ser torturats per la Guardia Civil a Intxaurrondo, País Basc, al final van ser
transportats a Busot, Alacant, on els van assassinar i enterrar en calç viva.
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La democràcia de la transició i el cas de l’Antoni i els seus amics. El cas és que l’Antoni
i set amics seus acaben de dinar i, quan els porten el compte, l’Antoni pregunta “i com ho
pagarem això? Cadascú el seu com els de Sant Andreu?”
–“No” –repliquen els seus set amics alhora– “això ho hem de decidir votant democràticament
i nosaltres votem que ho paguis tot tu”. La moció queda aprovada amb set vots a favor i un
en contra, el de l’Antoni naturalment. I així és com l’Antoni va veure ben clar que és molt
millor dinar sol que mal acompanyat i va engegar a pastar fang aquells companys de dinars
que deien que eren amics seus. I aquí és on queda estrinxolat del tot el paral·lelisme existent
entre el cas de l’Antoni i el cas dels catalans i Espanya, que és precisament la moralitat que
convé treure d’aquesta faula ja que, de fet, el que va passar poc després va ser que els amics
de l’Antoni es van adonar del seu error, li van demanar disculpes i li van tornar els diners del
dinar. Però, en canvi, quan van ser els catalans els que digueren que preferien més anar i
dinar sols que mal acompanyats i que cadascú es pagués el seu dinar i el beure, la cosa va
anar força diferent. Tan diferent que res de res de demanar disculpes i tornar els diners sinó
que els espanyols van detenir tots els catalans que van insinuar que no volien pagar-los més
dinars, se’ls van emportar emmanillats a Madrid, els van mal jutjar, els van tancar a presó i
els van clavar unes multes com per pagar tots els dinars de tota la gent del seu estat.
Aquesta, catalans!, ja es veu és la democràcia espanyola. I no us fot molt a vosaltres
continuar sota el seu domini i anar pagant els dinars i les grans disbauxes de corrupcions i
malversaments d’aquella gent?
La monarquia. La veritat és que la monarquia castellanespanyoborbònica que regnava
aleshores i regna encara ara a Espanya, i que sempre s’ha desqualificat tota sola, queda
força ben retratada per l’esperpèntic rei que hem hagut de patir els catalans, potser tan perjur,
corrupte i putaner com la gran majoria dels seus avantpassats i igualment força curt de llums
també. El rei Juan Carlos, el Campechano li deien, el campechano?, si no ho sabeu, ja ho
veureu si n’era de campechano! (I per què molts catalans li diuen Joan Carles, com si fos
nostre?) A més d’un sou a lo grande real de España i de totes les ingents despeses de la
casa reial pagades per l’Estat, o sigui per tots nosaltres, cada un dels anys 90 de govern
socialista ja arreplegava 60 milions de pessetes extra dels fons reservats, en efectiu i negre,
“para no dejar rastro”. Això de negre per no deixar raste d’entrada i, per postres, un d’aquells
dies el Congreso de Madrid va prohibir crear una comissió per investigar “las corruptelas
reales”. I després d’abdicar en el seu fill Felipe VI i ja com a emèrit, aquell Juan Carlos tan
franquista com el seu padrí que podríem dir d’adopció putativa, va continuar tan corrupte i
putaner i estafador com abans, tan realment com reial, i finalment fugat. Fugat o fugit, tant
se val! I la cosa no va ser pas només emèrita ja que venia de molt lluny.
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Mireu, un fet curiós a considerar és com hauria pogut ser aquella dinastia reial, amb totes
les seves tares mentals degudes als excessos de consanguinitat, si les reines no
haguessin estat tan alegrement i manifesta saltironants. Saltironants i amb enormes
embanyades reials, amb l’especial protagonisme de la besàvia de l’emèrit , la Isabel II. El
cas és, potser, que d’aquella singular besàvia li va venir al besnet la facilitat del
corrompiment i de l’afició als desbraguetaments impulsius. Per rematar la monarquia
borbònica es pot dir que aquell quídam d’aficions impulsives va deixar ben demostrat que
més aviat era un rapinyaire curt de gambals i, per ser el diagnòstic tan exacte com és i per
lamentable i trist que pugui ser pensar això d’algú, si encara no ho ha fet, cal dir que el
millor que li pot passar és que es mori. I del VI Felipe, què? Noi, quin nom!
La Constitución. Ara podem donar un cop d’ull al mecanisme culpable, sinó de tot plegat,
com a mínim d’una bona part de la dissort d’estar patint encara el domini espanyol, la
Constitución. Una constitució imposada amb el dilema “o Constitución o más franquismo” i
que, fet i fet, van ser les dues adversitats alhora. Una Constitución irremovible i a l‘hora de
ser aplicada sempre sota una interpretació tan lliure segons com els regloti als manaires de
torn d’una justícia gairebé sempre injusta. I a més, diuen que la Constitució espanyola
prohibeix els referèndums d’autodeterminació i això no és altra cosa que una altra de les
faules de falsedats espanyoles i mentida podrida. Considerem-ne alguns detalls.
A tot el gran cúmul d’agressions contra tota cosa catalana s’hi ha d’afegir l’obsessió de
Madrid que pretén que tanta hostilitat quedi emparada per seva sacrosanta Constitució. I
molt especialment pretenen que aquella Constitució empari també la seva obsessió unitària
per continuar el domini i l’extorsió de Catalunya tot i que sigui d’una injustícia tan lleonina
com delictiva i immoral. Dels delictes judicials que estem sofrint n’hi ha qui-sap-los i la veritat
és que la seva per a ells tan sagrada Constitució la fan servir per tot el que no diu i per infringir
gairebé tot el que diu.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Título II De la Corona. 56. 1. El rey es el Jefe del Estado,
símbolo de su unidad y permanencia”. Aquell “símbolo de la unidad y permanència del
Estado” va ser un individu que el servei més valuós que va fer a Espanya durant els 39 anys
del seu escandalós regnat va ser que, el 23F, després d’un munt d’hores de rumiar si es
decantava a favor del govern de Madrid o dels colpistes guàrdies civils del coronel Tejero, va
decidir que li convenia més decantar-se pel govern. I la veritat és que el conte encara no s’ha
acabat ja que el manteniment a ple segle XXI de reis franquistes com a símbol de la unitat
d’Espanya és una reial realitat tant de notable malastruc com irracional i casposa.
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Per altra banda, de la Constitución també cal tenir ben en compte també l’article De la
Corona. 56. 3, que imposa que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeto a
responsabilidad”. I com que no diu que això és així encara que tothom vegi que és un
delinqüent a l’engròs, així va la monarquia del Reino de España.
I ja que som aquí, posats a considerar, aprofitem l’avinentesa per demostrar un fet ben
simple. Per més que l’article 2 del Título prelimirar digui que la Constitución “se
fundamenta en la indisoluble unidad de la nación espanyola, patria común e indivisible
etc”., pregunto, com es pot fonamentar una constitució en un concepte teòric i de ben
possible mutació i no pas en la democràtica voluntat del poble? I a més convé recordar
també que no hi ha cap article a la Constitució espanyola que prohibeixi la possibilitat de
parlar o de convocar referèndums d’autodeterminació, així com tampoc prohibeix res
d’això cap altra mena de llei i ni tan sols és a l’abast del Tribunal Internacional de Justícia.
I seguim, perquè cal fer constar igualment que, sobre aquest tema dels referèndums, a la
Constitució espanyola només hi ha la matèria 32a de l’article 149 que diu que no es pot fer
cap consulta via referèndum que no sigui autoritzada per l’Estat. I res més. O sigui que
l’Estat, si vol, pot autoritzar la consulta. I si creu que és un estat de dret, té l’obligació
d’autoritzar-la. I els que potinegen la seva Constitució només fan servir els articles que els
interessen i del altres n’acostumen a fer unes interpretacions contràries tant a la lletra com
a l’esperit, capgirant del tot el que no convé als seus interessos partidistes. Moltíssims més
casos hi ha que estem patint com, per exemple, el de l’article 3 que diu que “La riqueza de
las modalidades lingüísticas de España será objeto de especial respeto y protección” i que
sembla que digui que es farà tot el possible per fer desaparèixer la llengua catalana.
L’hostil aversió genètica contra la nostra llengua és un dels vicis més miserables de l’Estat
espanyol i el seu obsessiu afany per aniquilar-la és un delicte d’estat. Per altra banda,
l’autodeterminació, que no està pas prohibida explícitament per la Constitució, és un dret
que està ben permès a la Carta de les Nacions Unides. Llegiu-ne l’article 1. 2.
“Desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el respecte al
principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret a la lliure determinació.” I aquest
és un dret que han reconegut tots els estats que han incorporat les normes del dret
internacional a la seva legislació, que és la immensa majoria, amb Alemanya com a primer
de la llista tan per ordre alfabètic com per ser l’Estat més potent d’Europa. Són dos fets
ben reals que el dret a l'autodeterminació dels pobles ha estat remarcat per sentències de
la Cort Internacional de Justícia i, com a regla indiscutible, hi té dret qualsevol poble en
situació colonial.
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I com que l’Estat espanyol tot i no reconèixer aquesta situació colonial de Catalunya la tracta,
ens tracta, com si ho fos, l’argument de la seva impossibilitat no té cap mena de valor legítim
ni legal ni moral. I amb més raó encara, consta la proclama de l’europarlamentària exiliada
Clara Ponsatí feta al Parlament Europeu quan va dir que “la Cort Internacional Justícia, en
una sentència històrica, va establir que les declaracions unilaterals d’independència no estan
prohibides en el dret internacional.“ I això tant val per a Kosovo com per a Catalunya i, a més
a més, convé recordar que l’abril del 2005 el congrés de Madrid va despenalitzar del codi
penal la convocatòria de referèndums sense empara legal.
A causa de patir permanentment l’opressiu i injust domini de tots els règims espanyols,
Catalunya es troba en una situació d’alt risc per la possible pèrdua no sols d’un futur
esperançador sinó també de la pròpia identitat. I a més a més Espanya, que es considera un
estat democràtic, no té cap mena de dret a prohibir que una part de la seva ciutadania
expressi la seva opinió sobre el futur que prefereix, ja que una consulta popular si no és
vinculant no obliga a concedir la independència. I a més a més, no es pot prohibir de cap
manera que els que ho desitgen en puguin considerar la seva possibilitat. I quan algú exigeix
que si es fa un referèndum sobre Catalunya hi han de votar tots els espanyols, és tan escaient
com clarificador recordar el cas de l’Antoni i els seus amics.
I seguim perquè, amb la transició del franquisme a un postfranqisme ben lligat, a la
Constitució i a la monarquia i als altres poders de l’Estat, amb la Judicatura i el Ministeri Fiscal
inclosos i tots ells tocats per prevaricacions a l’engròs, al paorós panorama hispà s’hi han
d’afegir las Fuerzas dites de Seguridad així com també el funcionariat estatal i l’IBEX35 i tots
els espanyols que estan en contra dels drets fonamentals dels altres i sobre tot si els altres
són els catalans. I la vera veritat és que ja n’hi ha ben bé prou. I als que no els ho sembli que
ja n’hi ha prou ¿és que potser volen continuar sent cornuts i seguir pagant els dinars i el
beure dels que només practiquen la raó de les garrotades i la presó? Una presó que, cal dirho, molts creiem que no té altre objectiu que provocar terror judicial. I ara pot ser un bon
moment per decidir què és el què voleu! “Diguem no! Nosaltres no som d’eixe món!” Raimon!
Diguem no definitivament a Espanya i fem que mai més ens hàgim de trobar en una tan
tràgica dissort semblant. Estant jo i tots plegats sotmesos encara al domini d’una monarquia
i d’una Constitució caducades i d’un estat espanyol demofòbic i enemic de Catalunya i amb
uns governs al servei dels seus privilegis que van a joc amb tot plegat, pregunto: què estem
esperant els catalans per alliberar-nos de tan miserable domini?
Entre tot plegat, encara podem considerar bo que, després del bombardeig espanyol del 24
de gener del 1939, aquella gent van abandonar el costum de bombardejar Barcelona, però
és un fet ben trist haver de celebrar que no ens tirin més bombes!
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I ”Cataluña será lo que los catalanes deseen” va dir el 20 d’abril del 1990 el Felipe fill del
Juan Carlos, quan encara no era VI sinó només príncep franquista. Però el 3 d’octubre del
2017 aquell home, amb una filípica de can Felip, va proclamar la seva hipòcrita voluntat
contra Catalunya i aquell fill del seu pare, a més, va fer tot el possible perquè les més
importants empreses catalanes desplacessin les seves seus a Espanya i especialment cap
a Madrid.
Per altra banda, ara podem considerar també el que el president de Prússia Otto von Bismark
va manifestar sobre Espanya. Era el segle XIX i va dir que Espanya era “el país més fort del
món perquè porta segles intentant destruir-se i encara no ho ha aconseguit.” Tot i que
Espanya encara no hagi aconseguit autodestruir-se, és ja just i hora que perdi Catalunya i
que ens perdi a tots nosaltres de vista perquè puguem deixar de de ser d’una vegada la caixa
dels diners que ens són espoliats i alhora el sac dels cops.
I a causa de tanta irracionalitat i tanta vilesa d’estat, va arribar un dia en que es va despertar
més que mai la necessitat i les ganes de fer realitat la sentència profètica feta ja fa més de
100 anys, el 1918, pel filòsof basc Miguel de Unamuno. És aquesta:

“Justo es que España pierda Cataluña.”
I a més a més és ben singular i engrescador aquest fet recordat ja fa temps per l’Oriol
Junqueras: “L’Estat espanyol deu tenir el rècord de països que se n’han independitzat,
malgrat que sempre havia dit que era impossible.” Vegem-ho.
Les colònies es retenen mentre es pot però arriba un moment que es perden i d’exemples
n’hi ha a dolls. Fa cent anys, Lituània, Ucraïna, Txèquia i Eslovàquia, i Croàcia, Hongria,
Albània, Macedònia, Sèrbia i Armènia així com també Noruega, Finlàndia, Polònia i Grècia
depenien d‘un altre estat. I ja no! I
Tot i que l’anomenada “Nueva España” no sabem si de nova n’és o en serà gaire, el que sí
que sabem ben cert és que serà sense Catalunya ja que aquell imperi, primer de Castilla i
després d’Espanya, del qual deien que mai no s’hi ponia el sol, va anar quedant desplomant
del plomall colonial des de fa ja molts anys. I va anar així:
El 1640 va perdre Portugal i Holanda. I l’Artois el 1652. El 1659, Catalunya Nord i el 1678 el
Territori Flamenc. Nàpols se’n va alliberar el 1707; Sardenya el 1708; el 1713, Sicília, i
Gibraltar el 1715.
Un cop convertida ja Castilla en España por el justo derecho de conquista, el 1811 va perdre
Venezuela, Uruguai i el Paraguai que sembla que va poder alliberar-se sense gens de
pèrdua de sang. Mèxic ho va poder fer el 1813. I l’Argentina el 16. Xile el 18. El 21, el Perú
i, el 25, Bolívia.
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I Puerto Rico i Califòrnia el 1848. I després va arribar el desastre del 1898 en el que ”estas
aguas” –les aigües de Cuba a més de 7.000 quilòmetres de Madrid– “que han sido y son de
España” van deixar de ser espanyoles. I la colònia de Cuba sencera també. I mireu on van
anar a parar les Filipines, a 12.000 quilòmetres lluny! I a més a més, Espanya va perdre
Guinea Equatorial el 1968, Ifni el 69 i el Sàhara Occidental el 1975. I de la lliçó de la guerra
del Rif i el desastre d’Annual no se’n recorden aquella gent?
Amb tota aquesta gran experiència adquirida amb la independència de gairebé tots els
territoris colonials, que Espanya continuï pensant que la independència és impossible no pot
ser altra cosa que una cega desesperança. La realitat és que a principis del 2022, a més de
les illes Canàries i Ceuta, Melilla i l’illa Perejil, d’aquell imperi de tant sol ja només en queda
l’Espanya continental, i els Països Catalans, amb Catalunya que ja va decidir el seu futur l’1
d’octubre del 2017 i amb el País Valencià i les Balears que també poden tenir la possibilitat
de decidir el seu. I La Franja també, si volguessin.
Per altra banda també és força interessant considerar l’evolució del nombre d’estats de
l’Organització de les Nacions Unides, ONU, ja que el 1950 eren 47 ara són 197. Són més de
quatre vegades més i de la majoria d’ells cal esperar que tinguin coneixement dels drets de
Catalunya perquè quan calgui, que no ha de ser pas gaire enllà, tinguin la suficient simpatia
pel nostre país i reconeguin l’Estat Català.
I així, amb una Constitució que diuen que diu que la independència està prohibida, i una
monarquia de can Felip, i una Espanya més franquista que democràtica, i una Transició que
diuen que és de democràcia plena, disposem-nos ara a considerar la gran disparitat i contrast
entre els presidents catalans i els d’Espanya que tampoc no els és pas gaire favorable.

Com que si no la visquéssim seria impossible poder-nos imaginar
la gran malignitat de l’hostilitat de l’Estat espanyol contra Catalunya,
ara la podem considerar des d’un altre punt de vista també ben mal viscut.
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8. ELS PRESIDENTS D’ESPANYA i ELS DE CATALUNYA
LA GRAN DISPARITAT
Els d’Espanya. Sembla ser que el primer president de l’Estat espanyol, Víctor
Damián Sáez, va aparèixer el 1823 i només va durar tretze dies! Va ser durant el
regnat de Fernando VII, un dels antecessors de l’emèrit i el seu fill, dit pels espanyols
el rey Felón, o sigui traïdor. Posteriorment, en els 115 anys fins el 1938 en què es va
proclamar president el dictador Franco, Espanya va tenir més de 140 presidents, o sigui a
una mitjana d’un cada nou mesos. Tot i el costum de petar-la sempre de mala manera,
pràcticament tots els presidents dels governs espanyols han estat, i encara estan, tocats per
una catalanofòbia extrema i, en comptes de trampejar la situació amb un intel·lecte una mica
lúcid, es comporten amb una hostilitat volgudament manifesta, tant amb atacs a tota cosa
catalana com amb l’extorsió econòmica i la desinversió i, sempre, amb l’obstinada prohibició
dels nostres drets fonamentals. Van ser, i són encara, una gent que posa una maligna
voluntat a fer-se odiosa amb l’objectiu, potser, de poder dir que som nosaltres els que els
odiem. Vegem-ho tot plegat amb exemples ben clarificadors pel que fa als presidents de
l’estat espanyol després del Franco.
–El Carrero Blanco i l’Arias Navarro. Després dels 35 anys de la presidència del dèspota,
el 1973 va ser president l’almirall Luis Carrero Blanco que només va durar 195 dies i, així
que se’n va anar, el va succeir de seguida i durant gairebé dos anys l’Árias Navarro que, per
haver signat milers de condemnes a mort, va ser conegut com el Carnicero de Málaga. Ell
va ser el que el 20 de novembre del 1975 va donar la gran notícia, “Franco ha muerto”.
–Adolfo Suárez. Després del carnicero de Málaga, el primer president del govern franquistapostfranquista d’Espanya va ser el franquista de tota la vida Adolfo Suárez de la Unión de
Centro Democrático, nomenat a dit per l’hereu del dictador i que va prendre possessió poc
temps després d’haver jurat fidelitat eterna als Principios Fundamentales del Movimiento del
Franco, tal com també havia fet poc abans el rei mateix.
Aquell Adolfo Suárez, després de ser ministro secretario general del Movimiento franquista
del 1975 al 76, va ser president del govern d’Espanya del 1976 al 81 i cal recordar que, poc
després d’autoamnistiar-se, va ser el que va instaurar allò del “café para todos.”
D’un cafè del qual n’haurien hagut de beure potser dues o tres comunitats autònomes es va
passar a disset, amb la singularitat de Navarra i del País Basc, ambientat ja amb l’efecte ETA
del qual en va treure un gran profit, i amb una gran frustració catalana. I aquell cafè per a
tothom, imposat precisament per denegar l’exercici dels drets nacionals de Catalunya, ho va
contaminar tot. Per altra banda, uns altres trets ben significatius del govern Suárez van ser
els del Tejero al Congrés de Madrid.
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–Leopoldo Calvo-Sotelo. De la UCD com el Suárez, va ser president durant menys de dos
anys a partir de finals de febrer del 1981. La seva gestió preferent per resoldre el problema
espanyol amb Catalunya va ser la prossecució de l’enviament al nostre país d’espanyols,
com una còmoda fórmula d’invasió basada en la seva sentència "Hay que fomentar la
emigración de gentes de habla castellana a Cataluña para assegurar el mantenimiento
del sentimiemiento español que comporta". Una fórmula a l’estil soviètic, i rus després,
emprat per exemple a Kaliningrad, territori de Lituània, així com el 2014 a l’emblemàtica
península de Crimea, Ucraïna, i després a Donbass. Un sistema emprat també per
Turquia a Creta i que sempre ha estat utilitzant Espanya fins i tot actualment amb
l’enviament a Catalunya d’excessos extra de col·lectius d’immigrants i temporers així
com de menors no acompanyats. L’arribada d’aquests menors denominats mena és un
fet que provoca greus perjudicis a l’ensenyament escolar de Catalunya, sobretot degut
a l’excés dels que són enviats aquí des d’Espanya i a la diferència de predisposició a
l’aprenentatge entre els infants i adolescents autòctons i els immigrats. És un problema,
a més, atiat i agreujat per l’obsessiva catalanofòbia del PP, Ciudadanos i Vox.
–Felipe González. President del 1982 al 1996. L’octubre del 1974 el Partido Socialista
Obrero Español, sota la seva presidència i amb l’assistència de Willy Brandt i Francois
Mitterrand, va celebrar el Congrés de Suresnes, França, i una de les mesures “de carácter
inexcusable” aprovades durant aquell Congrés per restablir la democràcia a Espanya va ser
“El reconocimiento del derecho de autodeterminación de las nacionalidades ibéricas.” Una
premissa socialista que va defensar fins al 1977 però que, cinc anys després i ja tocant poder,
el president González va trabucar barroerament en considerar que el verdadero peligro es el
hecho diferencial catalán.” I en comptes de tractar el perill i el fet diferencial amb diàleg i
persuasió, va clavar cop de porta proclamant amb despòtic to que “La independencia de
Cataluña es imposible. I no va dir pas que era impossible perquè no podia ser sinó només
perquè era “repito imposible.” Aquesta va ser una de les sentències del denominat X dels
terroristes paramilitars de l’Estat espanyol, presumptament és clar, els Grupos Antiterroristas
de Liberación, GAL. I dels crims de l’estat que presidia –o sigui dels segrests i els vehicles
explotats i els assassinats i les cartes bomba com la que va matar aquell pobre carter de
Renteria– el Felipe González deia que se n’assabentava pels diaris. I per altra banda, a més
de semblar-li excel·lent la tan mal dita transició i ser un gran admirador i defensor de l’emèrit
fugit, el 2010 va fer girar la porta per convertir-se en conseller de Gas Natural Fenosa, amb
uns sous força més que socialistes. I el Felipe Gonzalez del 2021, amb un ego a galta plena,
encara volia aparentar ser una víctima quan la Fiscalia General de l’Estat va prohibir la
investigació de la seva relació amb els GAL.
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–El José Maria Aznar. President del 1996 al 2004. “Sin violencia se puede hablar de todo.”
Sí? I l’Aznar aquell de “ha sido ETA, ETA, ha sido ETA” i les seves “armas de destrucción
masiva”, en deixar la presidència després de les dues legislatures convingudes per ell mateix,
que potser va ser l’única cosa ben feta durant tota la seva vida, va crear i presidir la Fundación
para el Análisis y los Estudios Sociales, la FAES, para ”fortalecer los valores de la libertad,
la democracia y el humanismo” franquistes, amb la finalitat d’atacar molt especialment els
drets de Catalunya.
–I el Zapatero. PSOE, president del 2004 al 2011 va ser el de “Apoyaré la reforma del
Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” i poc després tots els seus van massacrar aquell
estatut amb babes de satisfacció, especialment del Guerra. I a més, altres asseveracions
seves van ser també aquestes:“Todos sabemos que no hay ninguna posibilidad de que
culmine el proceso independentista” i “el referéndum no es viable jurídicamente.” I també
aquesta altra falsedat: “España és una democracia generosa.”
–I el Mariano Rajoy? El de “Los españoles son muy espanyoles y muchos espanyoles” i “
Nada es cierto salvo alguna cosa”, va ser president del 2011 al 2018 i no només va estar
demanant per les cantonades d’Espanya ”Una firmita contra los catalanes” amb l’objectiu que
el Tribunal Constitucional acabés d’anihilar l’Estatut, sinó que va quedar ben retratat com un
dels més emblemàtics i grans perjurs del Judici de la infàmia contra Catalunya.
–Pedro Sánchez. El president madrileny del govern espanyol del PSOE –el del ”gobierno
más progresista de la història”, “un tafur” segons l’historiador Joan B. Culla i un triler segons
molts d’altres– sempre li ha estat igual defensar una cosa avui i la contrària demà tal com va
retratar el periodista Vall Clara en dir que era “un baliga-balaga que els hi fot com burros els
pets”. Amb perdó dic jo ja que, encara que sigui una manera de qualificar amb força més
precisió que finor, la veritat és que, quan algun manaire perd el respecte als altres, els altres
no estan pas obligats a tenir cap mena de respecte a ell.
El president Sánchez, dit d’una altra manera, és un home de paraula fàcil i que sembla força
noble però, malgrat la naturalitat en que menteix, els fets de seguida denoten la seva actuació
falsària i traïdorenca. És un defecte que el fa força pitjor que els altres enemics de Catalunya.
I la Fiscalia General de l’Estat? Una Fiscalia sempre contra Catalunya fins i tot sota el
comandament del president Pedro Sánchez tal com ell mateix va afirmar amb aquell ”De
quién depende? Pues ya está.” I aquell president del cinisme i els pets també va dir que “lo
que ha pasado en diez años no lo resolveremos en dos, ni en tres, ni en cuatro” i “tenemos
por delante un largo camino.” I és ben clar que, si no es comença mai a fer camí, tal com
deia el poeta, el camí no existeix.
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A més a més, el president Sánchez, al qual li agradava tant dir i repetir que “en Catalunya no
hay un problema de independencia sinó de convivencia”, callava que força dels problemes
de convivència eren i potser són encara els provocats per ell mateix i el PSOE junt amb el
PP i Vox i Ciudadanos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Poder Judicial.
“Pues ya está”.
I ara, atesa la perpètua hostilitat vers Catalunya d’aquesta mena de presidents espanyols,
podem passar a considerar com han estat d’assetjats i punits els presidents de Catalunya
des del 1914 fis al 2021, en un resum habilitat a partir d’una recopilació realitzada pel
periodista Tian Riba, que demostra l’enorme disparitat entre els presidents dels governs
espanyols i els de la Generalitat de Catalunya.

L’assetjament i punició dels presidents de la Generalitat de Catalunya. Des del 1359
amb Berenguer de Cruïlles, la Generalitat ha estat presidida per 121 personalitats fins que el
1716, Catalunya, junt amb els altres Països Catalans i Aragó, va ser incorporada a Castilla
ja convertida en Espanya i la Generalitat no va tornar a ser instaurada fins el 1931. Tot i això,
el 1914 va ser creada la Mancomunitat de Catalunya, un organisme que podia ser considerat
com hereu de la Generalitat i, per tant, els seus presidents eren igualment presidents de
Catalunya. L’advocat i periodista Enric Prat de la Riba va presidir la Mancomunitat del 1914
fins al 1917, any que fou detingut i empresonat per haver reproduït un article d’opinió a La
Veu de Catalunya. L’arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch el va substituir del 1917
al 1923, any en que es va haver d’exiliar abans que el dictador Primo de Rivera destituís tots
els diputats de la Mancomunitat.
–Francesc Macià. Va ser elegit el desembre del 1932 com el 122è president de la Generalitat
fins que el 1933 es va veure obligat a exiliar-se.
–Lluís Companys. Fou president del 1934 al 1940 i, a causa de la repressió perpetrada
contra el moviment secessionista del 6 d’octubre del 1934, tant ell com tots els membres del
govern de la Generalitat van ser condemnats a presó. I al final de la Guerra Civil, estant exiliat
a França fou extradit a Espanya pels nazis de la Gestapo i, amb un consell de guerra amb la
sentència ja dictada prèviament pel dictador, va ser afusellat. Catalans! Que assassinessin
un president de la Generalitat perquè desagradava a l’exèrcit espanyo i al Franco resulta
una iniquitats tan extrema com impossible de qualificar amb mots convencionals.
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–Josep Irla. Va ser president des del 1940 al 1954, a l’exili.
–Josep Tarradellas. Va heretar el càrrec de mans del president Irla i va presidir la
Generalitat a l’exili des del 1954 al 1977 i, ja a Catalunya, fins el 1980.
–Jordi Pujol. Acusat dels fets del Palau de la Música del 1960, va tenir una dramàtica
joventut ja que fou detingut, torturat i condemnat a set anys de presó per un consell de guerra
amb l’acusació d’un delicte tan greu com van considerar que havia estat que el públic del
Palau havia entonat El Cant de la Senyera.
Durant les sis legislatures de la presidència de Jordi Pujol es van aconseguir alguns èxits
notables com van ser la creació de TV3, la supressió dels governs civils franquistes o la
reinstauració del cos de Mossos d’Esquadra i l’eliminació del servei militar. I el cas és que no
va ser gaire assetjat personalment per Madrid gràcies al pacte del Majestic, amb el PP de
l’Aznar així com també per la còmode política del qui dies passa anys empeny i del peix al
cove. Un cop deixada la presidència, en canvi, l’acarnissament sobre ell i la seva família va
ser contundent i encara ara dura. I seguim.
–Pasqual Maragall. President de la Generalitat des del 2003 al 2006, va ser un dels tres
presidents no punits per Espanya, els altres dos foren Tarradellas i Montilla, i no va caldre
que el perseguís l’Estat espanyol ja que el va fer plegar del càrrec el seu propi partit, el PSCPSOE.
–El José Montilla. Elevat a la presidència de la Generalitat per ERC des del 2006 al 2010,
no va ser mai damnificat per l’Estat espanyol gràcies al fet que, tant com a president i com a
ministre després, sempre va demostrar que era un vertader espanyolista que no concebia
altra Catalunya que la sotmesa a l’Estat espanyol. En ser un cas tan inversemblant, hi
tornarem.
–Artur Mas, president de la Generalitat del 2010 al 2016, va anar seguint la política del peix
al cove fins a la seva conversió a l’independentisme que li va costar la inhabilitació i l’embargament de bens fet pel Tribunal de Cuentas a causa de la consulta del 9-N.
Posteriorment va ser ben trist veure com s’anava desgastant amb l’esperança de poder
sobreviure amb el PDeCAT o amb un altre referèndum.
–Carles Puigdemont, president del 2016 al 2018, va ser destituït per l’article 155 i, en
veure’s obligat a exiliar-se a Bèlgica per no ser empresonat, va patir i pateix encara
l’assetjament permanent del Poder Judicial de Madrid.
–Quim Torra va ser president durant la difícil legislatura iniciada el 2018 fins que el 2020 va
ser inhabilitat pel fet de no haver retirat una pancarta del balcó de la Generalitat amb un llaç
groc que no va agradar gens a la Junta Electoral Central de Madrid.
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–I el 2021, Pere Aragonès. Tot i que ja arribarà el seu moment, ara podem considerar el que
va dir el 26 de desembre del 21 sobre que “si la negociació no avança caldrà construir
alternatives”. Això potser volia dir que en construir alguna cosa encara no hi havia pensat
gens ni mica. Temps perdut i irrecuperable.
Ara és de força interès considerar que, entre el primer president de la Generalitat, del 1359 i
el primer d’Espanya, del 1823, hi ha una diferència de 464 anys, 217 dels quals, des del 1714
al 1914, la Generalitat va ser interdita per Espanya. De tot plegat en sorgeix la gran disparitat
de dignitat i ètica entre els presidents dels governs d’Espanya i els de Catalunya i, tot i que
ja no caldria fer-ne més elucubracions, s’ha de fer constar que els presidents catalans vius
el 2022, excepte els dos socialistes, estan patint encara la ferotge i sàdica persecució de
l’Estat espanyol.
El que en vulgui saber més pot consultar l’exhaustiva documentació
que el periodista Jordi Panyella aboca a Causa general, on deixa ben
clara la institucionalització espanyola de la venjança i el pànic i exposa
quedins del mateix sac de la repressió a més dels presidents de la
Generalitat s’hi troben tres presidents del Parlament, set-cents dotze
alcaldes i consellers i diputats i regidors, seguits tots ells de milers de
represaliats d’un llistat de mai acabar.

Digne de considerar també és VIA ÚNICA, d’Albert Pont, president
del Centre Català de Negocis, un pla estratègic per fer efectiva
la independència de Catalunya segons el dret internacional.
I sembla que ja va quedant clar que és del tot imperatiu continuar
la lluita contra el domini espanyol i els greuges soferts fins que
hi puguem posar fi amb el nostre alliberament nacional.

De les vicissituds dels presidents de Catalunya des del 1980 fins al 2022. Atesos
aquests antecedents és ben clar que, dels dotze últims presidents catalans abans de Pere
Aragonès, els diferents governs de Madrid en van destituir i inhabilitar la meitat i, després
d’un consell de guerra, sense cap mena de garanties ni jurídiques ni morals, en van
assassinar un. És una vera obvietat que els set últims presidents dels governs de l’estat
espanyol van estar posseïts per una malaltissa obsessió persecutòria contra els presidents
de Catalunya.
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El malsà centralisme de Madrid. Analitzats sumàriament la mala voluntat dels presidents
dels governs espanyols contra els de Catalunya, també pot tenir un interès alliçonador
considerar la gran hostilitat dels presidents de les altres comunitats autònomes i molt
especialment la dels de Madrid. Uns presidents i presidentes a l’estil de les aguirres i
cifuentes i dels gonzálezs o els garridos i específicament de l’Ayuso. I del dumping fiscal
madrileny contra Catalunya i la resta d’Espanya, impulsat per tots els seus governs, què?
Madrid? “Un paradís fiscal terra endins, en una mena d’illes Caiman de secà”, segons
l’historiador Joan B. Culla que, a més, va afirmar que “Espanya no ha estat mai capaç de
resoldre un problema territorial o de sobirania en una taula de negociació. Mai.”
I pel que fa encara a la presidenta madrilenya Ayuso podem considerar, per exemple, el
desconcertant concepte ultracentralista de Madrid que va proclamar durant la campanya
electoral del maig del 2021. “Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid, si no es
España? Tratar a Madrid como el resto de España es muy injusto”. I a més a més també va
tenir la barra de dir en veu alta aquell paradigma del madrilenyisme paranoic, “el separatismo
nos roba”. Vinga! Madrid! La prepotència i la insolidaritat són mastegades des del llombrígol
del món que encara es pensen ser! I per altra banda, de l’èxit de l’Ayuso, aquí a Catalunya
en van dir el “nacionalisme castís de l’ayusisme”, el “casticisme polític” i “la versió castissa
del nacionalisme espanyol”. Castís i castissa i casticisme o més aviat n’haurien de dir
l’esperpent més caspós de l’aberrant fatxo-franquisme de l’estat? Amb una Ayuso més
voxista que pepera, “porque me da la gana”, que ja és dir! Doncs això! Incomprensiblement
la presidenta de Madrid és un dels paradigmes de fatxenderia més significatiu de la, gairebé
oficialment, defectuosa democràcia de l’estat espanyol i del superb centralisme contra tot allò
que no sigui madrileny.
I tot plegat representa també un malaguanyat destí dels nostres diners espoliats que
engreixen les despeses milionàries que acapara injustament Madrid com a capital. Una
immoralitat que volen basar en la grotesca fórmula aplicada, per exemple, en el cas de les
subvencions culturals consistent en dir que, com que Madrid és Espanya i permet a tots els
espanyols que la visitin, el benefici de visitar Madrid és de tots els espanyols. I així, les
subvencions que van a parar als museus del Prado i Reina Sofía, per exemple, acostumen
a ser més de 10 vegades superiors a les del MACBA i el MNAC de Barcelona. Més de 10
vegades! I a vegades més de 25 i tot! I contra allò que és “muy injusto tratar a Madrid como
al resto d’España” i “el separatismo nos roba”, què?
I per a més vergonya encara hi podem posar aquí un altre exemple com és el de les beques
universitàries que, entre Catalunya i Madrid, no estan pas en la mateixa proporció de d’1 a
10 com les subvencions culturals sinó que la diferència encara és superior.
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I gràcies als ingents beneficis que la moma de capitalitat proporciona a Madrid, no tenen
necessitat d’impostos propis, com els que ofeguen Catalunya que n’ha de tenir un grapat, 13
o 14, per pagar els luxes i les disbauxes de Madrid i alhora poder sobreviure sent sempre
perjudicats per les injustícies fiscals espanyoles.
Considerant per altra banda que la gestió de la covid a Madrid va ser desastrosa ¿com pot
ser que els màxims responsables polítics d’aquella cruenta gestió, amb l’Ayuso al capdavant,
guanyessin les eleccions del 2021 a la presidència de la seva comunitat? I per una majoria
que faria absoluta amb el suport de Vox! I a més, la rèplica d’aquella presidenta de Madrid
al lema de Podemos, ”Democracia o fascismo” va ser:
–“Si te llaman fascista –va dir– es que lo estás haciendo bien, es que estás en el lado
bueno de la història.” I a més hi va afegir que volia fer de “fascista en una película de
fascistas. Y por esto quiero governar con Vox.” I compte!, perquè es tracta d’un
prototipus de fatxofranquisme patològic que ja s’ho podrien* fer ells tots sols, si les
maquinacions de Madrid no ens afectessin a nosaltres però, com que sempre ens afecten
molt i greument, és obligat persistir en la lluita permanent per alliberar-nos-en. I a més
a més, per si tot això no fos prou alarmant, el 20 de novembre del 2021 els feixistes
espanyols van convidar tot el nazisme i el feixisme europeus per homenatjar el Franco i el
Primo de Rivera. I l’Ayuso i el PP van convertir Madrid en la capital del nazifeixisme. És del
tot imperatiu i urgent fugir del domini madrileny sense esperar més atacs de gent que
només té vida en els pervertiments polítics i en el foment d’hostilitat contra Catalunya. Tot i
així i malgrat el mal que ens estan fent, és una sort que els que manen a Espanya siguin
tan soques que no s’adonin que, al final, seran les seves reaccions hostils en contra
nostra les que els posaran a parir i ens alliberaran del seu domini. Serà vist!
I a més a més per altra banda, ara ve una de les més terribles incriminacions que es pot
fer contra un estat colonitzador d’una nació ocupada per l’espuri poder de les armes i el
derecho de conquista tal com en diuen ells.
Vista l’hostilitat dels presidents espanyols contra els catalans, anem a considerar ara una
de les més flagrants vileses perpetrada contra Catalunya que no podrà ser mai oblidada.

