
28

debat
DIJOUS, 11 DE JUNY DEL 2015 ara   

CARTES I MISSATGES

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

@diariARA          facebook.com/diariARA   @  cartes@ara.cat          Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona      Fe d’errades: opinio@ara.cat     
Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:

Declaracions unilaterals

Mentre es van tancant 
els pactes per cons-
tituir els ajunta-
ments i els militants 
d’UDC busquen ca-

tàfores a l’interior d’una pregunta 
impenetrable, el full de ruta sobira-
nista continua a l’espera de noves 
adhesions. Sembla que la posició fa-
vorita del sector que es declara par-
tidari del dret a decidir, però que no 
té pressa –hem esperat segles– per-
què aquest dret es concreti, consis-
teix a exhibir una inexhaurible vo-
luntat negociadora amb l’Estat i, so-
bretot, renunciar a qualsevol mena 
de declaració unilateral. 

D’ençà del segle XVII, Catalunya 
ha estat en diversos moments ocupa-
da o amenaçada militarment. I, tot i 
que en alguna oportunitat les opera-
cions han comptat amb complicitats 
interiors destacades –especialment 
entre els sectors benestants–, aques-
tes intervencions s’han fet sempre en 
contra del sentiment general del po-
ble. Tal com la documentació testifi-
ca, les ocupacions i repressions s’han 
justificat sempre per la “necessitat” 
de sotmetre la gent i el territori ca-
talans al control d’un poder que mai 
no ha arribat a sentir-s’hi a casa i que, 
tret de ben comptades excepcions, 
ha considerat aliens, o no prou ho-
mologables, els seus habitants i la se-
va cultura. 

Les ocupacions i amenaces mili-
tars, i la repressió intensa durant i 
després de les grans contestacions i 
revoltes populars, han servit per im-
posar sistemes de govern, règims fis-
cals i marcs legals. Han estat instru-
ments de dominació econòmica, so-
cial, política i cultural cada vegada 
que li ha calgut al poder. Des dels hu-
miliants i conflictius allotjaments de 
les tropes d’Olivares fins a la llei or-

gànica d’harmonització 
del procés autonòmic, 
immediatament posteri-
or al cop d’estat del 23 de 
febrer del 1981. 

La liquidació de les 
institucions catalanes 
d’estat, a partir del 1714, 
es va executar a l’empara 
de la victòria de les tropes 
borbòniques i l’ocupació 
militar del territori. El 
Decret de Nova Planta, 
entre altres mesures, dividia Catalu-
nya en dotze corregiments que orga-
nitzaven els mecanismes principals 
de la dominació. La intervenció que 
emparava el decret, així com la re-
pressió i la violència que la van acom-
panyar, i l’espoli de recursos que aca-
baria comportant, van tenir caràcter 
unilateral, no pas acordat. 

Més de dos segles més tard, des-
prés de l’experiència republicana i la 
guerra del 1936-39, l’ocupació mili-

mentals de cara al futur que el fran-
quisme volia predeterminar, en un 
darrer intent de perpetuar –“atado 
y bien atado”– les prerrogatives ad-
quirides per la “Victoria” del 1939, 
no van poder ser debatudes llavors, 
ni han pogut ser després objecte 
d’un pronunciament lliure i plena-
ment democràtic. Hi hagué “refor-
ma”, però no “ruptura”. Per això va 
ser obstruïda per tots els mitjans la 
iniciativa d’un referèndum sobre la 
independència. I per això no vam 
poder celebrar amb totes les garan-
ties i conseqüències la jornada del 
passat 9 de novembre. 

El que l’independentisme es pro-
posa ara –i consigna en el seu full de 
ruta– és convocar la població catala-
na el 27 de setembre a renovar el seu 
compromís amb la llibertat. Aquell 
dia disposarem de l’oportunitat de 
construir una majoria que traslladi al 
Parlament un mandat democràtic. La 
manifestació d’una voluntat col·lec-
tiva i un nou punt de partida. Qual-
sevol declaració i actuació del Parla-
ment es farà, doncs, en nom d’aquest 
mandat popular i democràtic. 

En els pròxim mesos, fins al se-
tembre, davant d’aquesta ocasió ex-
cepcional, anirem sabent on s’ubica-
rà cada formació i on serà cadascú. 
Qui fa seva la tradició de les lluites 
contra l’opressió política i econòmi-
ca i es vincula al desig popular de lli-
bertat. I qui, davant la disjuntiva, 
s’estima més arrenglerar-se amb els 
continuadors i avaladors del llegat 
de la dominació i la violència institu-
cional. Qui accepta l’estat espanyol 
d’ahir com a únic punt de partida a 
considerar. I qui està disposat, en 
canvi, a fer emergir un estat nou que, 
en la Catalunya d’avui, sigui l’ex-
pressió política més avançada de les 
aspiracions populars.

tar i la repressió van ser 
l’eix executor principal 
de la substitució d’unes 
institucions democràti-
ques per una dictadura. I 
van determinar la su-
plantació de l’organitza-
ció anterior de la societat 
civil catalana per la del rè-
gim totalitari i la posada 
en marxa d’un veritable 
etnocidi cultural i lingüís-
tic. Una part encara signi-

ficativa de la població catalana en te-
nim memòria directa. La implanta-
ció d’aquell model de dominació i 
d’espanyolitat imposada no va ser 
negociada. Va ser brutal i unilateral. 

