
èiem a l’article precedent
que el camí cap a la Repú-
blica catalana indepen-
dent, federal i popular
hauria de passar per la

consciència política nacional i per la vo-
luntat de desenvolupar una acció perma-
nent a favor d’aquella forma de ruptura
democràtica que és la nostra indepen-
dència. Cal, doncs, per damunt de tot, ac-
tuar. A més de voler, cal fer. Convé treba-
llar per reforçar la consciència política i
dur a terme diferents «actes de sobira-
nia», elements concrets de la ruptura de-
mocràtica. L’acció permanent ha de per-
metre l’extensió del debat. Ningú n’ha
de restar al marge.

Pel que fa a les formes d’acció princi-
pals, en aquests moments la via cap a la
independència haurà de ser, segons la
nostra opinió, institucional, d’una ban-
da, i no institucional, de l’altra. La via
institucional és important pel fet que el
pronunciament a favor dels drets nacio-
nals d’algun dels parlaments (òrgans que
són de l’Estat espanyol però per mitjà
dels quals la població de la nació catala-
na expressa d’alguna manera el seu vot)
pot afavorir en diferents moments el pro-
cés. La via institucional ha de racionalit-
zar, però, el suport i el vot envers els par-
tits, d’acord amb la defensa dels interes-
sos de la nació catalana: donant suport
només als partits orgànicament catalans
que reconeguin el dret d’autodetermina-
ció i es mostrin disposats a proclamar la
independència. I només acceptar pactes
de govern entre partits que respectin
l’autodeterminació o el dret de decidir.

La via no institucional –no integrada
en les institucions–, que podríem ano-
menar via de construcció nacional, és un
altre tipus de treball polític, autocentrat,
és a dir, no alienat en estructures políti-
ques estatals, com ho són els parlaments
regionals. La construcció de la nació po-
lítica s’ha de fer, doncs, per mitjà d’es-
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tructures no interferides, com és el cas de
l’assemblea de representants electes dels
Països Catalans per l’autodeterminació.
I també per mitjà del desenvolupament
d’altres estructures com ara les assem-
blees territorials de caire constituent i
participatiu. Es tracta d’unes estructures
assembleàries en què conflueixin totes
les forces socials i polítiques i en què es
discuteixin i es defineixin col·lectiva-
ment (amb la participació de totes les
persones i entitats que vulguin construir
la nova democràcia, i de manera inde-
pendent dels parlaments autonòmics) els
fonaments democràtics de les bases
constitucionals de la nació catalana, és a
dir, els fonaments de la república que vo-
lem. (Per a l’elaboració de les bases
constitucionals no comencem de zero.
D’ençà del 1928 –Constitució de l’Hava-
na–, ara fa vuitanta anys, s’han elaborat
diferents propostes que caldrà tenir en
consideració. Les assemblees territorials
haurien d’ajudar a definir els aspectes fo-

namentals del tipus de democràcia repu-
blicana que volem).

L’Estatut de la regió autònoma de Ca-
talunya, del 30 de setembre del 2006, va
ser, com tots els debats estatutaris, un as-
saig frustrat i frustrant de deliberació de
tipus constitucional, perquè no es va dur
a terme d’una manera realment lliure (ni
orgànicament ni ideològicament) de les
institucions del regne d’Espanya, com
s’ha comprovat a bastament.

Fer realitat la ruptura democràtica que
representa la independència és passar de
la consciència del dret d’autodetermina-
ció a l’alliberament democràtic que és la
república independent. És fer efectiva
una democràcia participativa i plena. Els
diferents actes de sobirania, de ruptura
democràtica, poden tenir lloc a les insti-
tucions (parlaments, municipis, etc.) a
través de referèndums i també més enllà
de les institucions per mitjà de mobilit-
zacions, boicots, vagues (de diferent ti-
pus, sense excloure en moments concrets

instruments de ruptura sociopolítica com
ara la vaga general política, la vaga na-
cional pacífica...), accions d’abast im-
portant que mouran el conjunt de la po-
blació a favor de la constitució d’una res
publica pròpia, l’acta de naixement a la
vida política de la nació catalana lliure de
l’opressió i l’espoliació.