*”Podrien”. Podrien, de podrit o de poder? Encara que amb Madrit i Espanya normalment tot va i ve
de podrit, en aquest cas va de poder.
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9. L’ANIQUILACIÓ DE L’ESTATUT DEL 2006
El Tribunal Constitucional, origen coetani de tot plegat. Crònica del 2003 al 2010.
“¡Pascual! Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán.” D’entrada
és obligat recordar aquesta solemne promesa durant la campanya electoral del desembre
del 2003 feta pel Zapatero, aleshores secretari general del PSOE, al candidat a la presidència
de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, en presència de més de 15.000 catalans.
I d’entre totes les inacabables arbitrarietats i injustícies judicials de l’estat espanyol, el 30
març del 2006, va emergir amb vilesa pròpia l’aniquilació de l’Estatut de Catalunya
perpetrada pel Congrés de Madrid i per la majoria del PSOE amb aquell ”apoyaré” del
Zapatero ja com a president d’Espanya. L’Estatut no sols va ser mutilat sinó que el Congrés
ho van fer amb l’emfàtica mala intenció d’ofendre, tal com se’n va ufanejar de manera ben
estúpida aquell vicepresident del Felipe González, el Guerra, quan va dir allò de “lo
cepillamos como un carpintero durante la constitución.... la do durante la comissión.” (Sic, sí
sí, la do du..., lletra per lletra). Un Guerra que deia que tenia vocació de comediant i potser
per aquesta raó es va dedicar a la política espanyola.
I després d’aquella gran vilania del Zapatero i el PSOE, encara va ser més irritant el complot
promogut el 2010 contra l’Estatut i contra Catalunya pel Rajoy del PP, que va estar sol·licitant
per les cantonades de tot Espanya “una firmita contra los catalanes” amb l’objectiu
d’impugnar al Tribunal Constitucional aquell Estatut ja mutilat. I el 27 de juny del 2010 aquell
tribunal de grans vicis partidistes i d’inconstitucionalitat plena va rematar l’afer de l’Estatut
quan es va passar tot allò ja ribotejat i triturat per l’engonal. Impúdicament i en públic. Aquell
era l’Estatut que havia obtingut el suport del 88% del Parlament català i, després d’haver
estat mutilat però aprovat pel Congrés de Madrid, no sols va ser referendat pel 73% de
catalans indignats sinó que, a més, va ser beneït pel rei. I pel fet que ningú no es va atrevir
a fer passar per un altre referèndum, un tràmit que era d’oficial obligació, aquella mena
d’Estatut violat va quedar invalidat i es va convertir en una injuria contra tots els nostres drets
fonamentals. És ben clar que totes les imprecacions que es puguin fer per qualificat aquella
vilania sempre quedaran curtes. I el Rajoy i el PP i el Constitucional i l’Espanya sencera, junt
amb el Zapatero, no només es van burlar d’aquell estatut sinó que, a més a més, fins i tot
ens van prohibir que poguéssim considerar Catalunya com una nació. Una prohibició i un
menyspreu tot atenent al fet que el nostre país ja era una nació set segles abans que Felipe
V emetés el decret de Nova Planta amb el qual va instituir o es va inventar Espanya.
I per a més vergonya encara també cal recordar que aquell Tribunal Constitucional va prohibir
a Catalunya uns articles consentits a altres comunitats.
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I atenció! Aquell mateix Zapatero va ser el que el 23 d’abril del 2003 va aprovar la normativa
de l’audiovisual que deia que “el PSOE i ERC pacten que tot el cinema es dobli al català per
llei.” Però a l’hora de la veritat, tal com acostuma a passar sempre, d’aquell tot del 2021 en
comptes de tot, o sigui del 100% de tot, ERC encara n’estava suplicant un percentatge de
molletes al cap de deu anys. I per dir-ho de manera tan repulsiva com rotunda i aclaparadora,
la veritat és que la paraula d’Espanya i dels seus governants val menys que un rot de Judes.
I qui diu un rot, pot dir també mil imprecacions sobre l’Operación Judas i la injusta il·legalitat
d’haver empresonats a nou xicots catalans per acusacions delictives que al cap de tres
mesos es va demostrar de manera ben clara que van ser inventades. I així, d’una manera
d’empastifada anticonstitucional tan immoral com borda i a tots nivells, aquell estatut, ja en
minúscula, va acabar aniquilat a l’engròs per un Tribunal Constitucional de prevaricació
integral que no tenia cap mena de dret a acceptar el tràmit del cas i encara molt menys a ferho amb infraccions legals. I amb tots els òrgans dels catalans farcits ja de tanta vilesa, si no
tot plegat, va començar gairebé tot. Aquell magne error del poder judicial va causar una gran
satisfacció al govern de Madrid i al PP i a tota l’oposició pel fet d’haver tornat a humiliar
Catalunya, però va revifar les cendres permanents de la indignació catalana contra la irritant
i permanent manca de respecte de l’estat espanyol pels nostres drets fonamentals. I d’aquells
vents en van venir aquestes tempestes i –com que la indignació és tan justificada i gran i
sempre ha estat reprimida– dit d’una altra manera més entenedora a nivell espanyol,
d’aquelles ventositats de ponent en van venir a Catalunya aquestes merdes d’ara. I si bé
aquesta és una manera força grollera d’expressar els fets reals des del meu estat d’ànim, no
ho és pas tant com aquella gran cabronada constitucional de l’anorreament de l’Estatut. I a
més dic i potser repeteixo que jo no havia estat mai ni ho he volgut ser mai així de groller o
indecorós en les meves elucubracions i, per aquesta raó, aquests casos puntuals són un
greuge més a imputar a la provocadora hostilitat d’Espanya contra mi i contra tots nosaltres.
Per altra banda i afortunadament, aquella gran inconstitucionalitat del Tribunal Constitucional
del Reino de España va ser l’impuls definitiu del nostre procés d’alliberament del domini
espanyol. Però tot i així, com que la superba Espanya no en té mai prou amb només una
agressió delictiva d’estat, després de la que podria semblar la darrera sempre en van seguint
d’altres i encara moltes més després. Sí, així ha estat sempre per desgràcia nostra fins al
segle XXI i, per a més inri del desori d’estar dominats i extorquits per un estat depredador
com l’espanyol, cal continuar recordant que al cap de 15 anys, el 2021, aquell estatut tan
potinejat per l’Estat espanyol continua sense ser vigent ja que mai va ser referendat pel poble
català.
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Catalans! Si continueu sota el domini espanyol,
el vostre futur serà encara més negre!

I encara cal afegir que els estralls contra l’Estatut del 2006 no va ser pas el pecat original de
l’Espanya pecadora, ja que la pecaminositat contra Catalunya ja queda vist que li venia d’arrel
i aquella va ser una altra de les seves més vils gestes delictives. I de les més estúpides. I a
més a més d’aquest lamentable cas, la trista realitat és que una ingent quantitat d’atemptats
del terrorisme polític de l’estat espanyol, especialment de caràcter judicial, però també social,
cultural i econòmic, formen part del costumari castellà contra els catalans des de fa segles. I
d’entre el conjunt de factors delictius que regeixen el domini de l’estat contra tots nosaltres
en destaca el malaltís i obsessiu complex per la seva unitat amb l’objectiu de poder continuar
tenint-nos colonitzats. I la “Operación Cataluña” en dona fe. Però a bans: les malediccions.
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Ates que Text autocensurat a causala malpensada cosa que tenim i que, per molt
que fons molts es guanyin ser lameït, que si ara sóm o maleir no és gens sà per al
maleïdor i Text autocensurat a causa que, per molt que molts es guanyin se
lameïts, maleir no és gens sà , però p
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I encara cal afegir que els estralls contra l’Estatut del 2006 no va ser pas el pecat
causa que, per molt que molts es guanyin ser lameïts, maleir no és gens s
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autocensurat a causa que, per molt que molts es guanyin ser lameïts, maleir no és
maleir no és gens sà autocensurat a causa que, per molt que molts es guanyin ser
lameïts, maleir no és gens sà autocensurat a causa que, per molt que molts es
guanyin ser lameïts, maleir no és gens sà autocensurat a causa que, per molt que
afegir que els els grans estralls contra afegir que els estralls contra l’Estat afegir que
els estralls contra afegir que els estralls contra l’Estat afegir que els estralls contra
molts es guanyin ser lameïts, maleir no és gens sà autocensurat a causa que, per
molt que molts es guanyin ser lameïts, maleir no és gens sà autocensurat a causa
autocensurat a causa que, per molt que molts es guanyin ser lameïts, maleir no és
gens sà autocensurat a causa que, per molt que molts es guanyin ser lameïts, m
afegir que els estralls contra “Operación Cataluña” afegir que els estralls contra
lameïts, maleir no és gens sà autocensurat a causa que, per molt que molts es
Si afegir que. Si els estralls contra afegir que els estralls contra..........................
maleïdor........................................................................................ Doncs això!
Text autocensurat ja que, per molt que molts es facin reus de ser maleïts, ni
queixar-se ni maleir és sà per al que es queixa o maleeix. Tesis resolutòries és el
que cal. I per tant i de moment, deixem-ho així i disposem-nos ara a considerar la
“Operación Catalunya.”
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10. JUNY 2016 ESCLATA L“OPERACIÓN CATALUÑA”
DINS LES CLAVAGUERES DE L’ESTAT
Operación Catalunya. Així va ser denominat el complot iniciat el 2012 pel ministre de l’Interior
Jorge Fernández Díaz –a les ordres del president Mariano Rajoy i amb la col·laboració de la
“brigada” parapolicial dita “patriótica”– amb el maligne objectiu de calumniar els polítics
catalans per desprestigiar-los i perjudicar Catalunya amb tot tipus de boicots. Una operació
creada especialment per fabricar calúmnies tant contra els membres del govern de la
Generalitat com contra els aspirants a governar o contra tots els que li interessa esgalabrar.
Es fa força difícil d’entendre que un senyor de l’Opus i missa diària –enviat per Déu per salvar
Espanya, com el Franco, i amb el seu àngel de la guarda, el Marcelo, que va dir que sempre
era al seu costat per ajudar-lo a aparcar– pogués arribar a conspirar contra el proïsme i
calumniar-lo amb tanta ràbia, com si no fos pecat. Entre molts altres casos de calúmnies
descobertes, la seva malignitat també va quedar ben gravada en la conversa mantinguda
amb el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, el de Alfonso. Va ser una conspiració
enregistrada pel director adjunt de la Policia dita Nacional i cap de la brigada política
responsable de l’”Operación Cataluña”, Eugenio Pino. En ella, “Esto la Fiscalíia te lo afina.
Hacemos una gestión”, va dir el ministre, i el director antifrau li va replicar “les hemos dado
en todos los morros.”
I encara amb més malèfica aberració tan inimaginable com certa, va continuar afirmant
barbaritats com “les hemos destrozado el sistema sanitario.” ¿Pot ser possible que algú
sense cap malaltia mental pugui proclamar com un gran triomf haver destrossat el sistema
sanitari català? Encara que un propòsit tan mefític contra Catalunya o contra qui sigui pugui
semblar impossible per a tota ment humana mínimament sana, no sols resulta que és ben
possible sinó que és una veritat del tot real i no desmentida.
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I a més de la indignació dels catalans, què va passar quan tanta vilesa va ser de
domini públic? Res, res de res. I poc després de ser-li descobert un delicte de corrupció de
300.000 euros en l’exercici del seu càrrec precisament d’antifrau, aquell senyor de Alfonso
que havia presumit d’haver destrossat el nostre sistema sanitari va ser traslladat a un altre
lloc a fer mal. I així, vet aquí el gos, vet aquí el gat, com que els delictes perduren i la perversió
continua, el conte no s’ha acabat pas. I entre tantes altres, aquestes són reals i vertaderes
injúries de l’Estat espanyol contra Catalunya i contra tots els catalans, les causes de les quals
són del tot indestriables a no ser que es recorri a possibles tares neuronals. Així va ser
l’explosió de l’”Operación Cataluña” sorgida de les clavegueres de l’estat espanyol i liderada
per aquell monstre ministerial dit Fernández Díaz.
I per si no fos prou ingent tanta infàmia amb aquell “les hemos destrozado el sistema
sanitario”, l’extrema mala voluntat de l’estat espanyol contra Catalunya va quedar ben
rematada amb la revelació d’aquell senyor Eugenio Pino quan, davant del jutge, va declarar
que “Hemos hecho operaciones que nos pondrían los pelos de punta. Por el bien de
Espanya. Això sí, sempre “por el bien de España.” Aquesta és la vertadera naturalesa de la
permanent hispànica cabronia * per la qual estem dominats els catalans. I en resposta
donada a una comissió del Congrés, a més de reblar un “Sin duda, sí, lo haría todo por
Espanya”, aquell senyor Pino encara hi afegiria “y hacerlo todo es todo” i tot és fins i tot,
queda vist, el que “que nos pondrían los pelos de punta.”
I a més, fora de la Operación Cataluña però dins encara de les clavegueres de l’estat, hi ha
casos de la institucionalització de la calúmnia judicial com és el cas de la fiscal del Suprem,
Rosa Cortina, que considera que, per ser advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye
no té dret a l’honor i celebra que se l’acusi públicament de criminal, facineroso, purria,
siniestro e inmoral. Maleï...

A identificar. Quina és qui. O quina!

*Com sempre amb la vènia que atorguen tots els nostres drets prohibits.
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11. ELS ATEMPTATS TERRORISTES DEL 2017
Van ser uns altres tràgics esdeveniments i una més de les raons que ens impossibiliten
continuar suportant el jou del domini espanyol. La manca d’informació i les prohibicions a ser
investigades les irregularitats delictives dels procediments policial i judicial sobre aquells
atemptats tenen molt a veure amb les sospites que va aixecar la possible relació entre el cap
dels terroristes i el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, els serveis secrets espanyols.
Recordem que en un dijous d’estiu com era aquell 17 d’agost del 2017, amb les Rambles de
Barcelona plenes de gent passejant tranquil·lament, un cotxe de terroristes gihadistes va
baixar veloç Rambles avall i, en un escenari d’alarma, pànic i destrucció, va anar segant fins
a 16 vides de gent innocent i, entre elles, la d’un nen de 4 anys. I si els atemptats de
Barcelona i els del següent dia a Cambrils van ser de mort i lesions i tragèdia per a totes les
víctimes i els seus familiars, la manca d’informació sobre tot el procés de creació de la cèl·lula
gihadista, amb l’imam de Ripoll Abdelbaki es Satty com a cap dels terroristes, no sols va ser
kafkiana sinó, a més a més, delictiva. Després d’haver estat empresonat per tràfic de
drogues, es Satty va quedar vinculat al CNI, almenys com a confident. I sent ben sabut que
estaven intervinguts els telèfons mòbils dels integrants de la cèl·lula terrorista i per tant havien
de ser ben fàcils les possibilitats de seguir-los les pistes, no es va fer. I el que va quedar
també ben confirmat va ser que, l'endemà de l'atemptat, el CNI va esborrar la fitxa de tota
aquesta informació i no va existir cap mena de possibilitat d’esbrinar la veritat de tot plegat.
D’aquesta manera va quedar ben palesa i a la vista del món sencer l’alta irresponsabilitat
que va representar l’entorpiment de la investigació d’aquells delictes de terrorisme
presumptament d’Estat i particularment del Jutjat Central d'Instrucció número 4 de la
Audiència Nacional. I així van quedar múltiples dubtes sobre la implicació del CNI en els
atemptats i, a més a més, entre els impediments per saber la veritat, hi destaca la prohibició
del Congrés espanyol de crear una comissió d'investigació per aclarir aquells crims. I és
també del tot desconcertant el fet que, després d’haver-lo donat per mort, no es va explicar
mai res versemblant sobre el cap de l’escamot terrorista, l’imam Abdelbaki es Satty. I així
mateix resulta igualment ben significatiu que, en les 1.018 pàgines de la sentència sobre el
cas, per primera vegada es va reconèixer l’existència de 338 víctimes, gairebé el doble de
les admeses anteriorment i que van quedar totalment desemparades des d’aquell infaust dia.
Una bona part de l’esforç que l’Estat espanyol no va fer per esbrinar el parador final del seu
confident terrorista potser el van esmerçar a inventar accions terroristes contra aquells xicots
que, en un escorcoll, els van trobar una paperina potser de terra d’escudella i els van tractar
com si fossin els terroristes autors de l’explosió d’Alcanar.
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Totes aquestes reflexions sobre la implicació de lEstat espanyol en els atemptats fetes des
del primer moment i prou fidedignes sobre com va anar tot plegat, van ser refermades pel
comisario del Cuerpo Nacional de Policía del Estado español en el moment dels atemptats,
José Manuel Villarejo, quan l’11 de gener del 2022 va declarar al tribunal que l’estava jutjant
les gestions que va fer “para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado de del imam
de Ripoll, etcétera, etcétera, donde al final fue un error grave del señor Sanz Roldán que
calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Catalunya.” Segons van
manifestar dos dels que eren al judici, aquell aberrant subterfugi, que va provocar una gran
commoció a Catalunya, no va immutar ni gota la munió dels més de cinquanta advocats i
jutges i fiscals que no van fer ni tan sols cap moviment de parpelles ni de celles. Poc després
l’acusat Villarejo va voler matisar les seves paraules assegurant que el CNI volia provocar
una “apariencia de riesgo” per a que “Cataluña sintiera necessidad de la protección del
Estado.” I que no tenia intenció de provocar cap atemptat terrorista sinó que només “fue un
error de cálculo” que “se les fue de las manos.” Setze morts i un centenar de ferits, amb un
total de més de 300 víctimes, va ser un error de càlcul del CNI? En estricta justícia contra
tanta degradació política, el portaveu d’ERC al Congrés de Madrid, Gabriel Rufián, va
qualificar aquell subterfugi tan maquiavèl·lic com “25 segundos que hielan la sangre.”
A la vista de tan terrorífiques declaracions, alguns espanyols van dir que per fer acusacions
tan greus com aquelles es necessitaven proves. Proves? Tot i que molt possiblement les
proves són a les gravacions de converses comprometedores fetes pel comissari, ves per on,
van ser confiscades pel poder judicial i van quedar sota el pany i clau de secret d’estat.
–I de debò tanta depravació criminal no és investigada? –No! Res de res d’investigacions.
Totes les imperatives investigacions sobre la implicació del CNI en els atemptats terroristes
van ser prohibides a tots nivells, amb el rebuig ben explícit del Congrés de Madrid.I després
de l’”Operación Cataluña” del 2016 i dels atemptats terroristes del 17, com que la tràgica
dissort d’estar sota el domini espanyol persisteix i no para, heu de pensar que a tots vosaltres
us tocarà apitrar les noves agressions ja que queda ben clar que aquella gent tan ufana i tan
superba i enemiga nostra continuarà fent-nos tot el mal que li sigui possible fer.
I ara, mentre no ens puguem alliberar d’una vegada del tan feixuc domini espanyol, podem
pensar en la coratjosa dita del que va ser vicepresident del Parlament Josep Costa, com és
que “la repressió ens fa visibles” i amb aquesta idea força esperançadora alliberem-nos ja
una mica d’aquest primer embat sobre la tràgica dissort d’estar encara dominats per Espanya
i xalem amb la més emblemàtica gesta de la nostra nació i de tots nosaltres esdevinguda
aquell èpic 1 d’octubre.
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12. L’ÈPIC i HISTÒRIC 1 D’OCTUBRE
De l’irrefrenable anhel de llibertat emès durant les multitudinàries manifestacions d’exemplar
civisme en sol·licitud de respecte als drets fonamentals dels catalans, així com també de les
consultes populars municipals iniciades amb la d’Arenys de Munt, en va sorgir la convocatòria
del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre del 2017.
A la vista dels antecedents exposats sobre la tràgica dissort d’estar encara sota el domini
espanyol disposem-nos a fer algunes consideracions prèvies a aquell inoblidable dia. En ser
denegada per Madrid l’autorització per celebrar el referèndum d’autodeterminació, els
ciutadans de Catalunya vam desafiar l’estat espanyol d’una manera tan rellevant i assenyada
que el contrast entre la nostra èpica dignitat i la salvatge vilesa de les agressions espanyoles
van passar a la història. I com a panegíric de l’esperit nacional català d’aquella diada que ja
forma part de la nostra memòria històrica, aquest que ho va viure ho vol testificar d’aquesta
fefaent manera.
1. La il·lusió i l’esperança dels catalans amb anhel de llibertat ansiosos per poder votar en
pau i tranquil·litat es respirava a l’ambient.
2. Tot i el desplegament de més agents, 12.000, que d’urnes, l’operació va ser tan perfecte
que de les 10.000 que van estar buscant aquells dies no en van trobar ni una.
3. També cal celebrar en la reeixida aplicació del cens universal, una vertadera sorpresa d’alt
nivell i efectivitat.
4. Enfront de la salvatge violència policial que va esberlar caps a garrotades,
el civisme i l’extraordinària dignitat demostrada pels 2.286.217 participants en la
consulta va ser una realitat tan exemplar com heroica.
5. Els 2.044.038 vots del Sí és una altra realitat tan espectacular com esperançadora.
I encara molt més considerant que no es van poder comptabilitzar els vots de les urnes
confiscades i els boicotejats per les ambaixades i servei de correus d’Espanya.
6. Els milers de vídeos existents sobre la brutalitat de les càrregues policials són un patrimoni
nacional de valor històric i estem obligats a recordar l’esgarrifança que produeixen amb la
finalitat de posar en evidència la nostra raó enfront de la desraó espanyola.
7. La rabiosa reacció d’una Espanya fora de llei i dret ha de ser el visat del nostre passaport
cap a l’alliberament de les penalitats i el sofriment que ens ha estat infligint i infligeix encara
l’injust domini espanyol.
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8. La capacitat organitzativa de la gent de Catalunya va crear les condicions idònies per
poder reivindicar l’exercici dels nostres drets nacionals i fonamentals amb un èxit tan
esclatant com si hagués estat feta per grans professionals de tota la vida.
9. En aquell 1 d’octubre, amb civisme, dignitat i excel·lència, els catalans vam decidir que la
independència era imperativa i que el nostre procés d’alliberament nacional ja no podia tenir
marxa enrere.
10. Tot i l’alteració social provocada per les garrotades i la sang, el fet d’haver pogut viure
aquell 1 d’octubre i haver votat el referèndum en el ple exercici d’un dels nostres drets va ser
una experiència tan emocionant com inoblidable.
11. Tot i que el referèndum no va ser autoritzat, va ser fet amb totes les garanties pertinents
per poder certificar que va ser ben legítim i el resultat ben determinant.
12. I a més a més, la vil i gratuïta violència espanyola va ser vista areu a través de tots els
mitjans i, com a exemple, hi ha el títol de l’editorial del diari britànic de l’endemà de l’1
d’octubre: The Guardian view on Catalonia’s referendum: the Spanish state has lost. “L’Estat
espanyol ha perdut.”
13. Malgrat que aquelles grans possibilitats no van ser aprofitades com calia, és ben cert que
no hi pot haver cap excusa per no complir el mandat de l’1 d’octubre i els catalans amb anhel
de llibertat tenim el deure de persistir en la lluita fins a la victòria final.
14. El mateix Rajoy que havia predit que no se celebraria, quan ja s’havia celebrat amb aquell
èxit esclatant va dir que “No ha habido referéndum.” i de la violència de la seva policia en va
responsabilitzar al president Puigdemont. Va ser un error més del Rajoy que va lligat amb
una de les seves més emblemàtiques sentències, aquella llegida així: “Cuanto peor para
todos, mejor, mejor para mi y el suyo beneficio político.” Queda clar.
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13. LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA!
Immediatament després que el president Puigdemont fes la declaració d’independència
aquell memorable 10 d’octubre del 2017, ell mateix la va suspendre amb aquestes paraules:
“amb el resultat del referèndum de l’1 d’octubre, Catalunya s’ha guanyat el dret a ser un estat
independent i a ser escoltada i respectada. Arribats a aquest moment històric i com a
president de la Generalitat assumeixo [...] el mandat del poble que Catalunya esdevingui un
estat independent en forma de república. I amb la mateixa solemnitat, el Govern i jo mateix
proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d’independència per tal
que [...] emprenguem un diàleg” [per poder arribar] a una solució acordada.”
Amb la Llei de Transitorietat Jurídica i entremig de la confusió que va provocar aquella
declaració, sembla que tot va continuar més o menys com aquí queda exposat ara.
En acabar el ple –a l’Auditori del Parlament, o sigui fora del saló de sessions per deixar
constància que es tractava d’un acte polític ben legítim, legal i sense transcendència jurídica–
els diputats de Junts pel Sí, bàsicament els de Convergència i els d’Esquerra junt amb els
de la CUP, tots ells com a majoritaris representants electes del poble català i seguint normes
dictades per les lleis internacionals existents sobre temes semblants, van signar un document
en el què declaraven que quedava constituïda "la república catalana, com a estat
independent i sobirà."
Tot i així, l’amenaçadora i contundent reacció que es va desfermar a l’Estat espanyol va ser
tan esperpèntica que el president Puigdemont es va veure obligat a justificar la declaració a
l’empara del fet que "el darrer intent de modificar l'estatus català per les vies constitucionals
ha estat una humiliació" i, a més a més, que "cap institució de l'Estat vol dialogar” i la
monarquia “la setmana passada va confirmar les pitjors hipòtesis."
El 27 octubre del 2017. En aquell context de gran expectació general va arribar el dia 27
d’octubre en què, com a conseqüència de la legitimitat atorgada per la voluntat catalana
demostrada amb els Sí del referèndum del dia 1, els parlamentaris amb anhel de llibertat van
aprovar la proposta de resolució de la República Catalana, amb 70 vots a favor, 10 en contra,
2 en blanc i amb 52 diputats que es van absentar de l’hemicicle. Tal com va manifestar la
presidenta del Parlament Carme Forcadell va ser una declaració d’independència sense
efectes jurídics i, si no el que més, va ser un dels dies més emocionants de la vida de la
multitud que érem al voltant del parc de la Ciutadella. I tan sols una hora després, aquell
acord va provocar que el Senat espanyol apliqués l’article 155 de la Constitució i junt amb tot
el Govern en pes van ser cessats i inhabilitats més de 140 alts càrrecs de la Generalitat.
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Tot i la “Llei de transitorietat política i fundacional de la República”, o sigui només amb allò
“de llei a llei” tan ingenu, va caldre reconèixer posteriorment que la declaració es va fer amb
un certa dosi d’improvisació ja que no es disposava de les estructures d’estat indispensables
ni tan sols no es va pensar a considerar les precaucions pertinents contra la més que
probable reacció venjativa de l’estat espanyofranquista. Per sensible i trist que pugui resultar
i malgrat la circumspecció en què va ser feta, aquella declaració d’independència va semblar
una operació suscitada amb més pruïja i rauxa que amb l’anàlisi pertinent de la prevenció i
la seguretat necessàries des de tots els punts de vista. De fet s’havia de tenir ben clar que
Espanya desfermaria una repressió sistemàtica contra tot el procés amb la més que possible
aplicació de l’article 155 o qualsevol agressió semblant, tal com va succeir.
I posteriorment, entre tot el desconcert creat, ¿quina va ser la reacció catalana per treure
rèdit del magne espectacle de seny i dignitat exhibit a tot el món l’1-O? Quina estratègia de
gestió es va plantejar per aprofitar la pèrdua de credibilitat d’un estat de la unió Europea, tan
fora dret com és l’estat espanyol, a causa la seva manca de democràcia i de justícia? Doncs,
per desconcertant que pugui semblar, la reacció dels tres partits responsables de tot el
desconcert creat, cadascun enclaustrat dins els límits de la seva capelleta o closca partidista,
va ser dedicar-se a lluitar irracionalment entre ells. I la disbauxa de la campanya electoral de
les eleccions del 14F del 2021 va assolir un nivell de desgavell i virulència tan gran que
mereix que sigui exposat a part més endavant en fer la ressenya de l’evolució de les eleccions
al Parlament des de les del 1980 fins a les del 2007 i la del 2021.
Però tot i així i mentrestant, el context de principis del 2022 pot ser l’ocasió per preguntarnos què hauria pogut passar si a finals d’octubre del 17 s’hagués gestionat el Procés Nacional
d’una altra manera. Encara que sigui una qüestió impossible d’esbrinar, és bastant clar que,
per malament que hagués pogut anat, segurament no hauria pogut anar pas pitjor.
Tot i que al final quedarà ben garantit que l’estratègia que proposa el present Pla per fer la
DUI és d’una legitimitat inqüestionable, mentrestant serà imperatiu decidir quin model d’estat
desitgem per a la nova Catalunya i disposar ja, de debò, de les estructures indispensables
per engegar la gestió amb les màximes garanties. I per tant, en paral·lel a la gestió de les
tres fases del Pla, a més d’aprofitar íntegralment l’experiència adquirida per no cometre els
mateixos errors que al setembre del 2017, caldrà recuperar i complementar les
infraestructures d’estat de què, cal pensar, ja disposava el govern de la Generalitat. I com
que el primer que recomana l’aprofitament de l’experiència és fer-ho tot molt millor, d’entrada,
caldrà posar la màxima cura en el contingut contractual de l’acta d’escissió territorial,
especialment en allò relatiu a les transferències de béns, així com també en la creació d’un
banc allunyat de tota mena de possibles ingerències de l’Estat espanyol.
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I ara cal estar al cas perquè,
amb el poder judicial i el judici de la infàmia,
aquí hi va el segon embat de les agressions espanyoles.

