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ANC: l’espai i el camí

El 5 d’abril l’Assemblea 
Nacional Catalana 
(ANC) celebrarà a Tar-
ragona la seva pròxima 
assemblea general. S’hi 

discutirà la ponència que estableix 
les línies bàsiques d’actuació, el 
“full de ruta”, de cara al cicle imme-
diat. El document, que durant 
aquests dies ha estat objecte de de-
bat intern i del procediment de pre-
sentació d’esmenes, serà probable-
ment millorat i afinat. Però, fins i 
tot en la seva formulació inicial, 
provisional, és un document clar, 
dens i ordenat, que mereix ser àm-
pliament conegut i debatut. Espe-
cialment per totes aquelles perso-
nes interessades en el procés polí-
tic català i que tenen dubtes o es 
plantegen preguntes elementals 
sobre el futur. La ponència és, efec-
tivament, un text d’orientació polí-
tica plantejat amb l’objectiu explí-
cit d’assolir la independència. I una 
de les seves principals virtuts és la 
preocupació constant per la inter-
venció pràctica, pel què caldrà fer 
en cada moment i per quin és el pa-
per que correspondrà a cadascú. 

Llegint el document, resulta evi-
dent que l’ANC és ben conscient de 
la seva importància en l’articulació 
de la mobilització cívica democrà-
tica; i, també, perfectament cons-
cient que ja hem entrat en el perío-
de decisiu del conflicte amb l’Estat. 
El text conté l’assumpció per 
l’ANC de tot el protagonisme que 
l’evolució dels fets li pugui reque-
rir, sabent que el procés està en 
marxa, que disposa d’una força 
considerable i que té el ferm com-
promís d’arribar a un procés cons-
tituent, a la construcció d’un nou 
estat. En aquest punt, cal destacar 
la claredat expositiva en relació a la 

necessitat immediata 
de començar a guanyar, 
i al reconeixement de 
les moltes dificultats 
que caldrà vèncer. 

La ponència parteix 
d’una bona síntesi dels 
diversos escenaris que 
es poden plantejar fins 
al 9 de novembre: con-
sulta tolerada; consulta 
amb l’oposició total de 
l’Estat; impossibilitat 
de celebració de la consulta; sus-
pensió de l’autonomia. I proposa 
les actuacions corresponents a ca-
da escenari: “La societat catalana 
ha d’estar preparada i disposada a 
actuar en qualsevol dels escenaris 
polítics que es puguin arribar a 
produir”. Destaca la necessitat de 
disposar, en qualsevol de les hipò-
tesis, del suport d’una àmplia ma-
joria social i estableix que, en 
aquesta fase, “l’objectiu prioritari 

dret que tenim com a poble a deci-
dir el nostre futur i a guanyar su-
ports per al sí+sí. Simultàniament, 
l’esforç s’encamina a preparar bé 
els actes de l’Onze de Setembre per-
què esdevinguin una demostració 
d’energia i un punt d’inflexió de ca-
ra a l’interior i a l’exterior: “Han de 
ser entesos com la culminació d’un 
procés popular, cada cop més mas-
siu, que enceti la recta final cap a la 
independència i han de tenir un 
ressò mundial superior a les dues 
Diades anteriors”. En cas d’elecci-
ons anticipades, el document apos-
ta per l’afavoriment d’una candida-
tura unitària de “partits i forces so-
cials” que proposin la declaració 
d’independència com a primer acte 
del nou Parlament. 

La darrera part de la ponència 
exposa succintament els valors que 
han d’inspirar el procés constituent 
de la República Catalana, i assenya-
la la importància de propiciar un 
ampli reconeixement internacio-
nal. Finalment, acaba destacant al-
gunes qüestions fonamentals com 
la seguretat, el control de grans in-
fraestructures, la fiscalitat, les co-
municacions i, en definitiva, el con-
junt de senyals que han de reforçar 
la percepció ciutadana del canvi de 
situació. 

Aquesta ponència de l’ANC és 
rellevant perquè delimita l’espai de 
trobada més transversal i plural del 
sobiranisme; i perquè en les seves 
posicions hi ha els elements i prin-
cipis inspiradors que poden sege-
llar millor la unitat social i nacio-
nal per la independència. L’essèn-
cia de la història –deia Arnold Hau-
ser– és la seva imprevisibilitat. 
Però la reflexió i el debat del pro-
jecte ens ajuden a traçar el camí 
cap a l’imminent.

del poble català és la ce-
lebració de la consulta 
el 9 de novembre del 
2014”. La realització de 
la consulta –els dos pri-
mers escenaris consig-
nats– i l’eixamplament 
de la majoria social són 
els referents de les cam-
panyes que l’organitza-
ció ja va duent a terme 
per tot el territori. El 
tercer escenari (impos-

sibilitat de celebració de la consul-
ta) trasllada al Govern i el Parla-
ment la iniciativa de convocar elec-
cions anticipades. I el quart obliga 
a la constitució de l’assemblea de 
representants electes per mante-
nir el procés i procedir a la declara-
ció de la independència. 

En l’actual etapa, l’esforç de 
l’ANC està centrat, en primer ter-
me, a fer arribar a tota la ciutadania 
la preocupació per fer efectiu el 
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