
Desobediència civil fins assolir un Acord de Pau

Introducció

L’agressiva  resposta  del  Regne  d’Espanya  al  referèndum  i  la  proclamació  de  la  República  de
l’octubre de 2017 va col·lapsar l’estratègia de la majoria republicana seguida fins aleshores. Aquesta no
esperava que un Estat de la Unió Europea enviés els seus policies a carregar contra pacífics votants, cessés
un Govern i un Parlament elegit democràticament i empresonés o forcés l’exili dels presidents de l’ANC i
d’Òmnium, del Govern de la Generalitat, de la Presidenta del Parlament i de les portaveus independentistes.
La proclamació al Parlament de la República Catalana havia culminat el full de ruta establert amb la creació
de  Junts  pel  Sí,  el  juliol  de  2015.  Aquest  seguia  els  passos  vers  la  independència  de  les  Repúbliques
bàltiques. Confiava que el Regne d’Espanya reaccionaria com la comunista Unió Soviètica, és a dir sense
violència. Però es va comportar com la Iugoslàvia de Milosevich contra Bòsnia i Croàcia i va usar tots els
seus recursos, excepte els militars, contra un moviment cívic com el català. El rei i el Govern de Madrid van
planificar una operació d’Estat que incloïa el PSOE, el CNI, la cúpula del poder judicial i els grans mitjans
de comunicació per escapçar el moviment separatista amb la presó dels seus dirigents i establir un Govern
constitucionalista a gràcies a la intervenció de la Generalitat. 

Van  aconseguir  l’efecte  contrari.  El  rebuig  a  la  violència  i  els  abusos  de  l’Estat  espanyol  i  la
solidaritat amb els presos i exiliats polítics van superar la confusió inicial de l’independentisme. La seva
desmesurada repressió ha situat  el  conflicte català a l’agenda mediàtica i  diplomàtica internacional  i  ha
enfonsat la reputació democràtica del Regne d’Espanya arreu del món. 

         Tot i així, les acarnissades respostes del Regne d’Espanya exigeixen revisar l’estratègia establerta al
programa  de  «Junts  pel  Si».  Aquest  escrit  vol  contribuir-hi  amb una  nova  via  unilateral  basada  en  la
desobediència civil i un nou relat amb tots els factors (interns, espanyols i internacionals) que incideixen en
el camí cap a la independència.   

La llei  de Transitorietat  jurídica preveia la transició de la llei  espanyola a la llei  catalana sense
l’oposició de l’Estat, inspirada en el pas de les repúbliques bàltiques a la independència. Aquesta no ha estat
la  resolució habitual  dels processos  d’independència,  sinó llargs i  dolorosos  conflictes que finalitzen en
acords negociats. Només en algunes guerres d’independència ha estat possible la victòria del poble oprimit,
com en el cas dels Estats Units d’Amèrica, el 1776. En molts altres casos, després d’anys d’hostilitats sense
perspectiva de victòria per cap bàndol, s’han imposat negociacions, com l’Acord d’Evian que va posar fi a la
guerra d’Algèria, o els Acords de Dayton per acabar la guerra dels Balcans. 

En el cas d’un conflicte llarg, dur, però pacífic, l’acord de pau negociat és inevitable. L’Índia va
pactar la independència amb l’Imperi britànic, després de 16 anys de desobediència civil,  en especial la
darrera  campanya  «Deixeu  l’Índia»  que  va  portar  130.000  seguidors  de  Gandhi  a  la  presó.  En  altres
conflictes la pressió internacional ha estat determinant per arribar a un acord. Va ser el cas del règim de
l’apartheid sud-africà que va durar dècades i es va veure obligat a negociar amb l’ANC de Nelson Mandela
per les sancions econòmiques de les Nacions Unides. Igualment la pressió del President Clinton va forçar el
Regne Unit a arribar al’Acord de Divendres Sant d’Irlanda del Nord. 

La  previsió  del  moviment  unilateral  català  d’un  embat  ràpid amb el  referèndum i  la  declaració
d’independència no ha estat possible. Tampoc ha estat una derrota. S’ha convertit en una primera batalla que
ha situat el conflicte en un nivell al que no havia arribat mai. El patiment dels votants apallissats, dels presos
i exiliats polítics li ha donat una dimensió internacional. L’Estat espanyol ha obtingut una victòria pírrica que
ha obert el camí a un moviment unilateral de desobediència civil. No es pot saber quan triomfarà; però la
victòria és inevitable, perquè la resposta repressiva del Regne d’Espanya està condemnada al fracàs. 