LA TRÀGICA DISSORT, SEGON EMBAT

14. EL PODER JUDICIAL i EL JUDICI DE LA INFÀMIA
El sobrecreix definitiu de tot plegat i el fi de la paciència. En comptes de complir amb el
seu deure que no és cap altre que impartir justícia, va arribar un moment en que el poder
judicial espanyol, amb un esperpèntic biaix, es va convertir en el braç armat de la força
bruta de l’Estat cada cop més decidit a rebentar, a més d’alguns ulls, els drets i les
llibertats de tots els ciutadans de Catalunya. I a causa precisament de la paròdia de judici
i el veredicte de la prevaricació suprema, sense cap mena de rubor Espanya va posar a la
vista del món sencer tota la seva superba i perversa mala intenció i llet per retenir
injustament la nostra nació dins el seu prepotent i més que roí estat, pe r dir-ho amb el
màxim respecte possible. Posem-hi alguns exemples.
La Diada de l’11 de setembre del 2013. El Centre Cultural Blanquerna, la delegació de la
Generalitat de Catalunya a Madrid, va ser assaltat amb agressions personals i destrossa de
mobiliari per un escamot de 14 feixistes que, el febrer del 2016, dos anys i mig després, van
ser condemnats a presó pel Tribunal Suprem amb sentència ferma per desordres públics i
incitació a l’odi. Però el 8 d’abril del 2021 l’Audiència madrilenya va suspendre per enèsima
vegada el seu ingrés a presó i al cap de vuit anys del seu delicte els condemnats encara
anaven lliures pel carrer. I per a més ignomínia i vergonya encara, per delegació de la Central
la Junta Electoral de Madrid va permetre que dos d’aquells delinqüents fossin candidats
elegibles a les eleccions madrilenyes del 2021.
El 12 d’octubre del 2013. Dia de la Hispanidad, a Montjuïc. Uns membres d’una de les
innumerables Falanges existents van proclamar “estar dispuestos a matar por la unidad de
España” i que “en Cataluña no habrá secesión si no es a base de mucha sangre.” Doncs
sobre això de matar i molta sang, la jutgessa –aquí cal que cadascú hi posi el qualificatiu que
cregui més adient– els va absoldre perquè, va dir, que la causa estava contaminada.
I apa, al carrer! Però, a més a més, aquella hispanidad tan lloada cada 12 d’octubre pels
ultres espanyols és un dels mites més tergiversadors de la història d’Espanya ja que va ser
una hispanidad imposada sobre el lladregueig, l’esclavisme a més de gossos devorant
infants als ulls dels seus pares.
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Una mala bona prova de les vileses comeses a Amèrica pels colonitzadors n’és el llibre
Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1542-1552, del considerat frare andalús
del Reino de Castilla Bartolomé de las Casas, –o potser es deia Casaus?– en el qual, com a
testimoni dels abusos, va deixar denunciada la il·legitimitat de la conquesta tant per l’injust i
violent sistema colonitzador com per l’esclavització dels indis. I el 2022, el rei Felipe VI va
reivindicar el “modelo de presencia de España en América” en dir que Puerto Rico –o sigui
Borikén, el nom autòcton, on d’indígenes en van deixar ben pocs– “ha de estar orgulloso de
la herència hispana.” Si, a l’època de la informàtica, una tan indigna hispanidad la presenten
com l’excelsitud de l’excel·lència espanyola, és ben fàcil imaginar-se de quina manera van
tergiversar la seva història i la de Catalunya els segles passats.
El 20 de setembre del 2017. La Guàrdia Civil aquell dia, per ordre del jutjat número 13 de
Barcelona, a més de la conselleria d’Economia i Hisenda va escorcollar i requisar una gran
quantitat de documents de les conselleries de Presidència, de Governació, d’Afers de
Relacions Institucionals i Exteriors, de Benestar, Treball i Famílies així com també de
domicilis particulars. Van fer més de 17 detencions i van clausurar 70 webs sense ordre
judicial. Enfront d’una roïndat de l’Estat espanyol tan infamant, la reacció dels catalans
subjugats va ser d’una indignació tan espontània i colossal com cívica. Més de quaranta mil
persones alertades pel sistema espontani de boca a orella en pocs moments van fer cap
davant la conselleria d’Economia i Hisenda de la Rambla de Catalunya. Jo mateix vaig
anunciar aquell atac amb veu alta al metro tot baixant cap allà.
A l’ambient hi havia la sensació que calia anar amb molta prudència ja que l’objectiu de la
Guàrdia Civil semblava que era provocar aldarulls violents. Una veritat que va quedar
confirmada posteriorment quan, a l’interior d’un vehicle policial obert al mig del carrer i sense
vigilància, es va descobrir l’existència d’armes llargues i munició que va semblar que tot havia
estat deixat allà expressament amb l’objectiu, potser, que les pogués agafar el primer que hi
passés per allà. I per què no es va donar mai cap explicació sobre la intenció d’allò que va
ser qualificat només com un descuit? És una qüestió de força interès per insistir sobre el
caire criminal del cas!
Un segon tema també fonamental podria ser la resposta a per què va ser impossible saber
qui van ser els vàndals que van trencar els vidres i abonyegar els vehicles dels guàrdies
civils. I escolteu!, per què no van ser localitzats i detinguts? Per aquesta manca de resposta
no és pas estrany que molts penséssim que van ser ells mateixos. Alguns observadors van
dir posteriorment que havien localitzat individus de maneres no habituals, amb indicis de
filtrats. I va ser investigat tot plegat? No!
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Faltaven només 10 dies per a l’1-O i aquells escorcolls i l’asseveració del President Rajoy
“Esa consulta no se va a celebrar” ja presagiaven hàndicaps que, amb la ingent mobilització
de las Fuerzas dites de seguridad del estado, encara podien ser pitjor que la invasió de la
conselleria d’Economia. I aquí cal considerar tres temes fonamentals d’aquella operació.
El primer va ser l’especial actitud de la secretària judicial del Toro que, en el seu deliri durant
l’escorcoll o potser amb el seu interès per fer veure que al carrer hi havia violència, va dir que
pels altaveus havia sentit la veu de la presidenta del Parlament Carme Forcadell. Amb la veu
d’una Carme Forcadell que no va ser en cap moment a la manifestació i el requeriment d’un
helicòpter per sortir de la conselleria i dir que havia hagut de sortir per la teulada, aquella
senyora va demostrar una manca de responsabilitat que va tornar a quedar ben reflectida en
l’interrogatori que, com a testimoni de l’acusació, li va fer un dels fiscals durant el judici de la
infàmia.
El contrast amb la permissivitat judicial sobre els casos exposats resulta que, el 16 d’octubre
del 2017, sis membres del Govern de la Generalitat, junt amb la presidenta del Parlament i
els presidents de les entitats Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana, van ser
acusats dels delictes de rebel·lió i de sedició i malversació i, ja abans de ser jutjats, van ser
empresonats sense fiança. I entre els jutges del poder judicial s’hi trobava el president del
Tribunal Suprem i del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes que, a més de tenir
els mandats caducats de feia anys, va exigir a tots els seus que no havien d’actuar amb la
justícia deguda sinó que ho havien de fer sempre “en beneficio de España.” I hi ha també el
cas del portaveu del PP al Senat, aquell senyor Cosidó que amb gran satisfacció va
manifestar que l’èxit de poder controlar ”la Sala Segunda por detrás ha sido una jugada
maestra.” El cinisme no és els més gran però sí uns dels més fastigosos vicis de la injustícia
espanyola impartida per jutges caducats i okupes de tribunals prevaricadors. I n’estan tan
satisfets de ser com són que van derivant cada vegada més exponencialment cap a la seva
dependència.
I el sistema de nomenament dels jutges, prevaricadors o no, és un altre tema que no ofereix
cap mena de garantia ni democràtica ni de justícia i denota el baix, o nul, nivell de la dignitat
del poder judicial, un nivell que queda també reflectit en els fiscals fal·laciosos, a l’estil de
madrigals, cadenes o zaragoces i tots els que processen catalans amb acusacions de
delictes inventats per testimonis perjurs. I a més, amb l’ús i abús de tota mena de trampes
com, per exemple, les delictives filtracions judicials, sempre impunes si és per perjudicar
Catalunya. I a més, també, amb sentències condemnatòries d’inhabilitacions injustes i amb
multes multimilionàries i amb anys de presó sense cap mena de justificació entenedora.
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I arribats aquí cal ser ben conscients que, si estar sota el domini espanyol ja resulta una
tràgica dissort, patir un poder judicial que pot condemnar injustament persones i famílies de
vides honestes a una total desolació, ha de ser una causa més per continuar persistint en la
lluita per la nostra llibertat fins que ens puguem desempallegar d’aquesta injusta opressió
perpetrada pel sàdic i venjatiu gust castellà, o espanyol, vaja! Amb exemples d’iniqües
il·legalitats i amb contundents arguments que ho avalen, queda ben demostrat que Espanya
està dominada per un poder judicial qualificat per aquell

del 2020 com a

“putrefacte, podrit, mafiós i fatxa”– amb tentacles carnívors que encerclen malignament tota
la gestió executiva de l’Estat i molt especialment la de Catalunya. Ves per on, la
independència judicial d’Espanya, tan pregonada pels que no la practiquen, en el rànquing
internacional queda darrere de Ruanda, Ghana o Botswana, per exemple.
I si el poder judicial només es mengés els poders legislatiu i executiu seria d’ells el
problema, però no!, com que aquesta és precisament l’estratègia carnívora per agredir
i perjudicar Catalunya, el problema, catalans!, és nostre. I ara cal considerar igualment
el fet que, si bé totes les iniquitats, espoliacions i greuges que Espanya ha infligit i està
infligint a Catalunya són d’una indignitat aberrant i tot i que pugui semblar difícil superar
tanta vilesa, el poder judicial es va presentar encara més vil amb el judici de la infàmia.
Amb l’esquena ja prou castigada i potser

massa habituada ja al pes de les lleis

espanyoles interpretades i aplicades de manera barroerament injusta, el judici de la
infàmia va acabar de fer el pes a tot plegat i cal parar esment tant en la venjativa
prevaricació* judicial com en les injustes condemnes a anys i anys de presó per als
membres del govern legítim de Catalunya així com per a la presidenta del Parlament i per
als dos presidents d’entitats privades.
Aquell judici, amb una praxi judicial delictiva en mode nyap, va ser orquestrat pel
Tribunal Suprem sota la presidència de Manuel Marchena amb els seus sis, tots ells
escollits “por detrás” d’entre els més facciosos a l’estil okupa, amb l’objectiu de formar
un escamot ben compactament catalanòfob. Fins i tot hi van infiltrar el jubilat i inhabilitat
per ser jutge en actiu, el també franquista Luciano Varela.

*Prevaricació, acció de prevaricar. Prevaricar: Incomplir el deure professional. I en termes jurídics,
del llatí praevaricari: “delicte consistent en dictar, conscientment i amb abús de poder, sentències
injustes a causa d’ideologies o interessos personals.”
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“El fascismo està en la judicatura.” JoaquÍn Urias, ex-lletrat del Tribunal Constitucional.
D’entrada cal considerar que, d’una manera que van dir legal encara que va ser,
sembla, arbitrària i il·legal del tot, el Tribunal Suprem va assumir les competències per
jutjar els membres del Govern de la Generalitat que corresponien exclusivament al
Tribunal Superior de Justícia dit de Catalunya. I en aquell judici de la infàmia –que des
del 12 de febrer al 14 d’octubre del 2019 va durar més de 400 hores i que va tenir 180
testimonis de la Guàrdia Civil i de la Policia dita Nacional– les irregularitats i il·legalitats
jurídiques van estar diàriament a l’ordre judicial del dia. I una de les més funestes
il·legalitats va ser la prohibició constant de l’acarament entre les falsedats dels
testimonis perjurs i la realitat demostrada per múltiples documents gràfics en moviment
de gran contundència. Va ser una espècie de representació judicial d’aquells crits “a por
ellos”, amb la peculiaritat que molts van pensar i dir que el veredicte condemnatori ja havia
estat redactat abans d’iniciar el judici. I per delictes no demostrats de sedició i malversació
contra set processats polítics i, per sedició contra els dos líders de les entitats socials, les
condemnes van arribar a un total de 99 anys i mig. Havent quedat en clara evidència la
manca de neutralitat de tot aquell tribunal sencer empastifat per la charanga y pandereta
de l’Espanya del Machado, el veredicte més adient i just hauria d’haver estat la
inhabilitació in eternum del president i tots els seus. Però no! Tot i que les irregularitats
judicials van ser ingents i la indignació tan gran com elles, la injustícia va imperar ja des
del principi. Recordem-ne una quants dels casos de gran indignació.
Mireu! A la pregunta de l’ex-fiscal general de l’Estat, Consuelo Madrigal, sobre si hi va haver
alguna càrrega policial, Diego de los Cobos, el coronel de la Guàrdia Civil coordinador del
dispositiu policial d’aquell 1 d’octubre, va contestar que “No hubo ninguna carga policial.”
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Les repeticions de tan flagrant falsedat havien d’haver anat i hauran d’anar sempre
acompanyades de les violentes garrotades, les rebolcades i les estirades de cabells i la sang
de les víctimes. I a més, atenció!, perquè la frase següent del coordinador de los Cobos va
ser aquesta:
–“El uso exquisito que hicieron de la proporcionalidad absolutamente profesional”. Un “uso
exquisito” que havia de ser i encara ha de ser confrontat amb la trencadissa de vidres a cops
de mall i les coces –com aquella volant a l’escola Dolors Montserdà de Barcelona, per
exemple– o les noies i les senyores rebotades per terra i una d’elles esgarrifosament
arrossegada per la boca!“ Amb “un uso exquisito”, això sí! I aquell senyor coronel –del que,
a més a més, cal recordar que el 23F del 1981 s‘havia presentat voluntari per cooperar amb
els del cop d’estat– encara es va atrevir a dir que havien fet “una tarea dignísima con eficacia
y profesionalidad” i sense cap mena de “violencia extrema” en “el uso legítimo de la fuerza” i
amb un “encomiable esfuerzo de contención”. És molt convenient revisar les imatges que
contradiuen tan absolutes i patètiques falsedats. Tot i haver estat advertit que estava
declarant sota jurament, aquell senyor coronel va seguir mentint i perjurant al Tribunal
Suprem, pensant potser que els hi podia engaltar totes les falsedats que se li acudissin sense
córrer cap mena de risc i donant la impressió que ja havien acordat prèviament que tot anés
tal com va anar. I així va ser aquella paròdia judicial.
–Si algú –pregunto– diu que tots els jutges prevaricadors són uns mal parits, pot ser que
algun es senti ofès?
–Home! Veuràs, la veritat és que per als que se sentin al·ludits, sí.
A una de les moderades però del tot justificades queixes de la defensa contra la
prohibició d’acarar els perjuris amb la vera realitat, la resposta del senyor Marchena va
ser un malcarat “¡Pues mejor!” I quan un policia testimoni de l’acusació va afirmar amb
contundència que “No se tiró a nadie al suelo” i l‘advocat defensor Jordi Pina, amb l’ordinador
al davant, va exclamar-se dient ”Es que lo estoy viendo”, la repulsa i prohibició fetes pel
Marchena van ser tan irritades com de mala educació. L’allau de dones i homes i jovent i
iaios i iaies i noies i nois llançats enlaire i rebotats contra els paviments va ser tan
aclaparadorament esborronador per a totes les ànimes dels participants en el judici com ja
ho havia estat per a tots els que ho vam contemplar en directe i sobretot pels que van patir
aquelles salvatges agressions tan violadores de cossos com de raons i de drets.
I per a més impudència encara...
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I per a més impudència encara, cal considerar que la consigna ordenada per la magistrada
del TSJC, Mercedes Armas, va ser que s’havia d’impedir el referèndum...

“sin alterar la normal convivencia ciudadana.”

I la “normal convivència ciutadana“
va ser alterada amb garrotades als
caps de gent pacífica, amb esglais
de pànic i xiscles de dolor i sang
vessada front i cara i cos avall
fins a caure a terra.

En reivindicar el valor d’aquella ordre, era imperatiu poder visionar les terrorífiques imatges
delatores de la violació d’una ordre judicial tan imperativa com precisa. Un aspecte també
ben representatiu de la infàmia d’aquell judici és que, tot i tan amatents com sembla que
vulguin estar pel que fa a la professionalitat dels poders judicial i policial, no s’ha pogut saber
encara qui va ser el màxim responsable del criminal operatiu que va donar l’ordre de carregar
amb tanta violència contra tanta gent estàtica, superpacífica i amb les mans enlaire. I resulta
altament estrany perquè, a l’hora de trobar acusacions contra algú que no és dels seus,
aquella gent és d’una eficàcia tan extraordinària que fins i tot poden denunciar delictes
inventats. I a més, per exemple, el policia que es va lamentar d’haver tingut una lesió al dit
no va dir si el dit era de la mà amb què feia anar la porra amb tan malèfica mala idea o era
de l’altra. Però, inversemblantment, atès que els perjuris eren tan palmaris com flagrants,
cada cop que els defensors reclamaven el seu acarament amb la realitat el president
Marchena els anava prohibint imperativament i reiterada com, per exemple, amb allò de “No
es posible, no es necesario, no es pertinente” amb la peregrina i prevaricadora excusa que
tot allò ja ho veurien en un altre moment. En un altre moment i, així, la confrontació directa
entre la realitat i els testimonis que la negaven no va poder ser visionada per tothom quan
legalment tocava. I a més de la recusació de totes les reclamacions dels advocats defensors,
una altra causa d’indefensió d’entre tantes va ser el tracte intimidatori contra alguns
testimonis de la defensa i la complaença amb les expansions personals dels de l’acusació.
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Un exemple ben representatiu dels perjuris dels testimonis de la defensa va ser, per exemple
l’ofuscació mental de la cap judicial de l’escorcoll de la conselleria d’Economia i Hisenda del
20S, la senyora del Toro. Un testimoni farcit d’irregularitats com, a més d’haver sentit la
Carme Forcadell, dir que va veure “gente aplastada contra el cristal” i va rebutjar les tres
primeres possibilitats que se li van oferir per sortir de la conselleria perquè va pensar que
eren “salidas imposibles”. Amb ben clara intenció de fer veure que hi havia violència, la del
Toro va falsejar la vera veritat i, quan el fiscal Zaragoza com si fos el seu tutor judicial li va
preguntar “si había sentido miedo”, va contestar que “miedo tuve a partir de las 21,30 horas,
miedo, miedo como qualquier ser humano, cuando vi lo que había fuera.” I ”el “miedo” i “el
miedo” dels perjurs va ser repetit i repetit sota la paternal mirada del president Marchena,
però quan la pregunta de si havia tingut “miedo”, mentre un guàrdia civil l’estava estomacant,
la va fer l’advocat Pina a una dels seus testimonis, immediatament va saltar aquell Marchena
dient que no, “No, mire, las percepciones que tenga la testigo sobre què sintió o què dejó de
sentir no tienen relevancia jurídica” i va prohibir que respongués a la pregunta. I per a més
indignació encara i sense cap mena de consideració ni de respecte, el president acabava de
dir a una altra testimoni de la defensa amb un alt grau d’impertinència ”Mire. Usted no viene
aquí para manifestar al tribunal su grado de alucinación ni su estado febril”.
La condescendència amb les manipulacions dels fiscals i el tracte complaent amb els seus
testimonis i vexatori contra els de la defensa van ser generals, humiliants i indignants. Els
fiscals, hiperbòlicament fanatitzats, no van parar d’aconsellar directament sobre el que
havien de declarar els seus testimonis perjurs. Un d’aquells testimonis, que algú va qualificar
de robotitzats ja que tots mentien igual, va denunciar que l’1 d’octubre del 2017 havien patit
“caras de odio” i van veure “el reflejo del odio” i que “se masticaba odio” i un fins i tot es va
atrevir a declarar que ni al País Basc durant el terrorisme i els assassinats d’ETA no havia
sentit “tanto odio” com aquell 1 d’octubre quan van estar apallissant munts de centenars de
catalans amb les mans enlaire. L’odi del qual ens acusen als catalans no és altra cosa que
el seu odi i, com que el prodiguen tant, va apareixent aquí sense parar perquè la vergonyosa
realitat és que les acusacions d’odi mai no paren.
Un ben lamentable exemple n’és també el cas posterior al judici de la infàmia d’aquell pobre
nen de Canet, víctima de l’odi que els seus pares senten per la terra on viuen i diuen que a
l’escola no el deixen anar al lavabo perquè parla en castellà. Si en seran de... Llegiu el que
en va dir l’ABC de Madrid, el diari monàrquic de ferum compartida: “el bien contra el mal, la
ley frente de la jungla, la democracia frente el fascismo, la buena gente contra la mala gente
enferma de odio.”
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De perversitats humanes n’hi ha de moltes menes però l’estratègia del foment de l’odi contra
Catalunya és com l’ou de la serp, o potser de l’escorpí, que va ser covat allà durant els anys
30 del segle passat i que, reactivat amb una fúria satànica, va tornar a aparèixer el 2017 i ho
va enverinar tot. I en aquell judici infamant tant el president del tribunal com els fiscals van
fer un repugnant abús dels seus privilegis especialment pel que fa a la incitació a l’odi dels
seus adoctrinats testimonis. De ser tan falsejat últimament el concepte odi ja sembla que
només tingui un sentit específic en castellà. I a més, en aquell judici no va ser pas tampoc
gaire edificant el desmemoriament del que era president del govern espanyol, el senyor
Mariano Rajoy, quan van ocórrer tots els fets que s’estaven jutjant. Considereu les seves
respostes a les diferents preguntes dels advocats defensors de l’estil ¿Usted como
presidente del gobierno nos puede explicar si...?
–“Pues mire no recuerdo en este momento.” I seguidament “No sé”; i “No me consta”; i
“Tampoco lo recuerdo”; “Pues no lo recuerdo”; i encara més “No lo recuerdo”. I “Pues no sé”
i “¡És que no lo sé!” Aquestes van ser les vuit respostes seguides sobre si aquell home, que
era el responsable de l’Estat quan van succeir aquells fets, sabia alguna cosa sobre temes
referents al què s’estava jutjant.* Per a les seves víctimes i per a molts dels catalans, l’única
excusa que podrien al·legar els culpables del poder judicial i tots els seus col·laboradors
perjurs podria ser la seva pròpia obnubilació mental. Però ni així!
Els presos polítics. La criminalitat de l’estat espanyol i especialment del Tribunal Suprem i
del Constitucional i de tots els altres a causa de la greu violació de les lleis i de la moral,
queda ben explícita en els munts d’irregularitats i il·legalitats a què van estar sotmesos els
acusats i presos polítics a causa del poder venjatiu de la injustícia espanyola. I pels
injustificats i immorals suplicis que van patir i l’immens sacrifici de tots ells en la lluita per a
l’alliberament del domini espanyol cal sentir i manifestar un absolut sentiment de gratitud.
És un fet de gran mèrit i un servei a Catalunya que s’ha de reconèixer en tota la seva
grandesa i cal agrair des del fons de l’ànima. I per altra banda cal considerar també que no
és just critiquejar cap canvi d’actitud dels presos polítics i el que s’ha de fer, en canvi, és
criminalitzar els tribunals de justícia prevaricadors i els governs i els espanyols que els
emparen.
*En descàrrec per la seva falta de memòria cal dir que durant el judici contra la corrupció del PP, el
senyor Mariano Rajoy tampoc no va recordar ni tan sols qui devia ser aquell M. Rajoy tan acusat de
corrupció. I per altra banda, en canvi, va deixar dites algunes frases d’alta saviesa política, com per
exemple: “Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Los catalanes hacen cosas, I també
aquestes altres: “Nada es cierto salvo alguna cosa” i, atenció!: “Lo que nosotros hemos hecho, cosa
que no hicieron ustedes, es engañar a los españoles.” I el responsable de frases tan enginyoses va
ser tres anys vicepresident amb l’Aznar i president del govern d’Espanya durant set anys més.
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El cas dels indults dels condemnats pel judici de la infàmia. El 22 de juny del 2021, a
causa de la cagarel·la produïda per la reacció europea contra tanta arbitrarietat judicial, el
govern del president Sánchez, amb un exagerat cerimonial i amb l’objectiu de dissimular el
seu interès per salvar els pressupostos de l’any, va decidir indultar els condemnats polítics
“por el bien de España.” Altre cop i “Todo por la patria”. Vinga! I la no concessió de l’amnistia
és un altre greuge espanyol i, en el cas que es donés l’avinentesa, que no es donarà mai,
mai podria ser ni moneda de canvi ni salconduit per a res. I a més, la veritat és que, un cop
hàgim aconseguit la independència, l’amnistia ja serà un cas del tot intranscendent.
Els exiliats polítics. El 1939, al final de la guerra del Franco, molts catalans es van veure
obligats a exiliar-se perquè s’hi jugaven la vida, i molts dels que no van fugir de la ben
previsible venjança franquista l’hi van deixar, la vida. A milers! I per altra banda, tot i que els
que l’octubre del 2017 es van veure obligats a exiliar-se no se la jugaven, la vida, era ben
clar que s’hi jugaven anys de vida fora de casa. Tot i així, els que van albirar com en podia
anar de malament la cosa van ser el M. H. president Carles Puigdemont i tres consellers del
seu govern, Clara Ponsatí i Lluís Puig de CiU, a més de l’Antoni Comín que va ser dels
primers en adonar-se de la deriva d’entre aigües d’ERC i es va incorporar a Junts tot
manifestant que ERC havia fet “un canvi d’estratègia” i que “jo no he abandonat ERC, ells
m’han abandonat a mi.”
I sobre els exiliats polítics cal recordar igualment que la secretària general d’ERC, Marta
Rovira junt amb Meritxell Serret també van optar per evitar la presó i fugir d’Espanya. I la que
va fer el mateix va ser l’Anna Gabriel, de la CUP, que a més a més va arribar a ser la primera
dona amb la màxima responsabilitat del sindicat més important de Suïssa, UNIA, a la regió
de Ginebra.
I ara i aquí, tot i l’èxit de l’Anna Gabriel i l’eficient tasca
internacional del president Puigdemont i els seus companys
d’exili, s’ha de fer ressaltar el gran error dels tres bàndols
exiliats pel fet d’haver-se emportat la seva desunió amb ells i
elles, sense ser capaços de fer pinya per crear un govern
d’unitat nacional a l’exili en suport del de la Generalitat. D’altra
manera hauria pogut anar tot plegat si així ho haguessin fet.

Un cop escrit tot això dels exiliats, va semblar que el desembre del 2021 hi va haver algun
intent de reconsideració del cas però van ser només uns altres focs d’encenalls i res de res.
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Tot i el fracàs de la declaració d’independència i l’error de la desunió independentista, els
polítics exiliats van saber aconseguir i continuen aconseguint un extraordinari ressò
internacional gràcies a tres jugades mestres de cara al nostre alliberament del domini
espanyol com van ser i són el mateix exili, els tres escons a la UE i les victòries contra la
persecució i les sol·licituds d’extradició de la injustícia espanyola. Malgrat la seva dramàtica
situació, la jugada dels exiliats va crear una considerable mà de trumfos per a
l’independentisme català que es va anar convertint en un colossal problema per a Espanya.
De fet el problema català-espanyol va ser reconegut pel Parlament Europeu molt
especialment quan, per aixecar la immunitat parlamentària dels tres eurodiputats
catalans, la votació del 2 de març del 2021 va passar d’un possible 693 a 0 a ser un 400
a 293. El trencament de la disciplina de vot, que és pràcticament sagrada per als eurodiputats
i sobretot per als de la dreta i la ultradreta, va ser del tot inversemblant i un gran daltabaix
espanyol ja que, tot i que els exiliats van perdre aquella votació, les votacions d’aquell
estil gairebé sempre eren negativament unànimes. El cas és que totes les espuriades
espanyoles per foragitar del Parlament Europeu els tres catalans, en comptes d’una
passejada triomfal contra Catalunya, es va convertir en un malson per a Espanya. I així,
després d’aquesta i de totes les altres rebregades judicials europees contra els errors
judicials espanyols, el conflicte mai resolt d’Espanya amb Catalunya va entrar finalment
a la UE. Per altra banda en canvi ha de ser considerat com a mínim curiós que, com més
desqualificacions rep de la justícia europea, més elogis, condecoracions, ascensos i
augments de sous tenen els jutges culpables de la seva anormal i injusta manera de jutjar.
És l’Efecte Espanya.
“Más dura será la caída” havia vaticinat el fiscal general de l’estat José Manuel Maza ben
poc abans de morir-se, potser pensant que la justícia europea era tan espúria com
l’espanyola, i la dura caida, una darrera una altra, va ser la del pobre jutge Llarena, acòlit
dels suprems instigadors Lesmes i Marchena.
Que els trets judicials espanyols contra els exiliats els espeteguin constantment a la
cara són factors a favor nostre però, en canvi, la influència que arriba a tenir a Europa gent
de tan notable incompetència i mala voluntat denota que a la UE hi ha més interessos
partidistes de partits i d’estats que interès i cura pels drets dels europeus. Sí!
I ara, atesa la injusta criminalització dels presos i els exiliats polítics, ens podem fixar també
en altres flagrants contrasts judicials contra tota cosa catalana com poden ser, per exemple,
els delictes d’acusacions inventades i la intoxicant promoció de la catalanofòbia i les
amenaces a què estem sotmesos ciutadans de Catalunya que haurien de ser aliens a tota
possibilitat d’acusació. Posem-hi com a exemple el singular cas del 30 d’agost del 2018.
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Aquell dia, un tinent coronel de l’exèrcit espanyol de terra en situació de reserva va publicar
un article a la ultrafatxa Alerta Digital on deia que com a solució al conflicte amb Catalunya i
en “defensa legítima [...] nos quedaría la solución armada [...] con toda su contundencia.“ El
21 de març del 2021, la sala militar del Tribunal Suprem espanyol va considerar el cas
“una falta grave” i va condemnar al militar a “una sanción económica disciplinària de ocho
días.” Per demostrar públicament l’odi contra Catalunya i amenaçar a tornar-nos a massacrar
amb el seu exèrcit, una multeta econòmica de vuit dies! I en contrast amb aquest i molts
altres casos i per ser ben conscients de les anormalitats judicials, cal anar recordant que el
14 d’octubre del 19 el Tribunal Suprem va condemnar a 12 anys de presó a Dolors Bassa,
per haver-la confós amb una altra consellera!
I també a Alerta Digital, el tinent coronel doctor de parlera fàcil, Enrique Area Sacristán, hi va
escriure que “Vascos y catalanes mal nacidos están consumidos por un odio invencible hacia
España.” I jo pregunto qui és el que demostra que odia més quan diu que els que odien són
els altres? Malgrat que de motius per odiar Espanya en tinc a cabassos, com que considero
que el vici d’odiar és tan nociu com menyspreable, jo no la odio gens a Espanya. Més aviat
em fa pena. I l’odi a Catalunya que apareix a tots nivells arreu d’Espanya va ser especialment
promocionat pel Marchena durant el judici de la infàmia demostrant quina mena d’estat és
l’espanyol! Però tot això que complementa el sobrecreix definitiu de tot plegat i provoca la fi
de la paciència no interessa pas gens a aquell Tribunal. Que mala fumarola empaiti els
governs i la prevaricadora injustícia dels jutges i els fiscals espanyols, pels segles. Amén!

ESPAI i TEMPS
PER GITAR IMPROPERIS i MALEIR!
........................
Vinga, ja està!

*

52

La sèrie “El Judici” i la possibilitat d’un reportatge com cal
Que el judici de la infàmia va ser una abjecta indignitat queda ben reflectit en la
comparació entre el que podia i hauria hagut de ser la sèrie televisiva “El Judici” i el que
no va ser ja que els fets reals de més notable contundència malauradament no hi van ser
inclosos. Per qualificar o potser desqualificar de manera pròpia la sèrie “El Judici” es pot
afirmar sense por a errar que la gran quantitat de vídeos del dia del referèndum enregistrats
pels participants és molt més precisa i didàctica que tot allò exposat a la sèrie. Vegem-ho.
Si la intenció de la sèrie era aprofitar l’expectativa que havia despertat un tema tan
emblemàtic i sortir del pas com si fos una feina sense cap més interès que l’econòmic i sense
voler córrer cap risc, l’objectiu de la productora i la direcció va ser ben assolit. Ben tristament.
Però, tot i la qualitat d’algunes de les imatges, si l’objectiu era el que havia de ser, o sigui
posar en clara evidència l’abús del poder judicial i la vulneració de drets i la indefensió dels
acusats així com les prevaricacions a l’engròs, tant del president del Tribunal Suprem com
dels fiscals, la sèrie va ser molt decebedora. Una gran ocasió perduda. Una frustració total i
una llàstima. I aquí queda exposat el perquè de la frustració ja que, mireu si n’era de fàcil, i
encara en pot ser, aprofitar les grans possibilitats existents per demostrar la indefensió de
manera contundent i definitiva, que només calia il·lustrar l’acarament de la realitat amb els
testimonis perjurs. Un acarament essencial prohibit per l’abús de poder del president
Marchena, i del qual la sèrie no en va voler treure cap profit.
Si bé la documentació que existeix sobre aquell 1 d’octubre és ingent tant en fotografies com
en vídeos, pot ser força sa recordar la tasca i els vídeos de la “International Trial Watch”
sobre el tema. La veritat és que dona fe gràfica de l’abús de poder judicial per les
escandaloses prevaricacions comeses i la satisfacció amb què el president del Tribunal va
manipular el judici, tant en el fet d’acceptar i protegir constantment els testimonis perjurs de
l’acusació com en la flagrant prohibició del seu acarament amb la rigorosa realitat
documentada. I a més, també va ser escandalós el fet de deixar esplaiar amb opinions
personals els testimonis de l’acusació i, en canvi, prohibir exposar els sentiments dels de la
defensa. Tal com aquí queda exposat, així semblava i s’esperava que havia de ser la sèrie
“El Judici” i no pas un llarguíssim relat sense cap mena d’intenció reivindicativa i amb poques
ganes de denúncia. I quan d’entrada, ja al primer capítol, apareix l’autocar-calabós, nou de
trinca, en el qual van ser transportats els presos polítics de Barcelona cap a Madrid, va ser
realment estrany que no es mostrés el seu interior, amb les minúscules cel·les individuals de
tortura expressament humiliant a l’estil txeca.
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Ometre un fet tan crucial com l’interior d’aquella presó amb rodes ja va fer pensar de seguida
que la cosa aniria a la biorxa. I així va anar. Per altra banda sembla ben obvi que, només
amb els enregistraments oficials del judici i amb els fets pels catalans l’1-O, prèvia l’auditoria
o les pertinents actes notarials d’autenticitat, un reportatge gràfic com aquest ara suggerit
podria ser suficient per convèncer tots els tribunals del món de la potineria del judici de la
prevaricació i la infàmia. Unes vivències reals d’una singular emotivitat i d’un enfuriment vital
van ser convertides en cendres d’encenalls.
Una possible manera d’esmenar el malencert de la sèrie. Com que molts havíem estat
esperant el reportatge amb gran fal·lera, la frustració ocasionada per aquella malaurada sèrie
va ser gran ja que es podia aconseguir una notable pel·lícula a l’estil dels èxits internacionals
d’algunes produccions sobre judicis i, en tenir com a objectiu posar en solfa el tribunal, la
tasca era ben fàcil. I el cas és que, per a la història, és molt necessari –i encara s’hi és a
temps– fer un reportatge amb l’empenta i la creativitat necessàries per treure’n el màxim
partit nacional.
Tan si la pel·lícula fos només del judici com
si es volgués iniciar, per exemple, amb una
part del llibre il·lustrat L’1-O i Catalunya des
de molt abans, que pot ser fullejat a
www.carlesllado.cat, m’agradaria poder-hi
col·laborar ja que la veig no sols com si fos
ja a pantalla sinó també com una pel·lícula
comercial, feta a Perpinyà o a l’Alguer o als
USA. Sobretot com un singular complement
del Pla del nostre alliberament nacional.
Més consideracions encara sobre la sèrie “El Judici”. D’entrada cal
considerar una llàstima que la sèrie quedés tan allargassada amb
feixucs afegitons palla de no pas gaire interès com, per exemple, el
tema de les croquetes que apareixen com a mínim en dos primers
plans i que emmascaren i perjudiquen la contundència de la realitat.

Per altra banda, si potser encara falta fer la versió anglesa amb els mateixos defectes que la
sèrie com una altra oportunitat perduda, el millor a fer potser és no fer-la.
I ara, demostrada la prevaricació fora llei del Suprem de la infàmia, tot seguit quedarà
demostrada també la infàmia d’un altre tribunal espanyol també fals, com és el de Cuentas.
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Vinyeta del dibuixant
Miquel Ferreres, al diari Ara.