I també van ser unilateralment 
concebudes i desplegades, des de 
l’estat dictatorial, les condicions de 
la Transició. I totes les legitimaci-
ons, les legalitzacions i els límits que 
en derivaren, inclosos els de la 
Constitució. Les qüestions fona-

JOAN M. TRESSERRAS
COMUNICÒLEG, UAB
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XAVIER BERTRAL

A poc a poc tot s’aclareix 
 
Malauradament, tot s’aclareix, i no per 
bé. Una vegada més l’enemic més peri-
llós és dins de casa, perquè crea descon-
fiança, incertesa i desànim. És l’enemic 
que prioritza el seu ego personal, els in-
teressos de partit, etc., al país. En resum, 
la seves pors a no viure com fins ara. Ho 
tenim clar amb dos o tres partits. 

Avui parlaré només d’un d’ells, UDC. 
El seu líder, sense cap explicació cohe-
rent, ha estat posant bastons a les rodes 
al procés d’independència, en clara opo-
sició a l’esperit d’Unió i del seu màrtir, 
Carrasco i Formiguera, i fent veure que 
al final donaria el suport necessari al 
Molt Honorable President, cosa que no 
fa. A sobre, té un partit format per –pas-
si el que passi el dia 14– poder seguir 
anant contra Catalunya.  

Esclar que dono per fet que els mem-
bres d’UDC que li fan costat i són al Par-
lament deixaran no el seu escó però sí els 
càrrecs en un govern amb el qual no es-
tan d’acord, ja que discrepen de les direc-
trius pactades i no en fan gens de cas. Per 
a aclariment de la bona gent, això que ara 

diuen a UDC no és propi de la UDC del 
1931 i dels seus fundadors. 

PERE SOLER I MONTOLIU 

BESALÚ 

Vacunació obligatòria? 
La monja Teresa Forcades es va fer famo-
sa amb un vídeo en què opinava contun-
dentment sobre les vacunes i la indústria 
farmacèutica. Quina opinió li mereix, ara, 
el cas de diftèria viscut a Olot? 

XAVIER LLACH 

BARCELONA 

El tema més adequat? 
Sovint es parla de crisi de valors, d’edu-
cació en valors, dels nous valors de la jo-
ventut, etc. No deixa de ser curiós, tan-
mateix, els models i referents polítics i 
socials que tenen els nostres joves i cap 
als quals deriva la nostra societat. En 
aquest sentit, penso que la pregunta 
d’expressió escrita de les proves de se-
lectivitat de català d’enguany ha sigut 
un veritable error. És ridícul pensar que 
els professors que tants cops han refle-

xionat sobre el comportament dels jo-
ves i adolescents a les aules, en un mo-
ment crucial, aprofitin l’ocasió per de-
manar un text ben estructurat de 125 o 
150 paraules sobre “diversions cruels” 
que coneguin. 

És això el que volem demanar als nos-
tres alumnes? Violència o tolerància? 
Respecte o crueltat? Pluralitat o venjan-
ça? Sisplau, entre tots, aprofitem cada 
ocasió per ensenyar als joves el que real-
ment val la pena i intentem, entre educa-
dors, família i societat, promoure dins del 
nostre sistema educatiu els veritables 
principis democràtics. 

ROSER FARRUS PETIT 

BARCELONA 

Ada Colau a l’AMB 
Sra. Ada Colau, vostè serà segur l’alcal-
dessa de Barcelona, una tasca difícil i 
il·lusionant. Ara bé, per a mi el més im-
portant és que serà presidenta de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, una admi-
nistració de govern supramunicipal molt 
rellevant en temes d’urbanisme, medi 
ambient, transport, etc. 

És aquí on haurà de ser valenta. En 
aquest govern o a les seves comissions exe-
cutives es trobarà en una minoria absoluta. 
Haurà de denunciar per coherència com la 
classe governant pren decisions a favor de 
la classe extractiva. Així va passar amb l’afer 
Eurovegas, o amb el tàcit silenci sobre la 
proposta de la construcció d’un nou ramal 
de tren a l’aeroport, redactat a l’època de 
màxima especulació, que destrossarà inne-
cessàriament terres del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. De ramal de tren ja n’existeix un 
i funciona correctament des de mitjans dels 
anys setanta, connectant la terminal T2 
amb Sants, amb una durada de viatge d’uns 
15 minuts. L’únic que es podria mig justi-
ficar és la connexió de les dues terminals, 
i dic mig perquè ja estan connectades per la 
línia nou del metro.  

LLUÍS PARÉS 

SANT BOI DE LLOBREGAT