       Per a vèncer ens cal establir una estratègia compartida per totes les forces republicanes per implantar la
República proclamada. D’aquesta manera el dolor acumulat aquest any esdevindrà la llavor de la victòria. 
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Síntesi: «Deixeu Catalunya votar», una campanya per forçar un Acord de Pau

       La resolució democràtica del conflicte entre Catalunya i el Regne d’Espanya passa per un Acord de
Pau basat  en  el  Pacte  Internacional  de  Drets  Polítics  i  Civils,  el  primer  dels  quals  és  el  dret  a
l’autodeterminació  (veure  apartat  1).  Aquest  acord  només  es  pot  aconseguir  gràcies  a  una  mediació
internacional, l’única  que,  pressionada per una estratègia  unilateral  de desobediència civil,  pot  fer
asseure els poders espanyols a una taula de negociacions que no exclogui la independència. L’acord pot
consistir o bé en la convocatòria pactada de «eleccions constituents» a Catalunya com les que van posar fi al
règim de l’apartheid de la República Sud-africana i previstes a la llei de Transitorietat de 7-9-2017; o bé un
referèndum sobre la independència com els que es van celebrar al Quebec o a Escòcia. (veure apartat 2) 

Els esdeveniments de la tardor de 2017 demostren que Catalunya és una nació indefensa davant d’un
Estat que actua de manera antidemocràtica contra la majoria del poble català. Molts Estats, democràtics a la
metròpoli, han vulnerat els drets humans de països annexionats o colonials, com, per exemple, el Regne Unit
a Irlanda.  La formidable  resistència no-violenta de les  nostres institucions,  dels defensors dels col·legis
electorals i dels votants que van resistir les càrregues policials mostren la determinació fèrria de la majoria
del nostre poble. La brutal resposta espanyola, impròpia d’un Estat democràtic, ha legitimat i reforçat la
insubmissió del poble català. 

           Un dels trets inherents de la desobediència és assumir les conseqüències repressives i penals de la
infracció de les lleis injustes.  Aquesta assumpció del càstig proporciona una immensa força moral a les
víctimes, com va remarcar Mahatma Gandhi (veure apartat 3). Aquesta força s’ha demostrat en el cas català
perquè  la  solidaritat  amb  els  presos  polítics  ha  estat  un  dels  impulsos  més  ferms  del  moviment
independentista des  de  l’empresonament  de  Jordi  Sànchez  i  Jordi  Cuixart  i  ha  permès  superar  les
divergències.  La  reacció  repressiva  espanyola  ha  deteriorat  la  reputació  democràtica  de  la  monarquia
espanyola a un nivell sense precedents i ha entrat en contradicció amb els principis democràtics de la Unió
Europea. La resistència pacífica de la majoria del poble català ha posat el conflicte a l’agenda mundial dels
mitjans de comunicació (veure apartat 4). 

Un  moviment  unilateral  basat  en  la  insubmissió  no-violenta  i  la  legitimitat  democràtica
guanyada a les urnes no té altra sortida que la negociació amb l’Estat opressor.  Nelson Mandela des de
la presó va buscar la interlocució uns personatges tan depravats com els dirigents blancs sud-africans, però
exigint en tots els anys de negociació l’abolició de la constitució racista. El mateix va fer Gandhi amb el
virrei britànic i missions enviades des de Londres, sense renunciar mai a la independència. El republicanisme
català  ha  de  negociar  amb  el  Govern  espanyol  sobre  l’exercici  del  dret  a  l’autodeterminació  i  ha  de
condicionar els pactes polítics a les Corts espanyoles i les relacions entre Govern espanyol i la Generalitat als
avenços en els Acords de Pau (veure apartat 5. Pactes polítics, relacions administratives i negociacions de
pau). 

Sense pressió internacional el Regne d’Espanya no s’asseurà a negociar l’exercici del dret a
l’autodeterminació. Qualsevol negociació serà percebuda per l’opinió pública espanyola com una concessió
inacceptable, perquè ha estat intoxicada amb la tradicional catalanofòbia, una variant local de l’antisemitisme
(veure apartat 6). 