15. EL MAL DIT TRIBUNAL DE CUENTAS
Un altre

dels braços armats de la venjativa repressió judicial contra Catalunya, nodrit

esplèndidament amb emoluments a càrrec nostre, és el tribunal franco-falangista de Cuentas
del PP. És un dels factors que està aconseguint que una Espanya, que diu que té ”el gobierno
más progresista de la historia”, s’estigui comportant com la més dictatorial i colonialista
després de la dictadura del Franco. I aquell mal dit tribunal prevaricador és consentit i protegit
pel govern socialista de Madrid amb la complaent col·laboració, activa o passiva segons
convingui, de l’Advocacia i la Fiscalia generals de l’estat. Si bé ja era un indecent tribunal a
causa de la seva composició i de les seves prevaricacions partidistes, a finals de juny del 21,
va esclatar amb tota la seva indignitat i vergonya amb l’aplicació de la màxima feixista de
castigar abans de jutjar. I des de la persecució i càstig de l’expresident Artur Mas pel cas del
9-N, ja es podia intuir que la paranoia unitària de l’Estat espanyol empraria totes la injustícies
judicials imaginables per perjudicar Catalunya i encara que no semblava pas possible que
les agressions poguessin augmentar en vilesa, una de les pitjors envestides d’aquell mal dit
tribunal va ser la del 29 de juny del 21. Aquell dia va amenaçar amb la ruïna econòmica i vital
34 famílies catalanes a causa d’unes despeses en acció exterior, il·legals van dir, realitzades
entre el 2011 i el 2017 i per les quals va obligar a presentar una fiança de 5 milions i quatre
cents mil euros a 34 servidors públics del més alt nivell del Govern de la Generalitat. Eren
unes despeses d’una acció exterior gestionada per un organisme com el Diplocat,
perfectament legal i de caire exactament igual que l’exercit per altres comunitats autònomes
amb la finalitat de promoure la difusió i el reconeixement internacional de l’economia, la
cultura, el folklore o l’esport i, en el cas català també de l’empenta emprenedora i de la
creativitat per atreure inversions internacionals. Una acció exterior de la Generalitat tan
impecable que fins i tot havia estat reconeguda pel Financial Times com la millor promoció
estratègica de tot el sud d’Europa.
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Aquella obsessió persecutòria contra el Diplocat va ser una operació de l’Estat espanyol a
l’estil nazi amb l’objectiu de provocar terror entre els polítics i els funcionaris catalans a l’hora
de prendre decisions. Per altra banda cal recordar que alguns dels acusats per aquell mal dit
tribunal ja havien estat inhabilitats i fins i tot empresonats des de feia anys i tots ells van
quedar amenaçats a un cúmul de multes individuals més milionàries encara. I tota aquella
operació punitiva va ser instrumentada a partir d’unes acusacions extretes de notes de
premsa amb falses acusacions d’irregularitats comptables, sense especificar els càrrecs
acusatoris i amb la indicada aplicació immediata d’una part de les condemnes abans del
judici. Les amenaces de fiances immediates milionàries van ser contra Carles Puigdemont,
Oriol Junqueras, Artur Mas, Raül Romeva, Andreu Mas-Colell, Francesc Homs, Albert Royo,
Rosa Vidal i Mireia Vidal. I també de força milers d’euros van ser les fiances d’altres
represaliats. Aquella gent d’aquell tribunal de Cuentas no en té prou amb cobrar
esplèndidament dels nostres impostos sinó que volen matar econòmicament a cops de
fiances i multes multimilionàries als catalans amb criteri propi diferent del seu. Per altra banda
cal recordar també que als representants legals dels encausats els van lliurar “un plec
acusatori de 504 pàgines i els van donar tres hores per a llegir-lo.” I després deu minuts per
presentar al·legacions. I a primera hora, El País ja ho havia publicat a la portada. Pel cap
baix al diari ja ho sabien des de dos dies abans gràcies a una de les filtracions il·legals del
tot però habituals en els casos judicials que afecten polítics o alts càrrecs i activistes
independentistes catalans.
Un dels agredits per aquell mal dit tribunal va ser el català universal Andreu Mas-Colell,
doctor en economia, reconegut internacionalment pel seu nivell intel·lectual així com pel seu
esperit de servei i la seva integritat moral. A causa d’aquella ferotge agressió va ser enaltit i
defensat per múltiples i rellevants autoritats acadèmiques en economia i ciències d’arreu del
món, entre les quals 33 premis Nobel.
I aquell de Cuentas i d’indignitat i vileses extremes, amb l’objectiu de destruir els líders de la
societat catalana i aterrir voluntats mitjançant la destrucció de famílies senceres, no sols va
imposar tants milions en concepte de fiança solidària sinó que, si en el termini de dues
setmanes els acusats no els havien pagat, els van amenaçar amb el probable embargament
de tots els béns i la subhasta de les seves llars familiars i altres immobles, si en tenien, a
més dels estalvis dels comptes corrents i les possibles pensions de jubilació així com la resta
de tot el patrimoni familiar enter. Aquella esperpèntica actuació d’aquell tal tribunal va ser
una rebuscada malvestat per depredar la catalana tranquil·litat d’esperit i provocar alarma
social i pànic.
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Un altre exemple d’estultícia plena d’aquell mal dit tribunal, que ha de quedar qualificat
idòniament, va ser el cas de la fiança de 22.725,27 euros exigida a Maryse Olivé, que havia
estat delegada de la Generalitat a França i havia mort el 2017 i que el tribunal volia fer pagar
a la pobra filla de la difunta.
I compte!, perquè aquell falsari tribunal és un organisme administratiu de l’Estat espanyol
farcit i dominat per col·lectius familiars franco-falangistes, amb membres caducats com
sempre i arreu i amb uns sous tan alts com la corrupció que practiquen. I resulta a més que,
igual que en altres organismes institucionals espanyols, aquell tribunal té una bona part de
la seva putridesa ubicada dins les clavegueres de l’Estat, en aquest cas, a cel obert. De fet
és una espècie de Tribunal de Orden Público del dictador que més que “de cuentas” és de
coerció de drets fonamentals i amb el qual caldria passar comptes a causa de les seves
activitats delictives. Aquestes afirmacions poden ser comprovades en les rigoroses i
contundents investigacions realitzades per com a mostra del tot inversemblant s’hi pot
posar, per exemple, que “Un consejero del Tribunal de Cuentas no descarta un bombardeo
de Barcelona.” Aquesta va ser una asseveració feta el 2013 pel falangista Juan Velarde,
conseller d’aquell dit tribunal entre el 1991 i el 2012. És un fet que demostra que la idea
fatxa i fixa de bombardejar-nos sempre hi és. I si no ho poden fer amb llançament i explosió
de bombes tal com feien abans, ara ho fan amb malvestats judicials de tribunals franquistes.
I sobre aquest tema, quatre reflexions més.
Una. Si el president del govern del PP M. Rajoy i el ministre d’Hisenda Cristóbal
Montoro, que el 2017 es van fer amb les regnes de la Conselleria d’Economia de
la Generalitat mitjançant l’aplicació del 155 i van certificar que no hi havien trobat
cap anomalia comptable, ¿d’on van sortir aquelles acusacions del de Cuentas?
Dues. Si el Pedro Sánchez es va desentendre d’aquell tribunal dient que “no se están
ventilando fondos de la administración del Estado” i la Generalitat va manifestar que
no estava afectada ja que les irregularitats denunciades eren falses, cal preguntar-se
què dallonses pretenia aquell escamot farcit de franquistes.
Tres. D’acord amb la segona reflexió, en comptes de tot el rebombori fet amb l’aval
de l’Institut Català de Finances, per quina raó el govern de la Generalitat no va
presentar un recurs desentenent-se també del cas? O com a mínim, per què no
va fer constar l’opugnació? Eh?
I quatre. Si és ben clar que algú ho havia de dir, com és que no ho va dir quan calia?
I per a més erubescència i dallonses encara, aquí hi podem afegir la següent anècdota, prou
alliçonadora, sobre la investigació realitzada pel de Cuentas aquell.
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–”¿Y dónde está la relación de los chóferes?” –van preguntar els investigadors del Tribunal
tot buscant informació sobre despeses del Diplocat.
–“Doncs miri –va ser la resposta– a Diplocat no n’hi ha de xofers, ja que els pocs que hi
treballen van en transport públic, amb cotxe propi o en bicicleta.” Aquest fet tan significatiu
podria demostrar que els individus acostumats al diner fàcil i a la malversació i la corrupció
a l’engròs, com és el cas d’aquest tribunal, potser es pensen que tothom és de la mateixa
mala mena, sense entendre que, amb un minso pressupost i amb un escàs nombre de
personal, també és possible fer feina.I ara jo pregunto, vosaltres creieu que tenen dret a
enfotre’s de tanta bastardia aquells funcionaris fotografiats des del carrer, per una finestra
dels soterrani de la seu del dit Tribunal, jugant al dòmino?
Per altra banda, és possible que una de les causes que provoca la ràbia que tots els poders
de l’Estat demostren contra Catalunya, i el Tribunal de Cuentas de manera potser encara
més viciosa, sigui la provocada per la seva supèrbia vençuda per la incompetència i els
fracassos encaixats en contraposició d’exemples ben clars de l’eficiència catalana.
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16. LA TEORIA DE L’ADN CARPETOVETÒNIC
A la meva nonagenària edat puc dir que, contra tots els greuges soferts, he tingut la
possibilitat d’alleugerir el meu atribolat esperit escrivint, per exemple, contra “el mal que m’ha
fet Espanya”* o amb la investigació sobre la teoria de l‘ADN de l’estat de caverna i sobre la
irritació d’estar-hi encara sotmesos.
Després de totes les elucubracions fetes sobre triburinals i sobre malversacions i corrupció i
terrorisme d’estat i sobre tot el que ens està passant als catalans sota el domini espanyol,
més d’un cop m’he preguntat quina deu ser la raó o l’origen de l’esperit violent i depredador
de tots els governs de Madrid i dels milions d’espanyols que els voten. I els voten, potser,
perquè es pensen que la incapacitat, el desgavell i la corrupció són realitats ja regulades,
convenients i acceptables? Entre altres possibles causes, l’esperit agressiu castellà pot ser
degut a factors externs a l’individu –com els territorials, atmosfèrics, ambientals, alimentaris
o d’aïllament i solitud del territori que comporta l’escassa relació amb altra gent, per exemple–
o potser han de ser atribuïts a gens transmesos per herència?
A continuació queda exposada la ja remota teoria de l’autor sobre l’ADN del castellà
carpetovetònic, tant en el seu origen com en les circumstàncies que el mantenen. És allò que
en diuen que els ve de mena i ve a ser una espècie de variant derivada de l’Al·legoria de la
caverna, de Plató, sobre l’home primitiu que, encadenat dins la caverna, només veu ombres
que el priven de veure la realitat.
Tot i que els factors externs hi poden tenir una certa influència, la raó de l’arrel o el principal
factor de l’agressivitat centralista castellana és possible que sigui transmès per gens
hereditaris alliçonats per l’àcid desoxiribonucleic de reproducció que, a més, a alguns els
provoca el costum de no girar gaire fi. I la possible raó d’aquest fenomen potser podria tenir
l’origen en el moment en que els bípedes erectus del centre peninsular es van adonar que
podien caminar només sobre dues potes i utilitzar les mans per fer altres activitats, en
comptes d’haver d’estar sempre arrapades a les branques dels arbres. I en tan singulars
circumstàncies, la majoria d’ells va pensar que el millor que podien fer ja amb els peus a terra
era gaudir fins a no poder més d’aquells avantatges sobre tot amb el màxim aprofitament
possible del sol ja sense l’ombra de la fullaraca selvàtica. I sobretot mirar de ser feliços. Però
la majoria dels homo antecessor carpetovetonicus, que potser van tenir la pega de baixar
dels arbres un dia que plovia, es van trobar tan bé a la primera caverna en què es van ficar
que només en sortien per anar a robar les cabres de les tribus veïnes.
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El cas és que van ser ben pocs els espavilats que van tenir la vista i la sort de poder-se’n
alliberar des del primer moment i van ser prou valents per negar-se a entrar a la caverna i
ben pocs foren també els que en van sortir en el moment que es van adonar de com era la
mala jeia d’aquella espècie de gen tan tot. Aquesta és la teoria de l’ADN dels habitants d’un
país troglodita allunyat de qualsevol influx hel·lè i que pot lligar amb la pensa de l’escriptor
Pérez Andújar quan diu que, com una espècie d’història integral de la infàmia, “en Espanya
siempre ha sido 1939” i la veu “com un país cansat, fracassat i atàvic.” Atàvic, un concepte
de caràcter primitiu que lliga força bé amb la teoria. I a més, encara que la borbonada
espanyola no sigui de milers sinó només de centenars d’anys, que déu n’hi do, en ser també
atàvica del tot fa que tot continuï lligant. Per altra banda, a Lawfare. L’estratègia contra
l’independentisme català, el professor universitari Damià del Clot exposa que “la història
política de l’Estat espanyol és una història de repressió, persecució, intolerància, venjances,
humiliacions i violència” [...] ”per davant dels drets fonamentals.” Tot i que no és pas l’únic
estat amb aquestes característiques de sempre, haver-les estat arrossegat fins ara denota
més símptomes arcaics de l’antigor que no pas del segle XXI. I ara ens hem de tornar a
preguntar si aquesta àcida anomalia de genomes transmesos per herència són els únics
causants de l’hostilitat dels de ponent o si, a més, pot ser agreujada per factors externs.
Ara bé, com que el radicalisme d’aquesta teoria està mancat de tota base científica que la
pugui fer aguantar dempeus, cal pensar que ha d’existir alguna altra causa que expliqui
l’agressivitat espanyola i la seva migrada capacitat de raciocini assenyat, especialment per
la seva hostilitat contra Catalunya. Però, si la causa de tanta hostilitat contra tot el que no
entenen no és l’ADN, què és el que pot ser? Pot ser que siguin diferents condicionants
externs? Pot ser que sigui un condicionant extern i intern alhora com pot ser haver passat de
posseir un imperi on no es ponia mai el sol a viure en una Castilla miserable, ayer
dominadora, que envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora?
Doncs sí, el factor essencial que provoca tanta hostilitat pot ser el fet d’haver perdut el seu
tan preuat imperi. I el cas és que, després de tres llargs segles de monarquies borbòniques
i després de dues dictadures i d’un bipartidisme polític espanyol, tots tres règims d’un acusat
caire catalanòfob, la gran majoria dels milions d’espanyols voten actualment dos partits
enemics de Catalunya. I els espanyols que s’han pogut alliberar de l’influx de l’imperi perdut
sense sortir de la seva Espanya es poden contar amb els dits de ben poques mans. Però, en
canvi, els que es van poder escapolir d’aquella espècie de maledicció i van veure món així
com la majoria dels que van venir a Catalunya es van poder adonar que al món hi havia
quelcom més que els esclaus encadenats a les parets de la caverna d’ombres del Plató.
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I a més a més, l’agressiva hostilitat en què viuen immersos els espanyols de la seva Espanya
encara pot ser incrementada per un possible complex d’inferioritat enfront de gent diferent.
El complex d’inferioritat. Sí! Sense haver de remuntar-nos a la prehistòria, el complex
d’inferioritat que sembla que està molt més escampat arreu del que pugui semblar, pot ser
un dels factors agreujants de l’agressivitat castellana. Múltiples casos existents donen fe
d’aquesta possibilitat. I els més recents com són, per exemple, el bany de professionalitat
dels Mossos d’Esquadra, especialment en la resolució dels atemptats del 21A, i el fet de
no haver pogut evitar el referèndum o la comparació entre l’excel·lència de gestió
diplomàtica catalana en contrast amb l’opulenta i deficient diplomàcia espanyola. I també
hi poden haver influït en tot plegat les lliçons magistrals de dignitat dels presos polítics i la
professionalitat dels seus defensors, enfront de l’abús de poder del Tribunal Suprem, així
com la singular gestió europea dels exiliats polítics o els contundents fracassos de la
persecució espanyola. I que Catalunya, al contrari que Espanya, sigui col·laboradora neta
de l’economia europea també els ha de coure als espanyols tal com els han de coure els
fracassos històrics que ofenen la seva supèrbia imperial.

El 2017, com una excentricitat curiosa, la BBC
va emetre que Espanya havia prohibit el color
groc fins i tot a l’aigua de les fonts!

La inhabilitació d’un president de la Generalitat i d’altres
representants del poble català a causa de la ràbia, o l’odi, que
els produeix el color groc. demostra fefaentment el notables
desequilibri neuronal dels sàtrapes manaies de Madrid.
I aquesta ràbia i totes aquelles tares congènites demostrades reiteradament és molt
possible que no se les puguin treure de sobre ni que vulguin ja que, en comptes de
mirar de temperar–les amb una mica de seny i respecte, la seva primària i agressiva
incompetència les estan posant encara en més evidència a la vista del món.
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I ja que hi som, també pot ser interessant recordar l’anècdota clarivident sobre el fet que
els espanyol manaires, i molts de tots els altres, no entenen gaire res de res i més d’un
cop posen en ridícula evidència la diplomàcia espanyola. El cas va ser la resposta del
president de Mèxic López Obrador a aquesta pregunta d’un periodista madrileny.
–¿Qué tenemos que hacer, como hermanos que somos parar generar esa certidumbre que
falta” [entre españoles y mejicanos]? –Aquesta següent fou la resposta.
–“Lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en Méjico y que ya no
se permite robar. Eso es todo.” Més clar, impossible,”hermano!”
Si aquestes circumstàncies tan singulars del seu ADN condicionessin la manera de pensar i
actuar dels espanyols, sense cap possibilitat d’actuar de manera diferent, podria ser
considerada una anormalitat impossible de remeiar però, com que no sembla pas que
aquesta pugui ser la raó, la responsabilitat dels seus actes contra nosaltres i contranatural
són del tot recriminables, sense cap excusa possible.
I l’al·lèrgia al color groc sembla que pugui ser considerada una anomalia mental, oi? O no?

Arribats ara a aquí, si hi ha algú que de llegir tanta hostilitat i misèries hispàniques n’està
tant fart com n’estic jo d’estar-les escrivint, tot considerant que n’existeixen encara més tal
com es pot comprovar seguidament i tal com ja he exposat ja al principi, pot passar a la
pàgina 114 on s’hi troba el desenllaç i la resolució de tot plegat.
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17. MÉS GUERRA BRUTA ENCARA!
La veritat és que, com si amb tot això exposat no n’hi hagués prou, la guerra bruta espanyola
contra el territori, contra la llengua i l’economia i contra Catalunya sencera és permanent i
les agressions se superposen unes sobre d’altres com allò que no para. I ara

per

complementar el seu repertori podríem exposar els memorials de greuges oficials des de
temps tan llunyans com el 1760 o el 1885 però, podent-ho evitar, ho evitem.
Entre els danys més miserables deguts a la guerra bruta que estem patint i mai s’acaba s’hi
ha de considerar l’obsessió genocida ja de Castilla i d’Espanya després contra el territori
català i els malaurats casos de Catalunya Nord i de la Franja de Ponent.
L’amputació de la Catalunya Nord ve de tan lluny com del Tractat dels Pirineus del 7 de
novembre del 1659, pel qual el rei de la Corona de Castilla Felipe IV – i III en deien i
encara en diuen d’Aragón– va regalar a França la zona nord de Catalunya, gratuïtament i
sense ni tan sols notificar-ho als catalans residents allà. I a més, el 1713, pocs anys
després pel Tractat d’ Utrecht, en agraïment per haver traït Catalunya i haver pogut guanyar
la guerra de Successió, el Felipe V, a més del penyal de Gibraltar, va regalar als anglesos
una bona part dels Països Catalans com és Menorca. I encara sort que, avergonyits per la
traïció, al final els anglesos van renunciar al domini de l’illa balear.
I Gibraltar? Ah, Gibraltar! Un dels enclavaments més estratègics de món que en un temps va
tenir una gran influència catalana. I això sí que cou a Espanya ja que el Penyal de Gibraltar
el consideren una part del seu territori però la Catalunya Nord o Menorca, en canvi, no els
preocupen perquè només eren considerats com territoris colonials de conquesta i no pas
territoris pròpiament espanyols.
I pel que fa també al territori encara hi ha el cas de la Franja de Ponent que, tot i que era
poblada per catalans des del segle XV, va ser gratuïtament incorporada a Aragó. I
posteriorment, a més, després que les seves parròquies haguessin estat 16 segles sota el
bisbat de Lleida, a finals del segle XX van ser adjudicades al bisbat de Barbastre-Montsó,
noms ben catalans traduïts al castellà a l’estil franquista com a Barbastro i Monzón. L’última
conseqüència d’aquella despossessió fou el conflicte de les obres d’art originàries de
Sixena, ara dit Sijena. Unes obres de propietat catalana adquirides ben legalment i amb
pagament previ per Catalunya i salvades de la destrucció i els saquejos o les vendes a
museus espanyols i estrangers, i restaurades i conservades en perfecte estat durant el
segle XX. I al final, sense ni tan sols haver estat resolts els suplicatoris legals en curs,
totes aquelles obres d’art històric del monestir les va requisar la Guàrdia Civil amb abús
de poder i força. I algunes de les obres van ser transportades cap a Aragó en caixes
cap per avall amb l’advertiment “Fràgil” ben a la vista.
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La pregunta a respondre enfront d’un tan possible contrast és si Aragó ha fet mai alguna
gestió per recuperar les obres de Sixena exhibides als museus de Madrid, per exemple?
–No! A Aragó i a Espanya només els interessa expropiar les obres de legítima propietat
catalana i, encara que totes les altres puguin haver estat robades, se’ls en fot.
I aquí cal afegir-hi també un altre cas similar al de les obres de Sixena com són els
documents coneguts com els Papers de Salamanca, robats als catalans al final de la
guerra del 36, sota la planificació de l’oficina que la Gestapo tenia a Valladolid, i retinguts
durant llargs anys pels governs de Madrid, sempre abús de poder. I després d’haver
estat reclamats reiteradament per la Comissió per la Dignitat des del 2001, encara falten
per retornar una bona part de documents oficials de la Generalitat i d’alguns
ajuntaments. I els bens immobles i patrimonials d’institucions com e ls ateneus, per
exemple, requisats pel franquisme el 1939 no han estat retornats encara. És una mostra
ben específica de la franquista repressió contra el món associatiu català que és
permanent i encara dura.
I el dèficit fiscal? O els dèficits l’espoliació? La guerra bruta de l’estat espanyol contra
l’economia de Catalunya és una altra de les vileses de ca l’ampla. Ras i curt podem dir que
el dèficit fiscal consisteix en la diferència entre els impostos pagats i les prestacions rebudes,
en serveis o en efectiu, i el dèficit d’espoliació, en canvi, és la diferència entre les prestacions
que s’haurien de rebre de l’estat a compte dels impostos pagats i les que realment es reben.
I la veritat és que, tot i les manipulacions de Madrid per emmascarar l’espoli i entorpir el
coneixement de la veritat, les dades que ha anat presentant la Generalitat demostren que els
euros que se n’anaven cap a Madrid i no tornaven ja feia anys que anaven creixent per sobre
dels 16.000 milions d’euros. I segons l’última anàlisi de la conselleria d’Economia, el juny del
21 ja van sobrepassar els 20.000 milions.
Més de 20 mil milions d’euros extorquits cada any a Catalunya representen més de 54 milions
d’euros nostres perduts cada dia, perduts cada dia per allà, a Madrid! Cada dia més de 54
milions cada, cada dia. O dit d’una altra manera força més personal per a tots nosaltres,
aquells 20 mil milions representen més de 2.600 euros espoliats cada any de mitjana a cada
un de tots els ciutadans que vivim a Catalunya. O sigui que per a les família de quatre
membres, per exemple, l’espoli anual mitjà pot arribar a ser de 10.400 euros. Quasi res!
¿Algú es pot imaginar com en podria anar de bé Catalunya amb més de 54 milions d’euros
que no ens extorquís cada dia Madrid? En sanitat i ensenyament, en infraestructures i en
altres serveis i en cultura o en ecologia o esport, podríem anar fins i tot millor que com va la
depredadora capital d’Espanya. I això no és pas tot perquè a més també s’hauria de saber a
on van a parar tants milers de milions dels nostres euros espoliats.
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Ah! Disposem-nos a considerar el possible destí dels nostres milers de milions. Si bé podria
ser comprensible i potser fins i tot acceptable que una part dels milers de milions de l’espoli
català anés destinada a la solidaritat estatal, o a les pensions de viudetat, per exemple, és
del tot intolerable el fet que les autonomies que es beneficien de l’espoli català vagin escalant
posicions en el rànquing espanyol de benestar fins arribar a superar amb escreix el nivell de
Catalunya. I encara és més indignant que els milers de milions catalans espoliats vagin a
parar als fons de la històrica corrupció perpetrada per molts dels espanyols amb poder i
penques que hi poden ficar la mà. I un altre pou sense fons on van a parar una bona part
dels milers de milions d’euros espoliats cada any a Catalunya són a les malversacions del
pressupost conegut –el desconegut és desconegut del tot– de les malversacions en
despeses militars que caldrà que siguin considerades especialment apart després de les
següents comparacions que, quan no agraden, diuen que són odioses. La veritat és que són
odioses per als que hi queden retratats i s’esforcen en buscar unes excuses que mai no
poden trobar perquè no existeixen. Així doncs, disposem-nos ara a comparar però, compte!,
agafeu-vos-ho ben asseguts perquè la comparança pot fer caure a terra de clatell o potser
fins i tot d’infart. D’entrada cal considerar que, amb el 16% de la població, Catalunya
acostuma a pagar més del 19% dels impostos espanyols i a rebre’n ben poc més que el 10%.
Només una mica més del 10% si és que s’arriba a rebre, cosa que no és pas gaire segura,
més ben dit, gens. I ara continuem, però a pams.
Considerem els 140.000 milions del Fons de Recuperació de la Unió Europea per pal·liar els
estralls del covid19 corresponents a Espanya, dels quals el president del govern espanyol
Pedro Sánchez en va dir que era “la operación económica más ambiciosa de la Unión
Europea; como un nuevo Plan Marshall”; “la oportunidad más grande para el país des de la
entrada en el club comunitario. Una oportunidad de oro, única.” I aquell president encara hi
va afegir que era “el plan más ambicioso y transcendental de la història econòmica de
España” i que “ocasiones como esta solo se presentan un par de veces en un siglo”.
Així doncs, si ara fem la comparació entre aquestes grans ocasions que només es presenten
dues vegades en un segle resulta que, per als espanyols, els dèficits de l’espoliació dels
catalans no és una gran ocasió que només es pot presentar dos cops cada segle sinó que
cada segle se’n presenta més de 14, de cops. Més de catorze cops cada segle que, de milers
de milions d’euros, en són una pila catacrac. Es tracta d’un espoli tan espaterrant que ja no
cap a aquesta pàgina i queden a la vista a la següent.
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140 MIL
MILIONS
D’EUROS
Els ingressos del fons
de recuperació de la UE

L’espoli de Catalunya
cada set anys

Sí! I ara, fixeu-vos-hi bé! L’”oportunidad de oro” d’aquells 140 mil milions
d’euros europeus són iguals als 140 milers de milions d’euros que Espanya
ens espolia cada set, o set anys i mig. És a més de 20.000 milions per any!
I per altra banda, d’aquells 140.000 milions del fons de recuperació se n’hauran de retornar
a Europa gairebé la meitat però, en canvi, dels 140.000 milions d’euros nostres Madrid no en
torna mai ni 5, ni 5 euros. I a més a més, l’espaterrant suma dels milers de milions d’euros
catalans espoliats durant els 46 anys després de la mort del dictador, de democràcia plena,
és un dir, són tan estratosfèricament ingents i difícils de calcular i encara més d’encaixar que
maregen i indignen encara més. Per tant, via fora! Fora! Fora aquella gent tan ufana i tan
superba i tan espoliadora de milers de milions nostres. I sobre comparacions i Madrid també
cal saber que, de les inversions pressupostades per l’Estat per al 2021, al final del juny a
Catalunya se n’havien realitzat el 13% i al forat negre Madrid ja n’hi havia caigut el 41%.
Això, segons expliquen oficialment, però ves a saber pel que fa a la realitat.
Malgrat que esbrinar les dades sobre aquestes quantitats és força ardu a causa de les
dificultats que hi posa l’Estat, segons el Centre Català de Negocis resulta que el dèficit fiscal
ja no puja als 20.000 milions d’euros sinó que s’enfila fins a més de 24.000. Més de 24 mil
milions d’euros cada any! Catalans! Si no aconseguim la independència abans, al forat negre
de les arques espoliadores del govern espanyol durant la legislatura 2021-2025 Catalunya hi
haurà abocat possiblement més de 80.000 milions d’euros, de més, en quatre anys i a fons
perdut. I si sembla que per estar gaudint d’una moma de tan ingent benefici a càrrec del
traumàtic dèficit fiscal nostre, els espanyols haurien d’estar molt satisfets i agraïts, doncs no!
Ni gràcies! Ni gràcies, ni tan sols un mínim de reconeixement! O de respecte, al menys! I no
us fot tot això moltíssim?
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I a més a més i encara més, analitzada l’estafa econòmica des d’un altre punt de vista, resulta
que l’Estat inverteix a cada comunitat una mitjana de 162 euros per habitant cada any i en
algunes més de 300, però a Catalunya ni tan sols acostuma a arribar a uns 125, si és que hi
arriba. I a Madrid? Tot i que són força difícils de saber tots els seus enganyatalls, els
ingressos i els beneficis extra de Madrid van sempre a part.
I ara, si encara hi ha algú per aquí, convé que s’ho continuï agafant assegut tal com ja hem
recomanat abans, ja que considerarem el cas de la despesa en compra d’armament que pot
ser força semblant als més de 20.000.000 d’euros nostres espoliats cada any. El 2020, any
de pandèmia i de la crisi de milers d’empreses i de la misèria de molts catalans, la despesa
militar espanyola –més o menys coneguda, encara que més aviat menys– va ser de més de
20.000 milions d’euros, en bona part, cal repetir que com sempre i en tot a costa dels
impostos pagats pels catalans. “Para dar seguridad”, van dir! Seguretat? Per a qui? I a més
resulta que la despesa mundial en armament l’any 2021 va augmentar un 2,6%, que ja és un
augment més que immoral, però, ah!, l’augment a Espanya va ser del 9,5 %. Un augment
armamentista tres vegades més alt que el de sanitat i el de cultura, per exemple. I compte!,
tot això, amb més del 25% dels catalans en plena pobresa o a tocar del seu llindar. I tanta
malversació militar queda sempre emparada per l’encara vigent llei franquista del 1968 sobre
Secretos Oficiales.

I amb això de la cosa i la despesa militar, a més a més,

Espanya és el setè país del món en exportació d’armes i va creixent amb l’objectiu que cada
dia es puguin anar matant entre
es fa a ambdós bàndols.

ells els turcs i els saudís, per exemple, ja que la venda
Vergonya, espanyols, vergonya!

I aquí pot ser tan convenient com esfereïdor considerar la dilapidació de milers de milions
d’euros en la fabricació i compra de material bèl·lic, com més mortífer millor. Considerem-ho.
Fragates F-100 a un preu inicial estimat de 800 milions d’euros cada una; i munts de milions
en blindats 8x8; i els avions cisterna A330-MRTT, a més de 200 milions d’euros per unitat. I
els tancs blindats Leopard regalats a Letònia? Ja els veureu!
I a més, els caces EF-200 i l’esperpèntic cas dels submarins S-81, que mereixerà atenció a
part i també ja ho veureu! Tot plegat costa aquell immens fotimer de milers de milions que
representa una realitat impossible d’entendre per a un enteniment una mica assenyat. Ara,
això sí, la desfilada militar de cada 12 d’octubre, abans dit dia de la Raza, asseguren que no
ha sobrepassat mai els 650.000 euros que per a mi encara són més de 108 milions de
pessetes! Ah! Així, encara sort, eh!
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Si, segons el seu model d’estat, l’espoliació econòmica per cooperar solidàriament amb les
desagraïdes i hostils comunitats espanyoles, ja és prou desagradable i injusta, la malversació
dels nostres milions d’euros en armament, realitzada per les màfies polítiques de la corrupció,
ja és cosa d’imbècils del cap. Tot plegat i fins i tot el que no és sabut però que és sospitat
resulta un cúmul d’una tan ingent malversació d’euros mal invertits en armes que, a més,
comporta el risc que algun dia algú les vulgui utilitzar contra nosaltres. D’amenaces no en
falten. I entre d’altres ja hi va haver aquella del xat dels militars colpistes que proposaven
afusellar 26 milions de malparits! 26 milions? De mal parits? Ostres! Força més de la meitat
dels 47.394.223 que viuen de bon grat a Espanya i dels que ens hi fan ser per força. Tot i
que la possibilitat hi sigui ¿com els devia calcular aquell paio els 26 milions de mal parits?
I el pressupost oficial de despesa militar del 2022, a càrrec del ministeri de Defensa i d’altres,
és de 22.796 milions d’euros, el rècord dels pressupostos espanyols. Un euro de cada 5. I a
més a més cal afegir-hi la despesa no pressupostada corresponent als ingressos per venda
de patrimoni i l’augment dels crèdits i altres càrrecs camuflats que fan que tot plegat pugui
pujar a més de 24 mil milions i potser encara més. Una quantitat semblant a l’extorsió fiscal
catalana i que, només com a exemple, podria ser destinada a un exercit català d’igual cost
que l’espanyol, però de veritat, en el cas, és ben clar, que no necessitéssim els diners per
destinar-los a serveis profitosos de debò.
Com un ben clar paradigma a afegir a la guerra bruta espanyola contra els sentiments i els
drets i la identitat de tots nosaltres, cal afegir a tot plegat el cas més significatiu de l’abús de
poder i força de l’Estat espanyol com és la privació de la llibertat. Una llibertat que hauríem
de poder exercir amb tota la normalitat del món lliure i que Espanya, immersa en un malèfic
magma hispàviric invasor d’afany genocida, ens denega.
I ara escolteu. I responeu. ¿Algun català una mica asenyat pot sentir-se satisfet sota el domini
d’un estat que a més d’odiar la nostra llengua i la nostra identitat, malversa estúpidament
milions d’euros en armament?
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18. ESPANYA, UN ESTAT D’ EXERCIÓ TERRORISTA
“Qui són els terroristes? Qui són els que utilitzen el terror?” D’aquestes preguntes que es feia
el ciutadà Albert Donaire en un article de La República del 28 de setembre del 2021, se’n pot
treure la següent conclusió. Si, segons el Diccionari de l’IEC, el terrorisme és la “utilització
de la violència en la lluita social i política”, no hi pot haver cap dubte que és l’Estat espanyol
el que empra el terrorisme com a arma política. Aquesta verídica asseveració queda
justificada per múltiples fets que la confirmen ja que la història terrorista de Castilla i després
d’Espanya ve de lluny. De Castilla, per exemple, ni tan sols la Región Leonesa en vol saber
res. I l’Estat espanyol no sols té un esperit terrorista sinó que l’exerceix i, sense necessitat
de recordar, de moment, la bàrbara salvatgia dels saquejos i els genocidis ètnics del
colonialisme de terres llunyanes, podem considerar, per exemple, que el 1640, com a
venjança per les protestes dels vilatans contra invasió de les llars del municipi i els abusos
comesos i l’assassinat d’un d’ells, les tropes castellanes van cremar Santa Coloma de
Farners. I tampoc no es podrà oblidar mai la construcció del castell de Montjuïc amb els
canons apuntant no pas cap al mar per si es pot albirar algun vaixell enemic sinó, sempre
amb aquella vil obsessió de “bombardear Barcelona cada 50 años.” I els milers d’assassinats
d’estat perpetrats al Camp de la Bota, per exemple, també de Barcelona? I vanagloriar-se
d’haver destrossat el sistema sanitari català? I la negativa a investigar els atemptats
terroristes del 2017? I les salvatges agressions de l’1 d‘octubre? I aquells “¡A por ellos!”
populars i els “Que nos dejen actuar” de la ferotge Guàrdia Civil? I les amenaces i coaccions
judicials i les condemnes a presó i a multes multimilionàries per acusacions sense proves
fidedignes? Provocar terror és propi de terroristes i la violència i l’exerció del terror d’estat
contra Catalunya i els catalans denota ben clarament el seu vil esperit terrorista. I el que
encara denota més clarament aquest esperit i la seva exerció contra Catalunya és que
actualment, o sigui sempre, és un terrorisme institucionalitzat, togat, uniformat i armat. I
sempre queda a la vista del món sencer encara que impune, de moment, de tot càrrec.
Per altra banda, ¿com es pot consentir que al finalitzar les exemplars manifestacions
catalanes la policia no enxampi mai in fraganti els vàndals que cremen contenidors i trenquen
vidres d’aparadors i roben botigues? I per què no són exposats a la vergonya pública a cara
descoberta? Són fets que es repeteix en múltiples ocasions i que solen oferir prou
reiteradament i durant força estones les televisions. I en canvi, per què només detenen
alguns xicots que passaven per allà? Potser és perquè els primers són dels seus?
Presumptament, és clar. Punt i llest. I llest?
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A més de la monarquia imposada pel Franco i dels tribunals dits de justícia i la manca de
separació de poders i la permanència dels símbols nazifranquistes i entre tantes altres
realitats de caire antidemocràtic, cal considerar especialment el cas de la pervivència de la
txeca de la Via Laietana 53 de Barcelona, un dels llocs en què el franquisme queda
actualment més a la vista. Durant tots aquells anys del 1939 al 1975, així com també després
de la mort del dictador, durant la tan deficient democràcia estatal dels anys 80, la comissaria
policial de la Via Laietana va ser seu de repressió, tortura i assassinats del terrorisme de
l’Estat espanyol contra Catalunya i els catalans. En aquella comissaria– qualificada pels que
la van patir com a “casa dels horrors”, “d’immens dolor” i “edifici tòxic”, amb tortures d’un
“biaix de gènere, amb contingut sexual i obscè”– s’hi declaraven penes de mort que podien
ser executades allà mateix a garrotades o en altres destacaments d’afusellament. Pilar
Rebaque, que va ser torturada durant el franquisme en aquella comissaria, havia afirmat que
Via Laietana era un “centre de tortures” i de “repressió, humiliació” i “vexació”. “Ens volien
humiliar, degradar, vexar, embrutir perquè érem dones.” És el clàssic estil delictiu de l’Estat
espanyol, rematat a més a més amb el fet que la poca documentació que no van poder fer
desaparèixer al seu moment encara està considerada secret d’estat. La franquista llei de
secrets d’estat és utilitzada, a més de per a altres fraus, per repartir fons reservats de manera
secreta i impune. I seguim, ja que el 27 de setembre del 2021 –día de los Santos Ángeles
Custodios, patró de la Policia d’Espanya dita nacional– el socialista Rafael Pérez Ruiz,
Secretario de Estado de Seguridad i número dos del ministerio de Interior español”, va tenir
la indecència de proclamar que “la comisaría de Via Laietana ha sido un símbolo de servicio
público desde el que varias generaciones de policías han contribuido y siguen contribuyendo
a fortalecer la democracia en nuestro país.” Sent aquesta la infecta tergiversació de la història
a ple segle XXI, us podeu imaginar vosaltres com van poder ser les tergiversacions
històriques de segles passats? Tot i que jo vaig passar per aquella comissaria el 1972,
investigat per la Brigada de Investigación Criminal afortunadament sense danys, proposo
considerar la possibilitat que aquella txeca sigui del tot enderrocada excepte l’arc de l’entrada
per clavar-hi el rètol de “Plaça Memorial de la Infàmia espanyola”. Encara que no sigui una
idea per ser realitzada, ja que, un cop aconseguida la independència, el millor serà poder
oblidar tanta ignomínia, només pensar en la possibilitat de considerar-ho ja val la pena.
I una altra infàmia també ben execrable va ser la violació del territori català, sobre el qual,
als anys 1960, el Ministerio de la Vivienda del Franco hi va dissenyar i construir un ciutat amb
el perfil d’Espanya.
–I ho va fer, potser, a Madrid, per a major glòria de la capital de l’Estat?
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–No! Una manada de violadors en
grup, com els malànimes amos que
gravaven a ferro ardent l’esclau o el
bestiar que considerava de la seva
propietat, van cometre la infàmia
de construir la ciutat a tocar de
Barcelona. És un perenne
monument al dictador i un
afront d’impossible enderroc.
Ni l’Alemanya nazi, que marcava la carn dels jueus de manera indeleble, no es va atrevir mai
a perpetrar sobre cap país envaït una vilesa com aquesta. És Ciutat Badia, amb els noms
dels carrers ben explícits, especialment el de la central i franquista Avenida de Burgos.