Sabem que l’estat liberal i monàrquic
espanyol, que ha dimitit pel que fa a dife-
rents aspectes de les funcions que s’atri-
bueixen a l’estat «del benestar» (en
temps de crisi, sobretot d’aquells que fan
referència a la distribució justa de la ri-
quesa i a mesures compensatòries favo-
rables a les classes populars), no ha fet
més que blindar-se i encastellar-se. Te-
nim, així, una «democràcia» cada vega-
da més emmordassada, indiferent davant
l’abstenció electoral o els diversos pro-
cessos de privatització, amb unes altes
instàncies judicials minades i manipula-
des pels partits forts, amb un bipartidis-
me creixent i, en definitiva, amb un re-
curs massa freqüent a la suspensió del
dret, com són les «lleis fetes a mida» –la
llei de partits, per exemple–, la prohibi-
ció preventiva de referèndums ciutadans
o bé el manteniment d’institucions here-
ves del franquisme. Davant les diferents
dificultats que poden aparèixer, som
conscients que l’única solució és la parti-
cipació i també la mobilització, tan àm-
plies com sigui possible. Es tracta, en fi,
de treballar, ja des d’ara perquè una part
al màxim d’important de la nació es posi
decididament a l’acció. Cal que tothom
amb consciència democràtica i nacional
faci pressió de manera permanent a cada
comarca, a cada municipi, a cada barri,
contra la tirania monàrquica disfressada
de parlamentarisme tot deixant al desco-
bert la política dels partits que hi donen
suport. Només així podrem donar vida a
la voluntat lliure de la nostra nació ex-
pressada en forma d’una nova democrà-
cia republicana.
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ns estalviaríem molts badalls si
no volguéssim ser ben educats.
Mariano Rajoy va desaprofitar

divendres una gran oportunitat per can-
viar les coses, ja que un cop es va difon-
dre que considerava que la desfilada mi-
litar de l’endemà era «un conyàs» po-
dria haver emès un comunicat reafir-
mant el que pensava i anunciant que
l’endemà no s’aixecaria del llit fins
l’hora de dinar. Però per por del què di-
ran va demanar disculpes i dissabte va
anar a fer el que ell considera que és fer
el mico, amb la qual cosa li han dit d’hi-
pòcrita en amunt quan ho tenia molt fà-
cil per quedar com una persona sincera i
que a més connecta amb el sentir d’una
gran majoria de gent. En això de la per-
sistència dels conyassos tant culpa en

E tenen els que els provoquen com els que
els aguanten, i n’és un exemple memo-
rable el del predecessor de Rajoy, José
María Aznar, que va pronunciar un dis-
curs inaguantable i en acabat va excla-
mar: «¡Vaya coñazo que les he soltao!»,
deixant en evidència l’audiència, que
per educació el va aplaudir amb entu-
siasme en comptes de xiular-lo.

En l’àmbit català, només espero que
algun dia se’ls escapi als d’ERC i d’ICV
algun comentari sobre el conyàs que és
fotre la tabarra amb la rehabilitació de
Lluís Companys i que, per demostrar
que els catalans no som com Rajoy, si-
guin conseqüents amb la confessió i
deixin de barallar-se pel cadàver fruit
d’un afusellament que tothom sap que
va ser injust.
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uinze actors, quinze autors, tres
directors, cinc músics, una so-
prano i una ballarina. Tot això

era El mort, i aquest cap de setmana pas-
sat l’hem pogut veure per darrera vega-
da al Teatre Fortuny de Reus. Una suma
d’individualitats amb un sol pretext: la
mort. Només un? No, el territori és el
motiu. Al començament m’he deixat de
dir que tots els que han fet El mort són
d’aquí, són del Camp i evidentment
s’expressen en català. El territori n’és el
motiu però no l’excusa, la factura
d’aquesta obra és tan acurada que no li
calen criteris geogràfics per ser lloada.
Calien tres sessions per veure cadascun
dels tres pisos per on transcorrien els
monòlegs. Assegut en una llotja, l’es-
pectador tenia tan a prop l’actor que po-

Q dia fins i tot sentir-ne l’olor. Amb aquest
marge tan estret no hi ha lloc per a va-
cil·lacions, però davant d’aquest repte
els actors i actrius s’han superat i han fet
lluir els textos. Seria injust destacar-ne
cap, totes les representacions han estat
impecables. Quan s’acaba el darrer mo-
nòleg el públic és conduït a donar el
condol al cap de dol, és el moment de fe-
licitar els actors que acabem de veure, o
de saludar els altres. Es fa estrany però
segurament és molt més pla i senzill que
no pas el costum de dos grups confron-
tats: uns aplaudint com a foques i els al-
tres abaixant el cap. El mort ha estat un
privilegi, un d’aquells prodigis que
només poden passar a Reus, una ciutat
que és capaç del pitjor però també del
millor.
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