El moviment republicà només té un camí per d’induir els països europeus i la Unió Europa a exigir al
Regne d’Espanya la negociació d’un Acord de Pau:  mantenir la seva estratègia unilateral basada en la
suma de la desobediència civil i la legitimitat democràtica,  augmentant la seva majoria electoral en les
eleccions previstes per a 2019 i  desencadenant una nova onada de desobediència civil, preparada amb
l’experiència de la tardor passada a continuació. 

Per  continuar  ampliant  la  seva  majoria  social  i  electoral  el  moviment  independentista  ha  de
demostrar  la  superioritat  del  projecte  de futur  polític,  econòmic,  social,  cultural  i  ecològic  de  país  que
representa la República Catalana. La fase participativa del procés constituent ha de confrontant-lo amb el
futur d’atur, precarietatlaboral, desnonaments salvatges, pensions amenaçades, degradació mediambiental,
banalització cultural que implica continuar subjectes a l’oligarquia que domina el Regne d’Espanya (veure
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apartat 7). Aquest increment de la penetració social del republicanisme s’ha de traduir en victòries electorals
a les eleccions municipals, europees, espanyoles i constituents catalanes de 2019.  

Constatada de nou a les urnes municipals i europees la voluntat popular de la majoria a favor de la
República, s’ha de desencadenar un nou embat de desobediència civil des de les institucions que culminaria
amb la campanya «Deixeu Catalunya votar», evocant la campanya «Quit India» que Gandhi va posar en
marxa el 1942. Els ciutadans i els representants democràtics hauran d’estar disposats a assumir novament les
conseqüències repressives i penals de la seva resistència no violenta. Com a l’Índia caldrà multiplicar el
nombre de càrrecs electes i ciutadans convertits el presos polítics fins a fer insuportable l’opressió
espanyola a l’opinió pública internacional i als seus governs.

Aquests passos greus i dolorosos no es poden improvisar; cal sincronitzar la mobilització popular i
la legitimitat democràtica amb la desobediència civil feta al carrer i a les institucions.  Només una acció
unilateral de gran envergadura pot induir la Unió Europea a pressionar l’Estat espanyol a entaular
negociacions per un Acord de Pau. La preparació de la nova onada de desobediència civil comença ara
seguint el calendari dels propers mesos: 
  

 El  «Judici  de  la  vergonya» contra  els  presos  polítics  i  exiliats  que  ha  de  tenir  repercussió
internacional tan gran com el judici contra Mandela (veure apartat 8). 

 Les eleccions municipals i europees de maig de 2019, que han de servir tant per incrementar els
Ajuntaments amb majoria independentista i la representació al Parlament europeu, com ampliar la
base social del republicanisme (veure apartat 9).
  

 Presentació d’una proposició de llei  pel Parlament al Congrés per convocar un referèndum
d’autodeterminació, anàloga a la de 2014, per desencadenar un nou cicle de desobediència civil
per la República. El refús del Congrés de Diputats legitimarà la desobediència civil. 

 Quan el Govern Sánchez es negui a aprovar-la, obligar-lo a anticipar les eleccions espanyoles.
En aquestes els ciutadans espanyols hauran triar entre els partits que defensen un nova onada de
presos polítics o els partits que volen un Acord de Pau amb Catalunya (veure apartat 10).   

 Si s’elegeix un Govern espanyol amb el mandat de buscar un Acord de Pau, negociar amb ell la
celebració pactada d’eleccions constituents o d’un referèndum.  

 Si el  nou Govern espanyol  torna a negar el  referèndum, el  President de la  Generalitat ha
convocar les  eleccions  per demanar un  mandat  democràtic  per convertir el  Parlament  en
Assemblea Constituent. Si s’obté, aprovar la Constitució de la República, convocar el referèndum
de ratificació i assumir les conseqüències penals de la insubmissió.

 Caldrà preveure tancaments indefinits a les institucions fins o bé mediació internacional o ser
desallotjats per la força. 

 Defensar  els  nostres  dirigents  i  les  institucions  contra  el  155  amb  la  campanya  «Deixeu
Catalunya votar». Per una defensa eficaç cal preparar «estructures de resistència» que permetin
aguantar fins fer la situació insuportable per a l’opinió pública europea i forçar la mediació dels seus
governs (veure apartat 11). 
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