Així ho veuen a França i jo i molts altres també.
I si Espanya no ho vol veure, tal com és el cas,
serà el seu problema i ja s’ho farà.
I tot i que faci molta pena, pot ser
que el millor per a nosaltres
sigui fer un pas enrere.
Com a cas únic.

.

Atesa fins aquí tan sols una minsa part de les misèries espanyoles que perjudiquen
tant Catalunya i que alhora denigren tant Espanya, ara podem continuar amb
l’exposició del descrèdit integral guanyat a pols per l’Estat espanyol..
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19. EL DESCRÈDIT INTERNACIONAL D’ESPANYA
El cas és que les credencials d’Espanya no acrediten pas res de bo i, pel que fa al domini
sobre Catalunya, en comptes de pensar en solucions respectuoses i eficients, Espanya
sempre ha preferit quedar-se reclosa en la seva cavernícola i fonda closca, tot i haver
d’encaixar el descrèdit que representa. Una bona part dels casos més exuberants de
descrèdit exposat als ulls del món i que ajuden a tenir una visió real i objectiva de la mala
jeia política de l’Estat espanyol són sobretot els aconseguits des del 2021 a causa de les
rebregades europees clavades al poder judicial de Madrid. Unes rebregades de cada una de
les euroordres presentades pel reincident en la masoquista incompetència jurídica senyor
Llarena, a l’empara dels suprems jutges de l’Estat. Amb una suprema maceta convertida en
martell d’heretges –o potser en un mall com aquells dels guàrdies civils que l’1 d’octubre van
trinxar els vidres de més d’una porta de les escoles– l’ínclit magistrat Llarena fins i tot va
arribar a l’extrem de voler enganyar el Tribunal General de la Unió Europea! I a més a més i
molt especialment, el descrèdit va ser incrementat pels pronunciaments contra la persecució
dels exiliats per part d’organismes tan emblemàtics i significatius com són les Nacions
Unides, el Tribunal Europeu dels drets Humans d’Estrasburg i el Comitè de Detencions
Arbitràries de l’ONU i Amnistia Internacional i l’observatori dels drets humans Human Rights
Watch i el Front Line Defenders o l’Organització Mundial contra la Tortura i el Pen Club
International i la Comissió Internacional de Juristes o el Departament d’Estat dels Estats Units
i el grup de 24 diputats del Consell Nacional Suís, així com pels tribunals de justícia
d'Alemanya, de Bèlgica, d’Itàlia o del Regne Unit i encara més. I tot això, després que hagin
estat també en contra de la forçada unitat d’Espanya qui sap quants organismes més com,
per exemple, el Comitè d’Assumptes Legals i Drets Humans de l’Assemblea Parlamentària
del Consell d’Europa que va reclamar tant la llibertat dels empresonats polítics com la
retirada de les ordres d‘extradició dels exiliats. El cas de casos va ser definit amb notable
claredat pel diari ultrafatxa AD Alerta Digita en reconèixer que el president “Puigdemont
escenifica, tras salir de la cárcel [de Sardenya], por qué somos un país de mierda! Un
qualificatiu que va lligat amb la sentència del president sobre que “Espanya no perd mai
l’ocasió de fer el ridícul.” I si aquests són problemes dels que qualifiquen el seu estat com un
país de mierda, que nosaltres, per raons oposades, hàgim de qualificar de la mateixa manera
un estat que no hauria de ser pas el nostre, quina merda! D’estat. I el fet que per qualificar el
maltractament rebut ens veiem obligats a emprar qualificatius d’indignació en contra del
nostre propi tarannà és un greuge més que cal recriminar-li a l’Estat espanyol.
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I la causa de tota aquesta merderada que ara i aquí és obligat exposar és la nul·la capacitat
de l’Estat espanyol per adonar-se de la diferència entre la raó i la desraó i entre el
funcionament de la justícia europea i la disfunció de l’espanyola. I tots aquests sonats errors
de lectura i previsió del futur sobre les reaccions europees representen una munió de trets
que els espanyols es claven als peus i fa que ja no sigui possible dissimular la seva coixesa.
Les acusacions sense proves o amb falsedats inventades que són acceptades sempre amb
gran deferència pels tribunals de Madrid, afortunadament no ho són pas pels tribunals
internacionals. I en aquest context hi entra també, per exemple, la implicació del president
Rajoy en el cas d’Andorra, a causa d’algunes il·legalitats sorgides del fecal clavegueram de
l’Estat. El cas és que la gestió internacional, amb documentació oficial falsificada, amb
l’especial col·laboració del Rajoy i de la Policía Patriótica, la PP, amb el Departament del
Tresor dels Estats Units, va provocar l’esfondrament de la Banca Privada d’Andorra, un fet
que, també afortunadament, sembla que podrà ser aclarit als tribunals de justícia. I per altra
banda, que el peculiar successor del Rajoy, el Pablo Casado, prometés portar “a Puigdemont
al Tribunal Supremo, aunque tengamos que viajar hasta el último país de Europa para exigir
el respeto a nuestra Justicia” va ser una afirmació que significa, ja es veu, que estan ben
decidits a fer xantatges arreu del món, costi el que costi i peti qui peti, encara que els primers
a petar siguin ells. Però, atenció!, perquè no els va pas sortint tot tan bé com voldrien i els
sortia tan bé abans. I us en podeu adonar ara mateix:
–Que Bèlgica lliuraria els polítics exiliats? Zas! Calbot! Que el president Puigdemont seria
detingut a Alemanya en quinze dies? Plantofada! Que ni Puigdemont, ni Comín, ni Ponsatí
no podrien ser eurodiputats? Xof, una altra cagada! I que no tenien immunitat parlamentària,
deien? Catacrac! Que no hi hauria indults? N’hi va haver fins i tot sense voler-los. Tots
aquests casos son típics de la diarrea mental d’aquella gent tan ufana i tan superba. I encara
hi podem afegir, per exemple, el cas en defensa d’en Jordi Cuixart publicat a primera pàgina
al New York Times. O, entre molts altres casos, aquella amenaça de sancions al Kremlin
anunciada pel singular ministre europeu d’Exteriors, José Borrell, fent referència a Catalunya
i Espanya, i l’allisada que li va clavar el ministre d’Exterior rus. I el que vindrà encara dels
tribunals de justícia d’Estrasburg i de Luxemburg! Sí, això va bé! El fet que cap govern
espanyol no vulguin deixar de banda el seu encarcarament antidemocràtic ni la seva desraó
pel que fa al Procés Català resulta inversemblant però que, tot i els drets que ens emparen,
nosaltres encara no hàgim estat capaços de deslliurar-nos del seu domini resulta
incomprensible i catastròfic.
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Tot i així, el descrèdit internacional que tot plegat representa va fent via a favor nostre.
I el cas del mallorquí Valtònyc? Tot desafiant l’obsessió persecutòria espanyola, va ser
espatarrant que l’exiliat raper provoqués que el Tribunal Constitucional de Bèlgica revoqués
la seva pròpia llei d’injúries a la corona per ser contrària a la llibertat d’expressió! Alça Manela!

Espanya espanya Catalunya.
Sempre l’espanyà i l’espanya ara.
Entre l’Espanya i la paret,
Catalunya sempre és espanyada.
I l’Espanya que espanya tot seguit escanya.
Escanyats i apanyats anem tots amb Espanya.
Mai més, mai més, no hem de ser
ni espanyats ni escanyats per Espanya!
Per a mi, l’Espanya que espanya i escanya
que s’espanyi i s’escanyi i s’apanyi sola!
Espanyar. Fer saltar el pany. Rebentar portes. Sense saber res del rap,
el 1986 ja ho veia així a Catalunya Independent!

–I vosaltres, catalans, encara voleu continuar sotmesos a individus d’aquesta mena que ens
espanyen i ens empenyen i ens escanyen tant i ens emprenyen i espolien encara més? Heu
de pensar que una quota força emprenyativa del descrèdit espanyol, i que potser és l’única
que afecta negativament el nostre crèdit, és la riota universal que provoca tant descrèdit entre
els que no saben distingir encara entre espanyols i catalans. I també és força irritant l’elevada
quantitat d’euros que ens obliguen a pagar per ser còmplices d’un desgavell tan ridícul. I
pagar amb els nostres diners perquè Espanya faci el ridícul i ens afecta de ple i no és pas
per estar-ne gaire satisfets. I entre molts d’altres existents, aquí hi va un dels últims casos de
ridícul internacional promocionat amb un bona part també pels nostres euros. És aquest, el
cas del submarí.
“El submarino, no nuclear, más moderno del mundo.” De diseño y construcción 100%
españolas”, una “obra maestra [...] un gran proyecto de la Armada española y un hito
histórico de este gran país.” Així ho va proclamar la ministra de Defensa durant l’acte de
l’avarament però el cas és que, d’entrada, aquell tan excels submarino no surava. Ben veritat!
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Aquell submarí, orgull del disseny i construcció exclusivament espanyols és un cas més, i
sonat, del triomfalisme tercermundista de l’Estat espanyol i és un altre motiu per persistir en
la lluita per fer fora de casa nostra una gent tan ufana com superba i amb una tan folla
incompetència posada a la vista del món sencer. I ara els que no ho sabíeu fixeu-vos-hi bé
del perquè aquell submarí no surava. I aneu-vos preparant per triar.

El Submarí S-81 Isaac Peral, símbol clavat del patètic triomfalisme espanyol.

El cas és que aquell submarí S-81 Isaac Peral va ser una modificació de l’S-80 començat a
construir el 2005 i que el 2013 es van adonar que era esguerrat perquè pesava tant que no
podia navegar. I aleshores, per no llençar-lo i gràcies a l’assessorament d’especialistes dels
EUA, el van haver d’allargar 7 metres –o potser van ser 10?, no ho sé– amb una carcassa
cilíndrica buida del tot ja que, tal com havien dissenyat i construït inicialment aquell submarí
espanyol, a la superfície de l’aigua no surava i, a sota, només era capaç de caure cap al fons
per quedar-s’hi.
Sí! Aquell submarí que va costar 11 anys més del temps de construcció previst i d’un
pressupost oficial de força més de mil milions d’euros –més les proves d’immersió de 192
milions més i més encara– es va convertir en un cost final més o menys declarat però més
aviat desconegut. I sembla que l’empresa que els fabrica, Navantia, encara hi perd diners. I
en volen fabricar tres més. I a més a més, el moll on estava previst estacionar el submarí era
més curt del compte.
Finalment, el submarí en qüestió va ser batejat l’abril del 2021 amb gran pompa i rebombori
per la seva padrina, la princesa Leonor, sota la presidència dels reis d’Espanya. El cas és un
símbol clavat del patètic triomfalisme espanyol i, per a tots els que hem de ser encara
espanyols per força, i a més a més pagant, és un motiu d’escàndol i de vergonya!
–De vergonya?
–Sí. I molta!
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Per altra banda i per més inversemblant que pugui arribar a ser el descrèdit hispà, també pot
ser considerat, per exemple, un altre dels vergonyosos casos existents que tot i ser
palmàriament distint del cas del submarí és també ben inaudit i ben simbòlic. És el dels
aforats, persones amb jurisdicció judicial privilegiada. El cas és que Itàlia i Portugal, per
exemple, d’aforats només en tenen un. I Alemanya i el Regne Unit i els Estats Units no en
tenen cap, ni un, cap.
I Espanya? Espanya diuen que n’hi ha gairebé 20.000 i altres afirmen que són uns 200.000!
Uns 250 mil! Quèèè? Però, vinga, fot-li que en ser d’allà ja no ve d’aquí!
Catalans! Catalunya podrà ser i serà un país de primeríssim nivell mundial des del moment
en què ens desempalleguem del jou espanyol que no ha de ser pas massa enllà. I junt amb
el jou ens podrem desempallegar també del seu patètic descrèdit internacional, encara que
per a ells els pugui semblar triomfal.
Sí! Encara que se’n podrien explicar moltes més, ara podem considerar el cas aquell de la
vergonyosa declaració del ministre d’Exteriors García Margallo amb allò de “Nadie sabe los
favores que debemos por haber logrado que hagan las declaraciones que han hecho”. Això
ho va declarar el ministre després d’haver viatjat, per exemple, quatre cops als Països Bàltics
amb l’exclusiva finalitat de proposar que no fessin declaracions de suport al nostre Procés
Nacional. I malauradament ho va aconseguir.
A més d’una “màquina de desinformació massiva”, segons l’eurodiputada Clara Ponsatí, el
Ministeri d’Afers Exteriors espanyol és una màquina d’ingents malversacions de milions
d’euros, en una bona part ben nostres, com sempre, dilapidats amb l’objectiu de perjudicarnos. Les amenaces, les coaccions i els xantatges i especialment els suborns amb la compra
de voluntats d’estats van ser demolidors per als interessos i els drets de Catalunya tal com
va deixar entendre el ministre aquell amb els desplaçaments als Països Bàltics que sempre
havien estat favorables a Catalunya.

El regal del 2014 de set caces Eurofighters de combat a Estònia per enfrontar una possible
incursió aèria d’avions russos va ser un cas de suborn delictiu d’un cost tan ingent com
indignant.

I els 20 tancs blindats pesats Leopard 2 regalats com a suborn a Letònia, i que potser
hauran d’aparèixer més endavant, en va ser un altre.
La deriva de l’Estat espanyol a ple segle XXI cap a una espècie de forat negre va quedar
fefaentment qualificada en aquesta piulada d’algú que veia les coses clares.
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–Tot indica que Espanya s’està convertint definitivament en un estat podrit.
–I qui despodrir-lo podrà?
–Doncs, de tan satisfets com estan els espanyols d’anar-se podrint, ningú podrà!
Tot són realitats que es poden veure i escoltar a ulls clucs i oïdes sordes pel fet que pesen
sobre les espatlles i l’ànima dels que les patim i patam. I no us fot molt tot això?
Tots els greuges que comporta el domini espanyol i l’afany depredador dels seus governs
i dels seus tribunals, són clares evidències d’una arrelada malvolença amb afany de
criminalitzar tota cosa catalana. I la conclusió de tot plegat és que, tot i que l’agressivitat
pugui ser deguda a les deficiències del seu ADN, com que no ho saben ni ho volen saber,
no per això nosaltres hem de continuar suportant-los. El problema és d’ells i no pas nostre i
per tant ja no es tracta de continuar amb la nostra paciència i santa resignació, ja que la
miopia d’una Espanya llosca de vista i enteniment ha traspassat tots els límits de la decència
i ha arribat el moment que li sigui barrat d’una vegada el domini sobre nosaltres. I si bé ha
de quedar ben clar que són múltiples les indignitats espanyoles que hem hagut de suportar,
tot i que pugui ser enutjós i pesat serà forçós considerar encara més guerra bruta de l’Estat
espanyol. És una realitat que ens ha d’estimular a persistir en la lluita per aconseguir d’una
vegada l’alliberament del jou i de totes les seves nefastes conseqüències. Vinga!
I ara, després de tot això, pot ser un bon moment, i ja era hora, per triar. Trieu! Jo ja ho vaig
fer fa temps i ara ho podeu fer també vosaltres. Trieu, catalans!, trieu la resposta a aquesta
pregunta.
–Amb qui preferiu anar vosaltres, amb el tan triomfalista com desacreditat Estat
espanyol que ens vol vençuts i humiliats per poder-nos extorquir millor, o anar amb
llibertat a la conquesta de l’exercici de tots els nostres drets personals i nacionals en
pau i tranquil·litat plenes?
Naturalment la pregunta està feta per obtenir una resposta contundent ja que és ben lògic
que tots nosaltres vulguem estar a casa nostra en llibertat i sense problemes aliens i les
misèries i els patètics arguments catalanòfobs de la gent de fora que siguin practicats a casa
seva com millor els plagui, però que ens deixin tranquils a nosaltres a casa nostra. Amén!
Tot i que l’aberrant democràcia de l’Estat espanyol ja ha quedat establerta gairebé oficialment
a la vista del món sencer que és molt defectuosa, ¿es pot considerar normal que algú es
pugui atrevir a dir que Espanya té el govern més progressista de la història i que és una de
les 22 democràcies plenes del món, tal com molts se’n vanten? Però, plenes de què?

77
Per altra banda, amb aquella gent tan ufana i tan superba i amb la
seva prepotència masclista i depredadora, resulta que són una
Espanya tan covarda que sense Catalunya tenen por de fer la fi del
cagaelàstics com aquell altre i per això ens volen espanyols per
força, a tots nosaltres! O si no, si resulta que tot això no és així,
¿és que potser només ens volen com a súbdits colonitzats i
esclaus de per vida al seu servei? Què us sembla. Triem? Feu-ho!

Viure sota el domini espanyol és una injúria a combatre i,
si sucumbim a la seva vil estratègia que és
espanyolitzar-nos a tots, serà la mort.
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20. EL PITJOR DE TOT PLEGAT
És l’Efecte Espanya, EE: tota cosa que toca, peta.
Com una mosca vironera amb més tares que esses desassossecs,
l’Estat espanyol està aconseguint encomanar-nos-les totes.
A més del costum d’atacar tots els nostres drets bàsics i fonamentals per tots costats i a
més de condemnar catalans a causa de les seves idees, el pitjor de tot plegat és el cinisme
dels governs i dels poders judicials i policials espanyols que conreen una obsessiva voluntat
d’introduir els defectes i vicis castellans a Catalunya i en massa casos ho aconsegueixen. És
un vici que ve de tan lluny com d’aquell hablad en cristiano dels monjos castellans que ja per
allà al segle XI venien cap aquí ja amb la intenció de colonitzar-nos. I al segle XV, junt amb
la invasió dels Trastamara, va ser l’Inquisidor General del Principado de Cataluña, Tomás de
Torquemada –un repressor monstre carpetovetònic al servei de la corona de Castilla i a
l’empara de la Santa Inquisición– el que també va envair el Principat obsessionat en beneir
la cacera i crema de bruixes, catalanes. Penjades però sobretot cremades, més de mil!
L’obsessió castellana d’encolomar-nos totes les seves tares i els seus vicis ja va quedar ben
explícita quan, al segle XVI, el conde-duque de Olivares diuen que va proposar a Felipe IV
la invasió del Principat amb allò de “Vamos a mandar a Cataluña toda la mierda de Espanya”.
I les incursions contra el nostre país, fetes abans per Castilla i posteriorment per Espanya,
no van parar mai. I aquella mala voluntat de va ser confirmada per la Leyenda Negra que de
leyenda no en tenia res però de negra ho era. I encara ho és tot. I encara que de manera no
tan grollera, la mateixa mala intenció de toda la mierda de España va ser ratificada el 1983
pel president espanyol Calvo Sotelo amb allò de fomentar ”la emigración de gentes de habla
castellana a Catalunya...". I convé recordar igualment que, en data encara més recent, el 9
d’octubre del 2012 va ser el ministre d’Educació i Cultura, el peper José Ignacio Wert el que,
com si fos la cosa més natural del món i no una operació de mala voluntat colonitzadora, va
defensar la llei que portava el seu nom amb la proclama “’Pues sí! Nuestro interés es
españolizar a los alumnos catalanes.”
És que entre tots potser volen espanyolitzar encara més amb una nova Formación del
espíritu nacional com la que van utilitzar per manipular-me a mi de ben petit? I allò que “a
nadie se le obligó nunca a hablar en castellano” que va proclamar un dia del 2001 aquell rei
dels espanyols, s’atreviria a dir-m’ho a mi a la cara? Després d’aquella imbecil·litat, encara
que també des de força abans, el Borbó Juan Carlos va estar demostrant que, a més d’estar
mancat d’honor i de vergonya no era pas ni instruït en segons què ni disposava pas d’un
intel·lecte gaire assenyat.
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Si una de les conseqüències d’”españolizar-nos” és imposar-nos els seus vicis d’insultar,
robar i fer mal, no podem consentir de cap manera que ens espanyolitzin encara més. Entre
els molts exemples del vici espanyol d’insultar com a casos d’infecció mental s’hi pot posar,
per exemple, aquest: “Todos los catalanes son unos cretinos que se dedican al pillaje.”
Aquesta cretinada es va atrevir a perbocar aquell president d’Extremadura, el Rodríguez
Ibarra del PSOE. I “catalanes mal nacidos están consumidos por un odio invencible a
España” va ser escrit no fa pas gaire a Alerta Digital per Enrique Area Sacristán, altre cop,
un tinent coronel tan espanyol com el Tejero.
O sigui que un dels greuges del pitjor de tot plegat és que l’obsessió espanyola
d’espanyolitzar-nos –amb el sistema dels invasors infiltrats d’incògnit o dels que queden ben
a la vista– sempre ha anat introduint al nostre país cada una de les seves múltiples tares. I
la veritat és que, com que de tares nosaltres ja tenim les nostres, amb les nostres ja en tenim
ben bé més que prou.
I a més, els defectes que els castellans diuen que tenim nosaltres han estat el seus defectes
de sempre. I els exemples venen ja de l’antigor, tal com va confirmar un dels inspiradors del
Decret de Nova Planta, el José Patiño, que per allà a principis del segle XVIII, a més
d’aconsellar a Felipe V que “la autoridad real quede por encima de la ley” va dir també que
els nostres avantpassats, i no pas els dels castellans mateixos, eren "Prontos en cólera,
rijosos [o sigui baralladissos] y vengativos.” Retratats queden sempre ells mateixos
acusant els altres del seus propis defectes. I aquí hi torna a escaure fer-nos una pregunta
per contradir les reiterades acusacions que ens fan als catalans sobre els delictes d’odi.
Vejam, qui deuen ser els que incorren en delictes d’odi? Els que odien i demostren el seu odi
agredint altres o els que són agredits i s’han d’aguantar pel fet d’estar del tot desprotegits?
Pel que fa a aquest tema, cal fer ressaltar que, entre la majoria dels immigrants i dels
seus descendents integrats a Catalunya de bona fe al llarg dels últims 70 anys –tot i el
record dels seus orígens, que ja està bé– resulta que sempre s’hi han infiltrat invasors de
mala voluntat amb l’estratègia de promocionar la introducció a Catalunya del funest feixisme
espanyol.
I actualment l’objectiu d’aquesta gent és el de fomentar l’odi i mala convivència per
desacreditar i reprimir l’independentisme. L’aparició a Catalunya de la ideologia nazi abans
de la de Vox, va ser iniciada amb la invasió castellana de polítiques a l’estil de l’andalusa
Arrimadas o de la madrilenya i estirada aznarista Cayetana de Toledo de la qual, per
exemple, Joan-F. Camí i Latorre va dir que la seva presència a les FACS del 20 de novembre
del 2021 va ser “un monument pornogràfic-cultural d’una genocida lingüística (pel cap baix).”
Tot per la audiència, encara que tot quedi pornogràficament prostituït!
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I a més dels invasors d’exportació espanyola, també cal tenir ben presents els grupuscles
d’arrel franquista entre descendents d’immigrants a l’estil dels carrizosos, garcialbiols o
ignaciosgarrigues– tots ells nascuts aquí però, com a membres del PP, Ciudadanos o Vox,
enemics de la llibertat i dels interessos i els drets dels catalans.
A més d’humiliar per satisfer el seu orgull de conquesta, el principal interès que Espanya té
per Catalunya és el de la depredació econòmica que afecta tan greument el patrimoni i el
benestar de tots els que hi vivim, tant dels que ho fem de bon grat com dels que hi viuen
incòmodes o com a invasors. Aquests són els que prioritzen el seu orgull espanyol per sobre
el benestar del país on viuen i fan perillar la nostra economia i la nostra llengua i la nostra
identitat nacional, i ho fan com estratègia per desposseir-nos de tot allò de bo que podem
tenir els catalans amb l’objectiu de convertir-nos definitivament en espanyols.
I tot allò que Madrid no es pot emportar, com és la llengua, el territori o la identitat, ho intenta
espanyolitzar o bé ho prohibeix o pol·luciona i malmet amb imposició de la seva manera de
fer i els seus defectes. I tot ho va aconseguint a través de gent i gestions invasores així com
també a base d’una intenció desinformadora amb manipulació o ocultament de la realitat.
Notables i greus casos hi ha de tot plegat dels quals són víctimes tant el Govern i l’alt
funcionariat de la Generalitat com els mitjans catalans i Catalunya sencera. En aquest tema
convé no deixar escapar de la memòria que s’hi troben sobretot l’hostilitat i els boicots i les
imposicions contra la nostra llengua. La prohibició d’emprar-la al Congrés i al Senat de
Madrid i en les relacions amb l’Estat i fins i tot entre la Generalitat catalana i la valenciana és
contrària a tot allò tan constitucional com és que el català “será objeto de especial respeto y
protección.”
Que Espanya defensi la seva llengua i la seva identitat cal considerar-ho molt bé però
que ho faci intentant eliminar els idiomes i les identitats d’altres és una immoralitat
colonialista delictiva. I entre les males influències castellanes contra la nostra llengua s’hi
troba també l’embrutiment que fomenten les cadenes escombraria espanyoles que fa minvar
la qualitat de les cadenes de televisió catalanes.
Molts tenim ben clar que la influència castellanitzant de la teleporqueria castellana és una de
les nefastes tares invasores de Catalunya. És un fet denunciat, per exemple, el 3 de maig
del 2021 pel mitjà La República, amb el títol “El fracàs de preguntes Freqüents i de TV3.”
Deia que per “Mantenir-se a qualsevol preu, força programes de la televisió i de la ràdio
públiques catalanes estan copiant els formats i continguts de programes deixalla de
televisions espanyoles; cal un gir a l’actual deriva”. I sobre el FACS de TV3 també cal
denunciar l’enorme tolerància amb les mentides flagrants i la desinformació catalanòfoba.
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I per exemple, sotmetre el programa a l’ús del castellà per complaure un escriptor valencià
convidat, és una realitat no pas gaire exemplar. I tampoc no ho és pas gens el vet a la
metgessa, teòloga i monja Teresa Forcades, només pel fet de preguntar si el seu interlocutor
sobre el tema de la pandèmia tenia vincles econòmics amb alguna empresa farmacèutica.
Nota amb lletra petita per la vergonya que fan les constants castellanades, no ja dels
catalans del carrer, que també i molt, sinó, per exemple, els “tenir que...” i “menys mal” i
“un ratu” o aquell tan estúpid “oju!” i més “ojus” altre cop, en boca de professionals de TV3.
Ves quins botellons! El programa al qual hi donava un cop d’ull de tant en tant el vaig haver
de deixar de mirar-lo.

Un altre cas ben significatiu de mitjans del setembre del 2021 va resultar ser que els 5
membres del Consell Audiovisual de Catalunya no eren 5 sinó que van acabar sent només
3 i, a més d’estar tots 3 caducats, 2 eren catalanòfobs del PP i el PSC. I resulta que tots 2 es
van queixar del partidisme de dos programes de TV3 i potser tenien raó, encara que
segurament no, però van deixar ben clar que, de tota la resta de programes potser perquè la
seva decadència era cada vegada més evident, aquell parell n’estaven molt satisfets.
I entre el pitjor de tot plegat, tant a TV3 com a la capgirada 8TV, s’hi troba també la promoció
d’uns espanyolistes enfrontats a uns independentistes sense la preparació necessària per
contradir amb contundència les falsedats i la desinformació tant dels tertulians i entrevistats
com dels seleccionats que fan opinar per telèfon. Els que amb ànsia de xumar càmera es
presten a blanquejar la mala jeia espanyola ho fan gairebé sempre en desavantatge per
manca de preparació, tant en pugnacitat com argumental. Una realitat incomprensible i una
llàstima ben penosa. I a més a més, a sobre, hi queda també l’absoluta infecció de l’espai
català perpetrada per una infinita i sorollosa quantitat d’emissores de ràdio castellanes.
Per altra banda, cal tornar a insistir en els individus i les indivídues que consideren que tot el
de pútid que es poden atribuir a ells mateixos –prontos en cólera, rijosos y vengativos– ho
apliquen als altres només amb el canvi de subjecte. I compte!, perquè aquest vici tan castellà
cada cop és més freqüent als mitjans catalans i la sentència popularitzada pel Raimon, “Qui
perd els orígens per la identitat”, alerta del risc que amb la pèrdua dels orígens i sobretot de
la llengua es malmeti la nostra nació, i amb ella quedem immergits i empudegats tots
nosaltres amb tot el pitjor d’Espanya, apart d’algunes excepcions amb més bona voluntat que
possibilitats d’eficàcia.
–Pot ser possible que hi hagi catalans de bona voluntat que vulguin ser encara més
espanyolitzats i passar a la història com unes generacions de castrats nacionals?
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“El malestar nacional que viu el país [...] sense ser capaç de tenir una iniciativa pròpia” i amb
“programes i tertúlies dels propis mitjans on els provocadors han aconseguit tenir-hi un espai
còmode. [...] Si no fa un cop de timó,...” Són conceptes que va exposar el doctor Salvador
Cardús el desembre del 21. O sigui “malestar, cap iniciativa, mitjans espanyolitzats i cal un
cop de timó”, aquest és el panorama català mentre els intents dels àmbits de comunicació
espanyols per intentar suplantar els nostres van fent via.
I en un context tan inaudit, dramàtic i emprenyatiu, això:
Atès que l’objectiu prioritari de l’Estat espanyol sembla que només siguin la sacrosanta
unitat d’Espanya i fer mal als catalans, molts matins a primera hora he pensat que no hi ha
cap altre remei que no sigui agafar-nos-ho tot amb conya. I d’aquí ve, per exemple, allò
dels triburinals de justícia o la definició d’Espanya com un estat de can pixa, o fins i tot de
can pixatortiesmullen, així com els pets presidencials i el catacric, catacrec. O la definició
més breu d’Espanya?... Espa-nyaps! I el cas acabat d’inventar ara mateix com és que
l’estat espanyol fa llufa.
Però no! Tot el que els està passant als espanyols i el que ens estan fent passar a nosaltres
és d’un calat de tan fonda profunditat que, per can pixa que sigui tot plegat, no és pas per
agafar-nos-ho tot amb conya ja que la lluita pel nostre alliberament és una imperiosa
necessitat vital que ha d’anar fent via fins a la victòria final. I arribats aquí, amb aquest esperit
i ja amb cabassos plens, he decidit que ja és hora de dir les coses pel seu nom sense por
però, alhora, només amb el respecte just a qui no ens en té ni mica a nosaltres. I ara podem
abrivar els ànims un moment tot rememorant l’apologia nacional exposada a Catalunya
Independent! el 1986.
“Territori, llengua i dret, història, cultura, art,
himne i bandera, llegenda i mites d’arrels llunyanes,
sentiment i orgull i gent amb ganes!
Nosaltres, catalans! Catalunya independent!”
Alleujats així una mica, tot i que del pitjor de tot plegat encara n’hi ha molt més, cal continuar
la lluita contra els vicis castellans que ens estan envaint i que causen alts perjudicis tant, i
sobretot, al nostre jovent com als nostres interessos econòmics i als nostres drets
fonamentals. I entre tots els greus perjudicis causats per Espanya entre el pitjor de tot plegat,
s’hi ha de posar molt especialment un cas tan singular, vital i preocupant com és la possible
desaparició de l’emblemàtic delta de l’Ebre. Considerem-ho.

El cas del delta de l’Ebre i Catalunya. “Sense riu, no hi ha delta” ni vida.
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El Delta de l’Ebre. Si no posem un remei segur i aviat al malvolent domini de l’Estat espanyol,
el delta de l’Ebre serà, o potser ja és de manera irreversible, el prototípic paradigma físic, i
potser metafísic i tot, del risc en què es troben la nostra llengua i la nostra identitat i la nostra
nació. A més del desgavell ecològic que està provocant la crisi climàtica provocada per
l’home, cal tenir ben present que la causa principal de la degeneració del delta va ser, en
primer lloc, a causa de l’excés d’embassaments construïts durant la dictadura del Franco
que retenen el cabal aqüífer i la pràctica totalitat dels sediments que haurien d’arribar fins a
la desembocadura. I el segon motiu de degeneració pel que fa al cabal del riu és la
sobreexplotació de les seves aigües amb un ingent i descontrolat nombre de pous en zona
espanyola. Aquests dos agents de degeneració, agreujats per la displicència i l’egoisme
d’aquella gent d’allà, fan que el delta estigui en perill imminent de desaparició i, si bé el control
climàtic no és al nostre abast, sí que ho és la lluita contra la malvolença espanyola. La manca
de sediments normals i constants provoca que el delta es vagi enfonsant i que el mar avanci
terra endins i sigui el causant de l’anormal fenomen que els que en saben denominen
subsidència. Encara que no resolgui el problema del tot, sembla que el projecte europeu dit
Rest-Coast el pot limitar mitjançant la creació d’unes riuades controlades, amb el traspàs
dels sediments del fons dels pantans al curs posterior de l’aigua amb l’objectiu que d’una
manera al màxim natural possible els sediments arribin a la desembocadura del riu. La gestió
de l’Ebre haurà de ser un tema a concretar ben específicament en l’acta de separació dels
territoris, amb l’objectiu de dificultar al màxim la voluntat espanyola de no complir-la.
El patrimoni natural del Delta de l’Ebre, “com un far”
n’havien dit, reserva de la biosfera i un dels perfils
més singulars de les costes dels cinc continents és
una realitat de Catalunya que sempre m’ha atret i
he intentat fer ressaltar.
Coberta de llibre no editat i Logotip FCOC

A més d’atraure’m tal com queda ben a la vista, el delta de l’Ebre és un cas que ens ha
d’inquietar a tots els catalans per ser precisament paral·lel al cas de Catalunya, tant per la
seva mateixa existència com per la mala predisposició espanyola per preservar-lo.
Un altre cas, ben diferent, sobre la malvolença espanyola per malmetre tota cosa catalana
és, per exemple, el fet d’instaurar el Día del español precisament en la diada de Sant Jordi,
la festa nacional de Catalunya amb arrels al segle XV i admirada i envejada arreu del món.
Com si no hi haguessin 364 o 365 dies més a l’any, que Espanya triés el 23 d’abril com a dia
de l’espanyol és una altra confirmació de tot el que va quedant aquí escrit sobre la malvolença
espanyola.
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Per altra banda i seguint amb el pitjor de tot plegat, entre els molts altres casos de malvestats
espanyoles s’hi troba el cas tan potinejat, pesat i impertinent com és el boicot al Corredor
Mediterrani, així com el destí de fons europeus per fer-lo passar per Madrid.
I també hi ha el cas d’AENA, una empresa pública espanyola que controla els drets aeris de
Catalunya i impedeix que Barcelona i el seu aeroport tinguin connexions internacionals,
adjudicades gairebé totes a Barajas.
¿I dels reals i reials xantatges contra les seus de les empreses catalanes i els impostos
que haurien de quedar-se a aquí però que se’n van en grans quantitats cap a Madrid i
allà es queden, què? Allò ja dit, tot el que Madrid es pot emportar s’ho emporta i tot el
que no es pot endur ho intenta pol·lucionar amb el seu espanyolisme o destruir. I per
més afront encara, tot el que té de bo Catalunya per a ells és espanyol i tot el que troben,
o s’inventen, dolent és català. Per tant, al sever domini colonial espanyol i a totes les vileses
infligides per l’Estat contra nosaltres, el pitjor de tot plegat a principis del 2022 són els intents,
força assolits, d’espanyolitzar Catalunya amb l’encomanament de totes les tares
hispàniques. Fins quan?
I ara, per haver-hi encara més desgràcia, a aquest fins quan? malauradament s’hi
ha d’afegir el desgavell de la desunió dels partits catalans, tan culpables de
perjudicar-nos com els mateixos que ens perjudiquen.
I el lamentable cas de l’espanyolització dels Mossos d’Esquadra? Des de l’època del
seu impulsor, el president Pujol, amb l’admissió de membres de la policia espanyola i la
Guàrdia Civil amb tots els seus defectes, el cos dels Mossos va anar quedant infectat ja que,
pel filtre d’accés que hauria hagut de tenir l’objectiu de separar el gra de la palla i del corc, hi
va anar passant tota la porqueria franquista que molts duien a dins i amb el temps van anar
aflorant els defectes hispans molt lluny del què són, o potser ja només eren, el tarannà i el
seny catalans. I així va anar proliferant la ideologia i la praxi dels Mossos cada cop més
semblants a les espanyoles. La realitat és que, a causa del contagi amb les forces
d’ocupació, a la vista o infiltrades, un cos policialment efectiu i respectat pels catalans com
era el dels Mossos, es va anar convertint en una altra espècie de força d’ocupació.
Els munts de serveis exemplars del cos dels Mossos contrasten amb altres d’incomprensibles
com van ser, per exemple, aquell atropellament de Tarragona o els ulls rebentats per bales
de foam o el mal ús de les pistoles Taser i les acusacions fal·lacioses i la gratuïta violència
de la Brimo. Per altra banda, tampoc són comprensibles les acusacions judicials presentades
per la Generalitat que, ja d’entrada i sense cap anàlisi previ i només com a exemple,
demanava 15 mesos de presó per als 9 de Lledoners acusats per uns mossos que davant
de la jutgessa van admetre que no els havien pogut identificar.
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Acceptar acusacions d’agents implicats en disturbis amb testimonis desestimats, i sense una
investigació pertinent és un dels sistemes espanyols més d’un cop copiats per la Generalitat.
L’incompliment constant de protocols i de normativa d’actuació, amb una violència
discriminada d’una bona part dels Mossos –o potser acuradament selectiva com a model
franquista d’atonyinar primer i analitzar, o no, després– va anar comportant la pèrdua de seny
i amb ell també d’equitat i dignitat. Tot a l’estil espanyol. L’animadversió contra Catalunya
d’algun grupuscle dels Mossos va quedar ben demostrada el gener del 2012 amb un fet tan
indigne com va ser la vaga de català i us exclusiu del castellà com a protesta, amb un
argument ben específicament impropi de gent ben nada com va ser allò de “como que a
Interior le hace daño la lengua, pues vamos por la lengua.” D’on deu haver sortit i sembla
que surt encara aquesta mena de gent que donen als Mossos una identitat tan nociva?
–I del caporal de la Guàrdia Urbana de Llinars del Vallès que liderava una trama de
narcotraficants i ja estava implicat en l’assassinat d’un confident, què? D’on devia sortir
també aquell?
Els Mossos, sobretot passat l’1 d’octubre, es van convertir en un ens diferent, sense les
característiques de seny i respectabilitat que havia tingut i que hauria d’haver conservat. I pel
que fa a la Brimo és ben evident que no n’hi ha prou amb canviar-li el nom i dir-ne Àrea
d’intervenció, Ai!
I el major Trapero? Pot ser que el tribunal que el va jutjar el 2021 el va deixar anar lliure a
causa de les circumstàncies aquí adduïdes i amb l’objectiu d’evitar la regeneració del cos?
En el moment d’esporgar aquesta part del present assaig i considerar si suprimir o deixar
aquesta pregunta, m’assabento que el major ha estat destituït. Doncs aquí queda. ¿I sabeu
qui va protestar més la seva destitució? Sí, els de Ciudadanos i el Ramon Espadaler, ara del
PSC. Tot lliga. I a més, tant els Mossos com els policies locals fan manifestacions de queixa
dient que està en joc la dignitat de la seva professió, sense voler adonar-se, crec jo, que la
culpa deu ser d’ells mateixos. Per seguir el fil de l’inici de tot plegat quan dèiem que “si no
ens alliberem del domini espanyol aviat, el nostre futur serà el passat”, hem de pensar que
com més aviat comencem a forjar les condicions del nostre alliberament, més aviat ens
alliberarem, tant del domini espanyol com de la greu contaminació que comporta.
I ara, com a compendi del pitjor de tot plegat, ens hem de preguntar, catalans!, si
consentireu que es converteixi en realitat l’obsessió castellana d’encomanar-nos tots
els seus defectes per espanyolitzar Catalunya, una iniquitat que ni tan sols no va poder
aconseguir el Franco. I per no haver de consentir cap agressió espanyola mai més,
ens cal reaccionar amb la saviesa i la contundència pertinents per alliberar-nos del
domini espanyol com més aviat millor. I ara és l’hora.
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21. LES ELECCIONS AL PARLAMENT DEL 1977 AL 2021
L’antagonisme. Des que el 2014 el president Artur Mas i Convergència es van convertir a
l’independentisme i el 2016 es canviessin el nom per ser el PDeCAT i després per JuntsxCat,
l’antagonisme entre ERC i tots aquells partits es va anar incrementant, i encara més a finals
del 2017, fins a acabar en una letal malastrugança per al futur de Catalunya. D’entrada i per
no perdre el fil, ho podrem considerar tot a partir de les eleccions al Parlament d’aquell 1977,
a l’inici de la Transició, fins a les del setembre del 2017. I posteriorment també caldrà fer-ho
des de les eleccions del desembre del 2021 fins al març del 2022, moment d’editar el present
assaig. Així com el Partit Comunista Espanyol, el PCE del Santiago Carrillo, va ser legalitzat
pel govern del president Suárez i es va poder presentar a les eleccions generals del 15 de
juny del 1977, l’Esquerra Republicana de Catalunya, creada el 1931, no va ser legalitzada
fins passades les eleccions posteriors a causa del mot “republicana”. Ves quina mena de
transició cap a la democràcia! Tot i així el seu secretari general, Heribert Barrera, va ser
elegit diputat per la coalició Partit del Treball i va ser el primer president del Parlament
després de la dictadura del Franco. A partir d’aquests inicis, els resultats i la diferència del
nombre de parlamentaris entre CiU, i els seus partits successius, i ERC van ser les següents.
Eleccions al Parlament 1980: CiU va guanyar a ERC per 43 a14.
Eleccions 1984: 72 a 5. 1988: 69 a 6. 1992: 70 a 11. 1995: 60 a 13. 1999: 56 a 12.
Eleccions 2003. CiU 46 diputats; PSC-CpC 42; ERC 23; PPC 15; ICV-EUiA 9.
Després de 23 anys de govern de Convergència i Unió sota la presidència de Jordi Pujol, va
arribar el 16 de novembre del 2003, dia en el què ERC, amb només la meitat de diputats que
CiU, va regalar el govern de la Generalitat al PSC, amb només 42, i va fer president l’alcalde
de Barcelona Pasqual Maragall.
Eleccions al Parlament del 2006. CiU 48 diputats; PSC-CpC 37; ERC 21; PPC 14; ICVEUiA 12; C’s 3. Amb 48 escons de CiU i amb només 21 d’ERC, amb la mateixa jugada que
al 2003 els d’Esquerra van tornar a donar el govern al PSC, amb només 37 parlamentaris.
I pel fet que el PSC-PSOE havia descartar la continuïtat de Pasqual Maragall, van fer
president José Montilla. I així, d’un president català, doctor en Ciències econòmiques i líder
de l’èxit del Jocs Olímpics de Barcelona 1992, així com de l’aprovació de l’Estatut de
Catalunya del 2006, es va passar a un president de Córdoba fracassat en estudis i sense
cap altra modus vivendi que la política. Aquesta va ser la segona gravíssima dissensió
sorgida entre els dos principals partits nacionalistes catalans i ha de ser un concepte a
recordar quan aparegui la controvèrsia suscitada per ERC sobre que ells sempre es van
adaptar a les decisions del partit majoritari.
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A més que el Montilla ni tan sols era un botifler sinó un espanyol unionista que per a
Catalunya només preveia la submissió a Espanya, la indigna jugada de fer-lo president de la
Generalitat la va pagar ERC amb una caiguda lliure a les eleccions del 2010.
I entre eleccions i eleccions, el transcendent referèndum d’Arenys de Munt. Un gran
referèndum per haver refermat la persistència cap al nostre alliberament nacional. I aquí
compte! perquè, junt amb la rememoració de la consulta municipal sobre la independència
de Catalunya celebrada a Arenys de Munt el 13 de setembre del 2009, cal fer constar també
l’assaig de Referèndum d’Autodeterminació del 2008 i l’anècdota de la noia que va votar. I
no és només per dir-ho sinó perquè és ben veritat, el que va deixant tot això escrit va
organitzar aquell assaig un any i dos dies abans que el referèndum d'Arenys de Munt. Es va
celebrar l'11 de setembre del 2008, a la Fira d'Entitats que organitzava Gent de la Terra al
Passeig de Lluís Companys de Barcelona, a tocar de l’Arc de Triomf. I el vídeo “Referèndum
d’Autodeterminació”, penjat a Youtube el 8-O del 2008 en dona fe.

En ser repetit aquell referèndum
l'11-S del 2009, es va produir
l’anècdota de la noia que duia
una samarreta amb el clam
"Vull votar!"
Quan +++
li vaig dir que ja podia estar contenta després d'haver votat, va respondre que no.
–No! No n'estic gens de contenta perquè demà passat votaran a Arenys de Munt i jo soc
d'Arenys de Mar.
Però ara continuem anant cap a on anàvem que era a les eleccions del 2010.
Eleccions al Parlament el 28 de novembre del 2010. Resultats. CiU 62 diputats; PSC 28;
PPC 18; i atenció!, ERC empatada 10 amb ICV-EUiA; Si 4; C’s 3.
Dels 48 diputats de CiU i dels 21 d’ERC del 2006, el 2010 es va passar a 62 a 10.
Eleccions al Parlament del 25 de novembre del 2012. CiU 50 diputats; ERC 21; PSC 20;
PP 19; ICV-EUiA 13; C’s 9; CUP-Alt.esq 3. Entre CiU i ERC 50 a 21, i altre cop Artur Mas
president.
El 8 d’abril del 2014. El Parlament va designar als diputats Marta Rovira, d’ERC, Joan
Herrera, d’ICV, i Jordi Turull, de CiU, per anar al Congrés de Madrid a fer una sol·licitud sobre
l’especial situació de Catalunya, al·legant que “abans d’arribar a aquesta conclusió ho havien
provat tot” i recordaven que “el govern espanyol havia deixat sense efecte sis pactes fiscals
acordats.” I aquesta va ser la resposta del gobierno de Madrid: “No tienen razón.”
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El 30 de juliol del 2014. Aquell dia el president Artur Mas va lliurar un document amb 23
propostes al president del govern espanyol Mariano Rajoy que va dir que les estudiaria. I així
va arribar el 9 de novembre 2014 en què el president Mas i CiU, encara autonomistes, van
promoure una consulta sobre la independència de Catalunya amb una pregunta doble. I entre
els 2,3 milions de votants, el resultat va ser del 80,76% favorable a la independència.
Eleccions al Parlament del 26 d’octubre del 2015. Del clam popular sobre la unitat
independentista d’aquell any en va sorgir la coalició Junts pel Sí, formada per ERC,
Convergència, Demòcrates de Catalunya i Moviment d’Esquerres, i aquests van ser els
resultats: Junts pel Sí 62 diputats; C’s 25; PSC 16; CatSíQueEPot 11; PP 11 i CUP 10. Amb
els 62 diputats de Junts pel Sí i els 10 de la CUP-CC, l’independentisme va assolir majoria
absoluta i el M. H. Artur Mas va tornar a ser president fins el 9 de gener del 2016, dia en que
va dimitir a causa de ser rebutjat per la CUP. L’endemà va ser substituït per Carles
Puigdemont.
20 d’abril d’aquell 2016. El president Puigdemont va presentar un document amb quatre blocs
i 46 demandes al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de les quals no en va
acceptar ni una i, a causa de l’1 d’octubre del 2017 i els altres fets d’aquell electritzant mes,
el dia 27 va ser cessat pel 155 i un reial decret.
Les eleccions al Parlament del 21 de desembre del 2017. La convocatòria la va decidir
il·legítimament el Rajoy des de Madrid i aquests van ser els resultats. C’s 36 diputats;
JuntsxCat 34; ERC-Cat Sí 32; PSC 17; CatComú-Podem 8; CUP 4 i el PP també 4. Van ser
les eleccions en què la diferència d’escons entre Junts i ERC va ser menor, només 2. I Junts
i ERC i la CUP van assolir la majoria amb el 43% dels vots i 70 escons. Després de mesos
d’interinitat governamental a càrrec del govern espanyol, el 17 de maig del 2018 va ocupar
la presidència Quim Torra que el 28 de setembre del 2020 va ser inhabilitat a causa d’un
llacet de color groc. Els dos anys i quatre mesos de la presidència del M. H. Quim Torra,
entre la constant agressivitat espanyola i la vesànica diàspora independentista, van quedar
gravats sobre nosaltres com “presoners d’una fatalitat amb recels atàvics”, que no recordo
pas on ho vaig veure escrit.
A les grans dificultats per controlar el Govern, degut a les pugnes internes per les
competències i la gran incompetència d’algunes conselleries i una Brimo desbocada i
descontrolada, a aquella difícil legislatura s’hi va afegir la lluita contra la pandèmia. Finalment,
el M. H. Quim Torra va ser un altre dels presidents de la Generalitat inhabilitat per la JEC,
encara que només de moment si, catalans!, no us espavileu i us traieu els triburinals
espanyols de sobre. Malgrat la perversitat de tan delictuosa i ridícula transgressió legal, algú
ho va piular cantant-ho amb el catacric catacrec.
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–Hi ha una JEC, catacric catacrec, de caire del tot tossut rivetat de barrut i de cara són cabuts
com bortons, una JEC que és un immens orinal, com cal! El cas és que tres presidents de la
Generalitat van ser inhabilitats per Madrid en menys de tres anys.
Eleccions al Parlament del 14F del 21 i la trencadissa viral. Considerem-la. Després de
més de mig any d’interinitat, confusió i inquietud van arribar les eleccions del 14F del 2021
al Parlament i aquests foren els resultats. PSC, 33 parlamentaris; ERC, també 33; JuntsxCat,
32; Vox 11; CUP 9; En Comú Podem 8; Cs 6 i PP 3. Tot i que les eleccions van ser
guanyades pel PSC, els tres partits independentistes van aconseguir la majoria absoluta amb
el 52% dels vots i 74 escons, la meitat més 6. Amb uns resultats tan ajustats entre ERC i
Junts va ser quan, malauradament, van continuar les discrepàncies. I cal recordar que,
després de tants anys sense poder conquerir la presidència de la Generalitat, l’ajustat triomf
d’ERC va ser degut tant al suport del govern dit socialista de Madrid com al de les enquestes
del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, així com també al d’Estudios de Opinión
madrileny i fins i tot al del sondeig GAD3 fet per a La Vanguardia. Unes enquestes cuinades
curosament per organismes oficials, sempre amb una ferum de bocata de calamares, amb
l’objectiu de manipular l’opinió dels més innocentots i influenciables i alhora més ben
predisposats a seguir les ordres de Madrid. Però ERC, sense adonar-se, o potser sí, que té
aquest tracte preferent per ser més fàcil d’ensarronar, en comptes de fer pinya amb els
exiliats de Bèlgica i poder participar dels seus èxits tal com ja ha estat ressenyat, s’hi van
posar d’esquena, per no dir de cul. I per tant, pel que fa a les prreferències de Madrid i els
seus mitjans de desinformació, cal tenir ull al cas!
Una altra qüestió a tenir ben en compte pel què fa a les discrepàncies entre ERC i Junts és
la proposta que diuen que va fer Junts sobre firmar “un acord de disseny del Govern com el
de 2018. “Agafem el tipex i allà on posava Junts hi posem ERC i a l’inrevés.” Però diuen que
la resposta d’ERC va ser ah! no, de cap manera!
I ERC a més, com a crossa del PSOE sense cap contrapartida ni tan sols perquè no ens
perjudiquin més, no ha tingut mai en compte la variant de la llei de Murphy que m’acabo
d’inventar ara mateix, que diu que, “encara que sigui impossible del tot que alguna cosa pugui
anar pitjor, a Espanya hi va.”
Per altra banda, si bé la lluita entre els partits catalans va ser deplorable i continua sent-ho
encara, la del 2021 de l’Artur Mas i el PDeCAT contra JuntsxCat, una lluita d’un expresident
contra el president, va ser deplorable del tot. Amb l’únic objectiu de conservar les poltrones
d’un PDeCAT d’engrunes convergents, van ser llençats 77.059 vots independentistes.
I a més dels del PDeCAT, van ser llençats també els 5.940 vots del Moviment Primàries per
la Independència de Catalunya i els 4.976 del Front Nacional de Catalunya i els 4.583 del
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Partit Nacionalista de Catalunya. Un total d’uns 90.000 vots perduts que, d’acord amb la llei
d’Hont, potser haurien pogut atorgar a Junts un diputat més a Barcelona, o potser dos.
I llavors, quan podia semblar que ERC, ja a la presidència de la Generalitat, podria deixar
enrere la seva gelosia i el seu complex d’inferioritat per haver tardat tant en
guanyar-la, en comptes de procurar gaudir del seu èxit amb pau i tranquil·litat, com si
Catalunya els hagués atorgat la majoria absoluta a ells sols, va fer un pacte prioritari amb la
CUP i, a l’hora de fer l’imprescindible pacte amb Junts, la seva primera consigna va ser “el
pacte amb la CUP no es toca”, sense voler saber res del Consell per la República que
proposava el president Puigdemont. I com que Junts i el seu Consell no van voler saber res
de la Taula d’ERC i el Pedro Sánchez, les discrepàncies van estar sempre a l’ordre del dia.
Si els partits de govern no poden presentar un pla estratègic d’alliberament nacional tal com
exigeix la majoria que els ha votat, el que han de fer és dedicar-se a governar el dia a dia
amb la màxima dignitat i eficiència possibles sense entorpir les possibilitats d’aconseguir
d’una vegada la independència. Perquè perdre dos o més anys del Procés Nacional per
veure que passa especulant amb l’aeroport, l’amnistia, la llei de l’audiovisual, els Jocs
d’hivern o la taula, és d’una ridícula incapacitat extrema. I fins i tot la fi de la repressió, que
ha de ser sempre exigida amb fermesa, no pot ser pas cap tema a negociar ja que és una
qüestió sine qua non, molt per sobre de qualsevol qüestió que no sigui la independència.
La consigna és clara, el primer que cal exigir a algú que et vol mal i te’n fa és que no te’n faci.
I ni l’aeroport ni els Jocs d’Hivern poden ser moneda de canvi de res, ja que poden ser deixats
per a més enllà, però el que no s’hi pot deixar pas de cap manera és la llibertat nacional.
Si els esforços que fan els partits catalans per erosionar-se entre ells els destinessin a
solucionar els problemes de Catalunya d’altre manera aniria tot plegat i, si els actuals
dirigents dels partits així com els de les entitats i de tot arreu, que entorpeixen el pas cap a
la llibertat no es jubilen, ni els jubileu vosaltres, catalans, malament rai. Per a tots.

Fotograma del vídeo Pla D’IN preliminar, febrer 2021.

Estirar la independència entre els dos partits enfrontats dona aquest resultat. I si tu estires
l’estaca fort per aquí i jo l’estiro fort per allà i ho fem tots alhora en sentit contrari, segur que
l’estaca no tomba sinó que queda molt més ben estacada.
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22. LA VESÀNICA DIÀSPORA INDEPENDENTISTA
Cal tenir sempre present que les misèries de Madrid son múltiples i ingents

però les de Catalunya són nostres!
Dues accepcions catalanes del mot “separatisme”. Una és el desig de separar-nos
d’Espanya i l’altra l’obsessió dels partits catalans d’anar separats entre ells, potser amb
l’esperança impossible de poder ser únics, encara que frustrin el desig popular català. I ara,
malgrat que tot plegat cansi tant, és pràcticament obligat considerar la diàspora
independentista per detallar després els inversemblants fenòmens que afecten cada partit.
Podem començar, per exemple, per l’hostilitat que existeix entre ells al Parlament. Com a
òrgans que són de defensa dels drets dels ciutadans, les lleis atorguen a tots els
parlaments el poder per legislar i per investir presidents. I al Parlament de Catalunya
sempre hauria hagut de persistir aquell poder contra qualsevol pretensió d’impedir el seu
exercici. I en el cas que els drets es vegin constrets a causa d’alguna imposició de Madrid
que es pugui considerar injusta i fins i tot il·legal, si els responsables no decideixen desobeir
–i potser exiliar-se, sense esperar que el Tribunal Suprem reaccioni i els enviï ipso facto a
presó– no els queda cap altra possibilitat digne que no sigui dimitir. Pel que fa a aquesta
disjuntiva tan lògica, la gran diferència de dignitat en els procediments parlamentaris dels
presidents proposats per ERC queda ben exemplificada en la fermesa mantinguda per la
presidenta Carme Forcadell i no pas, en canvi, amb l’actitud del seu successor. I la
diferència de dignitat entre JuntsxCat i una ERC, que a la dita transició hi va entrar en hores
baixes, produeix indignació, vergonya i tristesa, tal com queda relatat a continuació.
30 de gener del 2018. A causa d’unes mesures cautelars imposades pel Tribunal
Constitucional, el president del Parlament, Roger Torrent, es va negar a investir a distància
a l’exiliat M. H. Carles Puigdemont, cap de llista de JuntsxCat i president electe per voluntat
catalana. Aquell president del Parlament no va tenir ni la dignitat ni la valentia necessàries
per desobeir i, en comptes de considerar la possibilitat de dimitir, va suspendre el ple amb
l’objectiu d’evitar la investidura. I així, aquella negativa rematada amb allò de “vaig fer el que
pertocava i ho tornaria a fer”, no va lligar pas de cap manera amb aquella frase afirmada per
ell mateix: “No acceptarem les ingerències en un Parlament democràtic que té el dret i el
deure d'investir el president que reculli més suports". Va ser un altre dels flagrants casos i
fracassos de la diàspora independentista que van convidar a recordar les incoherències
d’ERC i va suposar també un altre dels cops decisius per dificultar la seva possibilitat
d’entesa amb JuntsxCat. I no pas gaire temps després i per circumstàncies semblants, el
Parlament tampoc va investir el candidat Jordi Sànchez.
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A més d’encara més traves i més revocacions de drets polítics al Parlament, hi va haver la
prohibició que els exiliats no poguessin votar telemàticament. Posteriorment, per a més
vergonya encara, hi va haver el cas del president de la Generalitat, el M. H. Quim Torra, al
qual se li va retirar l’acta de diputat. Amb tots aquests casos i tots els altres que potser ja
eren més de sis, va quedar altre cop invalidada l’excusa dels d’ERC quan manifestaven que
ells mai s’havien negat a investir un president dels de CiU. Tot plegat, i sobretot el fet d’haver
investit presidents de la Generalitat a un radical unionista espanyol, demostra que les
excuses d’ERC resulten ser un grapat de fal·làcies.
Tot i que l’animositat entre els partits independentistes ja venia de lluny i molt forta, la
vesànica diàspora dedicada a mata-degollar-se mútuament i a exasperar l’anhel català de
llibertat va continuar i, si els partits independentistes haguessin estat per la feina i no per les
seves inacabables picabaralles, ja potser l’hauríem aconseguit, la llibertat.
A més de les picabaralles partidistes i de la luctuosa diàspora independentista, va arribar un
moment en què els polítics van creure que Catalunya només era d’ells quan, tant per drets
com per nombre, és molt més nostra que seva. Els polítics catalans no són res sense
nosaltres i és ben trist haver d’estar totalment d’acord amb el que algú n’ha dit “la voraç
maquinària dels partits” per acaparar privilegis. Sobre un fet tan irritant com lamentable,
VilaWeb va sentenciat que “l’únic projecte visible i conseqüent dels partits siga de col·locar
–amb sous esplèndids– familiars de tota mena, membres de les joventuts ben adoctrinades
i velles guàrdies del partit.” Un exemple ben poc exemplar de tant abús, “llicència per edat”
en van dir, en són el 1.700.000 euros que han estat pagats cada any a un grapat de
funcionaris retirats del Parlament i de la Sindicatura de Comptes. Un milió sets-cents mil
euros pagats pel Parlament cada any a personal sense haver hagut de treballat ni un dia.
Durant períodes de cinc anys, se’ls va concedir, i encara dura, el sou íntegre més els triennis,
per no fotre brot. Fins al principi del 2022, del frau se’n van beneficiar 62 exfuncionaris, 18
dels quals van començar a cobrar durant la presidència de Roger Torrent. I per als que no
ho saben cal dir que algun d’ells es poden emportar encara més de 250.000 euros cada any.
El frau del Parlament va ser iniciat el 2008, durant el tripartit del Montilla i sota la presidència
parlamentària d’un Ernest Benach, un home que sempre havia semblat honest. La mesa que
va aprovar el frau per unanimitat estava formada per membres d’ERC, PSC, CiU, SocialistesCiutadans pel Canvi, Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i Rafael Luna del PP. A
més de la part de la culpa que haguessin pogut tenir els funcionaris beneficiats, va ser un
escàndol al qual, posteriorment, no hi va saber trobar cap excusa ni tan sols l’expresident
Benach. I havent-hi donat suport el PP ja es podia veure que no podia ser pas res de bo per
a Catalunya.
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Amb el canvi de la presidència de la Generalitat, la d’ERC en comptes de la de Junts, i amb
la irritació popular que va despertar l’escàndol, a finals del gener del 2022 al cap de deu
mesos d’haver pres possessió, la nova mesa del Parlament va tirar pel dret i va eliminar de
manera irreversible l’article 79 de l’estatut del règim de govern de la cambra que permetia
aquella estafa de canongies. Jo votava un dels partits dits independentistes però no em
considero representat per cap d’ells ja que, un cop haver aconseguit el meu vot, mai no fan
el que prometen durant les campanyes electorals. I ja no es tracta de donar-los, o no, un xec
en blanc sinó que no ens pispin les targetes de crèdit. Altres han dit d’aquests partits que
“s’han dedicat a greixar la seua maquinària i a acomodar-se en el poder.” A l’estil espanyol,
per desgràcia.
–I per quina raó havien estat creades aquelles estafes i per què devien ser tan secretes?
Potser per cobrar un percentatge dels salaris fraudulents? O potser, més aviat, per endollar
fidels amics a les places vacants?
–I com que algú ho havia de dir –per exemple algun membre una mica honest de les meses
del Parament des del 2008 al 2021– com pot ser que no ho digués? És una de les estafes
dels nostres euros que encara emprenyen més pel fet que no se’n pot donar la culpa a
Espanya.
I les eleccions a la Diputació de Barcelona del 2019? En un ambient català força caldejat,
sobretot a partir de les eleccions al Parlament del 2017 i del 155, van arribar les eleccions de
la Diputació de Barcelona que van acabar de rematar l’hostilitat entre JuntsxCat i ERC.
El cas és que l’alcaldessa socialista de l’Hospitalet de Llobregat va ser elegida presidenta
gràcies als 16 vots dels diputats del PSC i 7 de Junts. ERC, també amb 16 diputats, en va
quedar al marge, tot i que potser hauria estat disposada a cedir la presidència a Junts.
Tàctiques descastades i encomanadisses.
En tan crítiques i tristes circumstàncies i amb un Estat espanyol unit radicalment contra
nosaltres, va arribar el moment de fer una seriosa reflexió sobre com els polítics dels partits
dits independentistes ens representen als catalans amb anhel de llibertat.
–Els partits dits independentistes? Podem considerar primer que l’egoisme i la dèria partidista
en la lluita per aconseguir el poder representen no sols una manca de respecte als electors
sinó un gran menyspreu a les altes possibilitats nacionals del moment en la lluita contra el
domini espanyol.
Les possibilitats nacionals estan avalades pel 52% dels catalans i un 52% és la meitat i força
més que un. I a més és un percentatge prou semblant al 53,09% d’entrada a l’OTAN, amb
una participació ben minsa, i al 51,9% del Brexit britànic o la presidència de Joe Biden als
EUA, amb el 52,31%.
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Amb un 52% a favor, sabotejar la millor oportunitat aconseguida fins ara per al ressorgiment
de Catalunya no sols és una vergonya nacional que perjudica el nostre present i el nostre
futur sinó que es converteix en una burla ofensiva a l’heroic llegat dels catalans de l’1-O.
I ara, en unes circumstàncies tan controvertides a causa de la diàspora dels partits dits
independentistes i dels seus maleïts tripijocs, disposem-nos a clavar-los una repassada. I a
mode d’introducció, podem considerar una piulada que afecta a tots tres. Us en recordeu de
Sant Esteve de les Roures, el poble inventat per la Guardia Civil per crebantar Catalunya?
Doncs la Fada S. Esteve de les Roures va fer aquesta piulada fa ben poc: “ara per ara no hi
ha cap partit independentista creïble.”
Candidatura d’Unitat Popular, la CUP.
Amb la consigna “Un nou cicle per guanyar”, el febrer del 2021 la CUP va presentar un
programa electoral reclamant una confrontació democràtica per la independència amb un
“full de ruta de grans consensos nacionals”, amb “gosadia, valentia i concreció per canviarho tot.” Doncs molt bé! Però, a més, proposava fer “un altre referèndum.” Fer un altre
referèndum? Un altre cop?
El referèndum de l’1 d’octubre, organitzat i guanyat amb una excel·lència cum laude,
només pot ser convalidat per una consulta vinculant acordada amb Madrid. I si Madrid
es nega a autoritzar-la caldrà inventar i proposar el sistema perquè la DUI pugui ser
tan legítima com és imperativa. Però fer un altre referèndum?
Cal insistir en el tema. Un referèndum autoritzat per Madrid? Molt bé, d’acord! Però, si Madrid
no l’autoritza i no va valdre el de l’1 d’octubre, quin valdrà? Un de pitjor?
Entre tant desconcert nacional, els que proposen un altre referèndum, com a més de la CUP
fan, per exemple, l’expresident Mas i ERC –i amb ERC, naturalment Òmnium i el seu
president sortint Jordi Cuixart– potser poden quedar inclosos entre els que els interessa més
perdre temps que fer feina.
Després de l’èxit assolit aquell 1 d’octubre i amb el terrible risc que representa el cansament
i la desil·lusió del personal provocats per la inoperància dels partits i de les entitats
nacionalistes, ¿com pot ser que hi hagi algú amb el seny una mica endreçat que pensi que
un altre referèndum no acordat pot superar l’èxit d’aquell 1 d’octubre?
La voluntat de sacrifici de l’ingent i eficaç voluntariat i l’operació de les 10 mil urnes i
l’espectacular èxit de participació i el 90,18% de vots a favor dels Sí no podrà ser pas
garantit un cop més. O és que hi ha algú que es pugui imaginar que els catalans som de
goma estoica i que, quan ens punxen, no sagnem? Si Espanya continua negant
l’autorització del referèndum amb la falsa excusa de dir que la seva constitució el prohibeix,
després del resultat de l’1 d’octubre i el de les eleccions del 14F amb el 52% a favor, la DUI
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resulta ben legítima i faedora, però no pas a través d’un altre referèndum no acordat. La
pèrdua de 624.953 vots independentistes a les eleccions del 14F corresponents als catalans
que es van quedar a casa a causa de la desmotivació provocada per la disbauxa divisòria
dels partits no és pas per tirar coets enlaire. I no pas tota la culpa va ser a causa de la
pandèmia! Recuperar la il·lusió i la persistència no serà pas possible sense un pla ben
estructurat i justificat de cap a fi i amb potents possibilitats d’esperança i èxit. I a més, la CUP
amb la seva manera de fer gairebé sempre contra tot, el 22 de març del 2018 ja havia negat
el suport a la investidura de Jordi Turull que l’endemà era empresonat no pas com a president
electe de la Generalitat sinó com a candidat recusat. Va ser una bona ocasió perduda i una
llàstima. I dir que “no hem d’estar tan pendents de què farà l’Estat, sinó de què farem
nosaltres”, tal com va fer Dolors Sabater, cap de llista de la CUP a les eleccions del 2021,
està molt bé i, per tant, que facin! La veritat és que, sabent com tothom sap el que farà l’Estat
que no és altra cosa que procurar perjudicar-nos tant com li sigui possible, el que segurament
aniria bé que fes la CUP seria una bona proposta per reforçar un front unitari i aconseguir el
més aviat possible el nostre alliberament nacional. I deixar les seves derives de desesme
independentista per a quan hàgim aconseguit la llibertat.
JuntsxCat. I el cas del president Puigdemont. Des del seu exili al capdavant dels altres
exiliats polítics, la tasca internacional feta pel president Puigdemont cada vegada és més
transcendent a causa de la ferotgia amb què és assetjat per l’Estat espanyol d’una manera,
afortunadament, tan ineficaç com patètica. I en aquestes circumstàncies hem de pensar i
preguntar-nos per què el M. H. president Puigdemont suscita tanta malvolença a una part de
l’independentisme i especialment a ERC. Tot i el fracàs de la tan discutida declaració
d’independència, és un fet que una bona part del protagonisme del president Puigdemont li
és proporcionada pels èxits internacionals assolits com a exiliat i eurodiputat, així com per
ser l’altaveu internacional del cas català i gràcies, a més a més, als grans fracassos de
l’assetjament policial i judicial espanyol. Per totes aquestes circumstàncies i malgrat l’exili al
president Puigdemont se’l veu com un personatge triomfador però, compte!, hi ha molta gent
a qui no li agraden el triomfadors i sobretot els irriten els triomfadors rivals. I aquest pot ser
que sigui el cas d’ERC que, en comptes de fer una anàlisi objectiva sobre el triomf de
Puigdemont i, ni que fos egoistament, fer pinya amb Junts, va preferir demostrar el seu neguit
i la seva hostilitat tan perjudicial per al nostre Procés Nacional. L’11 d’agost del 21, el
catedràtic en Ciències Polítiques Ramon Cotarelo, a més de denunciar el blanqueig de
l’unionisme a TV3, va proposar que es podia crear un “moviment transversal i unitari per
damunt dels partits encapçalats per un líder legítim i carismàtic”.
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I tot i que alguns creuen que aquest líder podria ser Carles Puigdemont gràcies a la seva
notable tasca internacional, no és pas una possibilitat que pugui venir gaire planera a causa
del rebuig que suscita tant a ERC com a la CUP, possiblement per gelosia i per temor a
perdre protagonisme.

És, diuen, “l’instrument per acabar
entre tots el que vam començar l’1-O”.
Amb l’Assemblea de Representants
i el full de ruta Preparem-nos
[Versió preliminar]
“Una proposta per fer avançar la discussió d’idees per concretar l’estratègia i construir les
eines per encarar la propera etapa.” I amb la seva “confrontació intel·ligent” i un “Preparemnos” per organitzar, fer, garantir i treballar i provocar, després [...] caldrà activar [...] un pla
per assolir les condicions que permetin desplegar l’autoritat...”
Des de la pura objectivitat cal reconèixer que el Consell va ser una bona idea i hauria pogut
ser l’eix vertebrador de tot el Procés Nacional, si no fos que la iniciativa va pecar ja d’entrada
d’un plantejament erroni, pel fet no haver tingut des del primer moment la previsió de
consensuar amb els altres partits el protagonisme dels fundadors i l’estratègia de gestió. El
fet que el Consell fos rebutjat inicialment per un col·lectiu que hi havia de ser és una realitat
que, per moltes voltes o canvis de directius que s’hi vulguin afegir, sempre pecarà del mateix
inconvenient. El cas és que un front no pot ser mai unitari si, per molts que siguin, no hi són
tots els que hi han de ser. O sigui que acabar “entre tots” el que vam començar l’1 d’octubre,
allà sí que hi vam ser tots, és del tot impossible si aquests tots no són tots. Dit d’una altra
manera, voler imposar el Consell presidit pel M. H. Carles Puigdemont i en Toni Comín de
vicepresident, pot ser considerat un error tan greu com és el d’ERC de no acceptar-ho.
Tot i així, cal esperar que tant el president Puigdemont com el Consell per la República tinguin
un futur com més fructuós millor, que no ha de ser pas poc pel que fa a la imperativa creació
d’estructures d’estat i que pot ser transcendent en el camp internacional gràcies a la possible
eficàcia del ministeri lliure d’Exteriors. I si el President i el Consell volguessin fer seu el Pla
aquí proposat, fins i tot amb el possible desinterès o boicot dels d’ERC i els de la CUP, podria
ser una gran determinació per poder assolir el seu possible èxit abans de gaire. A la seva
disposició queda aquest que això proposa.
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L’ERC, tornem-hi. Lluny del prestigi que havia tingut temps enllà, una de últimes
característiques dels d’ERC és l’esme de fer-se escàpols de les funcions per a les quals van
ser votats. I per altra banda, aquí hi van un parell de casos força significatius de la seva
nuvolosa deriva en el transcurs dels últims anys.
1. Durant la problemàtica legislatura del 2018 al 2021 –amb els seus líders Junqueras i
Romeva així com la Carme Forcadell i la Dolors Bassa a la presó i amb la secretària general
Marta Rovira a l’exili– el cas és, pel que sembla, que ERC es va trobar amb un planter
desorientat i força curt per manca de gent més preparada. I a més també, amb greus
símptomes d’estar tocat pel principi de Peter que pronostica que bons professionals poden
anar ascendint en una entitat cada cop a càrrecs de més alta responsabilitat fins arribar al
seu nivell d’incompetència total. Una realitat que, durant aquella legislatura de finals del 2017
al 2020, van demostrar la majoria dels consellers d’ERC del govern de la Generalitat així com
també el portaveu del partit al Congrés espanyol, un Gabriel Rufián de provocació gratuïta,
sense treure’n ni un bri de profit. Per altra banda, un cas posterior també ben singular va ser
la incoherència de nomenar conseller d’Empresa i Treball el president sortint del Parlament,
Roger Torrent, un polític de professió sense cap mena d’experiència sobre el càrrec per no
haver treballat mai en cap empresa. Aquest va ser un altre indicador sobre les escasses
possibilitats on triar.
2. El segon cas és el del Montilla. José Montilla, Iznájar, Córdoba, 1955, fugint de l’Espanya
de la misèria i la gana del Franco, va arribar a Catalunya amb 16 anys i, havent abandonat
tant els estudis de dret com els d’economia per als quals no va demostrar cap mena d’aptitud,
des del 1979 i amb només 24 anys, es va dedicar a viure de la política, vitalíciament. Del
2004 al 2006 va ser ministre d’Indústria, Comerç i Turisme i va deixar ben palesament
demostrat com n’era de baix el seu nivell, tant d’eficiència com d’ètica. Aquets nivells
especialment escandalosos del Montilla van quedar ben a la vista a causa de l’estafa del
cas Castor, del qual ell en va ser el responsable directe i que, a la costa sud de Catalunya i
a la nord del País Valencià va provocar un miler de terratrèmols, alguns fins al 4,2 de l’escala
de Richter.
Va ser una estafa que, a més de les milionades d’euros que va costar aquella monumental
instal·lació, el ministre Montilla va obsequiar al senyor Florentino Pérez amb més de 1.300
milions d’euros, dits d’indemnització, a causa de la lletra petita del contracte signat pel
ministre mateix. Aquella va ser una estafa que tots nosaltres estem obligats a anar pagant
amb un impost especial durant llargs anys. I per altra banda, el 2006 tal com ja havia fet el
2003 amb Pasquual Maragall, ERC va muntar el segon tripartit i va fer president de la
Generalitat aquell senyor Montilla amb l’objectiu d’evitar que continués la prevalença de CiU,
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el partit que havia guanyat les eleccions a cada una de les dues legislatures del tripartit. I del
senyor Montilla també és convenient recordar que finalment va ratificar la seva manca de
nivell ètic com a vividor de la política, en haver-se assegurat una jubilació de luxe, gràcies a
les portes giratòries i als serveis prestats, o no, amb un endoll a Enagás, casualment una
empresa amb la meitat del consell farcit d’ex-polítics.
I el cas és que sobre el Montilla encara n’hi ha més ja que de l’indignant abús en la utilització
dels privilegis d’expresident, moralment incompatibles amb les regalies de les portes
giratòries, se’n va voler justificar dient que d’ètica “cadascú té la seva i no tots han de
coincidir”. Un raonament a l’estil del de Groucho Marx amb allò d’“aquests són els meus
principis però, si no li agraden, en tinc uns altres”.
I un cop aquí i tot i que sigui tan trist per a ERC com per a Catalunya, resulta ineludible
posar-hi les dites d’Oriol Junqueras d’abans i després de presó, com són aquestes:
2012. “Negociar amb l’Estat espanyol no té cap sentit perquè no és de fiar.”
2016 “S’ha demostrat que l’Estat espanyol és irreformable.”
I el 2021, en canvi: “La millor manera de confrontar amb el govern espanyol és la Taula de
Diàleg.” El canvi, potser per l’efecte d’una presó injusta, és trist i decebedor no sols perquè
aquelles dites d’abans encara són de més actualitat ara sinó que ara existeixen encara més
possibilitats d’alliberament nacional. I el 16 novembre 2021, l’exconsellera de Justícia per
ERC i delegada del Govern a Madrid, Ester Capella, va presentar el cicle “CatalunyaEspanya: del conflicte al diàleg polític?” tot recordant que els governs català i espanyol van
obrir un procés de diàleg que havia de deixar enrere la fase de “repressió” i que obria noves
vies per a la resolució del conflicte. Molt bé però, al cap de poc, la secretària general, Marta
Rovira, hi va afegir que “no convé ser esclaus d’una data”. I és ben veritat que no hem de
ser esclaus ni de les dates ni de res, però encara convé menys continuar sent esclaus d’una
Espanya sine die i sense cap pla B per si la data no arriba mai. I per això potser es pot pensar
que, si els d’ERC no disposen de cap altre pla que esperar que Espanya canviï, deu ser que
ja els van bé els privilegis del seu modus vivendi i no tenen cap interès per alliberar-nos del
domini espanyol. I als de "Recuperem ERC”, la recuperació els serà difícil ja que es tracta
d’un partit que, actualment, encara no saben on va perdre el Nord.
“Amics d’ERC: pareu de passar vergonya en públic i de lamentar-vos en privat. Deixeu
d’alimentar el sectarisme i de buscar conspiracions externes. L’enemic el teniu a casa i ja és
hora que hi poseu ordre. Cal foc nou i com a independentista d’esquerres desitjo el millor per
a ERC.“ Jordi Borràs, fotoperiodista.
Jo també i molts com jo desitgem el millor per a ERC així com també per als altres dos partits
independentistes però, naturalment, sempre que estiguin al fidel servei de Catalunya.
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Per altra banda, el 28 de novembre del 21 en Lluís Llach –tan decebut amb ERC com va
manifestar en el seu moment que ho estava l’Antoni Comín– va dir que «El meu partit és
ERC però no hi puc ser. Ho sento. És que han fet un gir de 180 graus sense que ningú hagi
dit: “Ens vam equivocar i quan un s’equivoca què ha de fer?”» I també, pel que fa a Junts i
la CUP en Llach hi va dir la seva. “Estic decebut. Crec que hi ha una estratègia totalment
equivocada. Se’ns ha volgut desmobilitzar.” I “No és això, companys, no és això!” I “un dia
petarà un escàndol esperpèntic!” Lluís!
–I de les seves cançons de la lluita antifranquista?
–“Totes vigents. Simptomàtic, no? És un desastre.”
I la Taula de Diàleg? Com que tots tres partits independentistes hi van estar discutint tant,
què? Sí! La Taula s’ha d’estar exigint de manera constant i sistemàtica amb l’objectiu d’incitar
els poders de l’Estat a posar en evidència la seva mala voluntat. I sobre la taula, a més a
més, convé tenir sempre present la sentència del periodista Xavier Martínez que diu que “En
el millor dels casos, tot i arribar a acords, les negociacions amb Espanya mai no es
compleixen.” És un dels factors a tenir sempre en compte per no esdevenir protagonistes de
la dita del voltor de Miramar de Joan Alcover, quan diu que “Bé ho sap la criatura crònicament
sotmesa: no és bo per ésser lliure qui a ser esclau s’avesa.” I n’hi ha que s’hi han avesat ja
massa.
Per altra banda, a més d’un poruc ànim inicial d’ampliar la base sense cap mena de pla, ERC
va posar la seva única esperança en la Taula de Diàleg i en perdre dos anys, o potser 10, o
potser encara més sense termini per veure què podia passar.
I arribats al febrer del 2022 el president Aragonès va dir que, si no hi havia resultats tangibles,
“caldrà construir alternatives” i, si al final les alternatives són decidir fer-ho tots units com cal
i potser donar suport al Consell per la República i procurar de debò fer la independència, oli
en un llum. I si no, tots a les fosques sense ni mica d’oli enlloc.
En Comú Podem. I Podemos i Unides Podem, o Catalunya sí que es pot i Catalunya en
Comú i els Comuns i potser encara més. Tot i que potser pot tenir algun simpatitzant
independentista, En Comú Podem és un partit ben espanyolista, subsidiari de Podemos i que
a Catalunya sembla que vulgui semblar el que no és. Sempre a l’aguait d’on el vent bufa,
bufa!, cal recordar que la comuna Colau i els seus Comuns d’En Comú Podem van accedir
a l’alcaldia de Barcelona el 2015 gràcies a l’explosió de les clavegueres de l’Estat i les
malintencionades calúmnies contra Xavier Trias. I el 2019 es va repetir l’estafa gràcies al
suport d’un individu com aquell ranci xenòfob Monsieur Valls, foragitat del govern de França
allà i arribista i trampós aquí.
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I és una llàstima que la coordinadora de Catalunya Sí que es pot, la valenciana Jéssica
Albiach, sembla que tingui més ganes de sobreviure mirant de millorar Catalunya per salvar
Espanya que per al millor benestar dels catalans.
I pel que fa a una federació espanyola, que encara treu el cap de tant en tant segons a on,
ha de quedar clar que una federació ha de ser entre iguals i, per tant, el primer que hauria
de ser Catalunya per federar-se és estat. Per aquesta raó, anem primer per ser estat i
després potser podríem parlar de federar-nos i que déu ens en lliuri!
I mentrestant, entre tant desgavell independentista aquí, a Espanya, què?
A Espanya, coalició constitucionalista i monàrquica unitària; i el PSOE, el PP i Vox i uns
Ciudadanos minvants, tots contra nosaltres; la llei Mordassa i més de 3.300 catalans, que ja
són encara més, encausats o empresonats; i el no a l’amnistia; i les inhabilitacions polítiques
i unes multes de vertigen embogit; i uns jutges prevaricadors i una anticatalana Fiscalia de
l’Estat a les ordres del PSOE i, a més a més, etc. I mentrestant Espanya seguirà sent
l’Espanya de sempre i cada cop més injustament enfurismada encara contra Catalunya.
I els partits de l’oposició?
El PSOE. D’entrada cal fer constar que el PSOE va tardar més de 30 anys a adonar-se que
Miquel Iceta no servia per a gran cosa. I el seu successor, Salvador Illa, va demostrar el seu
nivell intel·lectual quan va dir que “el pitjor que li ha passat a Catalunya en 300 anys han
estat els 10 últims”. Amb aquesta estupidesa proclamada amb l’intent, potser, de fer la
competència a les excentricitats del José Borrell, el Clos o el Guerra, per veure qui la diu més
bèstia, el senyor Illa, que diu que és filòsof, no sols hauria d’haver quedat inhabilitat per a
qualsevol càrrec públic sinó que també per a qualsevol tasca per a la qual calgui pensar.
–Tan clar com que la intel·ligència humana té límits és que l’estultícia no.
Amb l’estratègia de fer ministres a catalans no capacitats per fer res a dret, amb l’objectiu de
promocionar-los a candidats a la presidència de la Generalitat, el PSOE demostra tant les
seves escasses possibilitats com la seves deficiències.
Un altre dels casos sonats sobre esperpents del PSC i especialment del PSOE va ser el
d’aquell català anticatalà tan incompetent com hàbil vividor de la política, el ja citat senyor
Borrell. El seu especial sentit diplomàtic va quedar reflectit el 21 d’agost del 2021 en una
piulada de l’empresari Miquel Saumell com és ara aquesta:
Dues sentències del socialista Pepe Borrell, cap de la diplomàcia europea:

1. "Els talibans han guanyat la guerra i s'ha de parlar amb ells."
2. La Catalunya independentista que ha guanyat les eleccions “s'ha de desinfectar.”
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Tots els exemples exposats són ben representatius de la manera d’actuar d’un PSOE que
no sap on triar o, quan dona responsabilitats a algun català, sembla que ho faci per devaluar
el crèdit que mereix Catalunya. El PSOE és un partit que, ni que volgués, no sabria què fer
per solucionar el litigi amb Catalunya i, a més, forma un quartet amb el trio de partits, PP,
Vox i Ciudadanos, que, l’únic designi que tenen per a tots nosaltres és veure’ns vençuts i
humiliats per poder-nos extorquir amb més facilitat.
I ara, pel que fa a aquests partits espanyolistes obstinats enemics dels catalans –dels que
ens n’hem de deslliurar com més aviat millor perquè no ens continuïn fent més mal– si algú
pot haver pensat, tal com he fet jo més d’un cop, que potser en algun moment ens
extralimitàvem en alguns qualificatius contundents, el cas brindat per l’eurodiputat de
Ciudadanos, el Jorge Cañas, en desmenteixen tota possibilitat. El cas és que, com que
s’estima tant el nostre país, on viu, ens va amenaçar amb una castellana oratòria de tan ben
parlar com la que va engegar amb allò de “os vamos a montar un Ulster que os vais a cagar.”
Un Ulster de tortures i màxima violència que va costar més de 3.500 morts. L’extrema
elegància de la seva oratòria europarlamentària indica de manera prou fefaent el nivell de
qualitat i dignitat de segons quina gent que viu a Catalunya. I a més, aquell Cañas d’un parlar
tan elegant va deplorar, amb un ”¡Qué lástima!”, el fet que la cultura catalana hagués
sobreviscut al Franco.
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23. I LES ENTITATS INDEPENDENTISTES?
L’ingent i fonamental activisme de les entitats independentistes al front del Procés Nacional
és una realitat tan indiscutible com digna d’elogi i d’agraïment, molt especialment a partir de
la manifestació “Som una nació. Nosaltres decidim” del 10J10, organitzada per Òmnium
Cultural quan l’ANC encara no existia. El fet que Carod-Rovira i Puigcercós no puguessin
aconseguissin la presidència oficial, amb el Montilla al capdavant, fa pensar que Òmnium
encara no estava sota el domini d’ERC. Aquella del 10J10 va representar l’engegada de les
magnes reivindicacions d’alliberament del domini espanyol ja sense cap mena de possible
marxa enrere. I és d’una gran i emotiva satisfacció haver participat especialment en
l’espectacular ”Via Catalana” del 2013, des d’El Pertús, Vallespir, a Vinaròs, Baix Maestrat. I
també és molt satisfactori haver pogut viure totes les altres manifestacions i les “Marxes per
la Llibertat”, des de Berga, Girona, Tarragona, Tàrrega i Vic, del 16 al 18 d’octubre del 2019.
I un cop considerat l’extraordinari activisme de les entitats, és quan s’escau fer una reflexió
imperativa sobre el perquè no estan associades tal com ho estan tots els col·lectius amb
objectius comuns, ja sigui en federacions, sindicats, patronats, germandats, col·legis,
agrupaments, cercles o gremis. Sense poder saber res sobre aquest fet que resulta força rar
i simptomàtic, també és força estrany que, amb tant intel·lecte viu de què disposa un tan
ingent nombre d’entitats, cap d’elles no hagi proposat mai una possible estratègia
d’alliberament nacional basada en l’exercici de l’autoritat de tots els catalans que van donar
la cara aquell 1 d’octubre.
Catalans! En les circumstàncies actuals, cal que tornem a agafar embranzida per fer una
revolució nacional íntegralment unitària de la qual n’han de ser protagonistes totes les entitats
catalanes amb anhel de llibertat. I per tant, fora dubtes, la unitat integral de l’independentisme
català, ara inexistent, pot ser aconseguida per una entitat on hi siguin tots els catalans que
sospirem per la independència, sense partidismes ni egoismes estèrils i per sobre de
qualsevol altra consideració. Les entitats i tots nosaltres, units i vencedors no sols de
l’Espanya letal per al nostre

futur

sinó també

de tots els cabuts caps d’arengada

d’aquí! Tot i que ja és ben a la vista, encara cal insistir en una de les diferències cardinals
entre els partits polítics espanyols i els catalans i és que els espanyols, com si es tractés
d’una regalia dogmàtica, van tots units contra Catalunya i els polítics i els partits cabuts caps
d’arengada d’aquí sembla que estiguin més a favor dels seus interessos partidistes que al
servei del país i ni tan sols no són capaços de posar-se d’acord en la defensa dels nostres
drets fonamentals que és per al que van ser votats!
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I ara jo pregunto, i potser us ho hauríeu de preguntar tots, no us inquieta ni inquieta a ningú
el fet que els polítics que hem votat perquè ens alliberin del domini espanyol puguin ser els
culpables que es trenqui Catalunya abans que Espanya, tal com va vaticinar el sinistre
Aznar? I si malgrat tot, els partits no es senten ni culpables ni obligats a res, hem de ser
nosaltres, catalans, els que hem de defensar els nostres drets i els nostres interessos
nacionals i actuar amb imaginació, creativitat i ganes. I amb fets i no només amb paraules.
I ara escolteu amb atenció. A la vista del més gran designi sobre el futur de Catalunya, on
deu quedar actualment la proverbial –proverbial?– creativitat catalana? Aquell “President
posi les urnes!” de l’11 de setembre del 2014 va ser un clam creatiu i una proposta de grans
possibilitats i un enorme èxit, tot i que al final no es va saber aprofitar, on va anar a parar la
creativitat vuit anys després? ¿Va anar a fer més proclames i crítiques i protestes i
reivindicacions i exigències; va anar a proposar consells i comissions de tot el que calgués;
a fer mítings i demandes d’amnisties i a protestar contra totes les impertinents agressions
espanyoles; a lluitar contra els fatxes enemics de Catalunya; a recomanar productes de
proximitat i proposar més quotes i més samarretes? Tot i ser uns mètodes d’activisme
necessaris i dignes de gran reconeixement, per bé que estiguin i per grans que siguin l’esforç
i la lluita, tot plegat són complements molt valuosos però, ni junts ni separats, no són cap pla!
La lluita de cadascú pel seu compte, sense una estratègia unitària plasmada en un projecte
d’alliberament nacional concret i factible ni està bé ni és cap pla. I tampoc no ho és la pacient
espera per veure si Espanya vol canviar. Ni ho és cap eslògan que no proposi el com ni el
quan, i tampoc no ho és dir que “cal fer pressió” a la classe política. Res d’això és un pla. La
veritat és que, sense tenir cap proposta d’alliberament nacional, ni de via consensuada, ni
unilateral, amb possibilitats guanyadores o no, no hi ha pla.
Una bona raó per estimular la persistència catalana de cara a alliberar-nos del nefast domini
espanyol també ho és la macrocausa contra la policia de l’Estat però, tot i estar
extraordinàriament bé i ser un bon complement, seria molt més efectiva darrere un pla
d’alliberament nacional. El pla és prioritari i indispensable i ha d’estar per sobre de qualsevol
tipus d’activisme per molt espectacular que pugui ser.
“Les entitats de la societat civil han perdut gran part de la musculatura social que les
caracteritzava”, va sentenciar ja fa temps el periodista Salvador Cot. I el cas és que no només
de manifestacions, cada cop més minses, ni de samarretes o taules pot viure Catalunya.
Miquel Martí i Pol tenia les idees molt clares respecte aquest tema quan va dir “Plor i laments
de què serveixen? Gent que lluiti és el que cal.” I també és ben veritat que no es pot lluitar
per la independència sense idees clares ni imaginació creativa. Sense idees i sense
creativitat, nois i noies, no hi pot haver independència.
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Catalans! Aquest és el panorama que tenim al nostre entorn, mirem on mirem:
A. Un govern de la Generalitat curt de vista, que va fent la viu viu amb el dia a dia, tot
procurant poder acabar la legislatura sense que no hi hagi gaire més trencadissa.
B. Un president més retòric que de fets i d’aprofitar possibilitats favorables al Procés.
C. Un Parlament de desconcert, orfe de lideratge, que es deixa manar pels funcionaris i amb
greus errors, per dir-ho en fi.
D. Uns partits incapaços de culminar la gesta de l’1-O per a la qual van ser votats.
E. I tots plegats esgarrapant la paret del pou on estem ficats, sense saber sortir-ne.
Sobre els partits, els mitjans i les entitats.
El 28 novembre 2021, Josep Costa, politòleg, advocat i exvicepresident del Parlament, va
confirmar un lamentable fet en dir que “En els meus tres anys llargs al Parlament de
Catalunya vaig poder fer-me una bona idea del que s’hi dona a la cúpula de
l’independentisme i l’atzucac en què ha entrat el procés és fruit d’un bloqueig estratègic que
des de dins es percebia feia temps.” Del control sobre els mitjans de comunicació que fa la
Generalitat –gestionada per ERC des del 2017, ah!– així com també el fan els Comuns i el
PSC a l’Ajuntament de Barcelona –d’un cost de milions d’euros cada any i especialment a
favor del Grup Godó– alguns n’han dit que són “relacions incestuoses dels polítics amb els
mitjans de comunicació.” I la confessió en directe d’un periodista, de nom no pas gaire primet,
conductor d’un programa de força audiència de TV3 dient que “he rebut ordres i no pots
continuar” rebla la denúncia sobre el sectarisme i les pressions i les represàlies i els motius
d’acomiadaments dels mitjans catalans per no seguir les consignes dels manaires.
D’aquelles “relacions incestuoses” fa anys que se’n va començar a parlar i ha arribat a ser
una frase clàssica perquè l’incest entre els mitjans i els polítics continua sent permanent i no
n’hi ha d’haver pas prou amb lamentar-ho i queixar-se. Que la prioritat dels mitjans de
comunicació siguin els seus interessos econòmics per sobre els del país i dels lectors no és
pas tampoc digne d’elogi però resulta del tot incomprensible que les entitats dites
independentistes no tinguin l’empenta suficient per deixar de fer de comparses i no de
protagonistes. Doncs ara –pissarra en blanc a les vostres mans, catalans i entitats
independentistes– ha arribat l’hora de decidir i d’exigir el respecte dels polítics i dels mitjans
de comunicació catalans, a més dels d’Espanya naturalment. El fet de pagar als mitjans
perquè glorifiquin algun partit o no intriguin en contra, ja sigui amb subvencions o publicitat
institucional és una estafa. Per trist que sigui, queda demostrat un cop més, i ja van molts,
que els interessos dels polítics i dels mitjans, així com sembla també de les entitats
nacionalistes, sempre acostumen a anar per sobre dels interessos i els drets de Catalunya.
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Però quina pot ser la raó de les entitats nacionalistes per no voler ni tan sols considerar
suggeriments de possible interès de cara cap a la independència? Pot ser que sigui que
estan massa pendents dels interessos dels partits? Si a principis del 2022 no hi ha cap entitat
nacionalista que estigui per la feina i l’Assemblea, a la qual ja fa temps van donar un toc
d’atenció els seus propis impulsors inicials, no vol deixar enrere la seva trista etapa una mica
bleda, i Òmnium no es pot desempallegar de l’etapa d’ERC i no els és possible fer un
revifament amb immediatesa i tot plegat continua igual, hauran de ser els seus socis els que
es facin responsables d’elegir uns directius més afins al desig prioritari dels associats que
no és pas cap altre que l’alliberament nacional del domini espanyol. Potser l’única esperança
de cara a l’engegada de la solució de tot plegat serà recriminar l’actitud de tots els culpables
i comminar-los amb una possible moció de censura.
“L’esperpèntic espectacle de guerra civil independentista no cessa d’anar en augment i cada
derrota, en lloc de provocar una reacció unitària contra l’enemic comú, provoca un fort
desgast intern. Cal una sacsejada des de baix per remoure els ara mateix acomodats
lideratges independentistes.” Aquesta és una reflexió del columnista Joan Puig feta el 7 de
febrer del 2022.
Per reafirmar conceptes amb l’esperança que s’incompleixin els mals auguris que neguitegen
els nostres esperits, hem d’esperar que no sigui mai més necessari haver de tornar a maleir
ningú tal com hem hagut de fet últimament massa vegades.
Aquest és el panorama català a finals de febrer del 2022 i no existeix cap altra possibilitat
que esprémer neurones per dissenyar un pla d’unitat nacional, vencedor, i la tècnica judoka
pot ser l’únic mètode per solucionar el litigi amb l’Estat espanyol que no és cap altre que
alliberar-nos d’ell. I si els partits no són capaços de fer la tasca per a la qual van ser votats
hem de ser nosaltres i les entitats sobiranistes les que hem de fer-la.
I ara què? Quan una entitat o algun tipus d’activisme funcionen correctament durant una
temporada i al cap d’un temps es passa a viure de renda a costa dels seus èxits pretèrits
sense creativitat ni empenta, el fracàs pot ser gran. I la inexistència d’un pla d’alliberament
nacional –conegut o per conèixer, i factible o potser no– i la incoherent deriva dels partits i
els mitjans, així com també de les entitats independentistes amb allò de cadascun per on
l’enfila, provoquen un desgavell i un desconcert que pot engegar al carall tot el Procés de la
nostra independència que tant va costar engegar.
I, si ni els uns ni els altres no volen rectificar i enfilar cap al Nord i tot se’n va al carall, el
fracàs serà culpa de l’afany de poder i protagonisme dels que sempre han estat votats perquè
ens alliberin del domini espanyol i que no sols no ho han fet, ni ho fan, sinó que ni tan sols
deixen que ho facin d’altres.
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Sota el permanent bombardeig d’agressions de l’estat, amb la llibertat segrestada pels
seus injustos tribunals, amb una Agència Tributària que rata la nostra economia i amb
els nostres legítims drets fonamentals sempre denegats per Madrid, Catalunya i tots
nosaltres estem al caire de sucumbir al genocidi perpetrat per un enemic inebriat*
d’orgull i prepotència, malgrat totes les seves grans defectuositats. I en aquesta situació
tan lamentable, no seria possible i convenient que les entitats fessin el que no fan els partits?
Si no aprofitem la incapacitat per fer res a dret en que està instal·lada la política espanyola,
la turpitud i la inacció dels responsables catalans podrien arribar a ser tan letals com
estúpides.
El cas és que, en aquesta tan adversa i trista situació no sols hem de deixar d’empassar-nos
tot el que ens tiren sinó que hem de recuperar el seny, l’esperança, i l’empenta amb tanta
contundència com saviesa per evitar un altre fracàs que seria imperdonable. Encara que amb
tots els antecedents exposats ja n’hi hauria d’haver prou per rebel·lar-nos d’una punyetera
vegada contra el domini espanyol, torno a preguntar si encara voldreu aguantar més dies i
anys i legislatures de la marmota de mai acabar.
Vosaltres, catalans!, amb la prioritat de la independència com estendard, heu de triar ara
definitivament, tot responent aquestes preguntes:
–¿No n’esteu farts ja de tanta i tan miserable hostilitat espanyola?”
–¿Hi ha algú que hi pensi fer alguna cosa?
Un cop arribats a aquí, després que les lluites entre els partits hagin balafiat les grans
oportunitats d’alliberament nacional que teníem a finals d’octubre del 2017 i, a més, quan ja
ha estat dient reiteradament la seva el poder judicial espanyol, la qüestió bàsica per clarificar
una mica l’ambient és la correcta resposta a la imperativa pregunta sobre si algú sap res de
l’existència d’algun pla d’alliberament nacional.

*Inebriat? Sí, borratxo.
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24. EXISTEIX ALGUN PLA D’ALLIBERAMENT NACIONAL?
ALGÚ EN SAP RES D’ALGUN?
Un pla no solament ha d’estar ben estructurat sinó que ha de suscitar l’aparença de factible,
ha de ser engrescador i, en el nostre cas, ha de ser exposat als catalans independentistes
de manera que els faci recuperar l’esperança i la persistència que havien tingut l’1 d’octubre.
I per tant, la resposta a aquestes preguntes és fonamental de cara al desllorigament integral
del problema català. I com que les respostes són rotundament que no ¿no creieu que en el
context actual caldria considerar totes les possibilitat d’alliberament del domini espanyol a
partir de la ingent autoritat i el poder del poble català unit en l’anhel de llibertat? Aquesta és
un pregunta que per fòrums, tertúlies i cantonades ens hauríem d’estar fent a cada moment
tots els catalans independentistes fins a esbrinar definitivament l’estratègia per aconseguir
tot el que desitgem i necessitem com l’aire per respirar. I a més, en la infausta conjuntura
que estem patint ens hem de plantejar l’anàlisi de les sis premisses següents.
1. El primer factor actiu del Procés d’alliberament Nacional és la voluntat de la majoria de la
gent de Catalunya, PROTAGONISTA, en majúscules, de la gesta de l’1 d’octubre.
2. És un anhel i una voluntat que clamen per una estratègia unitària.
3. Es tracta d’una estratègia unitària que els partits polítics no són capaços de forjar.
4. En no tenir coneixement de cap pla, les tres premisses anteriors fan imperativa l’anàlisi de
totes les possibilitats estratègiques d’alliberament imaginables.
5. Una possible estratègia és la que pot començar per l’empoderament de tot
l’independentisme català amb l’objectiu de poder aprofitar al màxim ella seva autoritat i el
seu poder. El nostre poder.
6. L’empoderament català no podrà pas sorgir d’allà on no n’hi ha ja que, d’on n’hi ha, no en
pot rajar. I aquesta reflexió tan simple ens condueix directament al factor lideratge.
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26. EL LIDERATGE
Sense ser capaços de forjar la nostra unitat integral, mai no podrem vèncer la tossuda i
malsana unitat espanyola que ens impedeix alliberar-nos del seu domini i de tots els greuges,
impertinències i humiliacions que comporta. Aquest és el nostre trencacaps i el problema
està en la manca de lideratge. Però la solució és aquí. Sí!
El lideratge convencional del nacionalisme català sols podrà ser assolit per un personatge
prou carismàtic sense interessos partidistes ni egocentrisme que, si se li demana bé, vulgui
acceptar ser-ho i que sigui seguit per una majoria amb possibilitats de triomf. I per aquesta
realitat, els únics lideratges de salvació nacional al voltant d’una sola persona són els
d’aclamació popular, a l’estil de Václav Havel, a Txecoslovàquia, o de José Figueres, amb e,
fill de catalans, a Costa Rica, o també, és clar, de Nelson Mandela, a Sudàfrica. Totes les
altres possibilitats d’un lideratge personal, si entre els que lluiten pels mateixos objectius n’hi
ha que no l’accepten, no són res més que volades de coloms i pèrdua d’un temps
irrecuperable. I mentrestant, atenent al transcendental i insuportable context nacional en que
estem vivint, qui pot ser i on és aquest líder ideal català? Si no se n’albira cap que pugui ser
acceptat per tots els col·lectius, des dels partits polítics fins a cada una de les entitats
nacionalistes, qui ha de ser el líder que ens porti cap al nostre alliberament nacional si no ha
aparegut encara després de tot el temps de lluita que hem estat vivint últimament? O potser
resulta que encara no ha nascut? Sense cap resposta convincent a aquestes preguntes, és
molt convenient reconsiderar la possibilitat que, actualment, a principis del 2022, el millor
líder nacional molt possiblement no pot ser pas cap altre que el poble català amb anhel de
llibertat, sencer! Tots nosaltres, catalans, en pes.
Un líder és el que preveu, captiva i arrossega i no pas el que va a remolc i, si un suposat
líder ha de ser tibat per altres, aquests altres són els líders, no pas ell.
En ser un tema tan transcendent, ho podem analitzar tot plegat començant per demostrar la
veracitat de la sentència de l’escriptor gallec Suso de Toro quan diu que “la ciutadania
catalana és molt més forta que els partits” i, en l’envitricollat context del segle XXI, ha de
quedar definitivament clar que la unitat independentista de Catalunya no podrà pas ser
creada per cap membre dels col·lectius que prioritzen els seus interessos partidistes per
sobre dels nostres interessos nacionals i, en conseqüència, si no hi ha canvi de situació, és
necessari i urgent buscar un tipus de lideratge diferent.
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Per arribar a copsar aquest concepte diferent de lideratge podem considerar que, malgrat el
seu ADN depredador i catalanòfob, s’ha de reconèixer que a més del sol que la
desentenebra, Espanya té altres notables motius d’interès com són l’alt nivell de la seva
arquitectura així com també el de les altres belles arts com la literatura, per exemple, de la
que ara és avinent aprofitar-ne un passatge tan diàfan com per poder dirimir el moll de la
qüestió. Es tracta d’aconseguir el nostre objectiu amb les espatlles protegides contra la mala
voluntat i baba de l’Espanya venjativa, tot considerant la rotunda resposta a la pregunta del
jutge espanyol d’aquella obra teatral de Lope de Vega, Fuenteovejuna.
“¿Quién mató al comendador?
Fuenteovejuna lo hizo
¿Y quién es Fuenteovejuna?
Todos a una, señor.” I teló!
Encara que pel que fa a Catalunya la pregunta no sigui pas sobre matances, en ser ben clar
que la unitat a l’entorn d’una persona, amb la crida uniu-vos a mi, no la volen els partits ni
tan sols la va poder aconseguir Jesucrist. I pel que fa al nostre cas, la resposta no pot ser
cap altra que un categòric “Tots nosaltres, catalans! Tots a l’una!” I “senyor!”, si voleu!
Aquesta ha de ser l’engegada de l’estratègia per desempallegar-nos de domini colonial
espanyol i de la seva atàvica hereditat venjativa. I així i definitivament, a manca de cap altre
lideratge de política convencional existent, aquesta proposada pot ser i ha de ser l’autoritat
més autoritzada i de més prestigi i eficàcia per liderar la independència de Catalunya.
Nosaltres! Senyors! Convé pensar-hi! La perplexitat que causa la incapacitat demostrada fins
ara per poder-nos alliberar de l’hostil domini espanyol ha quedat estesa per tot Catalunya i,
si el convencionalisme no serveix per lluitar contra tota mena de malparideses i resoldre
problemes, cal emprar l’astúcia contra les agressions enemigues i la coratgia i la creativitat
per superar els reptes i aconseguir la llibertat.
I ara podrem veure com pot funcionar tot plegat mitjançant l’empoderament integral català.
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Δημος: demos = poble

κρατω: crato = poder

Δημοκρατία: Democratía
Del poble, el poder!

26. LES DEMOCRÀCIES i L’EMPODERAMENT CATALÀ
La Democràcia directa o pura va ser el sistema de “govern, o poder, del poble”, emprat
antigament en poblacions de pocs habitants, com per exemple a l’Atenes del segle VI abans
de Crist tot i que, del poble, només tenien dret a vot els homes adults amb la formació militar
complerta, que era només al voltant d’un 20% de la població. Posteriorment, atesa la
impossibilitat que cada ciutadà pogués dir la seva en nacions i estats amb gran nombre
d’habitants, la democràcia es va convertir en representativa, consistent en la delegació de
l’autoritat del poble a uns representants elegits periòdicament. I la veritat és que el sistema
democràtic convencional pot ser convenient per als estats democràtics de debò, o sigui no
defectuosos, però no pas en aquells estats que de democràtics només en són, com si
diguéssim, de bec i estan governats amb abusos de tota mena i il·legalitats de ca l’ample.
Tal com és el cas.
Catalans! A l’època informàtica, catalans empoderats! Immersos ja en el segle XXI, amb
la possibilitat d’aprofitar totes les noves i revolucionàries tecnologies digitals de l’Edat
Informàtica, la Democràcia Digital Directa, DDD, és una veritable troballa pel que fa a la
possible transformació dels models polítics i socials del món. La democràcia directa i pura
pot i ha de ser la vertadera realitat del govern del poble.
La DDD i l’empoderament personal poden arribar a fer que tothom tingui la possibilitat de dir
la seva sobre el governament del seu país, tant per aprovar o desestimar les propostes dels
governs, com també per presentar les seves pròpies propostes o promoure mocions de
censura, vinculants si cal. En el cas català, l’estratègia d’aquestes possibilitats ha d’anar
dirigida, ja d’entrada, a alliberar-nos del domini d’una Espanya sempre hostil i depredadora.
I el millor mitjà per aconseguir-ho és l’empoderament digital de tota persona que ho desitgi
per poder donar, amb el vot electrònic, l’opinió personal sobre temes econòmics, polítics,
socials, laborals o esportius així com sobre el benestar col·lectiu i de satisfacció personal.
Tot, naturalment, amb les corresponents auditories sobre la correcta organització de les
consultes i de la identificació registral i l’homologació i l’autenticitat de cada vot.
Si bé el concepte d’empoderament va començar a ser investigat per allà els anys 1960 en
alguns col·lectius científics i el mateix any es van fer algunes proves pilot de vot electrònic o
digital als EUA, les primeres experiències en entorns reduïts daten del 1995.
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La política digital i l’empoderament de cara a poder votar especialment sobre l’alliberament
del domini espanyol, a més de tenir les garanties de fiabilitat, igualtat i secret, no sols
presenten els avantatges de l’economia i la rapidesa de l’organització sinó que, pel fet de
poder ser gestionades per una entitat privada, són activitats lliures de tota possibilitat del
risc de la venjativa punició a la qual estan tan avesats els poders de l’Estat espanyol.
I seguim perquè a Catalunya existeixen empreses i especialistes
prou experimentats que aniria bé que també hi poguessin dir la
seva i col·laborar en l’operació.
I entre ells és obligat destacar el llibre de sis autors i múltiples
col·laboradors, editat el 2007 per la Fundació Jaume Bofill, de títol
El vot electrònic a Catalunya: reptes i incerteses.
I potser també caldrà comptar amb els models de governament
amb votació digital descentralitzada com proposa Vocdoni, per
exemple, o DFactory Barcelona.
I a més a més, el maig del 2018 la Generalitat va crear el Departament de Polítiques Digitals
i Administració Pública per impulsar tecnologies avançades amb l’objectiu de convertir
Catalunya en un referent internacional i va designar l’enginyer Jordi Puigneró, màster en
Sistemes d’Informació per la Universitat de Surrey, Anglaterra, i conseller de Polítiques
Digitals i Administració Pública de la Generalitat, el 2019, i vicepresident el 2021.

I ara, atenció als oracles! Al llibre El 5è PODER, el vicepresident
Puigneró deixa ben clar que “El nostre repte és que Catalunya
construeixi el primer sistema universal amb base digital.” I a aquest
repte també hi va donar alè l’expert multidisciplinari Julian Assange
en dir que “El que passi a Catalunya marcarà un precedent sobre el
tipus de democràcia que veurem a Europa i a tot el món occidental.”
D’acord amb aquestes prediccions, la Federació Sobiranista i l’empoderament de tots els
federats pot assumir el repte de gestionar i protagonitzar la Declaració Unilateral
d’Independència Nacional, que és precisament la ferma base del Pla objecte del present
assaig. A no ser, és clar, que la proposta quedi superada per una iniciativa millor, tot i que
no s’albira pas que estigui al caure ni amb un gir de coll o, potser, ni amb un gir mental de
360 graus.
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Com a primer pas del Pla, la creació de la Federació Sobiranista és un afer ben a l’abast de
les innúmeres entitats nacionalistes catalanes i pot ser realitzada per un col·lectiu de les
seves juntes directives, amb la possibilitat que ni tan sols hi constin els noms dels seus
membres. A més, també podrien participar en la creació alguns voluntaris que no els importi
córrer el risc de ser objectiu de la mala voluntat espanyola. Com, si calgués que hi fos jo, per
exemple. I tot i que cal pensar que l’empoderament podrà ser resolt amb èxit pels
especialistes d’entre els mateixos federats, aquesta serà la gestió més laboriosa i complexa
del Pla, en primer lloc a causa de l’exigència informàtica i especialment també per la possible
dificultat de fer arribar la informació a tots els votants potencials i aconseguir que voti la
majoria dels catalans censats. Tot i que, com és ben natural, haurà d’existir també per a
tothom que ho desitgi la possibilitat de ser empoderat pel sistema convencional mitjançant
la signatura de conformitat en paper.
Per als bon, entenedors ja hauria d’haver quedat ben clar que la responsabilitat nacional ja
no pot recaure sobre els polítics convencionals sinó que ho ha de fer sobre els més de dos
milions de possibles federats i empoderats, que poden ser tots els de l’1 d’octubre i encara
més els quals, si ho creuen convenient, només hauran de confirmar les propostes que faci la
Federació Sobiranista.
El gran avantatge de l’empoderament digital confereix la possibilitat del vot directe –de
caràcter anònim i vitalici, si es vol– tant en les eleccions i els referèndums com també en les
Proposicions Legislatives d’Iniciativa Popular, les PLIP, que, tal com quedarà ben
específicament clar aquí mateix ben aviat i que han de ser la clau legitimadora de la DUI. I
tant la Federació i l’empoderament català com les possibles PLIP així com també la
campanya d’incentivació de reconeixement internacional, han de servir no sols com a incentiu
per ampliar la base –amb la revifalla de la l’esperança dels ja convençuts i el convenciment
dels indecisos i dels desinformats o indiferents– sinó que sobretot ha de servir per avançar
en la consecució de l’objectiu exprés.
Facultats dels empoderats. Les normals seran fer propostes de gestió governamental,
legislativa o judicial i aprovar, o no, les recomanacions del Consell assessor, ara bé:

La facultat cabdal dels empoderats
serà la declaració unilateral d’independència!
Missió del Consell, potser assessor o de seny o de confiança. La seva missió serà la
d’assessorar, amb raonament de pros i contres pel que fa a les propostes dels empoderats i
fer les seves pròpies propostes que els empoderats podran votar a favor, o no.
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Designació dels membres del Consell. En unes circumstàncies de democràcia no
defectuosa, la designació podria ser per elecció directa a càrrec dels empoderats però, en
una democràcia tan defectuosa com és l’espanyola, amb el risc de ser víctimes de la
venjança judicial, el nomenament haurà de ser diferent i a l’ombra. Els membres del Consell
hauran de ser persones d’honestedat i capacitat reconegudes i sense que s’hi puguin
guanyar la vida.
I el finançament de l’operació? A veure, després de la primera gran experiència de la nostra
lluita per aconseguir la llibertat superada d’una manera tan insuperable l’1d’octubre, cal que
ens preguntem, què pot ser més difícil: el fet que, en unes circumstàncies tan adverses i
cruentes, l’1 d’octubre votéssim més de dos milions de catalans o trobar el finançament idoni
per poder votar en llibertat des de casa mateix, tranquil·lament i amb optimisme i esperança?
Aquesta és precisament l’oportunitat de victòria que ofereix el Pla. Com és ben natural el
finançament haurà d’anar a càrrec de tots els federats a través d’una altra espècie de caixa
de solidaritat però amb l’abissal i engrescadora diferència que no haurà de ser per pagar
multes d’espoliació espanyola i robatoris sistèmics sinó per alliberar-nos dels lladregots. Molt
diferent!
I ara, sense més circumloquis o eufemismes dels quals tots n’hauríeu ja d’estar tan farts com
n’estic jo mateix, ja podem disposar-nos a considerar en la seva integritat el quid del Pla
D’IN, D’INdependència Nacional, o com vulguin denominar-lo els que un dia o un altre
l’hauran d’activar. De bell antuvi sembla que és l’única possibilitat del nostre alliberament
nacional i així quedarà desvetllada la intriga sobre si la tècnica judoka pot ser vàlida i
reeixida per fer realitat el nostre objectiu d’alliberament nacional. Segur! Visca!

La clau de la tècnica judoka.
Aprofitar l’impuls esbojarrat del contrincant per sotmetre’l.
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27. EL Pla D’INdependència Nacional
D’acord amb els antecedents que avalen la nostra raó,
el Pla D’IN queda estructurat en tres etapes i amb
amb dos conceptes bàsics en cada una d’elles.

D IN
’

D’INDEPENDÈNCIA NACIONAL
amb força possibilitats d’èxit i abans de gaire.

ç
çç

Atès que, per molts que siguem, serà impossible fer res
si no hi som tots, l’èxit arribarà quan l’únic protagonista
del Pla siguem nosaltres, catalans!, tots units en l’èpica
de l’1 d’octubre i sense cap mena d’interès partidista ni
egocentrismes ni afany de protagonisme ni de poder.
I pot ser abans de gaire si fem realitat el calendari:
1. Crear la Federació Sobiranista i empoderar
tots els que van donar la cara l’1 d’octubre
i tots els altres que també hi vulguin ser................5 mesos
2. Presentar al Congrés de Madrid un allau de
Proposicions Legislatives d’Iniciativa Popular
per fer ben evident la mala voluntat d’Espanya.
I alhora mirar d’aconseguir suport internacional...7 mesos
I digui el que digui o deixi de dir Madrid:
3. Declaració de la Independència i sol·licitud
de reconeixement a tots els estats del món............1 dia

Total......1 any i 1 dia
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Considerats d’entrada els dos conceptes bàsics de la primera etapa del Pla, o sigui la creació
de la Federació Sobiranista i l’empoderament dels federats, disposem-nos ara a analitzar els
dos conceptes de la segona etapa que són l’estratagema de les Proposicions Legislatives
d’Iniciativa Popular com a mètode clau per legitimar la DUI, així com també l’estratègia per
assolir el necessari suport internacional. Seguidament, la tercera etapa haurà de culminar el
Pla amb la Declaració Unilateral d’Independència i la immediata sol·licitud del reconeixement
internacional a tots els estats del món.
En aquest context, al Pla hi podem afegir també l’etapa final que ha de ser la celebració de
l’èxit definitiu de tot plegat d’una vegada. Segur! Perquè, si es fa com cal el que cal fer, fins
i tot podria passar que no es complís la previsió d’Alexandre Deulofeu sobre la trencadissa
definitiva de l’ex-imperi espanyol pronosticada per al 2029 i que, amb Ceuta i Melilla a
banda, la pèrdua de la seva última colònia, Catalunya, arribés abans. Així sigui!
I ara, molta atenció ja que ha arribat el moment de demostrar les grans possibilitats de la
tècnica judoka –tan astuta com gairebé innòcua físicament– que ha de fer que, dins de la
seva pròpia quisca, l’estat espanyol caigui al parany tot sol. Aquest és el sistema que proposa
el Pla D’IN per resoldre el litigi amb Espanya, que també pot ser exposat així:
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28. LA CLAU LEGITIMADORA DE LA DUI. I LA DUId’IP!
Les PLIP, Proposicions Legislatives d’Iniciativa Popular
A més de deixar plena constància al Congrés de Madrid i a Espanya sencera dels desitjos i
els drets catalans, les proposicions legislatives d’iniciativa popular que suggereix el Pla tenen
per objectiu que l’Estat espanyol, ell tot sol, posi en ben clara evidència el tracte colonialista
amb què té sotmesa Catalunya, una part de l’España asimilada tal com en van dir i la van
cartografiar el 1850.
L’estratègia queda ben estructurada i travada pel fet que, tant si les PLIP són admeses a
tràmit pel Congrés i aprovades com si no ho són o no obtenen resposta, sempre van a favor
nostre. L’allau de PLIP que proposa el Pla representa un singular sistema de “confrontació
intel·ligent” i una càrrega de profunditat d’una possible i ingent eficàcia sense, a més, córrer
cap mena de risc. Les PLIP poden ser presentades al Congrés amb l’aval de 500.000 o més
signatures i, atès que els votants del Sí de l’1-O van ser més de dos milions, 500.000 és un
nombre ben fàcilment a l’abast de les nostres possibilitats. Per altra banda, amb la tasca de
l’empoderament enllestida en la primera etapa del Pla, l’operació PLIP també ha de ser ben
fàcil d’engegar ja que, un cop que cada empoderat hagi rebut el suggeriment de cada
proposta, només li caldrà prémer una tecla cada cop, PLIP! PLIP! PLIP!, i esperar a que el
Congrés espanyol les rebutgi.
Com és lògic, la primera ni més significativa PLIP haurà de ser la convocatòria del
Referèndum d’autodeterminació, oficial i vinculant. I a aquesta primera li han de seguir un
reguitzell d’altres proposicions com poden ser, per exemple, la transferència de les
competències per convocar referèndums d’acord amb l’article 152. 2 de la Constitució;
l’amnistia dels condemnats pel judici de la infàmia; la resolució de les propostes presentades
pel Parlament de Catalunya el 8 d’abril del 2014; i de les 23 del president de la Generalitat
Artur Mas, presentades al president Rajoy el juliol del 2014; i de les 46 demandes
presentades pel president Carles Puigdemont l’abril del 2016; així com també la recuperació
de cada una de les competències de Catalunya envaïdes o anul·lades il·legítimament.
I també es poder presentar unes PLIP sobre la llei de la pobresa energètica, per exemple, i
sobre tots els altres recursos que no hagin estat admesos a tràmit o hagin estat rebutjats o
no hagin tingut resposta del Tribunal Suprem o del Constitucional; i la investigació de la
possible implicació del Centro Nacional de Inteligencia espanyol en els atemptats terroristes
del 2017; i l’eliminació del ministeri de Cultura; la supressió de la divisió provincial de
Catalunya; la suspensió dels privilegis de capitalitat de Madrid; el traspàs de la formació
sanitària especialitzada i el MIR; l’anul·lació de la sentència del Constitucional sobre l’Estatut;
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la cooficialitat del català a Espanya, sobretot en els tràmits oficials així com en els temes
judicials i al Congrés i al Senat; les competències marítimes per als Mossos d’Esquadra; el
rescat i dignificació dels difunts desenterrats de les seves tombes sense l’autorització dels
familiars i enterrats al Valle de los Caídos; el reconeixement de les tergiversacions de la
història d’Espanya i de Catalunya i el reconeixement de Catalunya com a nació mil·lenària; i
fins i tot un tipus de reparació prou adient pel greuge d’haver violat el nostre territori nacional
amb una ciutat amb el perfil del mapa de la seva Espanya. I a més a més, ja proposats a
proposar encara que no en sigui pas el final, també es pot presentar una Proposició
Legislativa d’Iniciativa Popular perquè sigui derogat el Decreto de Nueva Planta de Felipe V
i potser també una altra perquè el Congrés i el rei acceptin de bon grat la Declaració Unilateral
d’Independència en el moment que sigui proclamada pel poble català.
Les PLIP al Parlament. Es tracta d’una variant del Pla en el cas que la majoria del
Parlament volgués demostrar de debò la voluntat d’aprofitar una vertadera possibilitat
d’aconseguir la independència nacional. Per treure tot tipus de responsabilitat a la Mesa,
l’estratègia consisteix en dirigir les PLIP –amb només 50.000 signatures n’hi ha prou– a
cada un dels parlamentaris del 52% independentista, amb l’objectiu de sol·licitar als tres
poders oficials de l’Estat –Congrés, govern i òrgans judicials– si permetrien la possibilitat
que la majoria del Parlament de Catalunya pogués prendre alguns acords sense riscs de
ser punits. Exemple de possibles proposicions fetes a cada un dels parlamentaris perquè la
facin a Espanya:
Que sol·licitin, per exemple, si seria possible investigar la implicació del CNI en els
atemptats terroristes del 2017; si seria possible la transferència a Catalunya de la
competència per convocar referèndums; si, d’acord amb el mandat de la majoria de
catalans, el Parlament podria fer la DUI sense possibilitats de revenges; o, seguint la norma
de les altres de les proposicions ja exposades que podrien ser presentades al Congrés de
Madrid, sol·licitar, per exemple, si el rei Felipe VI estaria disposat a considerar la possible
anul·lació del Decreto de Nueva Planta promulgat pel seu antecessor Felipe V.
Tal com podria passar amb les PLIP a presentar al Congrés, les respostes a les preguntes
del 52% dels parlamentaris serien un bon aval per legitimar una DUI.

encara molt millor

La DUI?

O la DUId’IP?
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LA DUI. Atès que sobre la unitat d’Espanya, tan sacrosanta per als espanyols com espúria
per a nosaltres, ni que es vegin amb l’aigua o el dogal al coll, els espanyols no baixaran mai
del ruc, ja queda ben clar que la Declaració d’Independència caldrà fer-la unilateralment. I
com que l’experiència també ens diu que el prevaricador està sempre a l’aguait disposat a
punir tot aquell o tots els centenars d’aquells que facin quelcom que no el satisfaci, una bona
solució pot ser la DUId’IP.

Declaració Unilateral d’Independència d’Iniciativa Popular
És un sistema acabat de concebir ara mateix per poder defugir la mala folla judicial espanyola
i no sortir-ne mal parat, sinó tot el contrari. No es tracta de cap referèndum, ni plebiscit, ni
sufragi o votació sobre això o allò, o aquells o els altres, o de si es vol o no res. La DUId’IP
consisteix a declarar la independència de manera personal, amb dues possibles opcions per
elegir clicant una papereta segons el desig de cada votant, com poden ser ara aquestes:

Diada d’elecció del futur de Catalunya

D’acord amb la possible majoria catalana,
declaro la independència de Catalunya
(Data)

Diada d’elecció del futur de Catalunya

Desitjo que Catalunya
segueixi sota el domini espanyol
(Data)

( O bé: Vull que Catalunya continuï formant part d’Espanya)

Es una fórmula per poder fer la Declaració Unilateral personalment, tots al’una,
sense haver de traspassar la responsabilitat a altres ciutadans que, ben segur,
serien perseguits per l’obsessiva venjança judicial espanyola.
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–I així, segons aquest mètode, qui són el declarants de la independència?
–Els declarants són cada un dels més de dos milions de catalans amb anhel de llibertat de
l’1 d’octubre, amb majoria al Parlament i tots els altres que ho vulguin ser! Un a un i tots a
l’una, senyor!
En unes circumstàncies que semblen força esperançadores, seria ben lògic que de tota la
gestió del Pla –amb el consell assessor a l’ombra o a l’estranger i l’empoderament, les PLIP,
la DUI i les diligències internacionals– se’n fes càrrec la Federació Sobiranista, amb la
cooperació del Consell per la República, preferentment amb una gestió consensuada, o no,
amb ERC i la CUP. Tot i així poden existit altres variants sobre els responsable de la gestió
que poden anar des d’un col·lectiu de catalans residents a l’exterior fins als que creuen que
tenen possibilitats de fer un altre referèndum.
I en el cas que els partits dits independentistes no estiguin disposats a col·laborar-hi ni
presentin cap altra alternativa vàlida, la Federació Sobiranista podria ocupar el seu lloc.
Vinga! Som-hi! O sou-hi, vaja, ja que jo proposo però, sol, no hi puc fer res més.
I ara seguim amb el que toca, que és l’estratègia de la campanya internacional sobre el nostre
Procés d’alliberament, de cara a aconseguir el reconeixement de l’Estat català per part del
màxim nombre possible d’estats de l’ONU i especialment de la UE. Vinga!
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29. L’ESTRATÈGIA INTERNACIONAL
La campanya per captivar la simpatia del màxim nombre possible de ciutadans i col·lectius
d’arreu del món i especialment dels estats més ben predisposats a reconèixer la nostra
independència ha de quedar a l’empara de l’article 10. 2 de la Constitució espanyola sobre
els drets fonamentals dels catalans, d’acord amb els tractats internacionals i de la
interpretació que en fa Madrid, aquesta: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les
llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració
Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries
ratificades per Espanya”. I també és obligat recalcar el fet que el Pacte de Drets Civils i
Polítics de les Nacions Unides, que reconeix el lliure dret a l’autodeterminació dels pobles,
va ser ratificat per Espanya i publicat al BOE com a dret intern d’acord amb l’article 96.1 de
la Constitució espanyola. I és aquest:
“Els tractats internacionals vàlidament celebrats, un cop publicats oficialment a Espanya,
formaran part de l’ordenament intern. Les seves disposicions només podran ser derogades,
modificades o suspeses de la manera prevista en els propis tractats o d’acord amb les
normes generals del Dret internacional.”
Estratègia de cara al reconeixement internacional de la DUId’IP de Catalunya.
Sempre que el nombre de catalans que l’avalin sigui prou significatiu i amb les corresponents
auditories sobre la perfecta execució del plebiscit perquè el món sencer pugui considerar de
ple dret la DUI de Catalunya, la campanya d’activisme pot consistir en diligències, per
exemple, com són aquestes.
–Divulgació de les Proposicions Legislatives d’Iniciativa Popular rebutjades pel Congrés.
–I divulgació dels resultats de la Taula de Diàleg i el seu suprem fracàs.
–I també dels greuges més injuriosos i soferts per Catalunya sota el domini espanyol.
–I dels convenis no complerts per Espanya.
–I divulgar el respecte que Suïssa, Canadà i Bèlgica tenen per les llengües que parlen els
seus ciutadans i el menyspreu que Espanya demostra pel nostre català.
–I divulgar igualment la reedició dels millors vídeos existents sobre el cas de Catalunya, des
dels més paradoxals als més tràgics.
–I de les prevaricacions del judici de la infàmia.
–I de la documentació sobre la possible implicació del Centro Nacional de Inteligencia
espanyol en els atemptats terroristes del 2017.
–I de les decisions dels tribunals de justícia europea sobre drets fonamentals i els seus
veredictes contra la injusta justícia espanyola.
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–I de la traïdora vilesa del Tractat dels Pirineus.
–I del cas de Kosovo, l’estat que es va alliberar de Sèrbia gràcies a la DUI del febrer del 2008
i que va ser reconegut per un centenar d’estats de l’ONU i no per Espanya.
–I fer milers de mítings diaris d’informació als mitjans de transport catalans a càrrec de
voluntaris sobre, per exemple, l’espoliació econòmica personal, els dèficits d’infraestructures,
especialment els de RENFE, i els avantatges de la independència.
–Produir una pel·lícula sobre el cas de Catalunya, capital Barcelona, des de la mort del
dictador fins al judici de la infàmia en format comercial per ser exhibida arreu del món.
–Editar un llibre sobre el Procés nacional per remetre’l a tots els parlamentaris afins de la UE
i a tots els membres de l’ONU i als ambaixadors dels estats amb representació a Madrid i als
principals mitjans de comunicació internacionals.
–I fins i tot es podria sol·licitar que el Cas de Catalunya sigui premi Nobel de la Pau així com
també que sigui considerat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, com a
model exemplar de lluita sobiranista. Hi ha possibles sol·licituds que només pel fet de
divulgar-ne la seva presentació ja poden tenir una certa efectivitat.
L’estratègia internacional, a més d’un sistema per aconseguir el suport dels estats del món,
també pot ser prou favorable per ampliar la base.
I, atenció!, el mateix dia de la DUId’IP caldrà fer la sol·licitud de reconeixement internacional
de l’Estat Català als 193 estats lliures de l’ONU. Amb l’esperança que una bona part d’ells
accepti els arguments catalans. Per exemple:
Nombre de vots necessaris per fer la DUI amb garanties d’èxit. Arribats aquí, un dels
conceptes de més interès a analitzar sobre les possibilitats de la DUI és el nombre mínim
dels vots necessaris, o sigui la meitat més un, per fer-la amb garanties d’èxit.
De les tretze eleccions al Parlament des del 1980, la del 2017 va ser la del més alt
percentatge de participació, el 79,04 %, ja que hi van votar 4.392.891 catalans. A les altres
eleccions, el percentatge va oscil·lar entre el 53,54% del 2021 i el 67,76 del 2012.
La mitjana de votants en les tretze eleccions al Parlament des del 1980 ha estat de 3.297.423
i la seva mitat més 1 és........................1.648.972
El cens electoral de Catalunya és de...5.370.522
Els vots del Sí de l’1 d’octubre van ser 2.044.038
Si votessin la DUI tots el censats........ 2.685.262 serien la meitat més 2
Si votessin el 79,04%........................... 2.122.243 serien la meitat més 1
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En una votació digital –i per tant, tal com ja ha quedat insinuat, sense els impediments i els
boicots de l’Estat espanyol contra els catalans amb dret a vot residents a l’estranger, tant pel
que fa al mal servei de les ambaixades com al de Correus– és ben probable que el
percentatge dels vots del Sí hagués estat ben superior.
A diferència de les eleccions convencionals, en què el vot en blanc no és de protesta
sinó que afavoreixen els partits guanyadors, els vots en blanc d’un referèndum
poden ser considerats com abstenció i per tant no han d’incidir en la meitat més un.
Fent números rodons i considerant que la participació pugui ser tan alta com la més alta
aconseguida des del 1980, o sigui el 79,04%, els 2.123.000 vots a favor del Sí d’una DUI
podrien ser considerats un nombre prou qualificat per ser acceptat internacionalment. I si hi
hagués algú que no ho considerés suficient, podria reclamar un referèndum autoritzat i
vinculant que fes fer la pregunta al revés, o sigui que en comptes de preguntar a cada català
“Vol la independència”, la pregunta fos declares la independència. SÍ o NO?
“Vol continuar vivint sota el domini espanyol?” SÍ o NO?
I si guanyés el Sí només amb la meitat dels vots més un, seria força frustrant però es podria
acceptar el resultat i assumpte resolt. Ja està! Acceptar el resultat i ja està sempre, és clar,
que no hi hagués trampes i fraus i que haguessin pogut votar amb normalitat tots els censats,
inclosos els residents a l’estranger.
Una altra condició sine qua non de l’empoderament. I la solució. Com ha de ser de bon
entendre, la majoria absoluta en nombre de vots és una condició indispensable de cara a
l’alliberament nacional i, si no pogués ser assolida sota el govern dels partits convencionals
existents abans de la DUI, molt possiblement podria ser assolida sota el govern d’un partit
creat per la Federació Sobiranista per demostrar com poden ser fetes les gestions polítiques
amb parlamentaris sense interessos partidistes ni egocentrismes i disposats de debò a servir
el país de manera que cap possible agressió espanyola ho pogués impedir ni amb
“operaciones que nos pondrían los pelos de punta.”

–I sobre els altres Països Catalans, què?
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–Què?
“Països Catalans, que l’amistat, la pau,
la prosperitat i la llibertat us acompanyin!
Heu de saber que esteu convidats a la festa de
la llibertat.” De Catalunya Independent!, 1986.
I per tant, si hi voleu ser, benvingut sereu!
De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó?
De Fraga? Tinc una gosseta de quatre anys de
raça pètener català que va ser llençada a un
contenidor d’escombraries de la Fraga abans
catalana i ara espanyola.
I sobre l’Espanya sense Catalunya?
Un cop alliberat del seu domini, caldrà esperar que Espanya reflexioni sobre el seu passat i
el seu futur i s’espavili amb honestedat i no pas com fins ara, a costa nostra. Però si no ho
vol intentar serà el seu problema i ja s’ho farà! Sempre, això sí i malgrat tot, amb els millors
desitjos de prosperitat i benestar per a tots els espanyols!
I ara ens hem de tornar a preguntar: i ara què? Potser tal dia farà un any?
El cas és que pot ser com a mínim curiós considerar què hauria pogut passar si, quan el Pla
ja havia quedat prou estructurat fins i tot amb calendari a principis del 2020, les entitats
nacionals haguessin volgut crear la Federació Sobiranista i empoderat tot català amb ànsia
de llibertat, ara ja no podríem dir que tal dia farà un any perquè l’any ja l’hauria fet el setembre
del 2020. I el que hauria pogut passat és que ara ja hauríem pogut comprovar la validesa de
la proposta i, si ningú no hi posa remei, d’aquí un quant temps encara en farà més, d’anys.
En un context tan envitricollat –o potser fins i tot en podríem dir envitricollonat– cal anar
repetint que sembla que no hi pot haver cap pla més eficient que comenci amb la unió
federada de tot l’independentisme i l’empoderament de tots els federats. I si els directius de
les entitats catalanes es fan l’orni i no decideixen reflexionar i posar-se a la feina o dimitir cal
insistir que la severa reflexió l’hauran de fer els seus socis i, si no poden presentar mocions
de censura contra els directius actuals més aviat fets figa, hauran d’aprofitar les primeres
eleccions per controlar cada entitat sota una direcció sense interferències alienes.
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30. El COROL·LARI DE TOT PLEGAT
A 17 de març del 2022
“A la vista de totes les televisions del món s’han pegat nens i iaies que
solament volien votar pacíficament. S’han destruït urnes plenes. S’ha
perseguit un president de la Generalitat legítim. S’ha negat el dret a
l’autodeterminació i, alhora, s’ha donat la prova innegable que Catalunya és
una colònia espanyola”. Són paraules de Marie Costa, batllessa de Banys
d’Arles, Vallespir, Catalunya Nord, pronunciades l’1 d’octubre del 2021 i que,
tot i ser tan contundents, poden se complementades dient que, si Catalunya
no és una colònia tal com afirma Espanya, la veritat és que Espanya la tracta
com si ho fos. I per més consideració encara podem afegir-hi la piulada de la
vicepresidenta segona del govern socialista de Madrid, Yolanda Díaz –tan
gallega com el Fraga i el Rajoy i algun altre– sobre “Las buenas gentes de
Cataluña...” Entre l’allau de rèpliques en contra, em va cridar l’atenció aquesta:

“Tot el colonialisme hispanocèntric en una sola frase.”
Ara, ja gairebé ja per acabar però després de 91 anys d’estar patint els greuges
que m’ha infligit Espanya, he de dir que totes les reflexions aquí exposades no
sols venen avalades pel criteri de molts dels que saben en quin trauma estem
immergits els catalans sinó també per múltiples vivències personals sobre
l’infortuni d’haver d’estar vivint encara sota el domini espanyol. I tres de les
vivències que em veig obligat a exposar fan referència a aquesta premonició

”Tu sí que la veuràs la independència però no pas jo”
Això em va dir el 2011 un del independentistes més emblemàtics de Catalunya
ben poc abans de transir als 94 anys, el Molt Honorable Heribert Barrera, que
tantes vegades havia reclamat als seus aquell “Tenim pressa, molta pressa”.
I un any després, poc abans de morir als 104 anys, l’eminent doctor Moissès
Broggi em va repetir les mateixes paraules “tu sí que la veuràs però jo...”
Navegant un dia per internet em vaig trobar això:
“A la taula del despatx del doctor Broggi hi havia ahir
un exemplar força usat de la segona edició del llibre
Catalunya Independent!, de l’arquitecte Carles Lladó,
publicat per l’Home del Llamp el 1986. 28 juliol 2011.”
Jordi Borràs, fotoperiodista.

El llibre del doctor era un exemplar que li havia lliurat jo mateix, nou del tot feia
ben poc i em va recordar aquells “tu sí que la veuràs però jo...”
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A finals del 2021, en un banc devant la Biblioteca Jaume Fuster, a Barcelona, va sorgir la
mateixa conversa del “Tu sí que la veuràs peró jo...” amb el polifacètic profesor universitari
Miquel Strubell i Trueta, però amb aquella mateixa premonició a càrrec meu. El dia 5 de març
del 2022, malauradament, va ser ell també el que va perdre la possibilitat de veure-la, la
independència.
I tal com van els esdeveniments i tot i les possibilitats del Pla aquí proposat, jo no la veuré
pas tampoc la independència del meu país a no ser que vosaltres, catalans amb esperit de
llibertat, feu el que cal fer! En el context en que estem immersos sembla ben lògic que cada
ment catalana amb visió de futur té l’obligació de considerar que, si bé l’operació que proposa
el Pla presenta unes certes dificultats, no són gairebé res en comparació amb les notables
possibilitats d’èxit que comporta i amb els beneficis a aconseguir per al futur de Catalunya i
de tots els catalans. I l’única condició que fa falta per engegar la operació D’IN, o alguna altra
si és que existís i algú la pogués saber, és que els que ho poden fer vulguin intentar-ho,
mirant d’evitar el xoc contra els murs dels múltiples i espuris interessos creats. Tant d’allà
com malauradament d’aquí. I com que el primer problema és el creat pels d’aquí, si no volen
canviar no es pot deixar que continuïn manant tots els que viuen del conflicte i dels seus
interessos personals.
Això és el què hi ha! I si bé el nostre Procés Nacional i tot plegat es podria anar allargant en
el temps si no hi posem remei, com que les vileses de l’estat espanyol són de mai acabar –i
ben segur que no acabaran ni quan ens hàgim alliberat del seu domini– ara cal esperar que,
catalans, partits i entitats feu el que heu de fer, que no és pas cap altra cosa que cavil·lar tots
junts sobre tot plegat i, si sorgeix un pla millor, comprar-lo però, si no, com a mínim posar
una mica d’atenció al pla D’IN d’Independència Nacional, que és ben factible i amb bones
possibilitats d’èxit. I fent les coses com cal, pot ser possible a curt termini. I hi cap tothom!
I en aquest tan feixuc context personal de cadascú i nacional, alhora podem tornar al
començament del present assaig que pot ser l’inici, o la fi, de tot plegat. Encara que abans
hem de pensar en aquesta pregunta i la seva resposta.

–Quan convé, seguem cadenes
–Sempre ha convingut! I ara podem!
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Catalans!

Si no ens alliberem
del domini espanyol aviat,
el nostre futur serà el passat.
Però compte perquè, si no ho fem,
a llarg termini tots morts!
rip

I ara, malgrat tot, catalans,
ja amb l’esperança de conquerir la llibertat,
que comencin a sonar les gralles.
I xalem que xalarem!

VISCA CATALUNYA!

LLIURE!

***

Carles Lladó i Badia
A disposició de tot aquell o de tota entitat que cregui en el Pla D’IN
i tingui possibilitats i empenta per engegar-lo.

PS. Tot i que les agressions espanyoles no paren, amb aquesta nota posem el punt
final al Pla D’IN per si algú, potser algun dia, quan sigui i en unes circumstàncies de
menys egoisme i més visió de futur, descobreix el Pla i vol provar
d’instaurar-lo, encara que sigui sense citant-ne l’origen.

* **

17 de marc del 2022
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Carles Lladó Badia. Igualada, Anoia, 1931.
Dr. arquitecte i diplomat urbanista.
Català polifacètic que ha compaginat sempre l'exercici de la professió amb la pràctica i la
promoció de l'esport, l'afició a l'escultura i al disseny –premi Delta de plata ADI-FAD 1963–,
així com amb escriure sobre viatges, esport i sobre la llibertat de Catalunya.
Ha estat practicant de l’atletisme en pista, de jove, i corredor de maratons i triatlons de veterà.
El 1987 va impulsar la creació de l'Associació per a la Delegació Olímpica de Catalunya,
ADOC, i el 1988 va crear la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya, FCOC, amb
l’objectiu d'introduir l'orientació esportiva al nostre país i de poder ser una de les cinc
federacions necessàries per recrear el Comitè Olímpic de Catalunya i ingressar al Comitè
Olímpic Internacional. El 1991 va crear el Trofeu Internacional d'Orientació Ciutat de
Barcelona i, el 1995, la Copa d'Orientació de les Regions d'Europa. Del 1992 al 1996 va ser
membre del Consell Directiu de la UFEC. L'any 2000 la FCOC va instituir el Trofeu Carles
Lladó. El 2003 fou guardonat com a Forjador de la història esportiva de Catalunya i, el juny
del 2015, la revista de la International Orienteering Federation, Inside Orienteering, va
publicar l'article «Carles Lladó: A very influential veteran».
Al llibre Misterios de la Historia, 1990, el ministre franquista Ricardo de la Cierva el va
qualificar com energúmeno, aberración y esperpento, en referència al llibre d’activisme polític
Catalunya independent! El 2002 va crear el partit Escons Insubmisos amb l'objectiu de deixar
buits i sense retribució els escons corresponents als ciutadans descontents amb tots els
partits. Els últims anys ha fet tres podis en tres Campionats el Món d'Orientació de Veterans.
Més informació sobre llibres publicats i altres temes a www.carlesllado.cat.

“Palíndroms detonants. Català a l’atac. Tal com j a
vaig fer constar a la primera versió del llibre
Verbàlia (2000) l’al·lusió més antiga impresa que he
descobert fins ara és en un llibre de l’arquitecte
igualadí Carles Lladó i Badi a, autor de diver ses
obres sobre la qüestió nacional. L’any 1986 Llad ó
va publicar un Català a l’a tac il·lustrat al seu llibre
Catalunya Independent.”
Marius Serra. La Vanguardia. 24 de setembre, 2011.
“En aquest llibre en Lladó
ja proposa l’estratègia per
convocar el referèndum
d’autodeterminació.”
Així va acabar la
presentació del llibre
“Catalunya Independent!”
el MH Heribert Barrera, el 1986.
La premonició es va co mplir fil
per randa l’1 d’octubre del 2017 i
cal esperar que el Pla D’IN no
tardi tant en ser implementat.

